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W maju ubiegłego roku w świąty-
ni stanęły rusztowania, a w kościele 
pojawili się robotnicy. – Już od dawa-
na przymierzaliśmy się do generalnego 
remontu naszego kościoła – mówi ks. 
proboszcz Eugeniusz Paruzel. - Za-
częliśmy od najbardziej pilnych spraw, 
a więc wymiany powojennej instalacji 
elektrycznej, liczącej sobie 45 lat.  

Przy okazji były prowadzone inne 
prace. Wzmocniono więźbę dacho-
wą, wymieniono spróchniałe belki, 
a nowe zakonserwowane specjali-
stycznymi preparatami.

Przeprowadzono kapitalny re-
mont w środku. – Najpierw skuto 
stare tynki i zabezpieczono ściany 
przed wilgocią – opowiada proboszcz. 
-  Następnie przystąpiono do malo-
wania ścian i sklepienia. Wybraliśmy 
pastelowe, jasne kolory, aby rozświetlić 
wnętrze kościoła i nadać zabytkowej 
świątyni ciepły, przytulny wygląd. 

W oparciu o projekt  artysty 
plastyka i konserwatora sztuki  
z Krakowa, wykonano całkiem nową 
polichromię. Skomplikowanych prac 
podjął się Marcin Drzeniek z Turzy 
Śląskiej. 

Natomiast polichromia, która do 
tej pory znajdowała się nad drzwiami  
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zakrystii, została zakonserwowana  
i przeniesiona w bardziej eksponowa-
ne miejsce – do bocznej nawy, gdzie 
jest dobrze widoczna przez parafian 
i gdzie zyskała godne miejsce. Pięk-
na polichromia z końca XVI wieku 
przedstawia księcia cieszyńskiego 
Adama Wacława oraz księcia biskupa 
Stanisława Pawłowskiego, fundatora 
kościoła.

Prawdziwą ozdobą pawłowic-
kiego kościoła jest nowy witraż 
przedstawiający krzyż na tle kuli 
ziemskiej.  Obraz ze szkła jest dziełem 
artysty z Pszczyny, tego samego, 
który wykonał już inne witraże do 
pawłowickiego kościoła. – Chodziło o 
to, aby wystrój wnętrza były jednolity  
i stonowany – mówi proboszcz.  

Okno nad zakrystią i lampy  
w całym kościele zostaną wymienio-
ne na wykonane w stylu gotyckim, 
jako bardziej pasujące do surowego 
i prostego oblicza kościoła. Funk-
cję ozdobną pełni za to duży napis 
umieszczony nad portalem przej-
ściowym z wieży do nawy głównej 
z cytatem Jana Chrzciciela „Potrzeba, 
by On wzrastał, a ja się umniejszał”. 
W ramach prac remontowych od-
nowiono również całkowicie Dro-

gę Krzyżową, wszystkie figurki  
i krzyże. 

Kościół św. Jana Chrzciciela po 
remoncie błyszczy, a będzie jeszcze 
piękniejszy. Do jego udekorowania 
zostały już zamówione dwa bar-
dzo duże obrazy o szerokości około  
2 metrów przedstawiające Ostatnią 
Wieczerzę i Kazanie Jezusa na Górze. 
Natomiast w bocznej kaplicy obok 
chrzcielnicy zostanie umieszczony 
obraz Jana Pawła II.  

Remont został sfinansowany 
przez parafię z ofiar wiernych, kolekt 
indywidualnych oraz różnych  wpłat 
na konto parafii. Duży zastrzyk 
finansowy dla parafii stanowiło od-
szkodowanie za teren odstąpiony pod 
budowę obwodnicy. – Jestem bardzo 
wdzięczny wszystkim darczyńcom, 
pawłowickim firmom i parafianom za 
hojność i pomoc w pracach remontowych 
– dziękuje proboszcz.

Prace były prowadzone ze sma-
kiem i kunsztem, a ich efekt jest 
zachwycający. Widać wyczucie pla-
styczne proboszcza, który ukończył 
szkołę plastyczną, i jest miłośnikiem 
sztuki. Pawłowicki kościół wypięk-
niał!

Sabina Bartecka

Najprawdopodobniej w maju roz-
poczną się prace mające na celu prze-
budowanie drogi znajdującej się przy 
ul. Górniczej 14 – 16 wraz z przyle-
głym do niej parkingiem.  – Cieszę się 
z tej inwestycji, bo każde nowe miejsca 
parkingowe na osiedlu są na wagę zło-
ta – mówi Szczepan Martynowski, 
przewodniczący ROSM Pawłowice. 
– W tym wypadku nie tylko poprawi się 
dojazd do bloku, ale też łatwiej będzie 
mieszkańcom zaparkować swoje auto. bs   

Powstanie 
nowy parking

Rozpoczęła się wiosna, a wraz 
z nią prace polowe. Rolnicy orzą 
swoje pola, nawożą glebę oborni-
kiem, przygotowując je pod zasiew. 
Na drogach coraz częściej można 
spotkać ciągniki i maszyny rolnicze. 
Problem w tym, że pola bardzo czę-
sto sąsiadują z drogami asfaltowymi, 
a rolnicy po zakończeniu orki wjeż-
dżają bezpośrednio na drogę. – Od 
razu widać, gdzie były prowadzone pra-
ce – mówi Krystyna Batko z Urzędu 
Gminy. - Ślady są aż nadto widoczne. 
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Błoto i obornik można znaleźć na 
drogach we wszystkich sołectwach. 
– Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, 
że to nie jest ładny widok, zwłaszcza 
że dopiero co pozamiataliśmy dro-
gi po zimie. Wszyscy chcemy, żeby  
w naszej gminie było ładnie, a drogi 
były bezpieczne. Takie zachowanie jed-
nak wcale w tym nie pomaga  – dodaje. 
– Przypominam, że obowiązkiem rolni-
ka jest wyczyszczenie kół po zakończo-
nych pracach, przed wyjazdem na drogę. 
Jeżeli jednak dojdzie do zabrudzenia, 

trzeba drogę posprzątać. 
W przeciwnym wypadku może-

my spodziewać się mandatu. Zanie-
czyszczanie drogi, które mogłoby 
spowodować na niej realne niebez-
pieczeństwo jest wykroczeniem, za 
które kodeks wykroczeń przewiduje 
karę nagany lub grzywnę do 1500 zł. 
Lepiej więc poświęcić kilka minut na 
wyczyszczenie ciągnika, zwłaszcza, 
że urzędnicy zapowiadają wzmożone 
w tym zakresie kontrole. 

Sabina Bartecka
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W poniedziałek, 24 marca, w sali 
sesyjnej urzędu gminy spotkali się 
sołtysi, kierownicy referatów urzędu 
oraz dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych gminy. Zebranych gości 
przywitał zastępca wójta Marek Lu-
cjan, który omówił bieżące sprawy. 
Stopień realizacji spraw zgłoszonych 
przez sołtysów podczas poprzedniego 
zebrania przedstawiła Krystyna Batko, 
kierownik Referatu Infrastruktury 
Komunalnej. 

W związku z nadejściem wiosny, 
sołtysi poruszyli sprawy dotyczące 
porządku, a zwłaszcza zamiatania ulic 
po zimie, odnowienia oznakowania 
poziomego na drogach, wyczyszcze-
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nia rowów przydrożnych i usunięcia 
krzewów. Dyskutowano również na 
temat remontu drogi wojewódzkiej nr 
938 na odcinku prowadzącym po tzw. 
grobli oraz odbywającego się po tej dro-
dze wzmożonego ruchu samochodów 
ciężarowych. Wnioski sołtysów doty-
czyły również zamontowania windy 
w ośrodku zdrowia w Pniówku, posta-
wienia zadaszonej wiaty w Warszowi-
cach, wymiany wiaty przystankowej 
w Jarząbkowicach oraz zabudowania 
ławki przy miasteczku ruchu drogowe-
go w Pawłowicach – Osiedlu. 

Pozostałe sprawy są realizowane na 
bieżąco w poszczególnych referatach 
urzędu gminy. bs

Sprawozdanie z działalności rady 
sołeckiej oraz plany dotyczące inwe-
stycji realizowanych przez gminę 
przedstawił sołtys Andrzej Szaweł. 
Zebranie trwało 2,5 godziny i było 
jednym z najdłuższych w tym roku. 
W jego trakcie poruszono wiele spraw 
dotyczących stanu dróg, budowy 
oświetlenia oraz chodników. Ponie-
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waż sołectwo przecina droga krajowa 
o dużym natężeniu ruchu, wiele py-
tań dotyczyło DK - 81. Wnioskowano 
o wykonanie barierek przy dwupa-
smówce od strony zachodniej (od ul. 
Stawowej do Boryńskiej), naprawę 
drogi gospodarczej wzdłuż DK – 81 
oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. 

Stawową. Mieszkańcy są zaniepo-
kojeni ruchem odbywającym się na 
drogach, boją się piratów drogowych, 
dlatego zwrócili się do przedstawicieli 
policji o częstsze kontrole prędkości. 
Kolejne poruszone tematy dotyczyły 
planowanej budowy boiska szkol-
nego oraz związanej z inwestycją 
przebudowy linii energetycznej,  
a także budowy wiaty z zadaszeniem 
na imprezy plenerowe.

- Spotkanie było owocne. Zgłoszono 
wiele problemów, które w miarę możli-
wości będziemy starali się rozwiązywać 
– podsumowuje sołtys.  

Sabina Bartecka

Już niedługo wprowadzone zo-
staną nowe usługi w administracji.  
W przyszłym roku wiele urzędowych 
spraw będzie można załatwić bez 
wychodzenia z domu. Wystarczy 
komputer. – Aby administracja była 
przyjazna i wydajna, musimy wprowa-
dzać nowe narzędzia – mówi Joanna 
Śmieja, sekretarz gminy Pawłowice.  

Projekt, w którym uczestniczy 
siedem gmin naszego regionu, zakłada 
utworzenie wirtualnych skrzynek 
kontaktowych, dzięki którym miesz-
kańcy, po zalogowaniu, będą mieli 
dostęp do swoich danych finanso-
wych dotyczących podatków, opłat za 
wodę, odpady komunalne czy innych. 
Będą też mogli dokonać koniecznych 
przelewów, regulując należności wo-
bec gminy. O terminach płatności będą 
przypominać im powiadomienia wy-
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syłane drogą mailową lub za pomocą 
informacji sms.

- Usługi te będą możliwe poprzez stro-
nę internetową gminy. Konieczne będzie 
założenie tzw. profilu zaufanego – tłu-
maczy Tomasz Porwisz, informatyk 
urzędu gminy. – Trzeba będzie się zgło-
sić do urzędu w celu jego potwierdzenia.  

Część udogodnień będzie dostępna 
pod koniec roku, a sam projekt będzie 
realizowany do czerwca przyszłego 
roku. W 85 proc. zostanie sfinanso-
wany ze środków unijnych. Podczas 
lutowej sesji radni zatwierdzili zmiany 
w budżecie, dzięki którym zagwa-
rantowano wkład własny gminy 
Pawłowice w wysokości ponad 8 tys. 
zł. Natomiast 40 tys. stanowić będzie 
wkład niefinansowany. Cała inwesty-
cja będzie kosztować wszystkie gminy 
2,1 mln zł.  bs  

Pod adresem www.zdrowie.pawlo-
wice.pl prezentowane są najważniejsze 
informacje dotyczące ochrony zdro-
wia. Znajdziemy tutaj pełną listę aptek 
funkcjonujących na terenie gminy  
z adresami, numerami telefonów oraz 
godzinami otwarcia. Zaglądając na 
stronę internetową, dowiemy się, które 
apteki w naszym rejonie czynne są ca-
łodobowe, ale też gdzie szukać pomocy 
w razie wypadku czy nagłej choroby. 

Serwis prezentuje wykaz wszyst-
kich szpitali w naszym rejonie, ośrod-
ków zdrowia wraz z godzinami przy-
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jęć lekarzy oraz różne przydatne linki 
dotyczące ochrony zdrowia. – Ważną 
informacją dla naszych mieszkańców są 
bezpłatne badania profilaktyczne finan-
sowane z urzędu gminy – mówi Kinga 
Szweda, która zajmuje się ochroną 
zdrowia w Urzędzie Gminy i aktu-
alizuje dane umieszczane na portalu. 
- Poprzez formularz kontaktowy można 
przekazywać swoje uwagi i sugestie.

Powstało kolejne ważne  miejsce na 
wirtualnej mapie dla osób dbających 
o zdrowie. Zachęcamy do odwiedzin. 

Sabina Bartecka
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Dla straży i na drogi
Radni przekazali 25 tys. zł Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Pszczy-
nie na zakup samochodu ratowniczo 
– gaśniczego, 140 tys. zł na budowę 
chodnika w Pielgrzymowicach oraz 
35 tys. zł na remont ul. Pszczyńskiej 
w Warszowicach.

W ubiegłym roku na zlecenie 
powiatu został opracowany projekt 
budowy chodnika przy ul. Zebrzy-
dowickiej w Pielgrzymowicach. Na 
realizację zadania, zaplanowaną na 
ten rok, gmina Pawłowice przezna-
czyła 140 tys. zł. Natomiast kwotę 
35 tys. zł gmina dołoży do projektu 
remontu II odcinka ul. Pszczyńskiej 
w Warszowicach. 

Z budżetu gminy Pawłowi-
ce realizowana będzie inwestycja  
w Golasowicach. Na budowę chod-
nika przy drodze powiatowej  ul. 
Korczaka gmina przeznaczyła aż 
600 tys. zł. To całkowity koszt in-
westycji. Chodnik umożliwi miesz-
kańcom ul. Lipowej oraz Korczaka 
bezpieczne dojście do centrum miej-
scowości.  

Samorząd Pawłowic wspomaga 
również finansowo województwo 
śląskie. W tym roku dotacja z bu-
dżetu gminy wyniesie 600 tys. zł  
z przeznaczeniem na budowę dwóch 
ciągów pieszo – rowerowych. Budo-
wa szerokich chodników z wydzie-
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loną ścieżką rowerową zaplanowana 
jest przy ul. Świerczewskiego oraz 
przy ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach.     

Dowody rejestracyjne 
za darmo

Zmiana ulic wiąże się zazwyczaj 
z koniecznością wymiany wielu do-
kumentów i wieloma dodatkowymi 
kosztami. Żeby ten wydatek nie był 
dla mieszkańców tak uciążliwy, 
gmina pokryje koszt wyprodukowa-
nia dowodów rejestracyjnych przez 
Polską Wytwórnię Papierów Warto-
ściowych. Z opłaty zwolnieni zostaną 
mieszkańcy tych ulic, którym nazwy 
nadano w styczniu 2014 r. Koszt wy-
produkowania jednego dowodu wy-
nosi 31,31 zł, zaś całkowita dotacja 
gminy 600 zł do wszystkich plano-
wanych do wymiany dokumentów. 

Dopłata do przedszkoli
W roku szkolnym 2013/2014 

do przedszkoli w Bąkowie i Zbyt-
kowie zostało przyjętych 14 dzieci  
z Golasowic i Jarząbkowic. Koszt ich 
pobytu w przedszkolu, zostanie do-
finansowany przez naszą gminę po-
przez udzieloną Strumieniowi dotację  
w wysokości 24 tys. zł. 

Nowe taryfy JZWiK 
Jastrzębski Zakład Wodociągowy 

i Kanalizacji przedstawił taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla posesji znajdujących 

się na terenie gminy Pawłowice. 
Chodzi tu o posesje obsługiwane 
przez jastrzębski zakład – są one 
zlokalizowane przede wszystkim 
na granicy Jastrzębia – Zdroju  
i gminy Pawłowice. Mieszkańcy 
tych terenów  w okresie od 1 maja 
2014 roku do 30 kwietnia 2015 
roku, będą płacić za wodę 4,31 zł, 
a za ścieki 6,47 zł brutto. Najniższy 
abonament wyniesie 11,42 zł. 

Zbliżają się wybory:  
nowe granice i obwody
W związku z nadaniem nowych 

nazw ulic w poszczególnych so-
łectwach naszej gminy, konieczna 
jest zmiana uchwał dotyczących 
podziału gminy Pawłowice na 
okręgi i obwody wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych. 

Zmieniły się siedziby Obwodo-
wych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 
3. Ze względu na trwającą budowę 
Centrum Kultury, siedziba Ob-
wodowej Komisji nr 1 znajdzie się  
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Paw-
łowicach, komisji nr 2 w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pawłowi-
cach, a komisji nr 3 w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Natomiast sie-
dziba komisji w Pielgrzymowicach 
zostanie przeniesiona z gimnazjum 
do szkoły podstawowej.   

Sabina Bartecka

�

�

GMINNY OSRODEK SPORTU 
FIFA is pleased to confirm that 

XTREME TURF PREMIER SX 40 + TPE/S V.1 
by 

ACT GLOBAL LTD 
has been installed at 

GMINNY OSRODEK SPORTU - PAWLOWICE (POLAND) 

From 21 FEBRUARY 2014 to 20 FEBRUARY 2015 this installation has been certified according 

                   to the “FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – 2 STAR”. 

Field No. CA4761.1 

Zurich, 21 February 2014 

�

Tym samym pawłowickie boisko 
znalazło się w gronie kilkunastu 
obiektów w Polsce, posiadających 
taki certyfikat. – O świadectwo FIFA 
postarała się firma Inter Hall, która w 
ubiegłym roku przeprowadziła moderni-

Certyfikat FIFA 
����!"�#$��������"��&�&'*
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zację boiska – mówi Bożena Wróbel, 
dyrektorka GOS Pawłowice.

Nasze boisko w głównej mierze 
służy uczniom szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz zawodnikom GKS 
„Pniówek’ 74” Pawłowice do trenin-

gów i rozgrywania meczy. 
- Przyznanie certyfikatu to przede 

wszystkim prestiż i uznanie – mówi Bo-
żena Wróbel, dyrektorka GOS. – Jest 
docenieniem naszych obiektów sporto-
wych i dbałości o najwyższą jakość. bs
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połączeń kolejowych pasażerskich 
dostępnych jest obecnie w naszej gminie

przystanków znajduje 
się na terenie naszej gminy

kilometrów na dzień przejeżdża-
ją autobusy komunikacji lokalnej 
i MZK (1240 – autobusy gminne)

samochodów porusza się 
każdego dnia drogą krajo-
wą DK 81 w Pawłowicach

połączeń autobusowych w ciągu 
dnia mają do wyboru mieszkańcy w 
centrum przesiadkowym w Pawłowi-
cach (najwięcej kursów jest do Jastrzę-
bia – Zdroju – 56, Żor – 42, Katowic 
– 31, Cieszyna – 18 i Wisły – 15). 

0

pasażerów korzysta każdego dnia 
z gminnej komunikacji lokalnej

65

W rubryce „Gmina w liczbach” za pomocą cyfr, mówimy o rożnych tematach związanych z gminą i pracą urzędu. 
W tym numerze przedstawiamy dane dotyczące komunikacji w gminie Pawłowice, piszemy o połączeniach kolejowych, 

liniach autobusowych i ruchu samochodowym odbywającym się na głównych trasach. 
Podajemy też dane dotyczące komunikacji lokalnej utworzonej we wrześniu przez gminę Pawłowice.

wynosi dopłata gminy do 
każdego kilometra kursu MZK

dopłaca gmina Pawłowice 
do 1 kilometra trasy autobusu 
gminnej komunikacji

16 tys.
263

26proc.

samochodów osobowych, 
ciężarowych i motocykli jest za-
rejestrowanych w naszej gminie

Komentarz
Bronisław Kiełkowski, 

były radny, pracownik PKP z 40-letnim 
stażem, mieszkaniec Pielgrzymowic:

Przez ostatnie kilkanaście lat zmienił się 
diametralnie sposób poruszania się mieszkań-
ców po naszej gminie i miastach ościennych. 
Samochody skutecznie wyparły pociągi  
i autobusy. Jeszcze nie tak dawno, jako 
naczelnik stacji w Zebrzydowicach obser-
wowałem duże zainteresowanie kursami 
pociągów. Mieszkańcy Pielgrzymowic bar-

dzo często dojeżdżali rowerami do Zebrzydowic, a stamtąd 
podróżowali pociągami do zakładów pracy znajdujących się 
w Cieszynie, Czechowicach – Dziedzicach, Bielsku – Białej czy 
Katowicach. Do Cieszyna i Katowic pociągi jeździły praktycz-
nie co godzinę, pomiędzy 4.00 rano a 22.00 wieczorem. Pod 
koniec lat 90. zainteresowanie liniami pasażerskimi zaczęło 
się jednak zmniejszać. Na skutek restrukturyzacji wiele za-
kładów upadło, rozpoczęły się zwolnienia i pociągi przestały 
być potrzebne. 

Kiedyś ze stacji Pawłowice można było podróżować do 
Cieszyna, Wisły, Chybia, Katowic – w każdym kierunku. 

800

1510

246

Dziś na tej stacji nie ma w ogóle ruchu osobowego, pozostał tylko 
towarowy, w związku z istniejącą kopalnią.  

Podobnie stało się z liniami autobusowymi. Jeszcze w latach 
90. przez Pielgrzymowice przejeżdżały autobusy jadące w różne 
kierunki Polski. Pielgrzymowice miały nawet bezpośrednie po-
łączenie z Katowicami. Dla mieszkańców to było okno na świat. 
Do dziś wiele osób wspomina tabliczkę umieszczoną w autobusie 
stojącym na dworcu w Katowicach z napisem „Pielgrzymowice”. 
Do czasu likwidacji PKS nasza gmina była dobrze skomunikowana 
z Pszczyną. Przy strażnicy znajdowała się nawet noclegownia 
dla kierowcy. Dziś nie ma ani jednego bezpośredniego połączenia 
naszego sołectwa z miastem powiatowym, w Zebrzydowicach 
zostało tylko kilka kursów, nie ma już bardzo popularnych 
„handlowych linii” w kierunku Pragi, Budapesztu i Wiednia.  
W czasach, kiedy kwitł  czarny rynek i handel na bazarach, 
pociągi te były przepełnione.  Zdarzało się, że były zawracane  
w Czechach, i wtedy trzeba było dopiąć dodatkowe wagony. 

Nie możemy jednak narzekać, bo w naszej gminie jest bardzo 
dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa. Mamy dobre jako-
ściowo drogi, dlatego większość mieszkańców porusza się samo-
chodami. To wygodny środek lokomocji. Pozostali, szczególnie 
uczniowie, korzystają z autobusów. Dzięki utworzeniu gminnej 
komunikacji, teraz łatwiej dojechać do Pawłowic. Z centrum 
przesiadkowego możemy dostać się praktycznie wszędzie. 

pojazdu przypada na jednego 
mieszkańca gminy

6666c.c66666cc6666..66c66cc666c66cc66
mieszkańców po-

siada prawo jazdy 

0,6

2,60
zł

4,20zł

10 tys.508

Wieś w 1977 znalazła się w grani-
cach miejscowości Jastrzębie - Zdrój. 
Długie starania o ponowne przyłą-
czenie Pniówka do gminy Pawłowice 
zakończyły się powodzeniem dopiero 
po kilkunastu latach. W 1991 roku 
mieszkańcy Pniówka w referendum 
wypowiedzieli się czy chcą ponowne-
go przyłączenia do Pawłowic. Więk-
szość mieszkańców opowiedziała 
się za przynależnością sołectwa do 
gminy Pawłowice.

Osiągnięciem samorządu  było  
z pewnością utworzenie nowoczesne-
go centrum sportowego z basenem, 
halą sportową i kompleksem boisk. 
Tych obiektów zazdrościły nam 
wszystkie ościenne miejscowości,  
a do dziś budzą one podziw gości  
i osób przyjezdnych. 

Dla innych szczególnym osią-
gnięciem samorządu jest utworzenie 
sieci ścieżek rowerowych, cieszących 
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się ogromnym zainteresowaniem 
miłośników aktywności na świeżym 
powietrzu, albo powstanie Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
na Polu Warszowice. Wśród wy-
typowanych osiągnięć są jeszcze te 
najnowsze, dotyczące  zniesienia opłat 
za pobyt dziecka w przedszkolu oraz 
utworzenia gminnej komunikacji.

W typowaniu osiągnięć brane 
są pod uwagę przedsięwzięcia zre-
alizowane po 1989 roku z różnych 
dziedzin życia. Mogą to być inwe-
stycje, ale też działania kulturalne 
czy społeczne.

Po zebraniu wszystkich propozycji 
zostanie stworzony ranking naj-
ważniejszych osiągnięć samorządu. 
Mieszkańcy będą mieć udział w jego 
opracowaniu, poprzez wytypowane 
przez siebie działania oraz udział  
w głosowaniu. 

Sabina Bartecka
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- Obecnie w I klasie uczy się ośmioro 
6 – latków. Świetnie sobie radzą, nie-
jednokrotnie lepiej niż ich starsi koledzy 
– mówi Andrzej Zonenberg, dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Krzyżowicach. – Kilka dni temu dwie 
6-letnie dziewczynki zdobyły wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie na kukiełkę  
z odpadów.

Szkoła ma doświadczenie w pracy 
z młodszymi dziećmi. W klasie trzeciej 
młodsze o rok dzieci stanowią więk-
szość. Jest ich 11 na 21. W drugiej 
klasie młodszych dzieci jest 6 na 15 
w sumie. – Nie widzę specjalnych różnic 
między 6-latkami a 7-latkami, poza 
warunkami fizycznymi. Młodsze dzieci 
są mniejsze, mniej sprawne manualnie, 
ale nie jest to regułą. Wymagają wię-
cej opieki. Na pewno trzeba im pomóc  
w czasie wyjazdów na basen. 10 minut 
na przebranie i wysuszenie włosów to dla 
maluszków za mało, dlatego pomagają 
im starsi koledzy, ale muszę zaznaczyć, 
że pomocy potrzebują także 7-latki  
i 8-latki – mówi dyrektor.  

Jak podkreśla, w lepszej sytuacji 
są szkoły wiejskie. – Nasza placówka 
jest zespołem szkolno – przedszkolnym, 
a przedszkolaki aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły, biorąc udział w uro-
czystościach i konkursach. Dzięki temu  
u nas problemy adaptacyjne z pewnością 
są mniejsze. Przedszkolaki dobrze mnie 
znają, odwiedzam je co najmniej dwa 
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razy dziennie, znają też nauczycieli  
i wielu uczniów – dodaje Andrzej Zo-
nenberg.  

Większość 6-latków z powodze-
niem rozpoczyna naukę w I klasie. 
Dzieci z radością chodzą do szkoły  
i garną się do zdobywania wiedzy.  
– Już nie mogłam doczekać się, kiedy pój-
dę do szkoły – opowiada Nikola Hejnoł. 
– Wcześniej znałam tylko literki druko-
wane, a ja chciałam nauczyć się czytać.

- W szkole jest ciekawie. Można po-
znać cyferki – dodaje Sara Wujczyk. 
– Czasami pani pozwala nam bawić się  
w sali gimnastycznej lub w klasie. Siada-
my na specjalnych poduszkach – dodaje 
Antosia Kurpas.

W innych placówkach      
By dostosować szkoły w naszej 

gminie do potrzeb dzieci, przepro-
wadzono wiele zmian. Dyrektorzy 
szkół starają się zapewnić maluchom 
odpowiednie warunki, m.in. niższe 
stoliki, krzesełka i toalety, miej-
sce do zabawy, kącik rekreacyjny.  
W większości szkół dzieci mają swoje 
szafki, by nie musiały nosić ciężkich 
podręczników. W salach wydzielone 
są kąciki do zabawy i znajdują się wy-
kładziny. – Naszym celem jest stworze-
nie warunków, w których dzieci będą się 
czuły komfortowo – mówi Jan Figura, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. 
Wszystkie szkoły w naszej gminie 
mają stołówki, świetlice, salki do 

gimnastyki korekcyjnej i wielofunk-
cyjne boiska. Dzieci w szkole znajdą 
też pomoc psychologa oraz logope-
dy.  - Ważne jest to, że nasi nauczyciele 
są bardzo zaangażowani w przyjęcie 
6-latków - mówi Jan Figura.

Do 25 uczniów w klasie
Zgodnie z nowymi rozwiązania-

mi klasy w szkołach mają liczyć nie 
więcej niż 25 osób. Jednak w dwóch 
przejściowych latach (w związku  
z podziałem rocznika 6-latków) trud-
no będzie tak zorganizować naukę, aby  
w klasach uczyły się tylko dzieci  
z tych samych roczników. – U nas 
powstanie jedna klasa, w której będą się 
uczyć 7-latki i młodsze dzieci – wyjaśnia 
Andrzej Zonenberg.

W roku szkolnym 2014/2015 
do I klasy pójdzie w naszej gminie 
około 120 dzieci w wieku 6 lat. To 
czterokrotnie więcej niż obecnie.  
W Krzyżowicach powstanie jedna 
klasa, w Warszowicach i Golasowi-
cach – dwie, w Pielgrzymowicach i SP 
nr 1 w Pawłowicach – trzy. Najwięcej 
pierwszaków uczyć się będzie w Paw-
łowicach Osiedlu. Planowane są tam 
4 klasy. Dzieci z Pielgrzymowic i SP 
nr 1 w Pawłowicach będą uczyć się 
w systemie zmianowym. To jednak 
żadna nowość, bo system zmianowy 
w tych szkołach obowiązuje także  
w tym roku szkolnym. 

Świetlice oblegane

Jeśli naukę w szkołach rozpoczy-
nają 6-latki, każda placówka musi 
zapewnić im opiekę poza lekcjami. 
Dyrektorzy szkół zapewniają, że świe-
tlice są i funkcjonują. - Świetlica jest 
przygotowana i oblegana. Pozyskaliśmy 
w ubiegłym roku nowe pomieszczenie – 
mówi Andrzej Pilis, dyrektor szkoły 
w Pielgrzymowicach.
Jak to będzie w praktyce?
Zgodnie z uchwalonymi przepisa-

mi rocznik dzieci urodzonych w 2008 
r. zostanie podzielony na dwie grupy.  
W efekcie od września 2014 r. obowią-
zek szkolny ma objąć wszystkie dzieci 
7-letnie (rocznik 2007) oraz 6-letnie, 
urodzone w okresie 1 stycznia – 30 
czerwca 2008 r. Z kolei dzieci urodzo-
ne od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. 
też mogą trafić do pierwszej klasy, ale 
gdy się na to zdecydują ich opiekuno-
wie. W latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 podział uczniów klasy  
I szkoły podstawowej na oddziały 
będzie dokonywany według roku  
i miesiąca urodzenia, poczynając od 
uczniów najmłodszych.

Na wniosek rodziców, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dyrektor 
szkoły podstawowej może odstąpić od 
tej zasady. Na przykład jeśli opiekun 
wystąpi z wnioskiem, aby do jednej 
klasy zostało przyjęte rodzeństwo  
w wieku sześciu i siedmiu lat.

Rodzice mają wątpliwości 
Rodzice do reformy podchodzą  

z dużym dystansem. – Boje się o syna. 
Nie wiem, czy sobie poradzi. Nie potrafi 
liczyć ani czytać, a we wrześniu ma iść do 
szkoły – swoimi wątpliwościami dzieli 
się z nami  mama 6-letniego Szymona.

Podobne obawy ma wielu rodzi-
ców. W całym kraju rodzice 6-latków 
szturmują poradnie psychologiczno 
– pedagogiczne. Chcą, by specjaliści 
wydali opinię, która pozwoli odroczyć 
wysłanie dziecka do pierwszej klasy. 
– Rzeczywiście zgłasza się do nas wielu 
rodziców po opinię – mówi Maryla 
Cygan, dyrektorka Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Pszczynie. 
– Każdego miesiąca przeprowadzamy 
kilkadziesiąt testów gotowości szkolnej.

Warto podkreślić, że w każdym 
przedszkolu obowiązkowo wykony-
wana jest diagnoza pod kątem goto-
wości szkolnej. Rodzice otrzymują ja 
w terminie do 30 kwietnia. – Rodzice 
obawiają się, że ich pociechy nie są 
przygotowane emocjonalnie na pójście do 
szkoły, mówią, że  nie są odporne na stres. 
Często okazuje się jednak, że te obawy 
są bezpodstawne, bo dzieci są otwarte 
na poznawanie świata, chętnie się uczą 
i znakomicie sobie radzą w szkolnych 
warunkach. Szkoły w gminie Pawłowice 
są dobrze przygotowane na przyjęcie 
sześciolatków  - dodaje. bs
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z egipskimi akcentami

Tegoroczny Światowy Dzień 
Modlitwy miał za zadanie skupić 
uwagę uczestników na problemach 
chrześcijan żyjących w Egipcie. - 
Ok. 10 proc. mieszkańców Egiptu to 
chrześcijanie różnych wyznań, wśród 
których najliczniejszą grupę stano-
wią prawosławni Koptowie - mówi 
proboszcz ks. Tadeusz Makula. 
W kraju nad Nilem na porządku 
dziennym są akty przemocy wobec 
chrześcijan, a także morderstwa na 
tle religijnym.

Specjalnie przygotowana na 
ten wyjątkowy wieczór liturgia 
oraz zawarte w niej akcenty ro-
dem z Egiptu, służyły zapoznaniu 
uczestników z sytuacją egipskich 
chrześcijan. Po wspólnej modlitwie 
w intencji braci i sióstr z Egiptu 
zebrani przeszli do sali OSP. Na 

miejscu czekał już kołocz upieczony 
przez panie z Żor oraz prezentacja 
dotycząca realiów życia codzienne-
go w kraju faraonów.

Podczas corocznego Światowego 
Dnia Modlitwy (zwanego dawniej 
Światowym Dniem Modlitwy 
Kobiet) spotykają się chrześcijanki 
różnych wyznań, aby modlić się 
w intencji ubogich, bezrobotnych  
i pokrzywdzonych w wyniku wo-
jen na całym świecie. Każdego roku 
tematem przewodnim są chrześci-
janie z losowo wybranego kraju. 
Na polskim gruncie ŚDM odbywa 
się regularnie, co roku, począwszy 
od 9 marca 1962 r. Od roku 1992  
w pracach przygotowawczych 
i nabożeństwach bierze czynny 
udział Polski Związek Kobiet Ka-
tolickich.
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„Mega Frajda” z Krzyżowic otwiera sal-
kę urodzinową i animacyjną na pawłowic-
kim osiedlu. Z okazji otwarcia, 6 kwietnia 
od 15.00 do 17.00, na dzieci czeka wiele 
atrakcji. W programie: malowanie twa-
rzy, gigantyczne bańki mydlane, rabaty 
na organizację imprez urodzinowych 
oraz poczęstunek watą cukrową. Atrakcją 
okażą się z pewnością warsztaty dla maj-
sterkowiczów, młodych dam i wszystkich 
ciekawskich. Zapraszamy do pawilonu 
przy ul. Górniczej (naprzeciw poczty). 
Wstęp wolny!    

Atrakcje dla dzieci
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Na sali OSP w Golasowicach mło-
dzież rozwiązywała test składający 
się z 40 pytań. – Przygotowałem trzy 
różne testy: dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych – mówi Adam Muras, 
który prowadził turniej. – Każda 
szkoła mogła wytypować do turnieju 
trzy osoby.     

Pytania w teście dotyczyły między 
innymi przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad organizacji ochrony 
przeciwpożarowej, działań ratowni-
czych i zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych. Uczestnicy musieli wykazać 
się również znajomością sprzętu po-
żarniczego i ratowniczego. – W tym 
roku postawiłem nacisk na znajomość 
przepisów prawnych i sprzętu strażac-

kiego – mówi Adam Muras. – Poziom 
jest wysoki, w konkursie trzeba wyka-
zać się znakomitą wiedzą. Dowodem na 
to jest fakt, że tylko raz udało się komuś 
zdobyć maksymalną liczbę punktów, 
a konkurs organizujemy od wielu lat. 

Dzięki udziałowi w turnieju dzieci 
i młodzież poznają przepisy prze-
ciwpożarowe, ale też dowiadują się, 
jak postępować na wypadek pożaru 
oraz nabywają praktyczne umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym.

- W konkursie startuję od IV klasy 
szkoły podstawowej – mówi Bar-
tłomiej Nogły, wielokrotny jego 
laureat i tegoroczny zwycięzca 
wśród uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. – Już dwa razy udało mi się 

pojechać na eliminacje wojewódzkie,  
a mój największy sukces to 4. miejsce  
w województwie. 

Jego zdaniem, kluczem do sukce-
su jest rozwiązywane testów, które 
można znaleźć w internecie oraz 
dobre poznanie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 

Marcin Dziendziel z Warszowic 
okazał się najlepszy wśród gimna-
zjalistów. To już jego czwarte zwy-
cięstwo w eliminacjach gminnych. 
Marcinowi udało się także zająć 5. 
miejsce w województwie. – Mam 
wielu strażaków w rodzinie, więc do 
testu nie musiałem się specjalnie przy-
gotowywać – opowiada.  

Filip Orszulik, który wygrał  
w kategorii uczniów szkół podsta-

Wyniki turnieju
SZKOŁY PODSTAWOWE
• I miejsce: Filip Orszulik z War-

szowic
• II miejsce: Natalia Pisarek z Paw-

łowic
• III miejsce: Dominik Wacławik 

z Golasowic
GIMNAZJA
• I miejsce: Marcin Dziendziel 

z Warszowic
• II miejsce Aleksandra Pauszek 

z Pawłowic
• III miejsce Szymon Wiatrok 

z Pawłowic
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
• I miejsce Bartłomiej Nogły z Paw-

łowic
• II miejsce Paweł Dziendziel 

z Warszowic
• III miejsce Jerzy Świątek z Paw-

łowic

wowych, jest członkiem młodzieżo-
wej drużyny pożarniczej w Warszo-
wicach. – Już dwa razy startowałem  
w zawodach strażackich  – mówi.            

To nie przypadek, że konkursy 
wiedzy pożarniczej odbywają się 
w okresie wiosennym – w czasie 
nasilonego zagrożenia pożarowego, 
ale jednocześnie przygotowań do 
strażackiego majowego święta. Być 
może niektórzy z tych młodych ludzi 
zasilą w przyszłości szeregi jednostek 
strażackich.

Dziś już gratulujemy zwycięz-
com jednocześnie życząc sukcesów  
w dalszej rywalizacji. W poprzednich 
edycjach turnieju przedstawiciele na-
szej gminy odnosili sukcesy także na 
szczeblu wojewódzkim. Jak będzie  
w tym roku?

Sabina Bartecka
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- Najbardziej cieszy nas fakt, że  
w konkursie wzięli udział początku-
jący poeci, którzy pod patronatem bi-
blioteki postanowili po raz pierwszy 
przedstawić swoją twórczość szerokiej 
publiczności – mówi Magdalena Mań-
ka, dyrektorka Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pawłowicach.   

Komisja konkursowa w składzie: 
Halina Mańka, nauczycielka języka 
polskiego Joanna Hatłas - Czyżew-

ska oraz bibliotekarz Anna Kryp-
czyk nagrodziła Gabrielę Maksy-
miuk za utwory „Kameleon i wróbel” 
oraz „Cztery pory roku”.

Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka 
Kajzerek, Marek Kucak, Natalia Mazur 
oraz Piotr Wożgin. Ponadto wyróżnie-
nie specjalne przyznano Mirosławie 
Teledze, która w wierszu pt. „Wi-
cerymowisko” w zabawny sposób 
wychwala zalety naszej gminy.

W tym roku jarmark wielkanocny 
będzie trwał przez pięć dni. Inaugu-
racja kiermaszu planowana jest w 
Niedzielę Palmową. Od godz. 14.00 
na rynku w Pawłowicach oglądać 
będzie można występy pawłowickich 
cheerleaderek, „Niezapominajek” z 
Pielgrzymowic, zespołu „Harmonia” 
z Krzyżowic oraz dziecięcej grupy 
„Fantazja”. Nowością będzie pokaz 
zumby oraz stoiska kosmetyczne, 
na których panie dowiedzą się jak po 
zimie zadbać o swoją urodę. Dla dzieci 
przygotowano zajęcia plastyczne 
oraz prezenty, które będzie rozdawał 
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zajączek. Atrakcją będą darmowe 
przejażdżki na kucyku.      

Drewniane stoiska będą czynne od 
10.00 do 17.00. Jak zwykle kupić bę-
dzie można m.in. stroiki świąteczne, 
pisanki, ceramikę ozdobną i użyt-
kową, wyroby z drewna i wikliny, 
ręcznie wykonaną biżuterię, trady-
cyjne wędliny, pieczywo, domowe 
ciasta i ciasteczka oraz górskie sery.  
Wielkanocny zajączek będzie często-
wał za darmo świątecznym żurkiem 
i pysznym ciastem. Zatem, do zoba-
czenia na jarmarku. 

Sabina Bartecka

Uczniowie oraz przedszkolaki co 
roku, 21 marca, maszerują z kukłą 
ze słomy nad pobliską rzeczkę, aby 
symbolicznie pożegnać zimę. – Teraz 
to już na pewno będzie wiosna – zapew-
niała Aleksandra Ziebura. – Marzanna 
dobrze się pali.

- Wreszcie będziemy mogli jeździć na 
rolkach, hulajnodze i deskorolce – dodała 
Weronika Sawicka. – Będziemy jeździć 
do szkoły na rowerze i bawić się na placu 
zabaw – mówiła Ola.    

Palenie marzanny było zwień-
czeniem trwającego w szkole „Ty-
godnia profilaktyki”. Każdego dnia 
dominował inny kolor, każdego dnia 
poruszano też inne tematy związane 
z profilaktyką.    

Poniedziałek upłynął pod znakiem 
koloru białego i higieny. We wto-
rek dominował niebieski, a tema-
tem dnia był „Bezpieczny internet”.  
W środę uczniowie ubrani w sza-
re stroje uczestniczyli w zajęciach 
dotyczących szkodliwości palenia 
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papierosów. Czwartek był najbardziej 
aktywny, bo upłynął pod znakiem 
aktywności fizycznej. Każda lekcja 
zaczynała się od krótkiej gimnasty-
ki, zaś na prze-
rwie obiadowej na 
korytarzu został 
przeprowadzony 
aerobik. Ucznio-
wie w tym dniu 
ubrani byli na 
żółto. 

W piątek, 21 
marca świętowa-
no pierwszy dzień 
wiosny. - W na-
szej szkole od lat 
w pierwszym dniu 
wiosny uczniowie 
prezentują swo-
je hobby – mówi 
dyrektor Andrzej 
Zonenberg. 

Zakończeniem 
„Tygodnia profi-

laktyki” było pożegnanie zimy i spa-
lenie marzanny nad Pszczynką. Nad 
przebiegiem zajęć czuwała pedagog 
szkolny Justyna Zawierucha. bs
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Nagrody wręczono 21 marca 
podczas uroczystego apelu. W „Mor-
cinkowym Konkursie Plastycznym” 
uczniowie młodszych klas mieli zi-
lustrować jeden z utworów pisarza.

W „Konkursie Wiedzy o Życiu i 
Twórczości Gustawa Morcinka”, 10 
uczniów starszych klas przed zgro-
madzoną publicznością odpowiadało 
na pytania komisji. 

��B�"���=��
w konkursach
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Poniżej wyniki konkursów:
plastyczny: klasa I - Wojciech 

Marcinów, klasa II - Adam Zmełty, 
klasa III - Jakub Borgiel.

Wiedzy: I miejsce - Emilia Kubica 
(klasa V), II miejsce - Paulina Niem-
czyk (klasa V), III miejsce - Natalia 
Śliwa (klasa VI), wyróżnienie Tymo-
teusz Habraszka (klasa IV). 

Sabina Bartecka

12 marca, w auli „Przylądek 
Talentów” Gimnazjum nr 1 w Paw-
łowicach odbył się festiwal twór-
czości dziecięcej. W festiwalu wzięli 
udział uczniowie klas I – III ze 
wszystkich podstawówek z terenu 
gminy. Uczestnicy prezentowali 
swoje wokalne i aktorskie talenty: 
śpiewali piosenki i deklamowali 
wiersze. Wszystko, oczywiście, 
w języku angielskim. Programy 
artystyczne uczniowie przygo-
towywali pod okiem nauczycieli 
języka angielskiego, którzy też byli 
inicjatorami i organizatorami ca-
łego przedsięwzięcia. – Chcemy, aby 
dzieci porozumiewały się po angielsku 
ze swobodą. Nasi uczniowie wiele już 
potrafią, a udział w festiwalu pozwoli 
im jeszcze bardziej uwierzyć w swoje  
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umiejętności – mówi Beata Olekszyk 
- Nowakowska, nauczycielka języka 
angielskiego w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Pawłowicach.   

Festiwal uroczyście zainauguro-
wał John Botha, nauczyciel języka 
angielskiego z RPA, który od kilku 
miesięcy prowadzi lekcje w szko-
łach podstawowych naszej gminy. 
Atmosfera była wspaniała, bo fe-
stiwal nie miał formuły konkursu, 
a uczniowie przede wszystkim 
mieli możliwość pochwalenia się 
językiem angielskim oraz pokazania 
swych talentów scenicznych. Na 
scenie pojawiały się dzieci w koloro-
wych przebraniach. Były tygryski, 
pszczółki, myszki, a nawet kro-
kodyl. Okazało się, że dla małych 
aktorów występy w języku obcym 

Już nie tylko scrable, eurobiznes, 
monopol czy chińczyk. Na stołach 
wielu domów pojawiają się nowo-
czesne gry planszowe: „7 cudów 
świata”, „Wsiąść do pociągu”, „K2” 
czy „Super Farmer”. To rozrywkowy 
hit ostatnich lat, który ogarnął także 
naszą gminę.      

 - Rynek gier planszowych od kilku 
lat niesamowicie się rozwija. Wybór jest 
ogromny – mówi Mariusz Habraszka 
z Krzyżowic, właściciel stoiska z gra-
mi na targu przy ul. Zjednoczenia  
w Pawłowicach. – Można znaleźć gry 

Na targ 
po nowoczesne 
gry planszowe

na każdy temat, dla każdej grupy wie-
kowej, oparte na różnych umiejętnościach 
i interakcjach.

Gry planszowe to obecnie wręcz 
moda. Jest to odpowiedź na zafa-
scynowanie elektroniką, konsolami 
i komputerem. Gry planszowe rosną 
w siłę. – To, co obecnie proponują nam 
producenci gier, to prawdziwe arcydzieła 
sztuki – mówi.

Hitem ostatnich tygodni jest gra 
„Wsiąść do pociągu” o kolejowej przy-
godzie. Dzięki niej odbędziemy podróż 
przez miasta Starego Kontynentu 

u progu zeszłego stulecia. - Gracze 
zbierają karty przedstawiające wago-
ny i używają ich by budować dworce, 
pokonywać tunele, wsiadać na promy 
i zajmować trasy kolejowe, jak Europa 
długa i szeroka - tłumaczy. - Gra jest 
prosta, można nauczyć się jej w 5 minut, 
ale bardzo wciągająca. Zapewni dobrą 
zabawę całej rodzinie, spodoba się też 
doświadczonym graczom. 

Zresztą dobrych gier jest bardzo 
dużo. Warto przed kupnem poroz-
mawiać ze sprzedawcą i dobrać rodzaj 
gry do naszych preferencji. - Mamy 
gry strategiczne, ekonomiczne, logiczne, 
licytacyjne, imprezowe, kooperacyjne…  
wylicza pan Mariusz. – Najtańsze 
kosztują 40 zł, a najdroższe nawet 200 
zł. Przed kupnem warto grę przetestować. 
Na moim stoisku można grę wypożyczyć. 
Za 3 dni płaci się 10 proc. jej wartości. 

Grając w nowoczesne gry można 
planować strategie, budować miasta, 
zakładać fabryki, prowadzić armie 
do bitwy, ale przede wszystkim roz-
grzewać swoje szare komórki. Gry 
planszowe to pojedynek na spryt  
i logikę. – Gramy całą rodziną, kilka 
razy w tygodniu, obowiązkowo w week-
endy – opowiada pan Mariusz. – To 
świetna  zabawa.

Dodajmy, że jest to rozrywka, któ-
ra staje się coraz bardziej popularna w 
naszej gminie. Pan Mariusz organi-
zuje spotkania z grami planszowymi  
w szkołach, ale też wypożycza plan-
szówki na comiesięczne spotkania 
Gildii Graczy w Osiedlowym Domu 
Kultury. A więc zapraszam do gry…

Sabina Bartecka

nie stanowiły żadnego problemu.
Koordynatorem całego przed-

sięwzięcia był Andrzej Wowra – 
anglista i zastępca dyrektora ZSO  
w Pawłowicach, a współorgani-
zatorem imprezy - Gminny Ośro-
dek Kultury. – Cieszę się, że ini-
cjatywa anglistów zaowocowała 
takimi wspaniałymi pomysłami. Lekcje  
z native speakerem okazały się strzałem  
w dziesiątkę, a zorganizowany festiwal 
znakomitą zabawą – mówi Andrzej 
Wowra.    

Na końcu wszyscy uczestnicy 
festiwalu zostali obdarowani nagro-
dami i pozowali do wspólnej foto-
grafii. - Naprawdę fajnie się wszyscy 
bawiliśmy! English is cool! – mówili 
zadowoleni uczniowie.

Sabina Bartecka
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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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Chór kameralny „Animato” weźmie udział w VII Ogólnopolskim Przeglądzie 
Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej „Stabat Mater Dolorosa” organizowanym pod 
patronatem „Gościa Niedzielnego”. Chór rywalizować będzie m. in. z chórami 
z Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha. Życzymy powodzenia!
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Zapraszamy na kolejne spotkanie miłośników gier planszowych i bitewnych, 
które odbędzie się 5 kwietnia w godz 15.00 – 20.00 w DKO Pawłowice.
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Zapraszamy na drugi turniej w ramach Szachowego Grand Prix. Aby wziąć 
udział w turnieju, należy zgłosić się przed rozpoczęciem rozgrywek. Kontakt 
telefoniczny: 787 152 536, e-mail: chessmarko@interia.pl.  
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Kolejna XVII już edycja Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach odbędzie się w Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu. Występom dzieci przedszkolnych (10 kwietnia) oraz 
szkolnych (11 kwietnia) przysłuchiwać się będzie profesjonalne jury. Atrakcyj-
ne nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii zostaną wręczone podczas 
finału, który odbędzie się w pawłowickim parku, 4 maja. Tego dnia będzie 
można również wysłuchać występów laureatów przeglądu.
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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 pokonkursowej odbędzie 
się 14 kwietnia o godz. 16.30. Zapraszamy szczególnie osoby wykonujące 
zdobienia tradycyjnymi metodami.
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Dzieci uczestniczące w zajęciach „Playing Engish”, odbywających się w GOK 
Pawłowice, spotkają się na popołudniowej herbatce. „English tea” będzie okazją, 
żeby spotkać się z rodzicami i zaprezentować swoje umiejętności w angiel-
skim repertuarze piosenek. Będą także wspólne zabawy oraz gry. Serdecznie 
zapraszamy rodziców wraz z dziećmi w wieku 4 - 6 lat, zainteresowanych 
udziałem w zajęciach. 
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Zapraszamy do obejrzenia inscenizacji najbardziej znanych i lubianych wierszy 
Jana Brzechwy w wykonaniu Teatru Bajka z Katowic. Doskonała zabawa dla 
najmłodszych gwarantowana! Bilety dla dorosłych w cenie 10 zł do nabycia 
przed spektaklem, dzieci wstęp wolny.

W tej sytuacji – jak to zwykle  
w bajkach bywa - pojawia się książę, 
który odmienia zły los i wszystko do-
brze się kończy. W naszej historii księ-
ciem był syn kucharki, miły i uczyn-
ny chłopak, który przygotowując 
teatrzyk kukiełkowy o narodzinach 
i życiu naszej bohaterki uzmysłowił 
jej, jak była nieznośna i ile przykro-
ści sprawiała swoim zachowaniem. 
Królewna była nieznośna, bo rodzice 
nie mieli dla niej czasu, a osobisty 
kontakt zamienili na drogie prezenty. 
Na szczęście na pomoc dziewczynce 
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przybyły wróżki, które za pomocą 
czarów odmieniły króla i królową  
i wszystko dobrze się skończyło.

Sympatyczny, z morałem opo-
wiedziany spektakl jest najnowszą 
propozycją Małej Fanaberii, grupy 
teatralnej działającej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach. 
Premiera spektaklu miała miejsce 22 
marca. - Świetnie się bawiłam – mówiła 
nam mama Wiktorii i Patrycji Macu-
ry. Dziewczynki zagrały w spektaklu 
damy dworu. - Na zajęcia chodzą od 
września, a już tak dobrze zagrały. 

Jestem z nich dumna.
Główną rolę nieznośnej królewny 

znakomicie odegrała 8 - letnia Joanna 
Okopa z Pawłowic. - Trochę stresu było, 
ale już to mam za sobą – mówi mała 
aktorka, która w codziennym życiu 
wcale nie jest tak nieznośna jak kró-
lewna, którą zagrała. - Jest przebojowa 
i lubi występować, a niegrzeczna bywa 
tylko czasami – śmieje się jej mama. - 
Podziwiam jej odwagę, bo ja siedziałam 
podczas spektaklu jak na szpilkach  
i w myślach ciągle powtarzałam dialogi, 
które wspólnie z córką powtarzałam, 
ucząc się roli. Emocje były duże. 

Dziecięca grupa teatralna prowa-
dzona przez Ewę Sikorę zaprosiła 
widzów na kawał dobrej sztuki. 
Doświadczona reżyserka i aktorka 
do mistrzostwa opanowała dziecięcy 
i młodzieżowy teatr. Nie tylko sama 
wyreżyserowała sztukę, opracowała 
scenografię i kostiumy, napisała sce-
nariusz, ale także sama w niej zagrała. 
- Przygotowując spektakl pozwoliłam 
dzieciom aktywnie uczestniczyć w jego 
tworzeniu – mówiła w czasie premiery. 
- Młodzi aktorzy są autorami wielu dia-
logów, dlatego na scenie są autentyczni  
i szczerzy, a to wpływa na odbiór sztuki.       

Małą Fanaberię tworzy dziesię-
cioro dzieci w wieku od 8 do 14 lat. 
Wszyscy zaprezentowali się przed 
publicznością podczas sobotniego wy-
stępu. Gratulujemy młodym adeptom 
sztuki teatralnej znakomitego popisu 
aktorskiego i czekamy na kolejne ich 
przedsięwzięcia. bs
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Grupa działająca przy 
GOK Pawłowice zdobyła 
III nagrodę w konkursie 
„Szkolne Igraszki Teatral-
ne”, który odbywał się 
na scenie Domu Kultury  
w Bielsku-Białej. 

Dzieci zaprezentowały 
spektakl pt. „Pokój z zabaw-
kami”. - Warto zaznaczyć, 
że była to pierwsza realizacja 
teatralna tej grupy i pierwszy 
udział w konkursie – mówi 
Przemysław Poloczek, dy-
rektor GOK Pawłowice. Gru-
pę prowadzi Ewa Sikora.

Gratulujemy! 

Nasz teatr 
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W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia 
naszej gazety. Z tej okazji przygotowaliśmy 
konkurs dla czytelników. Począwszy od tego 
numeru, w czterech kolejnych wydaniach 

gazety będą ukazywać się pytania konkursowe. Kartki z odpowiedziami 
należy wrzucać do skrzynek znajdujących się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wśród osób, które odpowiedzą 
prawidłowo na wszystkie pytania, rozlosujemy bezpłatną prenumeratę 
naszego czasopisma oraz atrakcyjne nagrody.

Pytania konkursowe nr 1
1)Podaj miesiąc i rok ukazania się pierwszego numeru Gminnych Racji.

2)Wymień wszystkich redaktorów prowadzących gazetę.

nnych
acji20 

– lecie

Od 16 lat pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach z dziećmi i młodzieżą 
skupionymi w grupach, zarówno teatralnych (Och, teatr, Chichot, Fanaberia, Mała Fanaberia, 
Teatralny Bzik), jak i wokalno – musicalowych (Miniatura, Miraż, eM). Organizuje konkur-
sy, warsztaty i imprezy teatralne. Reżyserowała około 20 przedstawień, a także sporo etiud  
i okolicznościowych występów. Wychowała grono młodych aktorów. W jej zajęciach i gru-
pach teatralnych uczestniczyło prawie 300 dzieci i młodzieży.

Przedstawienia realizowane przez panią Ewę wyróżniają się szczególną dbałością o kostiu-
my i scenografię, są wysmakowane, dopracowane w szczegółach i niezwykle piękne. Od lat 
zdobywają nagrody na wielu prestiżowych konkursach.

Ewa Sikora – aktorka, instruktorka i animatorka teatralna, 
scenografka i reżyserka.

Obsada:
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SPORT

W zawodach wzięło udział 230 
zawodników z 22 klubów. Najwięcej 
radości przyniosły sukcesy naszych 
walecznych zawodników, którzy  
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Mistrzostw Polski 

w Katowicach powiększyli medalową 
pulę o kolejne trofea.

Juniorzy spisali się bardzo dobrze 
w konkurencji walk ne-waza. Dwie 

zawodniczki Olimpia Paleolog i Agata 
Pustelnik wywalczyły srebro (kat. 
63 i 52 kg). Na najniższym stop-
niu podium stanęli chłopcy: Piotr 
Stanieczko (kat. 55 kg) oraz Jakub 
Pleń (kat. 66 kg). Daniel Żukowski 
był piąty (kat. 73 kg). Natomiast  
w konkurencji walk fighting junio-
rów Agata Pustelnik zajęła 5 miejsce 
(kat. 57 kg), Michał Gogola – 7 miej-
sce (kat. 55 kg).

Walecznością popisali się także 
młodzieżowcy. W konkurencji walk 
fighting Szymon Domin zdobył brąz, 
a Paweł Pustelnik zajął 5 miejsce. 
Walki ne-waza przyniosły brązowy 
medal Pawłowi Pustelnikowi oraz 
Dominikowi Zawadzie oraz 5. miejsce 
Szymonowi Dominowi.  

- Wszyscy spisali się bardzo dobrze 
– mówi z uznaniem trener Leszek 
Kremiec. – Sukcesy cieszą i motywują 
do dalszej pracy. bs  

Drużyna w składzie: Radosław 
Pisarek, Adam Pauszek, Krzysz-
tof Świątek i Łukasz Radajewski  
w meczu o 3. miejsce pewnie wygrała 
z AZS Gliwice Kowalczyk 8:2. Tre-
ner Damian Herman skomentował 
poczynania naszej drużyny w na-
stępujący sposób: - Gdyby chłopcy od 
samego początku grali tak jak w dwóch 
ostatnich spotkaniach, złoto mielibyśmy 
w kieszeni - mówi. - Drużyna ma duży 
potencjał i może jeszcze wiele zdziałać.  

To, co nie udało się chłopcom, uda-
ło się drugim podopiecznym naszego 
trenera. Dziewczęta z AZS Gliwice 
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„Rozbitki” pokazały, że nie przy-
padkiem zdobyły czwarte miejsce w 
styczniowych eliminacjach do Mi-
strzostw Świata Juniorów. Dziew-
czyny przeszły przez mistrzostwa jak 
przysłowiowa burza, wygrywając  
w finale z odwiecznymi rywalkami  
z CCC Warszawa 12:1. To nie ko-
niec naszych akcentów w Mistrzo-
stwach Polski. Aleksander Kolano, 
który gościnnie wspomógł bardziej 
utytułowany zespół AZS Gliwice,  
ukończył ze swą drużyną zawody na 
drugim miejscu, zdobywając srebrny 
medal. 

22 marca, rozgrywki wznowiła 
III liga grupa opolska-śląska (połu-
dniowa). Piłkarze GKS Pniówek’74  
Pawłowice o ligowe punkty pojechali 
walczyć do Wodzisławia Śląskiego. 
Spotkanie z tamtejszą Odrą przy-
niosło porażkę. Pniówek przegrał 
1:3, a honorową bramkę zdobył dla 
naszego zespołu Michał Szczyrba.  
W 76. minucie piłkarz wykorzystał 
rzut karny. Wzmocniona dobrymi 
transferami Odra okazała się dla 
Pniówka trudnym przeciwnikiem. 

Pniówek zajmuje obecnie szóste 
miejsce w tabeli. Traci do zajmującego 
czwartą pozycję LKS Czaniec cztery 
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punkty. Trener Jarosław Skrobacz, 
który objął zespół po 6 meczach 
rundy jesiennej, zapowiada walkę  
o pierwszą czwórkę i utrzymanie  
w rozgrywkach III ligi.

W tym celu wzmocniono kadrę. 
Odeszło siedmiu graczy, a sprowa-
dzono ośmiu nowych zawodników. 
Są to: Kamil Bernauer, Szymon Ciu-
berek, Kamil Kucharski, Adrian Pluta 
(Przyszłość Rogów), Tomasz Kukla 
(Naprzód Zawada), Rafał Adamek 
(Morcinek Kaczyce), Damian Stuchlik 
(MOSiR Jastrzębie) oraz Łukasz Mo-
zler (FC Augsburg).

Na razie na boisku nie zobaczymy 

Tomasza Zyzaka, który w sparingu 
z Krupińskim, zderzył się z kolegą 
z zespołu i doznał złamania kości 
jarzmowej. 

29 marca zawodników Pniówka 
czeka ważny mecz z zajmującym 
trzecia pozycję BKS Stal z Bielska – 
Białej. 

5 kwietnia po zimowej przerwie 
rozgrywki wznowi klasa A. Stra-
żak Pielgrzymowice zmierzy się na 
wyjeździe z Wisłą Strumień, a druga 
drużyna Pniówka podejmie LKS Stu-
dzienice. Tydzień później grę w klasie 
B wznowi LKS Krzyżowice. 

Sabina Bartecka            

W jej trakcie odbędą się gry  
i zabawy sportowe, konkursy i 
animacje ruchowe. Atrakcją będzie 
sympatyczny kangur, maskotka 
Przedszkoliady. Jak zwykle, będzie 
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Tour 2014

dużo muzyki i hałasu, dołącz więc 
do nas, szkoda czasu!

Zapraszamy całe przedszkola oraz 
rodziców do kibicowania!  

W turnieju startowały 33 szkoły 
z powiatów pszczyńskiego i cieszyń-
skiego, wyłonione wcześniej w roz-
grywkach powiatowych. Każda dru-
żyna reprezentowana była przez dwóch 
uczniów. Do zawodów przystąpiło więc 
66 uczniów. - Rywalizacja była zacięta, 
bo drużyny walczyły o awans do zawodów 
wojewódzkich, do których  kwalifikowali 
się uczniowie z pierwszego miejsca w danej 
kategorii wiekowej – mówi organizatorka 
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Izabela Szostok.
Wśród chłopców ze szkół podstawo-

wych I miejsce zdobyła SP nr 3 z Cieszy-
na (Szymon Marczak i Jakub Donocik). 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Pawłowic 
zajęła III miejsce (Marek Kożdoń i Oskar 
Dąbek), natomiast SP nr 1 (Dominik 
Szmidt i Krystian Kurzaj) uplasowała 
się na miejscu IV. Sukcesem ucznia SP 
nr 1 – Dominika Szmidta było zajęcie III 
miejsca w klasyfikacji indywidualnej.W 
kategorii dziewcząt ze szkół podstawo-
wych triumfowała SP nr 1 z Cieszyna 
(Weronika Szczypka i Karolina Hernik ).

Do niepokonanych należała drużyna 
gimnazjalistów z Publicznego Gimna-
zjum  nr 2 z Pawłowic, w składzie Wi-
told Klepek i Jakub  Majewski. Również 
w kategorii indywidualnej Witold Klepek 

nie miał sobie równych. Dziewczęta  
z Gimnazjum nr 2 ze Skoczowa (Mag-
dalena Szablicka i Anna Danel) wygrały 
w swojej kategorii. Barbara Przybyła  
i Katarzyna Bożek z Gimnazjum nr 1  
w Pawłowicach zakończyły rywalizację 
na miejscu III i na takim miejscu rów-
nież uplasowała się Barbara Przybyła  
w klasyfikacji indywidualnej.

Nagrody w postaci pucharów, medali 
i statuetek w kategoriach indywidual-
nych, wręczyły sekretarz gminy Joanna 
Śmieja i wicedyrektor SP nr 1, Dorota 
Szulik. Brązowy medal, z rąk prezesa 
Śląskiego Związku Szachowego Pawła 
Więcka, otrzymał Marek Kobiela. Wy-
różnienie zostało przyznane za wielolet-
nią działalność  w krzewieniu tradycji 
szachowej na terenie gminy Pawłowice.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie: 
505487509, na zajęciach szachowych 
we wtorki od godz. 15.00 do 17.00 w 
GOS oraz poprzez chessarbiter.pro. 

Organizator przewiduje około 40 
nagród rzeczowych. Startowe w turnieju 
wynosi 10 zł.

Wielkanocne szachy: 
12 i 13 kwietnia
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Dzień później do rywalizacji w turnie-
ju wielkanocnym będą mogli przystąpić 
wszyscy chętni. Startowe wynosi: 20 zł 
- dorośli, 15 zł - juniorzy do lat 18, 10 
zł – dzieci szkół podstawowych.

Organizator przewiduje wiele nagród 
rzeczowych we wszystkich kategoriach.

Wiesław Konieczny przepły-
nął 5,5 km! Najstarszy uczestnik 
„Otyliady”, Wiesław Konieczny 
przepłynął nie 120 długości, jak 
podano nam do ostatniego nu-
meru gazety, ale o 100 długości 
więcej. Nasz znakomity pływak 
pokonał dystans 5,5 kilometra. 
Brawo!   
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Do Pawłowic przyjechali gracze 
rocznika 2003 i młodsi m.in. z Gliwic, 
Łazisk, Rybnika i Żor. Naszą gminę 
reprezentowały dwie drużyny GKS 
Pniówek’ 74 Pawłowice. Nasi zawod-
nicy zajęli 9. i 10. miejsce, do końca 
walcząc o wyjście z grup. Najlepszym 
strzelcem został Marcel Hutnik (GKS 
Piast Gliwice), za najlepszego zawod-
nika uznano Patryka Gogoła z MKS 
Żory, a najskuteczniej bramki bronił 
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Patryk Zapała z MOSiR Jastrzębie. Na 
obronie najlepiej spisał się Bartosz Kus 
(Orlik Czechowice – Dziedzice), jako 
rozgrywający – Franciszek Liszka 
(RKP ROW Rybnik). Najwaleczniejszy 
na boisku był nasz zawodnik. Tytuł 
ten zdobył Mieszko Chmielewski  
z drużyny Pniówka.

Turniej wygrał Orlik Czechowice 
– Dziedzice przed drużyną MKS Żory  
i Piastem Gliwice. bs 
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Wójt Gminy Pawłowice ogłasza konkursy 
na stanowiska dyrektorów:

• Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golasowicach,
• Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach.
Termin składania ofert: 25 kwietnia do godz. 9.00 (decyduje data wpły-

wu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice).
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec kandydatów  

i składanych przez nich ofert są dostępne na stronie internetowej: www.
pawlowice.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowice oraz w siedzibach 
wymienionych zespołów szkolno - przedszkolnych.

Konkursy 
=������$E"�/��#�$/�

Wzięcie udziału w targach daje 
szansę pracodawcom na znalezienie 
stażystów, specjalistów, wykwalifi-
kowanych pracowników oraz absol-
wentów uczelni wyższych. Natomiast 
dla osób poszukujących zatrudnienia 
targi są okazją do zapoznania się z 
ofertą pracy, jaką aktualnie dysponują 
urzędy pracy w Pszczynie, Żorach i 
Jastrzębiu – Zdroju. Na targi zapra-
szamy także młodzież zastanawiającą 
się nad wyborem studiów –  jak zwy-
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kle swoje stoiska podczas targów będą 
miały największe uczelnie państwowe 
i prywatne naszego rejonu.     

Chętni pracodawcy i instytucje 
oświatowe proszeni są o potwierdze-
nie udziału do 11 kwietnia 2014 r. na 
formularzu zgłoszeniowym, który 
można pobrać ze strony www.paw-
lowice.pl. Uczestnictwo w targach jest 
bezpłatne. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. (32) 4756 347. 
Zapraszamy!

W czasie moich licznych prze-
bieżek po gminie, a biegam kilka 
razy w tygodniu, ciągle atakują 
mnie wszelkiej maści burki. Małe 
szczekacze, średniej wielkości ku-
dłacze oraz pokaźnej wielkości 
owczarki. Każdy chce mnie złapać 
za kostkę, ugryźć, i na pewno po-
rządnie wystraszyć. Boję się psów, 
tych małych, a jeszcze bardziej tych 
dużych. Nie przekonują mnie opinie 
ich właścicieli, że pies jest łagodny 
i z pewnością mnie nie zaatakuje. 
Pies to pies i nigdy nie wiadomo, 
kiedy uzna, że jestem jego wrogiem. 
A jego wrogiem jestem z pewnością, 
bo ośmielam się biegać koło jego 

Moim zdaniem…
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domu. Co z tego, że chodnikiem, czy 
nawet drogą. Chodnik i droga też na-
leżą do psa. Przypominają mi o tym 
za każdym razem pędząc za mną 
przez kilka minut, głośno ujadając  
i próbując złapać za kostkę. 

Najgorzej jest w niedziele. Dla 
mnie to czas na dłuższe wybieganie 
i przejażdżki rowerowe z rodziną. 
Dla właścicieli psów z kolei okazja, 
aby ich czworonożne pupile zwie-
dzały okolice. Wałęsających się psów 
jest wtedy jeszcze więcej, a otwarte 
furtki i bramy do posesji nikogo nie 
dziwią. Dziwnym zwyczajem na wsi 
jest pozostawianie otwartej bramy 
na czas wyjazdu do kościoła. Kiedy 

mieszkańcy się modlą, ich posesji 
pilnuje przecież pies. Siedzące przy 
domach psy – czasami jest ich 
nawet kilka – z pewnością mogą 
zaatakować przechodnia. Boję się, 
że zrobią mi krzywdę, a jestem 
dorosła. Co ma powiedzieć jednak 
kilkuletnie dziecko? Jakie ma szan-
se w starciu z psem? 

Pogoda sprzyja spacerom, coraz 
więcej czasu spędzamy na podwór-
ku i problem wałęsających się psów 
będzie się nasilał. To nie jest jednak 
sprawa, której nie można rozwią-
zać. Wystarczy trochę rozsądku. 
Furtkę czy bramę można przecież 
zamknąć, a pies może biegać wtedy 
po podwórku do woli. Brak ogro-
dzenia nie zwalnia nas z myślenia 
i przestrzegania prawa. Pies nie 
może być bez nadzoru, i nieważne 
czy jest to szczeniaczek, czy też 
potężny wilczur. I basta. 

Sabina Bartecka

W tym roku mieszkańców cze-
ka nowość. Od kwietnia każdy 
podatnik będzie miał przypisane 
indywidualne konto bankowe do 
wpłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Numer indywi-
dualnego konta bankowego wraz  
z dowodami wpłaty każdy miesz-
kaniec otrzyma drogą pocztową  
w pierwszym tygodniu kwietnia.

Wpłaty dokonane na podstawo-
we konto Urzędu Gminy Pawłowice 
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nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 
0001 z opisem w tytule „opłata za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za I kwartał 2014” nadal 
będą przyjmowane.

- Wysokość miesięcznej opłaty 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
danej nieruchomości oraz stawki w 
wysokości 5 zł dla osób segregujących 
lub 10 zł dla niesegregujących śmieci – 
wyjaśnia Wojciech Bazgier z Urzędu 
Gminy. – Ponieważ opłatę uiszcza 

się raz na kwartał, wyliczoną opłatę 
miesięczną należy pomnożyć przez 
trzy.

Szczegółowe informacje na temat 
zbiórki odpadów znajdują się strony 
internetowej www.gospodarkaod-
padami.pawlowice.pl. Można też 
kontaktować się z pracownikami 
Urzędu Gminy w Pawłowicach, 
Jadwigą Frysz, tel. 32 47 56 324 
lub z Krzysztofem Grzybkiem, tel. 
32 47 56 357.

Poniżej harmonogram:
22 kwietnia – Pielgrzymowice, 
23 kwietnia – Golasowice, 
28 kwietnia – Pawłowice,
29 kwietnia – Jarząbkowice,
19 maja – Warszowice, 
21 maja – Krzyżowice, 
21 maja – Pniówek.
Odbierane będą: meble, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, opony, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 
wielkogabarytowe takie jak: okna, 
drzwi, umywalki, wanny, rury 
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PCV, wiaderka, styropian, itp.
Nie będą odbierane: eternit, papa, 

inne odpady niebezpieczne oraz 
drobne śmieci.

Odpady należy wystawić przed 
posesje do godz. 6.00. Pamiętajmy, 
aby były one widoczne dla pracow-
ników firmy zajmującej się odbiorem 
odpadów. Jeżeli odpady nie zosta-
ną odebrane, prosimy o kontakt  
z Referatem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, tel. 32 47 56 357, 32 
47 56 330.
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Jakie są konsekwencje niezaszcze-
pienia psa na wściekliznę? Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii może w ta-
kim przypadku ukarać właściciela 
mandatem do 500 złotych. Prawdzi-
we kłopoty pojawiają się w sytuacji, 
kiedy niezaszczepiony pupil kogoś 
pogryzie: trafia wówczas na miesięcz-
ną obserwację, a właścicielowi grozi 
odpowiedzialność karna i rozprawa 
sądowa.

W naszej gminie co roku prowa-
dzona jest akcja szczepień w wyzna-
czonych miejscach w sołectwach. 
W Pawłowicach Osiedlu szczepienia 
realizowane są przez Gabinet We-
terynaryjny Marzeny Kuchty, zaś 
pozostały obszar naszej gminy ob-
sługuje Przychodnia Weterynaryjna 
Darii Zielińskiej.

Poniżej harmonogram: 

Warszowice 
– 22 kwietnia (wtorek)

8.00 – 10.00  Izydor Lazar,  ul . 
Pszczyńska

10.15 – 11.30 Helmut Mrowiec, ul. 
Stawowa

12.00 – 13.00 Franciszek Gruszka, 
ul. Boryńska 
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Krzyżowice
 – 22 kwietnia (wtorek) 

14.00 – 15.00 Strażnica OSP 

Jarząbkowice 
– 23 kwietnia (środa)

8.30 – 9.30  Dom Ludowy

Golasowice 
– 23 kwietnia (środa)

10.00 – 10.55  ul. Zawadzkiego – 
przy tablicy ogłoszeń

11.00 – 11.30 Agnieszka Pala, ul. 
Kraszewskiego

11.40 – 12.00 szkoła podstawowa
12.30 – 13.00 Michał Podruczny, ul. 

Kochanowskiego
13.30 – 14.00 Teofil Kajsztura, ul. 

Prusa
14.15 – 15.00 sklep spożywczy - 

Kolonia Golasowicka

Pawłowice – Osiedle 
– 23 kwietnia (środa)

14.30-16.00 Gabinet Weteryna-
ryjny, ul. Górnicza, 
pawilon 15

Pielgrzymowice 
– 24 kwietnia(czwartek) 

8.30 – 9.30 parking przed kościo-
łem

9.50 – 10.30  sklep spożywczy, ul. 
Zebrzydowicka 

11.00 – 11.30  Podlesie obok Krzyża 
12.00 – 12.30  Podlesie, ul. Boczna  
13.00 – 13.30  Jadwiga Rudol, ul. 

Borowa
14.00 – 14.30 Rainhold Frysz, ul. 

Sikorskiego 
15.00 – 15.40  skrzyżowanie  u l 

Ruptawskiej z ul. Da-
szyńskiego

Pniówek 
– 25 kwietnia (piątek)

10.00 - 10.50  skrzyżowanie ul. 
Kruczej z ul. Orlą

11.00 – 11.30 Andrzej Glanc, ul. 
Pszczyńska 

Pawłowice 
– 26 kwietnia (sobota)

7.50  ul. Leśna  
9.00 – 13.00  Lecznica dla zwierząt, 

ul. Miarki 3
8.30 -  9.30  ul. Stawowa
12.00 – 13.30 Bar TIK-TAK, ul. Wy-

zwolenia
14.00 – 14.40 Zygmunt Orlik, ul. 

Kol. Studzieńska 

Pawłowice – Osiedle 
– 26 kwietnia (sobota)

10.00 – 12.00 gabinet weteryna-
ryjny, ul. Górnicza, 
pawilon 15

Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 27.03.2014r. podany 

został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność Gminy Pawłowice przeznaczonych do wydzierżawienia. 

1)Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia na działalność rolniczą 
położone są w: 
• Pielgrzymowicach pomiędzy ulicami Borową i Sikorskiego, powierzch-

nia 2,9000 ha.
• Pawłowicach przy ulicy Rybackiej, powierzchnia 0,6711 ha.

2)Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako miejsca parkingo-
we dla samochodów osobowych znajduje się w Pawłowicach pomiędzy 
ulicami Zjednoczenia, Mickiewicza, Miarki, powierzchnia 0,0037 ha  
i 0,0025ha.

3)Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia pod usytuowanie przy-
łącza ciepłowniczego w Pniówku w pobliżu ulicy Kruczej. Powierzchnia 
0,0024 ha.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 

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

Zatrudnię pielęgniarkę lub technika analityki medycznej (chętnie 
emerytkę) do Punktu Pobrań Laboratorium w Pawłowicach. Więcej 
informacji pod numerami tel. 506 144 501, 661 910 374.
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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

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.
   Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład In-
stalacji, Pomiarów Elektrycznych i Teletech-
nicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 
45, 781 999 905 lub Referat Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 
335.
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Odchudzanie 
w grupie wsparcia
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Kontakt i zapisy: 

600 271 173

g
o

335.3355

KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

3 osoby ranne w wypadku  
Do groźnego wypadku doszło 16 marca 

o godz. 16.40 na dwupasmówce w Pawło-
wicach. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją 
świetlną, 25-letni mieszkaniec Studzionki, 
kierowca seata leona, w trakcie wykony-
wania manewru skrętu w lewo zderzył się 
z jadącym z przeciwka oplem corsą, którym 
kierowała 35-letnia mieszkanka Rudziczki. 
W wyniku zdarzenia do szpitala przewiezio-
no kierującą oplem wraz z 6-letnim pasaże-
rem i 25-letnią pasażerkę seata. Kierowcy 
byli trzeźwi. Warunki drogowe były w tym 
dniu trudne: padał deszcz, wiał silny wiatr.

Spłonęło 80 ton słomy
W niewiadomych okolicznościach doszło do 

pożaru około 80 ton słomy składowanej w for-
mie bali na polu rolnym przy ul. Kasztanowej  
w Jarząbkowicach. Wstępnie straty oszacowano 
na kwotę około 20 tys. złotych. Do pożaru doszło 
14 marca tuż po godz. 23.

Kradzieże w Warszowicach
Do serii kradzieży doszło 13 marca w Warszo-

wicach. Przy ul. Pszczyńskiej miały miejsca wła-
mania do garażu i dwóch budowanych domów. 
Łupem złodzieja padły elektronarzędzia i elementy 
ogrzewania o łącznej wartości 12 tys. zł. Kradzieże 
miały miejsce pół godziny przed północą.

Policja szuka świadków
Komisariat Policji w Pawłowi-

cach  prowadzi postępowanie w sprawie 
zaistniałego w nocy z 17 na 18 marca 
włamania do sklepu wielobranżowego 
znajdującego się przy ul. Górniczej  
w Pawłowicach. Skradziono papiero-
sy, bilety przejazdowe oraz pieniądze  
w łącznej kwocie przekraczającej 20 tys. 
złotych. - Sklep znajduje się przy głównej 
ulicy, pomiędzy blokami mieszkalnymi, 
więc z pewnością ktoś widział sprawców 
lub przynajmniej słyszał o osobach, które 
oferują papierosy w atrakcyjnych cenach. 
Prosimy dzwonić  pod numer: 32 4494510. 
Zgłoszenia przyjmowane są anonimowo – 
apeluje asp. Karolina Błaszczyk, rzecz-
nik KPP w Pszczynie. 
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Pomysłodawcą imprezy, która 
odbyła się już po raz ósmy, a po raz 
pierwszy na terenie gminy Pawłowi-
ce, była eurodeputowana Małgorzata 
Handzlik. Przy pięknie udekorowa-
nych stołach zasiadły panie działające 
w kołach gospodyń wiejskich, orga-
nizacjach i stowarzyszeniach, ale też 
szefowe domów kultury, członkinie 
chórów – jednym słowem aktywne 
kobiety, które nie chcą bezczynnie 
siedzieć w domach i mają wiele do 
powiedzenia.

- Jesteście wspaniałe i bądźcie takie 
dalej – mówiła eurodeputowana, wy-
raźnie zadowolona z przebiegu oraz 
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organizacji imprezy. - Nie poddawajcie 
się! Jak was nie wpuszczą drzwiami, 
wchodźcie oknem, a jak to nie pomoże, 
to wlatujcie kominem.

Trudu przygotowania spotkania 
dla tak dużej rzeszy pań podjęło się 
Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzy-
mowicach. - Cztery panie są w kuchni, 
cztery pracują jako kelnerki, i jeszcze 
jesteśmy my - wylicza Janina Barchań-
ska, szefowa organizacji.           

Dla wszystkich gości przygoto-
wano wspaniały poczęstunek i wiele 
niespodzianek. Podano swojski kołocz 
oraz zupę rybną z grzankami i klop-
siki rybne.

Pielgrzymowice zaprezentowały się 
z bardzo dobrej strony. Zgromadzone 
na sali osoby przekonały się, jak pięk-
ną wsią są Pielgrzymowice, oglądając 
multimedialną wizytówkę sołectwa 
przygotowaną przez stowarzyszenie 
Karola Miarki, jak utalentowane osoby 
tutaj mieszkają, słuchając występów 
młodzieży z zespołu „2 +3”oraz chóru 
„Niezapominajki” i jakie mają poczucie 
humoru, śmiejąc się z przedstawienia 
„Jaś i Małgosia” w gwarze śląskiej  
w wykonaniu dyrektora i nauczycieli 
pielgrzymowickiej szkoły.

Gratulujemy organizatorom wspa-
niałej imprezy! bs

Spotkanie w tak dużym gronie było okazją, aby podziękować 
długoletnim przewodniczącym kół gospodyń wiejskich. W marcu 
Krystyna Koniarz z Pawłowic i Janina Barchańska z Pielgrzy-
mowic zrezygnowały z kierowania kołami gospodyń wiejskich, 
którym przewodniczyły przez wiele lat. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Golasowicach zebrały się w 
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Tłusty Czwartek. Spotkania na za-
kończenie karnawału mają tutaj wie-

Krystyna Koniarz
Z zawodu jest księgową, ale z zamiłowania anima-

torką czasu wolnego i organizatorką wielu ciekawych 
imprez, wycieczek i biesiad. Przez 11 lat była szefową 
Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach. Dzięki jej 
energii panie mogły spotykać się na wielu ciekawych 
imprezach oraz uczestniczyć w wyjazdach w różne 
zakątki Polski. – Starałam się robić wszystko jak najlepiej, 

ale uważam, że nadszedł czas na zmiany. Koło potrzebuje nowej energii – mówi.
Za swój największy sukces uważa ufundowanie dla koła sztandaru. 

Poczet sztandarowy KGW Pawłowice, w którym zawsze obecna jest Kry-
styna Koniarz, uświetnia obchody Dnia Niepodległości i innych ważnych 
uroczystości.   

Janina Barchańska
Przewodniczącą KGW w Pielgrzymowicach została 

w 1980 roku. – To miało być tylko na chwilę, na zastęp-
stwo, a trwało 35 lat – mówi. Zawodowo była związana 
ze szkołą podstawową w Pielgrzymowicach, w której 
pracowała jako kucharka.  Za swój największy sukces 
uważa powstanie zespołu śpiewaczego. – To było moje 
największe marzenie – opowiada. 

Dzięki jej zaangażowaniu koło włączało się aktywnie w życie mieszkań-
ców, organizując biesiady, imprezy oraz wycieczki. Członkinie koła wraz 
ze swoimi rodzinami zwiedziły wiele ciekawych miejsc w Polsce i poza jej 
granicami. – Trudno wyliczyć, ile wycieczek zorganizowałam – mówi. – Od-
wiedziłyśmy chyba wszystkie najciekawsze miejsca w Polsce. 

Jest laureatką nagrody „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”, wielokrotnie 
odznaczaną za pracę społeczną.

loletnią tradycję. Tegoroczne spotkanie 
było inne niż wszystkie, gdyż w jego 
trakcie wybrano nowy zarząd. Prze-
wodniczącą koła na kolejną kadencję 
została Małgorzata Fusik– Od 18 lat 
działam w zarządzie koła – mówi sze-
fowa kobiecej organizacji. – Na pewno 
będziemy kontynuować imprezy orga-
nizowane w poprzednich latach, gdyż 
cieszą się one dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców. 

Jej zastępczynią została Maria 
Wróbel, sekretarzem Bogusława 
Tomala, skarbnikiem Mirosława 
Skorupka, a członkiniami: Danuta Ku-
fieta, Maria Malinowska, Ilona Fusik. 
W skład komisji rewizyjnej weszły: 
Jadwiga Pękal, Danuta Wacławik, 
Izabela Górecka.  

Zebranie sprawozdawcze połączo-
ne z obchodami Dnia Kobiet odbyło 
się również w Jarząbkowicach. Przy 
smacznym poczęstunku panie oma-
wiały plan pracy na 2014 rok. W pro-
gramie jest ufundowanie witrażu dla 
kościoła w Bąkowie, zorganizowanie 

wycieczki do Krakowa oraz festynu 
dożynkowego i biesiady śląskiej.  
W tym roku panie z Jarząbkowic 
czeka jeszcze jedno wyzwanie: or-
ganizacja Cecyliady, czyli spotkania 
zespołów śpiewaczych z całej gminy.                 

15 marca zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze miało KGW z Pawłowic. 
Z funkcji przewodniczącej KGW Paw-
łowice po 11 latach zrezygnowała 
Krystyna Koniarz. Swoje odejście połą-
czyła z organizacją dobrej zabawy dla 
wszystkich pań. W osiedlowym domu 
kultury zaprezentował się zespół 
Talizman, który przeplatał występ 
muzyczny dawką dobrego humoru. 

Swoją rezygnację po 35 latach 
pracy złożyła również Janina Bar-
chańska, najdłuższa stażem szefowa 
kobiecej organizacji w naszej gminie. 
Podczas zebrania, które odbyło się 25 
marca, podziękowanie za lata społecz-
nej pracy złożyły jej koleżanki z koła, 
a obecny na spotkaniu Andrzej  Kraw-
czyk – prezes Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Katowicach wręczył 
Janinie Barchańskiej statuetkę Złotego 
Kółkowicza.

- Praca w kole dawała nam dużo 
satysfakcji, bo dzięki niej spotykałyśmy 
wspaniałych ludzi. Nasze spotkania, 
wyjazdy to była odskocznia od codzien-
nych spraw – przyznały odchodzące 
szefowe. 

Rezygnacja, w przypadku obydwu 
pań, nie oznacza całkowitego roz-
stania się z kołem. Krystyna Koniarz 
w dalszym ciągu będzie członkinią 
KGW Pawłowice, a Janina Barchańska 
została Honorową Przewodniczącą 
Koła. Doświadczone szefowe z pew-
nością wspomogą swoje następczynie. 
W Pawłowicach jest to Dorota Langer, 
a w Pielgrzymowicach – Brygida 
Baron. 

Wszystkie spotkania przebiegały  
w miłej atmosferze do późnych godzin 
wieczornych. Przy suto zastawionych 
stołach królowały tematy kulinarne  
i nie tylko. 

Sabina Bartecka
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