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„Wiosna - cieplejszy 
wieje wiatr...”.
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Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki, wójt gminy Damian Ga-
lusek, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Aleksander Szymura 
oraz dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Mańka. Budy-
nek został poświęcony przez proboszcza ks. Eugeniusza Paruzela. 

Nowy obiekt podziwiali przedstawiciele Biblioteki Śląskiej, Miejsko 
– Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie oraz emerytowane 
pracownice biblioteki Renata Twardawa i Wanda Brączek, a także 

Gminna Biblioteka Publiczna jest nowoczesna, funkcjonalna i otwarta dla wszystkich. 

Nowoczesna, przestronna 
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byłe dyrektorki przedszkola, które kilkanaście lat temu znajdowało się 
w obecnym budynku biblioteki, Maria Staniek i Teresa Kwaśniak. Na 
uroczystość zaproszono również osoby współpracujące z biblioteką 
oraz autorów publikacji związanych z Pawłowicami.   – Jesteśmy dziś 
w najlepszej bibliotece powiatu pszczyńskiego. To, co widzimy znacznie 
przerasta średnią wojewódzką – mówił Jan Malicki – dyrektor Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach - zachwycony nowym obiektem.
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W sezonie zimowym sól drogowa  
i piasek pomagają zwalczać śliskość 
na jezdniach, przystankach i chod-
nikach. Na wiosnę trzeba posprzątać 
pozostałości po tych materiałach 
zmieszane z innymi zanieczysz-
czeniami. Główne ulice już teraz są 
zamiatane, a niebawem rozpocznie 
się sprzątanie pozostałych ulic oraz 
usuwanie piachu i zanieczyszczeń  
z chodników. 

Gmina dodatkowo za sprzątanie 
nie płaci, bo umowy są tak skonstru-
owane, że zamiataniem zajmują się 
firmy, które otrzymują pieniądze za 
gotowość do akcji „Zima”. - Zgodnie 
z zawartymi w ubiegłym roku umowa-
mi, wszystkie firmy obsługujące akcję 
„Zima” mają obowiązek posprzątać 
swój rejon z piasku i śmieci – wyjaśnia 
Krystyna Batko z Urzędu Gminy. 

Gruntowne porządki planowane 
są na kwiecień. Wtedy odbędzie się 
nie tylko ostateczne zamiatanie, ale 
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też mycie nawierzchni.
Przypominamy jednocześnie, że za 

oczyszczanie  chodników przyległych 
bezpośrednio do posesji (budynków, 

płotów, innych nieruchomości), za-
równo w zimie, jak i przez pozostałą 
część roku odpowiadają jej zarządcy 
bądź właściciele. bs
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- Projekt nowego centrum kultury 
został opracowany w połowie listopa-
da – mówi Justyna Lasek z Urzędu 
Gminy. – Projektant - pracownia „Me-
ritum” z Chrzanowa przedstawiła nam 
kilka koncepcji. Były one omawiane na 
komisji Rady Gminy.

O rozbudowaniu budynku GOK 
mówiło się od dawna. Pomysłów 
było wiele, ale żaden nie ujrzał 
światła dziennego z bardzo prostego 
powodu: a mianowicie braku miej-
sca. Zmieniło się to dwa lata temu, 
kiedy gmina stała się właścicielem 
działki znajdującej się za budynkiem 
ośrodka kultury. Wtedy marzenie  
o powstaniu w Pawłowicach cen-
trum kulturalnego z prawdziwego 
zdarzenia nabrało konkretnych 

planów.
Rozważane były trzy koncepcje: 

nadbudowy budynku, jego przebu-
dowy oraz wybudowania nowego 
obiektu od podstaw. Najlepsza oka-
zała się ta ostatnia. – Powtórzyła się 
stara zasada, że łatwiej wybudować 
od nowa, niż przerabiać coś istniejącego 
już wcześniej. Z uwagi na konieczność 
znacznej ingerencji w konstrukcję w 
związku z nadbudową lub przebudową, 
dwa pierwsze warianty okazały się też 
znacznie droższe – wyjaśnia Justyna 
Lasek. 

Budynek GOK zostanie zburzony, 
a w jego miejsce powstanie nowo-
czesne centrum kultury. Znajdzie się 
w nim okazała sala widowiskowo - 
teatralna, która pomieści nawet 300 

osób, i będzie mogła służyć jako kino, 
liczne pracownie do zajęć odbywają-
cych się w GOK, a także duże zaplecze 
sceniczne z szatniami i toaletami dla 
występujących aktorów i muzyków. 

Budowla będzie się składała  
z kilku pionowych segmentów, wy-
konanych z cegły klinkierowej, stali 
i szkła. Z pewnością ciekawie wpisze 
się w otoczenie, a jej nowoczesny 
charakter nada tej części Pawłowic 
zupełnie nowy charakter. 

Roboty rozpoczną się w tym roku. 
Obecnie trwa procedura przetargo-
wa wyboru wykonawcy. Do czasu 
oddania nowego budynku siedziba 
Gminnego Ośrodka Kultury będzie 
się znajdować przy ul. Zjednoczenia 
12 (willa Reitzensteinów). bs

Umowa została podpisana na  
9 lat z mocą obowiązującą od  
1 kwietnia. – Na pewno czeka nas 
remont sali, chcemy wykonać sufit pod-
wieszany, powiesić nowe lampy, zadbać 
o wejście do budynku – podkreśla wła-
ścicielka, która prowadzi kawiarnię 
wspólnie z bratową Magdaleną Fol-
dyną. - Chcemy nadać sali ciepły klimat, 
żeby była przytulna, a goście czuli się 
tutaj komfortowo. To wymaga zmian.

W Domu Ludowym panie chcą 
organizować przyjęcia komunijne, 
weselne, stypy i inne imprezy okolicz-
nościowe. – Dotąd mieliśmy tylko naszą 
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Domu Ludowego 
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kawiarnię, a ponieważ zamówień było 
dużo, wynajmowaliśmy sale w innych 
sołectwach. Teraz już nie będzie takiej 
potrzeby, gdyż mamy do swojej dyspo-
zycji duży obiekt. Myślę, że to pozwoli 
nam się rozwinąć. 

Panie czeka spore wyzwanie, bo 
krzyżowicka sala w ostatnich latach 
opustoszała i była wynajmowana tyl-
ko sporadycznie. Jednak dobre opinie 
o kawiarni i organizowanych przez 
„Kaskadę” imprezach mogą sytuację 
odwrócić i sprawić, że w krzyżowic-
kiej sali znowu zacznie tętnić życie. 

Sabina Bartecka
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Sołtysi w imieniu mieszkańców 
zwrócili się m. in. o naprawę dróg, 
które mocno ucierpiały po długiej  
i mroźnej zimie. Poprosili o inter-
wencję policji w sprawie kierowców 
parkujących na chodnikach i tara-
sujących na wiele godzin przejście. 
Poruszono także problem komunikacji 
– liczba autobusów do Pszczyny jest 
niezadowalająca. Dzieci nie mogą 
dojechać do szkoły, a później przez 
wiele godzin czekają na autobus po-
wrotny do domu po zakończonych 
lekcjach. Komunikacja szwankuje 
także w Golasowicach. O zwiększe-
nie kursów autobusu zwrócili się 
mieszkańcy ul. Prusa, a mieszkańcy 

Spotkanie 
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ulic Słowackiego i Kochanowskiego 
proszą o zorganizowanie transportu 
zbiorowego w ogóle. Kolejne wnioski 
dotyczyły zamontowania koszów na 
śmieci przy tablicach informacyjnych 
oraz obcięcia drzew przy liniach wy-
sokiego napięcia. W czasie spotkania 
wiele mówiło się także o umieszcza-
niu ogłoszeń na słupach, drzewach  
i w innych niedozwolonych miej-
scach. Gminny Zespól Komunal-
ny opracowuje właśnie regulamin 
umieszczania ogłoszeń, który bę-
dzie regulował dokładnie te kwestie  
z uwzględnieniem sankcji karnych za 
jego nieprzestrzeganie. Więcej na ten 
temat w kolejnym wydaniu gazety. bs  
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Inwestycja obejmuje remont 360 
- metrowego odcinka wraz z wyko-
naniem odwodnienia, mijanki oraz 
położeniem nowej warstwy asfaltu. 
Zakończenie prac planowane jest  
w połowie maja. - Termin został wy-
znaczony z uwagi na inną dużą inwe-
stycję – remont ul. Ligonia – tłumaczy 
Tomasz Szatkowski z Urzędu Gminy. 
- Ta inwestycja dofinansowana jest  
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z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych  i wymaga zamknięcia 
drogi, a nie chcemy zostawić mieszkań-
ców bez możliwości dojechania do swych 
domostw.

Najpierw więc wyremontowana 
zostanie ul. Szkolna – a następnie 
ruszą prace na ul. Ligonia. Remont 
potrwa do końca października. 

Sabina Bartecka   
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nowoczesne centrum kultury
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Wspaniałego obiektu gratulowała 
Teresa Musik, dyrektorka Miejsko 
- Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Pszczynie, podkreślając, że dzisiej-
sza działalność bibliotek nie ogranicza 
się już do wypożyczania książek, ale 
przenosi się także na inne dziedziny, 
sprawiając, że biblioteka staje się 
miejscem spotkań, miejscem przyja-
znym i inspirującym. Zebrani goście 
nie mogli uwierzyć, że budynek, do 
którego została przeniesiona biblio-
teka, może się pochwalić 110 - letnią 
historią. – Budynek został wybudowany 
w 1903 roku. Kosztował 28 tys. marek. 
Znajdowały się w nim dwie klasy oraz 
mieszkania dla nauczycieli – o bogatej 
historii obiektu opowiedział zastępca 
wójta Marek Lucjan. – Po wybudo-
waniu nowej szkoły, mieściły się tutaj 
oddziały przedszkole, a następnie biura 
Urzędu Gminy.

Decyzję o modernizacji obiektu 
Gmina Pawłowice podjęła w ubiegłym 

roku. Prace budowlane prowadziła 
firma „SKID” z Pawłowic w okresie 
od listopada do końca stycznia. W ich 
ramach wyburzono ściany działowe 
w celu uzyskania pomieszczeń o naj-
większej powierzchni, stworzono 
funkcjonalne i nowoczesne zaplecze 
socjalne, toalety przystosowano dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Większa przestrzeń pozwoliła na za-
aranżowanie czytelni oraz stworzenie 
kolorowego kącika dla dzieci. Wy-
dzielono także osobne pomieszczenie 
ze stanowiskami komputerowymi 
z dostępem do internetu i katalogu 
on-line.  

Gminna Biblioteka Publiczna jest 
miejscem, które żyje każdego dnia 
nie tylko książką. Czytelnicy czują się  
w niej zupełnie swobodnie. Mogą 
sami krążyć między regałami, wy-
ciągać z półek książki, usiąść przy 
stoliku i odpocząć. – Będziemy roz-
wijać naszą działalność, chcielibyśmy 

utworzyć  biblioteczną kawiarenkę,  
w której nasi czytelnicy mogliby zasiąść 
z książką, popijając kawę. Oczami 
wyobraźni widzę naszych czytelników, 
jak znajdują sobie miejsce na fotelu, 
dyskutują, zagłębiają się w lekturę. Hol 
przy wejściu z widokiem na park byłby 
idealnym miejscem na realizację tego za-
mierzenia – opowiada Halina Mańka.     

Placówka ma służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy. I ma być 
miejscem kulturalnych spotkań, 
kameralnych koncertów, wystaw 
fotograficznych, malarskich i wielu 
innych działań artystycznych.

- Mamy odpowiednie miejsca, by wy-
eksponować nasze zbiory. A jest się czym 
chwalić, mamy w gminie wielu uta-
lentowanych mieszkańców – zauważa 
dyrektorka. - Dla mnie najważniejsze 
jest to, że obiekt spełniać będzie wiele ról 
i będzie miejscem, które przyciąga cieka-
wą książką i rozmaitymi propozycjami 
kulturalnymi. bs

 Tegoroczna, piętnasta edycja kon-
kursu w dużej części poświęcona była 
tematom oświatowym. W związku 
z jubileuszem 500-lecie istnienia 
szkolnictwa w naszej gminie, rok 
2013 ustanowiony został „Rokiem 
Edukacji w Gminie Pawłowice”. 
Pytania do testu ułożył Jan Figura, 

Pisali test 
wiedzy o gminie

• szkoły podstawowe: I miejsce: Barbara Przybyła - SP Warszowice, 
II miejsce: Paulina Świąder - SP Warszowice, III miejsce: Przemysław 
Wadas - SP nr 2 Pawłowice,

• gimnazja: I miejsce i największa ilość punktów: Weronika Koizar 
- Gimnazjum nr 1 im. Tomasza Wuwera, II miejsce: Patryk Machoczek 
- Gimnazjum nr 1 im. Tomasza Wuwera, III miejsce: Kamil Janosz - 
Gimnazjum nr 1 im. Tomasza Wuwera, Aleksandra Podruczna - Gim-
nazjum nr 1 im. Tomasza Wuwera,

• szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce: Martyna Koizar - I LO im. K. Miarki 
w Żorach, II miejsce: Katarzyna Wala - ZS nr 1 w Jastrzębiu Zdroju, III 
miejsce: Damian Sosna - I LO im. K. Miarki w Żorach.

W klasyfikacji szkół najlepiej test napisali uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach.

dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, 
korzystając  z opracowań  Z. Orlika, 
J. Kolekty oraz ks. prof. A. Nowacka, 
a także artykułów z lokalnej prasy. 

Uczestnicy wykazali się dużą 
wiedzą oraz znajomością historii  
i aktualnych wydarzeń z życia naszej 
gminy.  W teście było dużo dat, na-

zwisk, trzeba było znać herby oraz 
wiedzieć pod jakim wezwaniem są 
kościoły w sołectwach.  – Uczniowie 
bardzo dobrze poradzili sobie z częścią 
historyczną, dobrze znają postać Karola 
Miarki. Najwięcej błędów pojawiło się  
w części dotyczącej ogólnych zagadnień, 
na przykład nie potrafiono podać nazwi-

ska kuratora oświaty – mówiła Ilona 
Skrobol, przewodnicząca komisji.   

Michał Gruszka do pisania testu 
przystąpił po raz ósmy. – Tegoroczny 
test był najtrudniejszy, jaki pisałem – 
mówił. – Najwięcej problemów sprawiły 
mi pytania z części historycznej.

Dla Marty Gajdy i Moniki Wosiń-
skiej był to debiut w konkursie. – My-
ślałyśmy, że będzie łatwiej – mówiły. 
– Nie żałujemy jednak, że wzięłyśmy 
udział w konkursie, bo po napisaniu 
testu wszyscy pojechaliśmy na wycieczkę 
do „Zagrody żubrów” w Pszczynie. Było 
bardzo fajnie.

Prace oceniano w trzech katego-
riach wiekowych. Najwięcej punk-
tów ze wszystkich osób biorących 

Program pozwala organizacjom 
pozarządowym pozyskać pieniądze 
na realizację ciekawych projektów, 
organizację szkoleń, obozów i wycie-
czek. – Dla organizacji jest to dodatko-
wy zastrzyk pieniędzy, dzięki któremu 
mają możliwość poszerzenia swoje oferty 
i zaoferowania mieszkańcom jeszcze 
większej liczby i bardziej atrakcyjnych 
zajęć – mówi sekretarz gminy Joanna 
Śmieja.   

Żeby otrzymać pieniądze, organi-
zacje muszą wystartować w konkur-
sie ogłoszonym przez Urząd Gminy. 
W 2012 roku zostało ogłoszonych 
pięć konkursów oraz 8 małych gran-
tów na realizację zadań publicznych 
w obszarach: kultury i sztuki, wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, turystyki i kra-
joznawstwa, ochrony środowiska 
i przyrody, ochrony i promocji zdro-
wia, przeciwdziałania uzależnieniom 
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i patologiom społecznym. W budżecie 
gminy dla organizacji zaplanowano 
573 tys. zł.

W wyniku realizacji programu or-
ganizacje pozarządowe złożyły m.in. 
19 ofert na szkolenie dzieci i młodzie-
ży, 33 oferty na organizację imprez,  
6 ofert na zajęcia sportowe w okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich,  
7 ofert na organizację obozów spor-
towych. Na realizację tych zadań 
zawarto 75 umów, a ich realizacją 
zajęło się łącznie 400 osób (w tym 
członkowie organizacji i wolontariu-
sze). Dzięki tym działaniom ponad 
1500 mieszkańców mogło skorzystać 
z szerokiej oferty organizacji poza-
rządowych.

Organizacje pozarządowe łącznie 
wykorzystały z budżetu Gminy Paw-
łowice kwotę 441 tys. zł przyznanych 
dotacji oraz przeznaczyły na realizację 
zadań 359 tys. zł środków własnych.

udział w konkursie uzyskała Wero-
nika Koizar z Warszowic, uczennica  
II Klasy Gimnazjum nr 1 w Pawło-
wicach. – Uczyłam się około miesiąca, 
przede wszystkim z zadanych publikacji. 
Uczęszczałam także na zajęcia prowa-
dzone przez panią Klaudię Lasek, która 
przygotowywała nas do konkursu.

Weronika w nagrodę za najwięk-
szą liczbę punktów (93 punkty na 
100 możliwych) otrzymała bon do 
Empiku w wysokości 250 zł oraz 
bon w wysokości 200 zł za zdobycie 
I miejsca w swojej kategorii wiekowej. 

Nagrody i dyplomy wręczali za-
stępca wójta Marek Lucjan, dyrektor 
GOK Przemysław Poloczek oraz dy-
rektor GZO Jan Figura. bs

Poniżej wyniki konkursu:

Nowoczesna, przestronna 
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Obecnie do przedszkola 
uczęszcza drugie pokolenie 
najmłodszych warszowi-
czan. Rodziców, którzy 
przyprowadzają swoje 
pociechy, cieszy fakt, że 
mogą się one bawić i roz-
wijać w domowych wa-
runkach i miłej rodzinnej 

atmosferze.
Placówka istnieje od 1975 roku. 

– Pamiętam uroczystość otwarcia 
– wspomina dyrektorka Joanna 
Lala. – Był przemarsz ze szkoły oraz 
występy. Byłam wtedy uczennicą i ani 
przez myśl mi nie przyszło, że za kilka 
lat, to ja będę kierować przedszkolem.

Zapytana o to, co wyróżnia 

warszowickie przedszkole, odpo-
wiada: - Przywiązanie do tradycji. 
Nasze przedszkole prowadzi aktywną 
działalność w środowisku lokalnym 
jako uczestnik różnorodnych imprez  
i uroczystości. Z pewnością największą 
uroczystością jest Dzień Babci i Dziad-
ka. To w naszym przedszkolu impreza 
trzydniowa. 

Przedszkolaki obchodzą także 
Dzień Matki, Dzień Ojca, współ-
pracują z biblioteką, szkołą. Przed-
szkole organizuje festyn rodzinny 
oraz Dni Śląskie, podczas których 
dzieci odwiedzają członkinie KGW 
w strojach ludowych, opowiadając 
im o śląskich tradycjach, a panie 
kucharki serwują przedszkolakom 

typowy śląski obiad. – Uważam, że 
rola przedszkola w przekazywania 
tradycji, zwyczajów danego regionu 
jest bardzo duża – podkreśla dy-
rektorka. - Już od najmłodszych lat 
powinniśmy przybliżać dziecku region, 
w którym żyje, bo często jest tak, że 
dziecko zna to, co odległe, a nie zna 
zabytków, tradycji oraz historii miej-
sca swego zamieszkania.

Kalendarz uroczystości przed-
szkolnych oraz ludowych obrzędów 
i zwyczajów to przewodnik do do-
skonałych zabaw. A zabawa spra-
wia dzieciom niewątpliwie przyjem-
ność i jest swoistą formą uczenia się. 
- Wprowadzając tradycje kulturowe 
wykorzystujemy wszelkie możliwe 
formy działań, bo zajęcia muszą być 
przede wszystkim interesujące  (taniec, 
śpiew, recytacje, wycieczki, spotkania  
z ciekawymi ludźmi) - dodaje.

Małe dziecko powinno poznać 
tradycje kulturowe swojego re-
gionu, swoją wieś, gminę, bo tak 
zaczyna się formować postawę 
patriotyczną. Dlatego przedszkolaki 
zwiedzają okolicę, składają wizytę 
strażakom, pracownikom poczty, 
odwiedzają zakład fryzjerski, sklep. 

Życie z tradycjami i zwycza-
jami wyznacza rytm pór roku 
oraz kalendarz świąt narodowych 
i religijnych. Jedną z ulubionych 
przez dzieci tradycji jest szukanie 
zajączka. Tuż przed Wielkanocą 
przedszkolaki wyruszają do ogrodu 
w poszukiwaniu ukrytych prezen-
tów. Towarzyszy temu mnóstwo 
radości i uśmiechów. bs
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W marcu na terenie gminy został 
przeprowadzony cykl spotkań, za-
chęcających rodziców do posyłania 
6-latków do szkół. Jest to ważne, bo 
właśnie trwa nabór do przedszkoli 
publicznych. Dzieci urodzone w 2007 
r., które od 1 września 2013 r. nie 
pójdą do klasy pierwszej, nadal będą 
objęte wychowaniem przedszkolnym 
w szkołach lub przedszkolach.

Podczas spotkań specjaliści przy-
bliżyli pojęcie gotowości szkolnej oraz 
podstawę programową klasy pierw-
szej szkoły podstawowej. Wszyscy 
przekonywali, że warto poważnie 
rozważyć to, aby ich pociechy roz-
poczęły edukację szkolną już w naj-
bliższym roku szkolnym. Dzięki temu 
unikną sytuacji, kiedy naukę rozpocz-
ną równocześnie dzieci w wieku 
sześciu i siedmiu lat.  
– W ten sposób stwa-
rzamy naszym 
dzieciom lepsze 
warunki przez 
c a ł ą  k a r i e r ę 
szkolną – mó-
wi ła  E lżb i e ta 
Adamowska, dy-
rektor Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Bielsku 
- Białej. 

Na spotkania zaproszono rodziców 
wraz ze swymi dziećmi. Sześciolatki, 
pod opieką nauczycieli, udały się 
do sal lekcyjnych, gdzie aktywnie 
uczestniczyły w różnorodnych za-
jęciach. Wykonały kwiaty z papieru 
i namalowały słoneczka. – Fajnie 
było – przyznała Emilia Czyż, która 
jeszcze przed spotkaniem mówiła, że 
nie chce iść do szkoły. Po zajęciach 
zmieniła zdanie. Jej mama jeszcze nie 
podjęła decyzji czy posłać ją wcześniej 
do szkoły. – Muszę się poważnie zasta-
nowić, to trudna decyzja. Najbardziej 
trafił do mnie argument, że w przyszłym 
roku rozpoczną naukę aż dwa roczniki  
i w szkołach zrobi się tłok – wyjaśniała.

Gdy sześciolatki poznawały szkol-
ny świat, ich rodzice z uwagą przy-
słuchiwali się wypowiedziom eks-
pertów pedagogiki małego dziecka. 
Swoje stanowisko w sprawie posłania 
dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej 
przedstawiła Maryla Cygan, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, analizując psychologiczne  
i społeczne aspekty rozpoczęcia na-
uki w szkole podstawowej w wieku 
sześciu lat.

Glos w tej sprawie zabrał także 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 
Jan Figura. - Mamy warunki ku temu, 
aby przyjąć w szkołach młodsze dzieci 
– zapewniał. - Ostatnie lata wyko-
rzystaliśmy na to, aby przygotować się 
do reformy. Poczyniliśmy odpowiednia 
zakupy, kupiliśmy zabawki, pomoce 
dydaktyczne, pozyskaliśmy pieniądze na 

6 - latki 
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nowoczesne place zabaw. We wszystkich 
szkołach czynne są świetlice.

Rodzice jednak wciąż mają wiele 
obaw przed wcześniejszym posłaniem 
dziecka do szkoły. Zastanawiają się, 
czy sobie poradzi, czy będzie umiało 
pracować w grupie. – Wcześniejsza 
edukacja jest z korzyścią dla dzieci, bo 
w tej chwili powtarzają one w pierwszej 
klasie materiał z zerówki – podkreślała 
Elżbieta Adamowska, która za pomo-
cą specjalnej platformy monitoruje 
postępy w nauce sześciolatków oraz 
kontaktuje się z ich rodzicami. - Więk-
szość rodziców zgłasza ogromne zado-
wolenie z tego, że ich dziecko poszło do 
szkoły. Jej zdaniem w rozwoju dziecka 
na wiek 6 lat przypada okres najwięk-
szej jego aktywności, który trzeba jak 
najlepiej wykorzystać. Dzieci lubią 

chwalić się swoją wiedzą, 
do tego są chętne do 

poznawania świa-
ta, który mają 
p o m ó c  t w o -
rzyć im doro-
śli. - W szkołach 

naprawdę mamy 
wyspecjalizowaną 

kadrę, przygotowaną 
do przyjęcia młodszych dzieci. 

Są klasy z wydzielonym miejscem do 
zabaw, świetlice. Zresztą 6-letnie dziec-
ko najczęściej jest już przygotowane do 
przygody z edukacją, a w pierwszej klasie 
przyswaja wiedzę zbliżoną do tej, którą 
do tej pory zdobywało w zerówce – ar-
gumentowała.

Zebrania cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Przybyło na nie 
wielu rodziców, co jest dowodem na 
to, że szukają oni fachowej porady  
w sprawie wcześniejszego rozpoczęcia 
edukacji w szkole podstawowej przez 
ich pociechy. Ale decyzję rodzice mu-
szą podjąć sami.

Sabina Bartecka
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Konkurs, który odbył się 14 
marca w OSP Krzyżowice, został 
przygotowany przez Adama Mu-
rasa z Urzędu Gminy. Do rywali-
zacji młodzi adepci sztuki strażackiej 
przygotowywali się od dawna. 
- Pytania są bardzo trudne, dotyczą 
głównie historii pożarnictwa. Jestem 
tutaj po raz drugi, ale nie spodziewam 
się wygranej – mówiła nam Marlena 
Plinta z Krzyżowic.

W turnieju uczestniczyło 30 osób. 
Rywalizacja została podzielona na 
dwie części - najpierw odbył się test 
pisemny, a następnie najlepsi, którzy 
uzyskali taką samą liczbę punktów, 
wzięli udział w finale ustnym. 

Rywalizacja uczniów o nagrody 
i prawo reprezentowania gminy  
w eliminacjach powiatowych cie-
szyła się sporym zainteresowaniem, 
głównie ze względu na atrakcyjne 
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nagrody. Do wygrania były bo-
wiem urządzenie wielofunkcyjne, 
zestawy słuchawkowe i głośników. 
– Przygotowując się do turnieju, roz-
wiązywałam testy, które znalazłam  
w internecie. Największą trudność spra-
wiły mi zdjęcia – trzeba było napisać, 
co przedstawiają – mówiła Natalia 
Pisarek z Pawłowic.

W teście, który rozwiązywali 
uczniowie, znalazły się pytania 
dotyczące historii pożarnictwa, 
znajomości sprzętu strażackiego 
oraz pracy strażaków. Końcową 
część rywalizacji obserwował wójt 
gminy Damian Galusek, który 
wręczając zwycięzcom dyplomy  
i nagrody, powiedział: - Oby ta wie-
dza procentowała i okazała się przy-
datna w codziennym życiu. Żebyście 
wiedzieli jak zapobiegać pożarom.     

W tabelce laureaci konkursu:

W spotkaniu uczestniczyło około 
30 osób, korzystających ze świadczeń 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspólny 
poczęstunek przy świątecznym stole 
pozwolił im choć na chwilę poczuć 
ciepło spotkania z innym człowiekiem, 
często pozostającym w podobnej sy-
tuacji życiowej. – Przyzwyczaiłam się 
już, że większość czasu spędzam sama – 
mówiła nam mieszkanka Krzyżowic. 
– Jak będą wyglądały moje święta? Pójdę 

Spotkanie wielkanocne 
dla samotnych
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do kościoła, odwiedzę córkę, ale zakupów 
jakiś wielkich to nie będę robić. Gotować 
zresztą też nie. Dla jednej osoby nawet 
się nie chce. 

Dla swoich podopiecznych Ośro-
dek Pomocy Społecznej przygotował 
smaczny posiłek praz występ arty-
styczny. Wystąpiła utalentowana 
młoda mieszkanka Pawłowic, Kata-
rzyna Michalik, która zagrała na flecie 
poprzecznym i zaśpiewała piosenkę.  

O działalności stowarzyszenia „Kobie-
ce Centrum Twórczości” z Pawłowic 
Osiedla opowiedziała jego szefowa 
Małgorzata Ferfecka. Stowarzyszenie 
przygotowało też dla wszystkich 
świąteczne upominki. Tak aby nikt nie 
odszedł do domu z pustymi rękami.

W organizacji spotkania pomogli 
wolontariusze grup „Symbioza”  
i „Wyobraźnia”. 

Sabina  Bartecka
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- szkoły podstawowe: I miej-
sce Szymon Wiatrok – OSP 
Pawłowice, II miejsce Natalia 
Pisarek – OSP Pawłowice, III 
miejsce Karolina Pindel – OSP 
Golasowice,

- gimnazja: I miejsce Marcin 
Dziendziel – OSP Warszowice, 
II miejsce Joanna Dziendziel – 
OSP Warszowice, III miejsce 
Andrzej Koraś – OSP Pawło-
wice,

- szkoły ponadgimnazjalne:  
I  miejsce Bartłomiej Nogły 
– OSP Pawłowice, II miejsce 
Wojciech Wantuła – OSP Gola-
sowice, III  miejsce Anna Lazar 
– OSP Warszowice – 26 pkt.
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Zamiast wagarów 
– prezentowali 
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Przedszkolaki 
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oznak wiosny
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Świętując nadejście kalendarzowej 
wiosny dzieci wzięły udział w trady-
cyjnym paleniu symbolizującej zimę 

Golasowickie przedszkolaki 
�'�E������$��++Q�

Wiosna – czas na prace w ogrodzie
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Po uciążliwej, długiej i bezsłonecznej zimie z całą pewnością nasi mieszkańcy niecierpliwie czekają na wiosenne ocieplenie, 
które pozwoli im wreszcie rozpocząć prace w ogrodzie. 

Trawa, kwiaty i ogród warzywny
Przygotowania do wiosny wymaga także trawnik. Wygrabiamy go dokładnie ze śmieci, zeschłych 

liści i gałązek, likwidujemy ewentualne kretowiska i dociskamy wybrzuszone kępy trawy. Ubytki 
trawy uzupełniamy siejąc nową i przykrywając nasiona cienką warstwą ziemi. Cały trawnik ob-
ficie nawozimy nawozami przeznaczonymi do wiosennego zasilania trawników. Przeprowadźmy 
również wertykulację trawnika, która polega na płytkim pionowym nacinaniu darni. Ten zabieg 
pozwoli pozbyć się chwastów, mchu i martwych roślin, a oprócz tego ułatwi przenikanie wody, 
tlenu i składników pokarmowych do korzeni. 

Początek wiosny to również dobry moment na porządki wśród bylin wieloletnich - usuwamy 
uschnięte kępy, rośliny chore, obumarłe i zaatakowane przez szkodniki. Na początku kwietnia bez-
pośrednio do gruntu można wysiewać już m.in. groszek pachnący, miłka letniego, gipsówkę letnią, mak ogrodowy, czarnuszkę, 
smagliczkę. To również miesiąc wysiewu na rozsadę (w skrzynce na parapecie, bądź szklarni) wielu gatunków kwiatów i wa-
rzyw, a bezpośrednio do gruntu można już wysiewać najwcześniejsze odmiany szpinaku i groszku. Jeśli uprawiamy rabarbar, 
warto przykryć go czarną folią, co sprawi, że szybciej dojrzeje.

Pierwsze prace w ogrodzie
Gdy ziemia przeschnie na tyle, że przestaje kleić się do szpadla, 

czas na wysiłek fizyczny. Ziemię trzeba przekopać celem spulch-
nienia, usunąć chwasty i wyrównać. Gdy warunki pogodowe będą 
odpowiednie (temperatura ustabilizuje się powyżej 0°C), stopniowo 
usuwamy zimowe okrycia roślin, zostawiając je tylko na okazach 
szczególnie wrażliwych na przymrozki – warto robić to w pochmur-
ny dzień, co zapobiega gwałtownym skokom temperatury i zbyt 
wczesnemu pobudzeniu wegetacji. Odmiany pienne podwiązujemy 
i podcinamy.  

Drzewa i krzewy
Z początkiem kwietnia sadzi się także wiele gatunków drzew i krzewów, zarów-

no owocowych,  jak i ozdobnych. Czas zatem na poświęcenie uwagi wszystkim 
drzewom w ogrodzie. Zabezpieczamy maściami leczniczymi wszystkie rany i pęk-
nięcia spowodowane mrozem oraz nawozimy drzewa kompostem lub wybranym 
nawozem wieloskładnikowym. To również dobry miesiąc na cięcia prześwietlające 
oraz walkę ze szkodnikami, chorobami drzew i krzewów. Możemy wykonać 
pierwsze profilaktyczne opryski preparatami Topsin lub Benlat zapobiegającymi 
rozwojowi chorób grzybowych oraz jakimś preparatem dostępnym na rynku 
zabezpieczającym przed chorobami wirusowymi i szkodnikami.

Każdy mógł przynieść do szko-
ły swoją bogatą kolekcję książek, 
zabawek i wszystkiego tego, czym 
zajmuje się w czasie wolnym od na-
uki. Na przygotowanych stoiskach 
zachwyt wzbudzały imponujące 
kolekcje lalek Barbie, dinozaurów, 
kubków z premier kinowych, monet, 
znaczków, pluszaków, książek przy-
rodniczych oraz gier planszowych. 
Dziewczynki z klasy VI zaprezen-
towały swoją twórczość plastycz-
ną, chłopcy skupili się głównie na 
pokazaniu akcesoriów sportowych: 
butów do piłki nożnej, rękawic, pi-
łek, strojów itp. Na jednym ze stoisk 
można było nawet zobaczyć żywe 
zwierzęta - chomiki oraz poznać za-
sady ich hodowli. Co jeszcze zbierają 
uczniowie? Żołnierzyki, samocho-
dziki, muszelki i kamyczki, medale 
oraz zabawki z Jajek Niespodzianek.

Po zakończeniu prezentacji po-
został jeszcze jeden miły zwyczaj. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele 
przeszli nad Pszczynkę, gdzie trady-
cyjnie wrzucono Marzannę, żegnając 
w ten symboliczny sposób zimę. Oby 
ich zabiegi przyniosły efekt i wreszcie 
nadeszła wiosna. bs

Marzanny. Wszystko odbyło się w 
przedszkolnym ogrodzie, niestety 
zabawę popsuł nieco siąpiący z nieba 

deszcz. Maluchy nie mogąc wyjść na 
podwórko, przyglądały się ceremonii 
przez szybę. bs
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Dawid Kułacz (7 lat): Jak nie ma 
śniegu i świeci słońce to jest już wio-
sna. Wtedy nie ubieramy się już tak 
grubo. Ja i tak wolę zimę, bo można 
wtedy lepić bałwana.

Weronika Gawinowska (6 lat): 
Lubię wiosnę, bo można ubierać ładne 
sukienki, świeci słoneczko i kwitną 
kwiaty – krokusy i przebiśniegi.

Oliwia Gołda (6 lat): Dzień robi się 
dłuższy i można do wieczora przeby-
wać na podwórku. Ptaszki zaczynają 
coraz głośniej śpiewać. 

Emilia Przewoźnik (6 lat): Uwiel-
biam wiosnę i lato, bo można grać  
w piłkę, huśtać się i bawić.

Ewa Omyła (3 lata): Wiosną jest 
dużo kwiatów. Tyle ile mam dzisiaj 
na sukience.

Julia Kotorc (5 lat):  Poznaję wio-
snę po krokusach i przebiśniegach. 
Wiosną przylatują bociany i jaskółki  
z ciepłych krajów. 

zd
j. 

bs
zdj. bs

WIOSNA, WIOSNA
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12 marca w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących odbył się III Dzień 
Naukowy Liceum organizowany pod 
patronatem Wójta Gminy Pawłowice. 
Do udziału w konkursie zaproszeni 
zostali gimnazjaliści klas trzecich 
dziesięciu szkół naszego regionu.  
Przybyło 70 uczniów, którzy wzięli 
udział w dwóch konkursach: przy-
rodniczym i fizyko - chemicznym.

Zmagania konkursowe zostały 
poprzedzone wykładem popularno 
- naukowym pt. „Oblicza Chin”, wy-
głoszonym przez dra Piotra Owczar-
ka, pracownika Uniwersytetu Wro-


��"+�"+"�\����]&��
chemików i przyrodników

cławskiego.
Fizyka i chemia to nie tylko teo-

ria, ale również praktyka i dlatego... 
punktem kulminacyjnym tego dnia 
był występ grupy chemików i fizy-
ków – pracowników Pałacu Młodzie-
ży w Katowicach wraz z iluzjonistą. 
I wtedy nastąpiło to, co uczniów 
interesuje najbardziej – efektowne 
doświadczenia z fizyki i chemii, które 
gimnazjaliści mogli wykonać samo-
dzielnie pod czujnym okiem pracow-
ników Pałacu Młodzieży.

Po części doświadczalnej nadszedł 
czas wręczenia dyplomów i nagród. 

Poniżej zwycięzcy: 

- konkurs fizyczno – chemiczny:  
I miejsce: Karolina Wawrzo-
nowska - PG nr 1 Pszczyna, II 
miejsce:  Jakub Jała - PG nr 4 
Żory, III miejsce: Jakub Waluś 
- PG nr 1 Pawłowice.

- konkurs przyrodniczy: I miej-
sce: Dawid Solich - PG nr 4 
w Żorach, II miejsce: Justyna 
Wieczorek - PG nr 3 Pielgrzy-
mowice, III miejsce: Daniela 
Gąska - PG nr 5 Studzionka.

Dwa lata  temu Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Pawłowicach przy-
stąpił do realizacji projektu z udziałem 
partnerów z Rumunii, Portugalii, 
Hiszpanii, Turcji, Węgier i Litwy. 
Najbardziej oczekiwaną częścią pro-
jektu są wizyty robocze z udziałem 
młodzieży i opiekunów odbywające 
się w poszczególnych państwach. 
Ostatnia taka wizyta (5 - 9 marca) 
miała miejsce na Majorce. Hiszpańską 
wyspę mogli zwiedzić uczniowie: Sa-
bina Losa, Michał Wilkosz i Sebastian  
Gross oraz opiekunowie Elwira 
Kiełkowska i Tomasz Wilczyński.  
„Zważywszy na pogodę za oknem, 
nie będziemy was drażnić opisami 
błękitnego nieba i lazurowej wody 
Morza Śródziemnego. Nic wam nie 
powiemy o uginających się pod napo-
rem wiosennego wiatru palmach dak-
tylowych, dziko rosnących kaktusach  
i letniej temperaturze. Ani piśniemy  
o przepysznej paelli z owocami morza 
i truskawkach na szkolnej stołówce. 
Nie będziemy wam też psuli humo-
rów opowieściami o wycieczce do 
Banyalbufar, miejsowości położonej 
wzdłuż malowniczej linii brzegowej, 
gdzie spędziliśmy cały dzień”. Taki  
o to malowniczy wpis możemy 
przeczytać w relacji zamieszczonej na 
stronie internetowej.  

Wycieczki po okolicy, choć miłe, 
nie były jednak celem podróży. 
Młodzież udała się na wyspę przede 
wszystkim po to, aby pracować.  
Obrady nad projektem zaowocowały 
różnymi postanowieniami i zada-
niami, które wszyscy partnerzy są 
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zobowiązani w ustalonych terminach 
wykonać. Młodzież z Pawłowic musi 
udoskonalić i przetłumaczyć na język 
polski informator: „Polacy- instrukcja 
obsługi dla turystów” oraz stworzyć 
książeczkę: „Challenge your wits 
GROUP”, opisującą firmy poszczegól-
nych partnerów i jednocześnie grupę 
jako całość. Uczestnicy projektu 
prowadzą bowiem wirtualne firmy. 
Hiszpania – agencję podróży, Turcja - 
biuro podróży w Istambule, a Polska 
- firmę cateringową „ Silesiankitchen” 
- serwującą tradycyjne dania śląskie. 
Przed grupą stoją jeszcze inne zadania: 
młodzież musi stworzyć logo firmy, 
przewodnik po ciekawych miejscach 
w okolicy oraz wraz z partnerem 
litewskim przygotować pokaz zdjęć  
i efektów swojej pracy w ciągu trwa-
nia całego projektu.

Efekty swojej pracy zaprezen-
tuje podczas finałowego spotkania 
wszystkich partnerów, które odbędzie 
się w Pawłowicach w dniach 28 maja 
– 1 czerwca 2013 r. - Będziemy mieli 
okazję zrewanżować się za gościnność, 
której doświadczyliśmy podczas wyjaz-
dów przez dwa lata trwania projektu. 
Nie znam nikogo, kto z którejkolwiek 
wizyty wróciłby niezadowolony – mówi 
Elwira Kiełkowska. 

Szkoła już przygotowuje się do re-
alizacji kolejnego projektu Comeniusa 
z prawie tymi samymi partnerami.  
- Jeśli szkoła otrzyma dofinansowanie, 
będziemy pracować tym razem nad 
drzewami genealogicznymi naszych ro-
dzin – dodaje pani Elwira, zachęcając 
do uczestnictwa. 

Celem zasadniczym projektu jest 
zwrócenie uwagi młodych ludzi na 
piękno przyrody i potrzebę dzia-
łań w celu ochrony środowiska.   
W projekcie biorą udział szkoły  
z Niemiec, Węgier, Włoch, Turcji i 
Polski. W jego ramach uczniowie 
wezmą udział w konkursie nauko-
wo – badawczym „Nasza bezcenna 
planeta”, kampaniach ekologicznych 
oraz działaniach i warsztatach zwią-
zanych ze sztuką. Przy okazji mogą 
doskonalić swoje umiejętności języko-
we, a także poznać kultury i tradycje 
krajów partnerskich biorących udział 
w projekcie.  Pierwsze doświadczenia 
mają już za sobą. 

11 marca grupka uczniów wraz 
z opiekunem Ewą Matuszyk, ko-
ordynatorem projektu Izabelą Pilis 
i dyrektorem szkoły Andrzejem 
Pilisem pojechała do włoskiej miej-
scowości Oristano. Uczniowie zostali 
wybrani do wyjazdu zagranicznego 
na podstawie zachowania w szkole 
i poza nią. Każdy musiał uzyskać 
pozytywną opinię Rady Pedagogicz-
nej i Rady Rodziców, a wykonując 
poszczególne zadania był oceniany 
przez 6 – osobowy zespół. Wśród 
zadań było wykonanie maskotki 
projektu, plakatu, opracowanie logo, 
przedstawienie fotografii zjawisk  
i obiektów przyrodniczych, zbiórka 
makulatury i udział w spotkaniach 
grup Comeniusa. 

Nagrodą za zaangażowanie był 
pobyt w szkole artystycznej we 
Włoszech połączony ze zwiedzaniem 
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okolicy. Uczniowie byli w Muzeum 
Archeologicznym, złożyli wizytę 
burmistrzowi Oristano, uczestniczyli  
w zajęciach plastycznych. Widzieli 
ruiny miasta Tarros, zwiedzili fabry-
kę wina oraz papieru.  

Poniżej opinie uczestników. 
Natalia Herman: Mogliśmy po-

smakować znakomitej włoskiej kuch-
ni. Jedliśmy makaron ze śmietaną  
i krewetkami, owoce morza i słynny 
deser Panna Cotta. Muszę przyznać, 
że niektóre dania były dla mnie czymś 
nowym, ale nawet mi smakowały. 
Cały wyjazd wspominam bardzo 
miło. Podobał mi się tamtejszy kli-
mat, jedzenie, poczucie humoru  
i otwartość Włochów. Uważam ze 
warto brać udział w projekcie. Dzięki 
niemu możemy zwiedzić piękne kraje, 
poznać wspaniałych ludzi, przeżyć 
niezapomniane przygody 
i rozwijać swoją wiedzę.

Julia Chudy: Wy-
jazd ten pozostanie  
w mej pamięci do końca 
życia. Wszystko mi się 
podobało, jedzenie było 
pyszne, widoki prze-
piękne, a ludzie przemi-
li. Atmosfera wyjazdu 
była radosna i ciepła,  
a przeżycia ciekawe. 
Moim zdaniem warto 
brać udział w tym pro-
jekcie, ponieważ można 
poznać ciekawych ludzi  
i interesujące miejsca.

Sandra Szewczyk: Warto brać 
udział w takich projektach, ponieważ 
dzięki nim można poznać nowe osoby 
oraz zagraniczne kultury. Z pobytu 
najbardziej zapamiętałam morze 
oraz  lot samolotem i zwiedzanie 
Cagliarii. Bardzo podobało mi się na 
Sardynii, chętnie pojechała bym tam 
jeszcze raz. Widok wyspy na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci. Wyciecz-
kę uważam za bardzo udaną.

Katarzyna Piwko: Naszym part-
nerem było liceum plastyczne w Ori-
stano. Uczniowie tego liceum robią 
przepiękne rzeczy np. z gliny, z gipsu, 
a nawet z drewna. We Włoszech było 
fajnie, ciekawie i trochę egzotycznie. 
Dobrze, że udało mi się pojechać –  
w naszej szkole warto być aktywnym!
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Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. 
Bilety w cenie 35 zł od osoby do nabycia w biurze GOK.
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„Wiedeńska Krew” - operetka w 3 aktach Johanna 
Straussa.
Bilety w cenie 31 zł od osoby do nabycia w biurze GOK.  
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Zespół wokalny Margo uświetni swoim występem 
święto Miłosierdzia Bożego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Pawłowicach Osiedlu.

Mali badacze
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Filia Osiedle
8 kwietnia rozpoczyna się kolejny cykl spotkań dla 
dzieci „Mali badacze”. Do udziału zapraszamy dzieci  

w wieku 6-7 lat, które chcą poznać sposób pracy naukowców. Uczestni-
cy sami wybiorą tematy swoich badań. Zapisy do 5 kwietnia przyjmuje 
biblioteka Filia Osiedle od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. 
Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek od 8 do 29 kwietnia  
w godzinach 15.30 - 16.30. Warsztaty są bezpłatne.
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Przedszkolaki oraz uczniowie podstawówek wezmą 
udział w XV Przeglądzie Piosenki Dziecięcej. Jak co roku 

występy dzieci będzie oceniało profesjonalne jury, a na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody. Przegląd odbędzie się 11 kwietnia (przedszkola) 
oraz 12 kwietnia (szkoły). Wręczenie nagród oraz koncert laureatów 
nastąpi podczas festynu majowego, który odbędzie się 5 maja w parku 
w Pawłowicach. 
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Uczestnicy warsztatów EDU-S wezmą udział w wy-
cieczce edukacyjno - integracyjnej do Żywca i Szczyrku.  
W programie m. in. zwiedzanie Muzeum Browaru 
Żywieckiego oraz spacer szlakiem Szczyrk Biła - Orle 
Gniazdo.
q��;$"v�&�qAE������A'��&�+��v
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Zespół „Retro” po raz pierwszy weźmie udział w Prze-
glądzie Pieśni Ludowej „Śląskie Śpiewanie”. Wystąpi 
z repertuarem pieśni śląskich opracowanych na chór. 

Życzymy powodzenia. 

Spotkanie w „Klubie seniora”
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Mottem kwietniowego spotkania „Klubu seniora” będzie 
fraszka Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. W trakcie 

spotkania jego uczestnicy będą chodzić z kijami (nordic walking), jeździć 
na stacjonarnym rowerze, tremować pamięć i przygotowywać zdrową 
przekąską. Zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp jest wolny! 

Teatrzyk dla dzieci
'J����	����
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Teatr „Popko” z Mysłowic zaprasza na wierszowaną 
opowieść Jana Brzechwy o niezwykłej Pchle Szachrajce, 
która choć mała potrafi nieźle narozrabiać. Przedstawienie 

z muzyką na żywo adresowane jest do  najmłodszych dzieci. Dzieci – 
wstęp wolny, dorośli płacą7 zł.    
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Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” wyjedzie do 
Wisły Malinki na dwudniowe warsztaty artystyczne. 
Młodzi śpiewacy będą szlifować nowy program, który 
zaprezentują na tegorocznych Dniach Pawłowic oraz na 

konkursie w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto dzieci odwiedzą Fun Park 
na Równicy oraz inne atrakcje Wisły.

8
d

w wieku 6 7 lat k

Sympatyczny miłośnik śląskiej 
kuchni przeprowadził warsztaty 
kulinarne w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej w Krzyżowi-
cach. Warsztaty odbyły się 7, 14  
i 21 marca. Na oczach licznie zgroma-
dzonych pań powstawały święcelnik 
z kiełbasą, pyszne zupy oraz ciasta. 
Produkty, wyposażenie stanowiska, 
jak i przeobrażenie sali gimnastycz-
nej w przytulną kuchnię wzięły na 
siebie organizatorki całego zamiesza-
nia, czyli członkinie Stowarzyszenia 
„Aktywne Kobiety z Krzyżowic”. 
- Zainteresowanie projektem przerosło 
nasze oczekiwania – przyznaje Mario-
la Zonenberg, jedna z organizatorek 
warsztatów. – Spodziewałyśmy się 
około 30 pań, a na pierwsze warsztaty 
przyszło drugie tyle. Na kolejnych było 
jeszcze więcej osób. W sumie w naszych 
spotkaniach uczestniczyło 240 pań  
z Krzyżowic, Golasowic, Pawłowic, War-
szowic, Rudziczki, Boryni, Osin i okolic.
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Remigiusz Rączka, jak zwykle po-
sługując się gwarą śląską opisywał 
krok po kroku skład i wykonanie 
poszczególnych potraw, dodając 
praktyczne wskazówki i na bieżąco 
odpowiadając na pytania padające  
z sali. Każde ze spotkań trwało około 
3 godzin i przebiegało w sympatycz-
nej i wesołej atmosferze. To zasługa 
prowadzącego, ale też organizatorek, 
które zadbały o poczęstunek i obsługę 
przybyłych gości. 

- Na święta spróbuję wykonać świę-
celnik. To ciekawa i smaczna potrawa,  
a po tym spotkaniu wydaje mi się, że sobie 
poradzę z jej przygotowaniem – mówi 
Małgorzata Dąbrowska z Krzyżowic. 
– Skuszę się także na prezentowane dzi-
siaj ciasta. Były pyszne. 

- Smakowało mi wszystko, ale naj-
bardziej zaskoczyła mnie zupa ze śledzi 
– dodaje Mariola Zonenberg. – Słonych 
śledzi na ciepło jeszcze nie jadłam.

Sabina Bartecka
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8 marca w Osiedlowym Domu 
Kultury otwarto wystawę prac stu-
dentek Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z pracowni dr 
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Katarzyny Pyki. Swoje prace zapre-
zentowały: Agata Hladikova, Karolina 
Nowak, Aneta Szarzec, Zofia Zawadz-
ka oraz mieszkanka naszej gminy, 

Aneta Płaczek (pierwsza z prawej).     
Karolina Nowak i Aneta Płaczek 

zaprezentowały ekspresyjną postać 
kobiety, malowaną patynami i ema-
liami witrażowymi. Pawłowiczanka 
umieściła twarze postaci także na za-
rdzewiałych blachach, tworząc dzieła 
niepokojące i niezwykle klimatyczne. 

Inaczej pokazała obraz człowieka 
Zofia Zawadzka. Narysowane przez 
nią postaci ukazują swoje zmecha-
nizowane wnętrza. Aneta Szarzecz 
do twórczej pracy wykorzystała 
drobniutkie szkła witrażowe, któ-
re odpowiednio połączone ukazały 
ciekawie zaaranżowaną przestrzeń.  
U Agaty Haldikovej widać fascynację 
teatrem. Uwagę przykuwają formo-
wane na gorąco twarze, powstałe  
z odpowiednio przetworzonego szkła. 

Sabina Bartecka

27 marca obchodzony jest jako 
Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Aby utrwalić tę datę w świado-
mości mieszkańców naszej gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
miłośników Melpomeny na prezen-
tację spektaklu. Najnowsze dzieło 

Teatr przede wszystkim

reżyserki Ewy Sikory obejrzały 
młodzieżowe grupy teatralne oraz 
mieszkańcy, którzy postanowili 
środowy wieczór spędzić w twórczy 
sposób.  

W obchody Dnia Teatru wpisały 
się także warsztaty, które odby-

ły się 22 marca dla młodzieży ze 
szkół specjalnych, domów pomocy 
społecznej oraz warsztatów terapii 
zajęciowej. Jest to cykliczne przed-
sięwzięcie organizowane dla osób 
niepełnosprawnych. - Celem imprezy 
jest wdrażanie osób niepełnospraw-
nych w życie kulturalne społeczności 
– mówi Przemysław Poloczek, dy-
rektor GOK. – Organizowane warsz-
taty służą również jako terapia dla 
niepełnosprawnych i stanowią cenne 
doświadczenie poznawcze.

Dzień Teatru rozpoczął się pre-
zentacją spektaklu, a zakończył 
bardzo twórczo. Wszyscy chwy-
cili za pędzle i pomalowali ściany  
w dawnych pomieszczeniach Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Powstały ulice  
z kolorowymi kamieniczkami, 
piękne kwiaty i pejzaże. – Pierw-
szy raz malujemy ściany i może-
my to robić bezkarnie. Było faj-
nie– mówiły podopieczne DPS  
w Pielgrzymowicach. bs
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SPORT

Turniej skata
12 kwietnia, godz. 16.00, OSP Pielgrzymowice

Wszystkich pasjonatów gry w karty zapraszamy na kolejny turniej  
w ramach Gminnej Ligi Skata Sportowego. Zawody odbędą się 12 kwietnia 
o godz. 16.00 w OSP Pielgrzymowice. Zapisy na miejscu.

Zajęcia na rowerach biegowych
Na początku kwietnia ruszają zajęcia na 

rowerach biegowych dla dzieci w wieku 2 - 
6 lat. Szkolenia będą się odbywać dwa razy  
w tygodniu, w poniedziałki i czwartki  
o godz. 16.00 na boisku przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Pawłowicach. Zajęcia 
będą prowadzili instruktorzy KS „Alpino”. 
Koszt: 20 zł miesięcznie. Zapisy: pawlowi-
ce@alpino.pl.

XIX Turniej Mistrzów Szkół Podstawowych
9 kwietnia, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Szachiści ze szkół podstawowych naszej gminy spotkają się podczas turnieju, 
który wyłoni najlepszą szkołę oraz najlepszych graczy wśród uczniów. Regulamin 
na stronie www.gokpawlowice.hg.pl. 

 Przedszkoliada Tour 2013 to naj-
większy w Polsce cykl imprez o cha-
rakterze sportowo - rozrywkowym 
przeznaczony dla przedszkolaków. 
- Szacujemy, że weźmie w niej udział 
blisko 3,5 tys. dzieci w całej Polsce – 
mówi Aleksandra Staroń, która pełni 
funkcje promotora imprezy w powie-
cie pszczyńskim. 

W imprezie, która 26 marca od-
była się w hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu,  wzięły udział re-
prezentacje z 5 przedszkoli naszego 
regionu. Mali sportowcy z Pawło-
wic, Jastrzębia – Zdroju, Ustronia 
i Marklowic mogli pokazać swoim 
rodzicom, opiekunom i pozostałym 
kibicom jak dużo nauczyli się pod-
czas cotygodniowych zajęć w swoich 
przedszkolach. 
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Podsumowaniem cotygodniowej 
pracy był finał, w którym przedszko-
laki na 5 stacjach próbowały swoich 
sił w różnych dyscyplinach sporto-
wych oraz miały okazję odpocząć 
i posilić się na stacji spoczynkowej, 
na którą to przekąski ufundowali 
partnerzy sieciowi - firma Kupiec 
i GoGoSqueeze.

W trakcie dwugodzinnej zabawy 
w hali Gminnego Ośrodka Sportu  
w Pawłowicach uczestnicy spróbo-
wali swoich sił m.in. w grze w kosza, 
w piłce ręcznej, w piłce siatkowej oraz 
turnieju piłki nożnej. Dzieci bawiły 
się doskonale. Przy okazji ich rodzice 
mogli wziąć udział w konkursach  
i quizach z nagrodami.

Reprezentanci Przedszkola nr  
1 w Pawłowicach (jedyna placówka 

powiatu pszczyńskiego startująca  
w imprezie) wykazali się wielkim 
zaangażowaniem i dobrą sprawnością 
fizyczną pokonując, przygotowane 
tory przeszkód. Udział w tak przygo-
towanej imprezie przyniósł wszyst-
kim  wiele radości. Mali zawodnicy 
cieszyli się ze swoich zwycięstw  
i głośno kibicowali kolegom. – U nas 
nie ma lepszych i gorszych. W tym tur-
nieju są tylko zwycięzcy – przyznała 
Aleksandra Staroń. - Mamy nadzieję, 
że dzięki zajęciom dzieci połkną bakcyla 
sportowej rywalizacji.

Na koniec wszyscy ustawili się do 
wspólnego zdjęcia i zakończyli turniej 
okrzykiem „To nie pomyłka - przed-
szkole i piłka!” Przedszkolaki zgodnie 
oświadczyły, że już czekają na kolejne 
sportowe emocje. bs
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23 marca w hali sportowej GOS 
w Pawłowicach, strażacy zamienili 
sikawki na piłkę, by walczyć o mia-
no najlepszej drużyny podczas VII 
Halowych Mistrzostw OSP Gminy 
Pawłowice w Piłce Nożnej Halowej. 
– Był to już siódmy turniej drużyn 
strażackich naszej gminy. Ciekawa 
inicjatywa, dzięki której strażacy mogą 
pokazać się nieco z innej strony, a przy 
okazji pracować nad formą fizyczną  
i integrować się ze strażakami z innych 
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jednostek – mówi wójt gminy Damian 
Galusek. 

Swoje reprezentacje wystawiły 
drużyny pożarnicze z Jarząbkowic, 
Pawłowic, Pielgrzymowic i Warszo-
wic. Mecze rozegrane były w syste-
mie „każdy z każdym” i trwały po 
20 minut. Rywalizacja była bardzo 
zawzięta. W strażackich szeregach 
spotkali się najlepsi zawodnicy fut-
salowych rozgrywek, a każdy z nich 
marzył o zwycięstwie. 
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23 marca GKS „Pniówek 74'” 
zmierzył się na własnym boisku  
z drużyną ekstraklasy. Towarzyskie 
spotkanie z 14-krotnym mistrzem 
Polski budziło wiele emocji i było dla 
fanów piłki nożnej wielkim przeży-
ciem. Nie wygraliśmy! Ale to było 
do przewidzenia. Górnik przyjechał 
w najsilniejszym składzie. Możemy 
jednak świętować. Nasi piłkarze nie 
zostali zdominowani, potrafili za-
walczyć o punkty i, co najważniejsze, 
stworzyli taką sytuację, że udało im 
się strzelić gola. Już w 4 minucie bo-
haterem sobotniego spotkania okazał 
się Tomasz Zyzak. Co prawda, nasi 
piłkarze tylko przez kilkadziesiąt se-
kund mogli cieszyć się przewagą, bo 
już w 5. minucie wyrównał Wojciech 

Jedna bramka 
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Łuczak, a 15 minut później ten sam 
zawodnik dał Górnikowi prowadze-
nie, ale honorowego gola strzelili. 
Później kolejno punktowali Grzegorz 
Bonin (43) oraz Marcin Kuś (99). Dla 
Marcina Kusia było to pierwsze tra-
fienie w barwach Górnika. Kilka dni 
wcześniej 32-letni obrońca podpisał 
kontrakt z zabrzańskim klubem.

Kluby rozgrywają spar ingi  
z powodu przesunięcia terminu 
rozgrywek ligowych. Z powodu 
złych warunków atmosferycznych 
odwołane zostały pierwsze kolejki 
rudny wiosennej. Pierwszy mecz 
GKS Pniówek rozegra 30 marca ze 
Startem Namysłów. Tuż przed świę-
tami ruszają rozgrywki w klasie A,  
a 7 kwietnia w klasie B. bs

  Mistrzostwa Pawłowic zakończyły się wielkim 
sukcesem reprezentacji OSP Warszowice, która po 
raz drugi z rzędu zdobyła tytuł najlepszej drużyny 
w naszej gminie. Ten dzień należał do nich! Stra-
żacy z Warszowic wygrali wszystkie mecze. Na 
drugim miejscu uplasowała się drużyna z Pielgrzy-
mowic, a podium uzupełnili strażacy z Pawłowic. 

Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy  
i puchary, które wręczyli zastępca wójta gminy 
Pawłowice Marek Lucjan oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu w Pawłowicach Bożena Wróbel.

Sabina Bartecka
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za posiadanie psa? 

• opłatę uiszcza się bez wezwania 
do 30 czerwca na konto Urzędu Gmi-
ny Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 
0013 2000 0001,

• opłaty od posiadania psów nie 
pobiera się od:

1)osób niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania psa asystującego,

2)osób w wieku powyżej 65 lat pro-
wadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe – z tytułu posiadania 
jednego psa,

3)podatników podatku rolnego od 
gospodarstw rolnych (powyżej 1 
ha) – z tytułu posiadania nie więcej 
niż dwóch psów.

stwst
jedjed

3)po3)poo
gogoo
hahaa
ninii

A����������!��������
posiadania psa wyno-
��� /0� ��� �����	�� 8	���
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W związku z tym, wszystkie pary 
obchodzące jubileusz w roku 2013, na 
stałe zameldowane na terenie Gminy 
Pawłowice, prosimy o zgłaszanie się 
w terminie do 30 kwietnia 2013 roku 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Paw-
łowicach. Należy ze sobą zabrać 

��!�E��!E����#�E�;]&
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dowody osobiste obojga małżonków 
oraz odpis skrócony aktu małżeń-
stwa - w przypadku, gdy ślub był 
zawierany poza gminą.  

Informacji w tej sprawie udziela 
Urząd Stanu Cywilnego w  Pawłowi-
cach – tel. (32) 47-56-349.

Na terenie naszej gminy do kwa-
lifikacji wojskowej wezwano 118 
mężczyzn i 3 kobiety. To mieszkań-
cy, którzy w tym roku kończą 19 lat 
oraz starsi, którzy nie posiadali usta-
lonej zdolności do czynnej służby 
wojskowej. Obowiązek ten dotyczy 
również kobiet urodzonych w latach 
1989 - 1994, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2012/2013 kończą 
naukę w szkołach medycznych i 
weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych, albo będące stu-
dentkami lub absolwentkami tych 
szkół. - Frekwencja była podobna do 
tej w latach ubiegłych – poza jedną 
osobą zgłosili się wszyscy z rocznika 
podstawowego i tylko jedna z sześciu 
osób starszych – mówi Adam Muras 
z Referatu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy w Pawłowicach, któ-
re zajmowało się organizacją kwali-

'*��������!���	��	�!�����@���������@��������&������?������������������������'JJ(�

fikacji wojskowej przy współpracy 
Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Podczas kwalifikacji wojskowej 
Powiatowa Komisja Lekarska okre-
ślała stan zdrowia i przyznawała ka-
tegorię wojskową. Ze 111 mężczyzn 
rocznika podstawowego 102 otrzy-
mało kategorię zdrowia A, natomiast  
9 – kategorię D. Wśród pań tylko 
jedna została uznana za zdolną do 
czynnej służby wojskowej w czasie 
wojny i pokoju (kategoria A), pozo-
stałe dwie – są niezdolne do służby  
w czasie pokoju (kategoria D).   

Po uprawomocnieniu się orze-
czenia Komisji każda osoba zostanie 
przeniesiona do rezerwy bez odby-
wania służby wojskowej. Podczas 
kwalifikacji wszyscy otrzymali rów-
nież pakiet propozycji związanych  
z wojskiem zawodowym.

Do zaoferowania jest szkolnictwo 

wojskowe, służba przygotowaw-
cza, służba zawodowa oraz służba  
w Narodowych Siłach Rezerwo-
wych.

Studia na uczelniach wojskowych 
proponowane są kandydatom na żoł-
nierzy zawodowych, służba przygo-
towawcza tym, którzy są zaintere-
sowani zawodową służbą wojskową,  
a nie odbyli zasadniczej służby woj-
skowej. Natomiast żołnierzom rezer-
wy oferowane jest podpisanie kon-
traktu do zawodowej służby wojsko-
wej i do służby w Narodowych Siłach 
Rezerwowych. Ponadto Jednostki 
Wojskowe na terenie całego kraju 
dysponują wolnymi stanowiskami  
w korpusie oficerów, podoficerów 
oraz szeregowych zawodowych. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Tychach, 32 4611782. 

- 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 elektroniczny, opony, odpady budowla-
ne i rozbiórkowe, 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 segregacyjne). Zbiórka dla 
mieszkańców jest bezpłatna. 

W sytuacji, gdy wystawione odpady nie zostaną odebrane, na-
leży 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, 
'$�E������#E�x
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Zbiórka popiołu 
tylko 

do 15 kwietnia
Urząd Gminy Pawłowice 

informuje, że zbiórka po-
piołu i żużla z pieców cen-
tralnego ogrzewania będzie 
przeprowadzana tylko do 15 
kwietnia. Po tym terminie 
wszystkie kontenery zosta-
ną zabrane z sołectw. 

Dodatkowe informacje 
pod nr tel. 32 47 56 330 lub 
32 47 56 328.

 Pomoc udzielana będzie  
w Urzędzie Gminy przy ul. 
Zjednoczenia 60 w godzinach 
9.00 – 11.00 w następujących 
terminach:

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

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

Pomoc pracownika Powia-
towego Doradztwa Rolniczego  
w wypełnianiu wniosków jest 
płatna. Przypominamy wszyst-
kim rolnikom, iż do 15 maja 
2013 roku trwa nabór wniosków  
o przyznanie płatności do grun-
tów rolnych na rok 2013. 

Wypełnione wnioski można 
wysłać pocztą, poprzez internet 
lub składać bezpośrednio w Biu-
rach Powiatowych właściwych 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę rolnika. 

Pomoc 
&�&�'��+��+���

wniosków 
"�'��;+"^���
do gruntów 

rolnych
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W punkcie tym można pobrać 
druki zeznań wraz z załącznika-
mi, uzyskać niezbędne informacje 
odnośnie sposobu ich wypełniania 

	�������
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miony punkt przyjmowa-
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oraz złożyć zeznanie. Nowością jest 
możliwość wypełnienia na miejscu 
deklaracji drogą internetową. Do 
dyspozycji podatników oddany zo-
stał komputer, a pracownik Urzędu 
Skarbowego pomaga w wypełnieniu 
dokumentu.  

Punkt informacyjny będzie czynny 
jeszcze dwukrotnie w dniach:

10 kwietnia oraz 24 kwietnia  
w godzinach 7.30 – 14.30.
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WojWojW skoskowejwej KoKo Komenmendy dy UzUzuUzupełpełnienień.ń.
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w cw czaszasie ie pokpokojuoju (k ( atea gororia ia D).D).   
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Odeszli

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszowicach przy ul. Sta-
wowej (nr działki 1678/43) o powierzchni 1307 m kw. za cenę wywoławczą 82 tys. zł.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze gminnej – ul. 
Stawowej i w pobliżu drogi krajowej nr 81. Dojazd od DK 81 ok. 650 m.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Warszowice działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.Teren przedmiotowej działki stanowi w części obszar byłego stawu obecnie 
zasypany materiałem mieszanym składającym się z ziemi i gruzu.

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice 
przy ul. Zjednoczenia 60, w sali nr 0.14.

Szczegółowe warunki przetargowe (regulamin) można odebrać w Referacie Gospo-
darki Przestrzennej Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Pawłowice. Osoba uprawniona 
do udzielania informacji: Tyberiusz Zawadzki, tel. 32 475 63 19.

Działka przy ul. Stawowej w Warszowicach do sprzedania
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Telefon dla 
ofiar i sprawców

przemocy w OPS Pawłowice: 

32/ 47 21 741
wew. 139 

(czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30). 

Ogólnopolskie 
pogotowie 
dla ofiar 

przemocy w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

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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Zapisy: ��������������

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 - firma TOM - 
ELEKTRO tel. 32/ 471 07 66 lub do Referatu In-
frastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 
47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych - 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).

Awarie sieci kanalizacji - firma HEKTOBLOK  
w Warszowicach, ul. Cieszyńska 7, tel. 32 47 23 
869;  602 703 650 (linie czynne 24 h). 

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

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.

W dniu 12.04.2013 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. LWP 19, odbędzie się przetarg 
nieograniczony dla wszystkich 
osób zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni 
wpłacić wymagane wadium w 
wysokości 2.000 zł przelewem 
na konto ING Bank Śląski nr ra-
chunku

=3,+=+,0+.,+++++*..0.@@3+3

Wadium na przetarg ustny nieogra-
niczony należy wpłacić najpóźniej w 
dniu przetargu i przed otwarciem prze-
targu okazać dowód wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszka-
nie można oglądać w dniu 11.04.2013 
r. w godzinach 10.00 do 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu bez podania przy-
czyny.

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:

Zarząd Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” 

w Pawłowicach 

informuje, że sprzeda działkę 

o powierzchni 0,35 ha 

położoną w Pawłowicach 

przy ul. Zjednoczenia 13, 

zabudowaną budynkami 

o przeznaczeniu usługowym. 

Informacje pod numerem 

tel. 32 47 22 406 
w godz. 8.00 – 14.00. 



������?��++�12


fH	�_��	

�������	
����������������������
�������������	�	���
�����
����������� ��
�	��
�������	�
��
�����������������
��
������������������������������������������������������
�������������
��������
��
����������
����
�����������������
��
�����
������������
������ �!"##�������$�����
!���"������	#���%&'()#�*���
����+�,$�������
�������"-.���$��&(�%-(�()�-#+������
����$
���������$
��������������/�01*234�5�����+���$��&(�%(&�6)�7#+�&(�%(&�6)�)!+���,�
8��9
������$

Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez uczniów 
szkół podstawowych z Pawłowic, Osiedla, Golasowic, War-
szowic i Krzyżowic, Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkola nr 1. 
Komisja wyróżniła prace autorstwa: Karoliny Woryny - ZSP 
Krzyżowice, Aleksandry Ziebury – ZSP Krzyżowice, Aleksan-
dry Goraus - ZSP Krzyżowice, Olgi Fryszkowskiej, Krzysztofa 
Biegalskiego, Antoniny Wojtyły - SP nr 2 Pawłowice, Maksy-
miliana Bandury, Pawła Pochcioła, Marty i Grzegorza Gajdów, 
Łukasza Stanieczki, Macieja Niemczyka - SP nr 1 Pawłowice 
oraz Wiktorii i Patrycji Macury – ZSP Golasowice.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczo-
we, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy i słodkie 
upominki.
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Jarmark z zajączkiem 
i kolorowymi pisankami
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Michalina Pukowiec z Pielgrzymowic, córka Barbary i Wiesława, ur. 20 listopada

 Małgorzata Kornak z Warszowic, córka Agnieszki i Mirosława, ur. 11 stycznia 

Mikołaj Michalik z Pielgrzymowic, syn Moniki i Mirosława, ur. 15 stycznia

 Milena Hoinkis z Jarząbkowic, córka Marioli i Artura, ur. 18 stycznia

Zuzanna Pastuszek z Pielgrzymowic, córka Anny i Sławomira, ur. 19 stycznia

 Wiktoria Nurczyńska z Warszowic, córka Katarzyny i Bartłomieja, ur. 23 stycznia

Milena Matłoch z Krzyżowic, córka Partycji i Jana, ur. 24 stycznia

 Radosław Miłkowski z Krzyżowic, syn Beaty i Daniela, ur. 6 lutego

Bartosz Olszok z Pawłowic, syn Doroty i Grzegorza, ur. 7 lutego  

 Natalia Lukasek z Pawłowic, córka Weroniki i Adama, ur. 10 lutego

Nikola Wowra z Jarząbkowic, córka Doroty i Krzysztofa, ur. 10 lutego    

 Kinga Chrapeć  z Krzyżowic, córka Ewy i Mirosława, ur. 16 lutego

Bartosz Chmiel z Pawłowic, syn Agnieszki i Roberta, ur. 16 lutego 

 Lena Kiełkowska z Golasowic, córka Magdaleny i Janusza, ur. 21 lutego

Paweł Janiszewski z Pawłowic, syn Grażyny i Piotra, ur. 25 lutego 

 Karol Urbaczka z Pawłowic, syn Barbary i Bogdana, ur. 25 lutego

Dawid Goryl z Pawłowic, syn Anny i Łukasza, ur. 28 lutego

 Mateusz Szymański z Pawłowic, syn Angeliki i Damiana, ur. 1 marca

Przez pięć dni na rynku w Pawłowicach mieszkańcy mogli kupić produkty 
na Święta Wielkanocne: ozdoby świąteczne, misternie zdobione pisanki, palmy, 
stroiki oraz pyszne ciasta i ciasteczka.   

Otwarcie jarmarku miało uroczysty przebieg i odbyło się 24 marca. Licznie 
przybyłych mieszkańców powitał wójt gminy Damian Galusek. Zagrała or-

kiestra dęta, wystąpiły cheerleaderki z GOS Pawłowice, zespół śpiewaczy 
„Harmonia”, uczestnicy Ogniska Muzycznego w GOK Pawłowice oraz 
instruktorki pawłowickiego Studio Fitness Power & Passion z pokazem 
zumby. Miłośnicy turystyki mieli okazję zapoznać się z ofertą lub 
dołączyć do Gminnego Koła PTTK z Pawłowic. Wzorem poprzednich 
jarmarków, imprezie towarzyszyły konkursy i zajęcia plastyczne. 

Podczas jarmarku, który trwał do 24 do 28 marca, na straganach 
można było zobaczyć kolorowe jajka i ozdoby, haftowane obrusy, 

ręcznie robione serwetki oraz stroiki.  
- Przychodzę tu co roku po ładne, wielkanocne ozdoby - mówi pani 

Maria. - Można tu kupić ręcznie wyszywane serwetki, obrusiki, naprawdę 
śliczne rzeczy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wypieki miejscowych gospo-
dyń. Mazurki, wielkanocne baby i świeżo wypieczone chleby szybko znajdywały 
nabywców. Oglądając ofertę stoisk i robiąc zakupy można było się posilić świą-
tecznym żurkiem oraz pysznym ciastem. 

Jarmark Wielkanocny stał się dla mieszkańców Pawłowic tradycją, która w miły 
sposób przypomina o zbliżających się świętach. - To bardzo fajny zwyczaj - mówi 
mieszkanka Pawłowic. - Kiedy zbliżają się święta dobrze jest wybrać się na rynek, 

poczuć tę atmosferę, zjeść coś dobrego i kupić jakieś pyszności na wielkanocny stół. bs
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W czasie jarmarku rozstrzygnięto konkurs 
„Wielkanocne Jajo”, organizowany przez 

GOK Pawłowice. Poniżej wyniki: 
przedszkolaki: I miejsce – grupa sześciolatków z Przedszko-
la w Modrzewiowym Ogrodzie, II miejsce – Karol Tomecki, 
III miejsce – „Kangurki” z Przedszkola nr 1 w Pawłowicach
uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – Michał Szmidt, 
II miejsce – Paulina Wieremczuk, III miejsce – Dominika 
Somerlik
gimnazjaliści: I miejsce – Afrodyta Szukalska, II miejsce – 
Arkadiusz Chodór, III miejsce – Karolina Tobiasz
dorośli: I miejsce – Małgorzata Cepiel, II miejsce – Marcela 
Karbowy, III miejsce – Leszek Młynarczyk, wyróżnienie 
– Anna Mikina.   
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