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Grupa Euros jest jednym z niewielu przedsiębiorstw na 
świecie, które projektuje i produkuje łopaty (potocznie śmi-
gła), a jednocześnie, dostarcza rozwiązania technologiczne, 
przyznaje licencje produkcyjne oraz przeprowadza specjali-
styczne szkolenia i testy. To firma z niemieckim kapitałem.
Działalność produkcyjną w Polsce prowadzi w fabrykach  
w Ustroniu i w Warszowicach - na terenie Katowickiej Spe-
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cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
We wrześniu 2012 roku Euros rozpoczął w Warszowicach budowę 

nowej hali produkcyjnej o powierzchni ok. 11 tys. m kw. Przedsię-
wzięcie polegało na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zaple-
czem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakupieniu  
i wytworzeniu linii technologicznej do produkcji śmigieł wirnika (łopat) 
do elektrowni wiatrowych. 

Nasze przedszkola 
najlepsze w powiecie!
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Od 1 kwietnia za konserwację 
oświetlenia ulicznego odpowiada Za-
kład Instalacji, Pomiarów Elektrycz-
nych i Teletechnicznych Damiana 
Kryski z Pawłowic. Przetarg obej-
muje 3-letnie utrzymanie ulicznego 
oświetlenia. W ramach obowiązków 
wykonawca ma wymieniać spa-
lone żarówki, usuwać na bieżąco 
wszelkie awarie, raz w roku wy-
czyścić wszystkie oprawy. Oprócz 
obsługi wszystkich lamp w gminie, 

Kto dba 
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w gminie?

których jest prawie 2 tys., zakład 
zajmował się będzie też świąteczną 
dekoracją pawłowickich ulic. Będzie 
rozwieszał i ściągał świetlne ozdoby 
w Pawłowicach i sołectwach. bs 

W Pielgrzymowicach powstało 
swoiste centrum biblioteczne. Trzy 
biblioteki (publiczną, szkoły podsta-
wowej i gimnazjum) znajdujące się 
w budynku szkolnym postanowiono 
ulokować w jednym pomieszczeniu. 
Na potrzeby biblioteki zagospodaro-
wano część szatni przeznaczonej dla 
gimnazjalistów. Zyskali uczniowie, 
zyskali czytelnicy.

Pomysł połączenia bibliotek po-
wstał, kiedy zaczęto zastanawiać 
się, jak lepiej wykorzystać istniejącą 
przestrzeń. Szkoła w Pielgrzymo-
wicach zrobiła się bowiem ciasna.  
W podstawówce jest dziesięć oddzia-
łów, a tylko siedem sal lekcyjnych. 
Klasy drugie i trzecie szkoły podsta-
wowej uczą się w systemie zmiano-
wym, co oznacza, że co drugi dzień 
zaczynają lekcje o godz. 10.00, 11.00 
lub nawet o 12.00. – Dzięki połączeniu 
bibliotek, uzyskaliśmy dodatkowe po-
mieszczenie. To znacznie ułatwiło nam 
pracę – przyznaje dyrektor Andrzej 
Pilis. 

Trzy biblioteki w jednym miejscu 
to łatwiejszy dostęp do woluminów  
i wydłużone godziny pracy biblioteki. 
– Mieszkańcy mają do swej dyspozycji aż 
trzy księgozbiory. Z pewnością znajdą 
coś dla siebie – mówi Anna Krypczyk, 
pracownik biblioteki.

Dla potrzeb biblioteki wyremon-
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towano część korytarza z szatnią. 
Szafki na ubrania gimnazjalistów 
przeniesiono do innej części szkoły,  
a powstałą przestrzeń wyremonto-
wano i zaadaptowano na potrzeby 
biblioteki i świetlicy szkolnej. Cieka-
wostką jest fakt, że pomieszczenia 
świetlicy i biblioteki są oddzielone od 
siebie jedynie szybą. 

Warto podkreślić, że dzieci z Piel-
grzymowic mogą nie tylko korzystać 
z biblioteki, ale i spędzać czas w nowej 
świetlicy. Do tej pory świetlica szkol-
na znajdowała się w jadalni. Teraz na 
jej potrzeby wydzielono miejsce tuż 
obok biblioteki. – Dzieci chętnie korzy-

stają ze świetlicy. Grają w gry plan-
szowe, bawią się klockami i uczestniczą  
w zajęciach plastycznych. Przed święta-
mi robiliśmy kartki wielkanocne i ozdoby 
świąteczne – wylicza Marta Holeksa, 
opiekun świetlicy.

- Bardzo lubimy tutaj przychodzić. 
Możemy rysować i grać w różne gry – 
mówią uczennice Patrycja Wala i Ania 
Śleziona.    

Świetlica i biblioteka idealnie się 
uzupełniają, a ciepły i przytulny wy-
strój sprawiają, że każdy z wielkim 
zapałem odwiedza to miejsce i zawsze 
znajduje tu dla siebie interesujące 
zajęcie. bs
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W ramach inwestycji zostanie 
wyremontowana ul. Rolnicza na 
całej długości oraz ul. Bąkowska, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Rolniczą do granicy gminy. Inwe-
stycja obejmuje wykonanie nowej 
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nawierzchni asfaltowej na długości 
2,7 km, wymianę przepustów, 
budowę odwodnienia rowami 
otwartymi oraz poszerzenie chod-
nika znajdującego się przy Domu 
Ludowym. 

Czeka nas kolejne zamknięcie dro-
gi. W połowie kwietnia rozpoczynają 
się prace związane z podwyższeniem 
wiaduktu kolejowego znajdującego 
się nad ul. Orlą. Prace wymagają 
wyłączenia drogi z ruchu pojazdów. 
– Podnoszona jest linia kolejowa. Prace 
prowadzi KWK „Pniówek” – wyjaśnia 
Marek Garbocz z Urzędu Gminy.

Inwestycja realizowana będzie do 
20 maja. Wtedy to ruszy zapowia-
dany wcześniej remont ul. Ligonia.  
– W najbliższych tygodniach czekają nas 
bardzo ważne, ale będące dużym utrud-
nieniem dla mieszkańców remonty ul. 

UL. Orla w Pniówku 
��,�;�=<�H

Szkolnej i Ligonia w Krzyżowicach oraz 
budowa wiaduktu na ul. Orlej. Prace 
nie mogą być prowadzone równocześnie, 
gdyż mieszkańcy nie mieliby jak dojechać 
do domu i pracy. Musieliśmy zaplano-
wać dokładny harmonogram robót.

Zgodnie z nim, najpierw prowa-
dzone będą prace na ul. Orlej i Szkol-
nej, a dopiero po ich zakończeniu na 
ul. Ligonia. Na tej ostatniej drodze, 
zakres inwestycji jest największy, 
dlatego wymaga wielomiesięcznych 
robót. Termin ich zakończenia wy-
znaczono na koniec października. 

Sabina Bartecka

Chodzi o kurs z przystanku 
„Jastrzębie Arki Bożka” o godzi-
nie 11.40, który w Jarząbkowi-
cach jest ok. 13.00.  – Do tej pory 
autobus zatrzymywał się na pętli 
w Golasowicach. Tam czekał ok. 
10 minut i wracał do Jastrzębia – 
Zdroju - wyjaśnia Marek Garbocz 
z Urzędu Gminy. – Wydłużyliśmy 
kurs tego autobusu do Jarząbkowic, 
bo mieszkańcy zgłosili taką potrzebę. 
Koszt wydłużenia linii wynosi 600 zł 
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kurs linii 128 
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miesięcznie. 
Nie zdecydowano się jednak 

na wprowadzenie dodatkowego 
kursu o godz. 20.00 na linii Ja-
strzębie – Golasowice. Koszt jego 
uruchomienia wyniósłby ok. 3,5 
tys. zł, a wiele wskazuje na to, 
że zainteresowanie mieszkańców 
byłoby raczej niewielkie. 

Nowy rozkład jazdy dostępny 
jest na stronie internetowej www.
rozklady.mzkjastrzebie.com.

Prace będą kosztować ok. 2 
mln zł, z czego połowa pochodzić 
będzie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Resztę zapłaci Gmina Pawłowice 
(700 tys. zł) oraz Powiat Pszczyń-
ski (300 tys. zł). Ul. Rolnicza jest 
drogą gminną, ale ul. Bąkowska 
– powiatową. Prace potrwają do 
końca czerwca. bs      
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miesięcznie. 
Nie zdecydowano się jednak 
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W przypadku awarii oświetle-
nia ulicznego należy dzwonić pod 
nr 32 4721 645 (w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 - 15.00), a w pozostałe dni 
pod nr tel. 781 999 905 (osoba od-
powiedzialna: Bartłomiej Kryska). 
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Całkowity koszt projektu to po-
nad 57 mln zł. Inwestycja zosta-
nie zakończona na przełomie maja  
i czerwca, w czerwcu planowane jest 
rozpoczęcie produkcji. W nowym 
oddziale powstanie 230 dodatkowych 
miejsc pracy. Przyjmowani będą pra-
cownicy fizyczni, zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. – Mile widziane będą 
osoby, które mają doświadczenie w pracy 
związanej z laminatami, lakiernicy sa-
mochodowi – wyjaśnia Katarzyna Ra-
koczy z firmy Euros. – Doświadczenie 
w laminatach jest mile widziane, ale nie 
jest konieczne, ponieważ większość pra-
cowników jesteśmy w stanie przeszkolić 
we własnym zakresie. Zależy nam na 
osobach odpowiedzialnych, sumiennych 
i pracowitych, takich, które będą chciały 
związać się z naszym przedsiębiorstwem 
na dłużej. 

Obecnie w zakładzie w Warszowi-
cach pracują 94 osoby. - Produkujemy 

�#/�+�&�
�/+��&������
zatrudni 230 osób cd. ze strony 1

śmigła typu EU 64 o wadze 3,8 t i dłu-
gości skrzydeł 31 m – mówi. - Dzięki 
nowoczesnej linii produkcyjnej oraz 
zaawansowanej technologii produkcji, 
w nowej hali zakład będzie mógł produ-
kować tygodniowo dwie łopaty typu EU 
120 (największe z „rodziny łopat”).  To 
oznacza, że w Warszowicach będą po-
wstawały łopaty o długości prawie 60 m. 

Sabina Bartecka

O firmie
Euros jest wiodącym niezależ-

nym światowym producentem 
oraz dostawcą rozwiązań tech-
nologicznych i licencji produk-
cyjnych w zakresie śmigieł do 
elektrowni wiatrowych. Firma 
powstała w 1996 r. w Berlinie  
w Niemczech jako biuro rozwo-
jowe dla produkcji łopat śmigieł.  
W roku 1999 utworzono zakład 
w Ustroniu, w roku 2008 w War-
szowicach powstał drugi zakład 
produkcyjny w Polsce. Łopaty 
wyprodukowane w Ustroniu  
i w Warszowicach kręcą się już 
prawie na całym świecie, począw-
szy od Estonii, Szwecji i Norwegii, 
poprzez Niemcy, Włochy i Francję 
aż po Japonię, Stany Zjednoczone 
i Argentynę. 

Pielgrzymowickie przedszkole 
najlepsze w powiecie!

Plebiscyt wyłonił przedszkola 
z terenu powiatu pszczyńskiego, 
w których maluchy czują się napraw-
dę dobrze i znajdują się pod fachową 
opieką! Oceniając, brano pod uwagę 
warunki, jakie zostały stworzone 
dzieciom, fachowość opiekunów  
i elastyczne podejście, zarówno do 
dzieci, jak i rodziców. Dzięki akcji 
portalu pszczyna.naszemiasto.pl, ro-
dzice dowiedzieli się do którego przed-
szkola warto zapisać swoje dziecko. 

Głosowanie trwało od 7 marca do  
7 kwietnia. 

W plebiscycie wzięło udział 37 
przedszkoli znajdujących się w po-
wiecie pszczyńskim. – Bardzo się cie-
szymy, że to właśnie nasze przedszkole 
uznano za najlepsze – mówi Doro-
ta Rybka, dyrektorka Przedszkola  
w Pielgrzymowicach, na które od-
dano 6444 głosy. – To dla nas duża 
radość  i powód do dumy. Czujemy się 
dzięki temu docenieni. Naszym celem od 

zawsze jest zapewnienie dziecku przyja-
znej atmosfery i stworzenie warunków 
do jego rozwoju. My lubimy spędzać 
czas z dziećmi. 

Śmiało można powiedzieć, że ta 
kameralna placówka stała się drugim 
domem dla dzieci, w którym dobrze 
się czują. Jej sukcesem jest dobra 
współpraca z rodzicami. - Wspólnie 
organizujemy uroczystości, spotkania 
integracyjne, wycieczki, dzięki którym 
lepiej się poznajemy i wzmacniamy za-
ufanie – dodaje pani dyrektor.

Przedszkole usytuowane jest  
w przepięknym budynku, stylizowa-
nym na dworek, dzieci przebywają 
w dużych i dobrze wyposażonych 
salach, mają do swej dyspozycji nowy 
plac zabaw. Atutem tej placówki jest 
smaczna, domowa kuchnia oraz sze-
roka oferta zajęć. Dzieci uczestniczą 
w koncertach muzycznych, oglądają 
przedstawienia teatralne i jeżdżą na 
wycieczki. 

Placówka cieszy się dużym za-
ufaniem rodziców. Dowodem na to 
są bardzo dobre opinie. Poniżej jedna  
z nich: „Serdecznie polecam przed-
szkole w Pielgrzymowicach! Re-
welacja! Jest tam wszystko, czego 
potrzeba dzieciaczkom! Na 100 proc. 
jest to przedszkole, które spełnia ocze-
kiwania najbardziej wymagających 
rodziców. Na pierwszym miejscu 
stawiane jest tam dobro dziecka”. bs

cd. ze strony 1

Rada Gminy uchwaliła „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pawłowice  
w 2013 roku”. Na jego podstawie 
Gmina zapewnia m.in. miejsce dla 
bezdomnych zwierząt w schroni-
sku, a także jest zobowiązana do 
zapewnienia opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt oraz dokarmia-
nia kotów wolno żyjących.

W kolejnej uchwale zdecydowa-
no, że Gmina przejmie w zarząd od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad odcinki dróg zlokalizo-
wanych wzdłuż DK 81. Są to odcinki  
w Pawłowicach: od ul. Szybowej do 
ul. Wyzwolenia, od ul. Wyzwolenia 
do DW 933, od DW 938 do ul. Dul-
skiej, w Warszowicach: od posesji nr 
10 przy ul. Cieszyńskiej do ul. Szybo-
wej oraz od ul. Kościelnej do ul. Szy-
bowej. Drogi te służą mieszkańcom 
jako dojazdy do posesji i pól, a prze-
jęcie ich w zarząd umożliwi gminie 

Sesja Rady Gminy – 26 marca

podjęcie działań w celu poprawy ich 
stanu i zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pszczynie 
zwrócił się do Wójta Gminy Paw-
łowice o dofinansowanie zakupu 
lekkiego samochodu dostawczego. 
Pojazd wykorzystywany będzie do 
zabezpieczenia logistycznego działań 
ratowniczo - gaśniczych prowadzo-
nych przez JRG w Pszczynie. Radni 
postanowili przekazać na ten cel 20 
tys. zł.

Radni zatwierdzili taryfy Ja-
strzębskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla części te-
renów w Pielgrzymowicach, Pniówku  
i w Krzyżowicach. Taryfy dotyczą 
następujących obszarów: ul. Granicz-
nej oraz kilku posesji przy ul. Borowej 
w Pielgrzymowicach, ul. Pszczyńskiej 
w Pniówku oraz części ul. Partyzan-
tów i Zwycięstwa - od strony Jastrzę-

bia – Zdroju. Dla mieszkańców tych 
rejonów taryfa za wodę wzrośnie  
o 17 groszy i będzie wynosiła 3,99 
zł netto za metr sześc. W przypad-
ku ścieków podwyżka jest mniejsza  
i wynosi 2 grosze. Od 1 maja za od-
biór ścieków mieszkańcy będą płacić 
5,99 zł netto za metr sześc.    

W kolejnej uchwale Gmina Pawło-
wice przyjęła do realizacji od Powiatu 
Pszczyńskiego budowę ciągu pieszo 
-  rowerowego przy ul. Zjednoczenia 
na odcinku od ul. Pszczyńskiej do 
DK 81 w Pawłowicach oraz budowę 
ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego  
w Golasowicach do ul. Powstańców 
w Pielgrzymowicach. W ubiegłym 
roku na podstawie porozumienia 
z Powiatem Pszczyńskim, Gmina 
Pawłowice wykonała dokumentację 
projektową dla ścieżki w Pawłowicach 
oraz koncepcję ścieżki w Golasowi-
cach i Pielgrzymowicach. W tym 
roku planowana jest dalsza współ-
praca przy realizacji powyższych 
inwestycji. bs
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Chcesz pracować w Euros?
Podania i CV należy wysyłać na adres tokarczyk@eurospolska.pl lub 

dostarczyć je osobiście do siedziby firmy: Warszowice, ul. Gajowa 5 A. 
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 32/ 47 89 211, 32/ 47 
89 214. Firma Euros będzie miała również stoisko podczas Targów Pracy 
i Edukacji, które odbędą się 19 kwietnia w godz. 10.00 – 13.00 w Osiedlo-
wym Domu Kultury.  

W „Polu Warszowice” KSSE 
działa pięć firm. Do dnia dzi-
siejszego firmy te na 20 ha po-
wierzchni zainwestowały ponad 
180 mln zł, tworząc ponad 460 
nowych miejsc pracy.
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4 Racje Gminne

Jednym z pomysłów 
reorganizac j i  oświaty 
jest powołanie zespołów 
złożonych ze szkół pod-
stawowych i przedszkoli  
z jednym dyrektorem.  
W Krzyżowicach taki zespół 
działa już od 11 lat. – Wtedy 
wydawało się to niezbyt roz-
sądne, czas pokazał jednak, że 
utworzenie zespołu przyniosło 
wiele korzyści zarówno dla 
rodziców, jak i nauczycieli 
– wyjaśnia dyrektor ZSP 
w Krzyżowicach Andrzej 
Zonenberg.

Jakie korzyści mają ro-
dzice? – Przede wszystkim 
przyprowadzają dzieci w jed-
no miejsce, nie muszą jeździć 
po sołectwie – wyjaśnia. – Są 
na bieżąco ze wszystkim, co 
dotyczy szkoły i przedszkola. 
Tworzą wspólną radę peda-
gogiczną.

Korzyści dla dzieci? – 
Obecność dwóch placówek  
w jednym budynku umoż-
liwia bezstresowe przejście 
dzieci z przedszkola do szko-
ły. Sprzyjają temu częste 
kontakty nauczycieli obu 
placówek, jak również udział 
przedszkolaków w różnych 
imprezach szkolnych, lekcjach 
bibliotecznych, zajęciach dy-
daktycznych oraz we wspól-
nych akcjach – podkreśla 
dyrektor.

Plusy dla nauczycieli? 
W zespole łatwiej za-

planować pracę nauczy-
cieli, „znaleźć” im godziny. 
Anglistka może uczyć nie 
tylko dziewięciolatków, 
ale też maluchy z przed-
szkola. Tak samo jak pani 
od plastyki. Przedszkolaki 
mogą korzystać z pomocy 
szkolnego pedagoga i logo-

W zespole lepiej
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pedy. Dzieci czują się pewnej, kiedy 
widzą wokół siebie znajome twarze, 
zwłaszcza gdy dopiero rozpoczynają 
szkolną edukację. 

Co jeszcze wyróżnia placówkę  
w Krzyżowicach? -  Aktywna rada 
rodziców, która organizuje wycieczki dla 
wszystkich przedszkolaków i uczniów 
– odpowiada dyrektor. – 24 kwietnia 
uczniowie pojadą do Kopalni Srebra  
i Sztolni Czarnego Pstrąga, a w maju 
lub czerwcu na wycieczkę wybiorą się 
przedszkolaki. 

Podoba mi się zwłaszcza postawa, 
która nakazuje dzieciom ze starszych 
klas opiekę nad młodszymi kolegami. 
– Mamy taki zwyczaj, że uczniowie 
piątej i szóstej klasy pomagają pierw-
szoklasistom i drugoklasistom w czasie 
wycieczek i wyjazdów na basen. Każdy 
uczeń ma swojego opiekuna, który poma-
ga mu ubrać się, wysuszyć włosy itp. To 
znakomicie buduje relacje – tłumaczy.            

ZSP w Krzyżowicach to placów-
ka z kameralną i ciepłą atmosferą.  
W przedszkolu są 2 oddziały po 25 
dzieci, a w szkole uczy się 90 uczniów. 
Najliczniejsza klasa składa się z 21 
osób, a najmniejsza z 8. Tak mała 
placówka może się jednak pochwalić 
imponującym zapleczem sportowym 
składającym się z nowoczesnego 
boiska wielofunkcyjnego i bieżni.  
– Nasze boisko jako jedyne w gminie jest 
czynne non stop. Nigdy nie jest zamyka-
ne – podkreśla dyrektor. – Mamy też 
dwa place zabaw i siłownię na świeżym 
powietrzu.   

To wszystko sprawia, że szkoła 
stała się centrum sportowo – kul-
turalnym wsi. Tutaj odbywają się 
spotkania przeróżnych organizacji 
działających w sołectwie, imprezy dla 
mieszkańców, a szkoła tętni życiem 
od rana do nocy, także w weekendy.

Sabina Bartecka
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Obiady w szkolnych 
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Na galowo ubrani uczniowie ostat-
nich klas podstawówek po godz.  
8 zaczęli się zbierać w swoich szko-
łach. O godz. 9.00 czekał ich spraw-
dzian szóstoklasisty. Choć jak podkre-
ślają dyrektorzy podstawówek, to test 
przede wszystkim dla nauczycieli, to 
dzieci denerwują się nim najmocniej.

- Było dużo prościej niż podczas 
próbnych sprawdzianów w październi-
ku i marcu. Spodziewałam się gorszych 
pytań. Największą trudność sprawiły mi 
pytania z matematyki, zwłaszcza zada-
nia z tekstem - mówi Marta Pawletko, 
uczennica Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Krzyżowicach.

Jej słowa potwierdza również 
rówieśniczka, Karolina Krupka: - Nie 
było źle. W teście z matematyki trzeba 
było porównać pola i objętości oraz za-
mienić złotówki na grosze i zaokrąglić 
liczby.

W części humanistycznej ucznio-

Sprawdzian 
szóstoklasisty

wie musieli m. in. napisać argumenta-
cję, dlaczego warto poprawnie mówić 
i pisać w języku polskim oraz w liście 
polecić swojemu koledze ulubioną 
książkę. – Napisałyśmy, że warto znać 
poprawną polszczyznę, bo tutaj na Ślą-

sku często mówimy gwarą – przyznają 
uczennice. – W Warszawie czy nad 
morzem mogą nas jednak nie zrozumieć.

Sprawdzian trwał 60 minut. 30 
minut dłużej pisali uczniowie z dys-
leksją i zaburzeniami w komunikacji 
językowej. Za rozwiązanie wszyst-
kich zadań będzie można otrzymać 
maksymalnie 40 punktów.

 Aby uczniom łatwiej było opano-
wać nerwy, wcześniej piszą próbne 
tego typu testy. W Krzyżowicach 
mają swój sposób na opanowanie 
stresu.  – Od lat w naszej szkole zaraz po 
sprawdzianie szóstoklasistów do pisania 
próbnego testu przystępują piątoklasiści. 
Myślę, że dzięki temu jest im łatwiej na-
pisać test w VI klasie – mówi Andrzej 
Zonenberg, dyrektor ZSP Krzyżowice. 

Wszystko odbywa się identycznie. 
Na drzwiach jest wywieszona lista 
uczestników, a uczniowie przed wej-
ściem na salę losują swoje miejsca. 
Zanim dostaną arkusz z pytaniami, 
jeszcze usłyszą powitanie dyrektora 
i kilka zdań o regulaminie. Pytania 
do sprawdzianu układają nauczyciele 
tej szkoły. – To wszystko po to, aby 
zniwelować stres i zapoznać uczniów 
ze specyfiką sprawdzianu – tłumaczy 
dyrektor.

 O tym, jak poszło uczniom, prze-
konamy się dopiero w maju. 

Sabina Bartecka

Salki katechetyczne przy parafii 
Jana Chrzciciela w Pawłowicach to 
wręcz modelowy przykład na to, 
jak pożytecznie zagospodarować 
dostępną przestrzeń. – To nie mój po-
mysł, bo mojego poprzednika, ale podpi-
suję się pod nim całym sercem – podkre-
śla proboszcz ks. Eugeniusz Paruzel  
z Pawłowic. 

W salkach katechetycznych dzia-
łają Niepubliczne Przedszkole „Jaś  
i Małgosia” i Szkoła Muzyczna „Ca-
sio”. Placówki zajmują pomieszcze-
nia na parterze, ale wkrótce powięk-
szą swoją przestrzeń. Przedszkole 
otwiera dodatkowy oddział i od 
września zajmie cały parter. Szkoła 
muzyczna przeniesie się na piętro 
do biblioteki parafialnej. Pozostanie 
jeszcze duża sala, która obecnie służy 
grupom parafialnym. – Tutaj odby-
wają się ważne spotkania rodziców i 
dzieci oraz licznych grup działających 
przy parafii – wyjaśnia proboszcz 
pawłowickiej parafii. – Latem salka 
służy dzieciom przebywającym na 
półkoloniach jako jadalnia i miejsce do 
odpoczynku.         

Nie bez znaczenia są także finanse. 

Salki 
katechetyczne 
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Utrzymanie domu katechetycznego 
czy salek to poważne obciążenie bu-
dżetu wspólnoty. Wpływy z tytułu 
wynajęcia pomieszczeń pozwalają 
jednak te obciążenie zmniejszyć.  

Ważną rolę w zagospodarowaniu 
salek katechetycznych odgrywa 
przede wszystkim wizja, jaką posia-
da proboszcz. To on jest tym, który 
inspiruje większość lub wszystkie 
inicjatywy podejmowane w para-
fii. – Uważam, że należy wspierać 
działania, które służą mieszkańcom  
i przyczyniają się do poprawy ich życia 
– wyjaśnia ks. Eugeniusz Paruzel. 

Proboszcz, zapytany o to, czy 
chciałby powrotu religii do sa-
lek katechetycznych, odpowiada:  
- Na pewno wiele zależy od sposobu 
prowadzenia katechezy, ale z moich 
obserwacji wynika, że religia w szkole 
ma się dobrze. Obawiam się, że przy 
dzisiejszym trybie życia rodziców, ich 
zapracowaniu, frekwencja na religii w 
salkach katechetycznych byłaby o wiele 
niższa. W szkole całkiem skutecznie 
udaje się przekazywać określone treści 
religijne i można uprawiać skutecznie 
katechezę. bs
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Ignacy Walkowiak – zamordowany 
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Kim był Ignacy Walkowiak? Na 
przedwojennej fotografii widzimy 
uśmiechniętego, szczupłego męż-
czyznę z żoną i psem. Z dostępnych 
opracowań dowiadujemy się, że 
Ignacy Walkowiak urodził się w 1898 
roku w woj. poznańskim. W 1930 
roku został przeniesiony do pracy  
w Posterunku Policji w Pawłowicach 
(posterunek znajdował się przy ul. 
Zjednoczenia – dziś tego budynku 
już mnie ma, kilka lat temu został 
zburzony). W Pawłowicach zawarł 
związek małżeński. - Jego żona Maria 
i moja mama były siostrami – opowia-
da nam Jerzy Kulas z Pawłowic, pa-
sjonat historii. - Nie pamiętam wujka, 
kiedy wybuchła wojna miałem półtora 
roku, ale z opowieści ciotki wiem, że był 
bardzo zaradnym i oddanym swojej 
pracy człowiekiem. Kiedy doszło do 
kradzieży owsa w majątku baronów 
Reitzensteinów, przebrał się za chłopa 
i pojechał na targ do Skoczowa szukać 
złodzieja. Wcześniej nabrał do kieszeni 
odrobię skradzionego zboża, aby mieć 
pewność, że oferowany do sprzedaży 
owies pochodzi z kradzieży. Złodzieja 
udało mu się schwytać. 

Do zdjęć Ignacy często pozował 

z wilczurem. - Rolf był psem służ-
bowym. Bardzo lubił dzieci. Ciotka 
opowiadała, że mogłem włożyć mu do 
pyska rękę, a on nie reagował. Gdyby 
jednak to samo spróbowała osoba doro-
sła, skończyłoby się inaczej – opowiada 
Jerzy Kulas. - Mieszkaliśmy niedaleko 
posterunku, więc często z Roflem się 
bawiłem, a on z daleka wybiegał mi 
na spotkanie. Mama zawsze miała 
dla niego w siatce jakiś przysmak, 
przeważnie kości.

Po inwazji na Czechy w 1938 
roku, Ignacy Walkowiak został 
przeniesiony na Zaolzie do miej-
scowości Łazy. Kiedy wybuchła 
wojna ewakuował się na Wschód. 
Trudów podróży nie wytrzymał 
Rolf. Wierny wilczur podążał za 
swoim panem. Jednak długa podróż 
wycieńczyła psa, poraniła mu łapy. 
Posterunkowy z litości zastrzelił 
swojego oddanego przyjaciela. Sam 
razem z innymi policjantami w 1939 
roku dostał się do niewoli sowieckiej 
i trafił do obozu w Ostaszkowie.-  
Ostatnią wiadomość żona otrzymała 
w kwietniu 1940 roku – mówi.- Po 
latach dowiedzieliśmy się, że został 
zastrzelony 5 kwietnia 1940 roku. 

Miał 42 lata.
Egzekucję wykonano w miejsco-

wości Twer. Żeby ukryć zbrodnię, 
ciała zamordowanych policjantów 
przewieziono do odległego o 220 ki-
lometrów Miednoje, gdzie wrzucono 
je do masowych grobów.

Po latach grób Ignacego Wal-
kowiaka odwiedził Ryszard Pier-
chała, syn innego zamordowanego 
policjanta z Pawłowic, Franciszka 
Pierchały. Franciszek trafił do Paw-
łowic w 1938 roku, kiedy Ignacy 
Walkowiak został przeniesiony 
na Wschód. Został rozstrzelany  
7 kwietnia 1940 roku. Pochodzący  
z Kamienia policjant osierocił czworo 
dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

W 1995 roku władze Pawłowic 
chcąc upamiętnić poległych, posta-
nowiły ufundować tablicę pamiąt-
kową. Tablica znajduje się na fron-
towej ścianie budynku Komisariatu 
Policji. Figuruje na niej pięć nazwisk. 
Zamordowani policjanci to: Teofil 
Szczęsny (lat 45), Wojciech Kuta 
(lat 42), Franciszek Pierchała (lat 
43), Ignacy Walkowiak (lat 42) oraz 
Stanisław Jaskólski (lat 28).

Sabina Bartecka          
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Roksana chętnie dzieli się swoimi 
wrażeniami czytelniczymi z innymi 
uczniami. Bardzo często też zachę-
ca innych do sięgania po fajną, jej 
zdaniem, książkę. Poniżej rozmowa  
z czytelniczką.

- Gratulujemy zdobycia tytułu 
najaktywniejszej czytelniczki. Co to 
dla ciebie znaczy?

- Nie czytam książek dla rankingu, 
ale, oczywiście, cieszę się z tego uznania. 
Czytanie mnie po prostu interesuje.

-  Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z czytaniem?

- Na początku czytała mi mama, ale 
szybko postanowiłam spróbować sama. 
Miałam wtedy chyba 5 - 6 lat. Najpierw 
powoli składałam litery, aż doszłam do 
wprawy. W domu zawsze dużo czytał 
też dziadek.

 - W IV klasie zostałaś Czytelnicz-
ką Roku. Teraz też twoja pozycja 
wydaje się niezagrożona. Ile książek 
przeczytałaś?

Najaktywniejsza 
czytelniczka 

w Pielgrzymowicach

- Ponad 40 każdego miesiąca. Zwykle 
czytam jedną lub dwie książki każdego 
dnia.

- Jakie książki lubisz czytać?
- Często wybieram książki po okładce, 

po intrygującym tytule, albo gdy znam 
autora. Lubię czytać książki fanta-
styczne i przeznaczone dla dziewczyn. 
Obecnie czytam trzecią część Harry’ ego 
Pottera i przyznaję, że lektura bardzo 
mnie wciągnęła. 

-  Czy czytanie w czymś pomaga?
- Czytanie pomaga w pisaniu wypra-

cowań. Książki rozwijają wyobraźnię, 
dzięki nim przechodzimy w inny świat. 
Moim zdaniem przeczytanie lektury jest 
lepsze od obejrzenia filmu, ponieważ 
z książki dowiem się więcej, poznam 
szczegóły. 

- Ile książek zabierasz na wakacje?
- To zależy od wakacji, ale 8 – 10 to 

muszę mieć. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Sabina Bartecka
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5 kwietnia przeprowadzono gmin-
ne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W rywalizacji  
uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów 
ze wszystkich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w naszej gminie. 
Każda szkoła wystawiła trzyosobo-
wą reprezentację. Młodzież zdawała 
testy pisemne pod czujnym okiem 
policjantów z Pszczyny oraz nauczy-
cieli. – Test składał się z 25 pytań wie-
lokrotnego wyboru. Uczniowie poradzili 
sobie bardzo dobrze. Problemy sprawiły 
im jedynie pytania dotyczące pierwszej 
pomocy i nad tą częścią materiału muszą 
jeszcze popracować – mówi  Marek Źre-
biec, zastępca naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego w KPP Pszczyna.  

Najwięcej emocji, jak zwykle, 
wzbudziła część praktyczna. Uczest-
nicy musieli pokonać rowerem spe-
cjalny tor sprawnościowy. – Poziom 
był raczej wyrównany, a opanowanie 
jazdy na rowerze duże – mówi Da-
riusz Dryja, organizator konkursu. 
– Najtrudniejszą przeszkodą okazała 
się „żmijka”. Trzeba było objechać klocki 
ustawione na ukos. To wymagało na-
prawdę dużej zręczności.
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Zwyciężyły reprezentacje Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego  
w Krzyżowicach i Gimnazjum nr 1 
w Pawłowicach. Obie szkoły będą 
reprezentowały naszą gminę na 
szczeblu powiatowym konkursu  
w Goczałkowicach. 

W klasyfikacji indywidualnej, co 
ciekawe, najlepsze były dziewczęta. 
Wśród uczniów szkół podstawowych 
największą wiedzą i umiejętnościami 

jazdy na rowerze wykazała się Alek-
sandra Wowra z Warszowic. Drugi 
był Bartosz Trybuś z Krzyżowic,  
a trzecie miejsce zajęli Paweł Sadow-
ski z Krzyżowic oraz Tymoteusz 
Pietrzyk z Golasowic. W kategorii 
gimnazjalistów podium należało do 
uczniów „Jedynki” w kolejności: 
Katarzyna Sikora (I miejsce), Paweł 
Chmiel (II miejsce) i Michał Kłosek (III 
miejsce).  bs
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Wzięły w nim udział trzyosobo-
we zespoły reprezentujące trzecie 
klasy z Pielgrzymowic, Warszowic, 
Golasowic oraz Pawłowic. Ucznio-
wie rozwiązywali testy i zadania 
przygotowane przez metodyka 
edukacji wczesnoszkolnej Jadwigę 
Tabor. Musieli wykazać się szero-
ką wiedzą z dziedziny przyrody i 
ekologii. 
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I miejsce zdobyli uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Pawłowi-
cach przed reprezentacją z Golasowic 
(II miejsce), SP – 2 Pawłowice i SP 
Pielgrzymowice (III miejsce). Wy-
różnienie otrzymali uczniowie SP 
w Warszowicach.

Nagrody dla uczniów ufundował 
Urząd Gminy Pawłowice. 

Sabina Bartecka
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Uczniowie klasy II b wzięli udział 
w międzynarodowym konkursie 
„Gesehen. Gefilmt. Gelernt”, zorga-
nizowanym przez międzynarodową 
grupę zrzeszającą nauczycieli języka 
niemieckiego DaF Lehrer Online. 
Konkurs skierowany był do nauczy-
cieli języka niemieckiego z całego 
świata. Polegał na nakręceniu filmi-
ku edukacyjnego w jednej z trzech 
kategorii: słownictwo, gramatyka, 
piosenki. W konkursie wzięło udział 
15 państw z całego świata i w su-
mie zgłoszono 43 filmy. Uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Pielgrzymowicach opracowali 
scenariusz i na jego podstawie na-
kręcili filmik w kategorii gramatyka 
„Wechselpräpositionen”. Jego mon-

Film gimnazjalistów 
"9��;��*�E+�9H

tażem zajęła się germanistka Marta 
Florkiewicz – Borkowska. – Należę 
do międzynarodowej grupy nauczycieli 
i często dowiaduję się o różnych kon-
kursach – przyznaje nauczycielka. 
– Ten dotyczył tematyki, którą właśnie 
przerabialiśmy, więc wydawało mi się, 
że będzie to fajny pomysł, aby biorąc 
udział w konkursie utrwalić zdobytą 
wiedzę. 

Taki sposób nauki jest nie tylko 
skuteczny, ale też bardziej przema-
wia do młodych osób. – Zauważy-
łyśmy, że nagrywając filmiki, opraco-
wując plakaty więcej zapamiętujemy 
– przyznają uczennice. – Na lekcjach 
często korzystamy z tablicy interak-
tywnej, przygotowanych gier, niektóre 
sami tworzymy. To wszystko sprawia, 

Mamy finalistów 
w konkursach 
przedmiotowych!

Katarzyna Maron, Patryk Ku-
bieniec i Przemysław Wadas zostali 
laureatami III etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języ-
ka Polskiego z Elementami Historii. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
ogółem laureatów z naszego rejonu 
było dziesięciu. Znakomicie spisał 
się również Witold Klepek, który  
w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Matematyki z Elemen-
tami Przyrody uzyskał maksymalną 
liczbę punktów, zdobywając I miejsce 
i tytuł laureata.

Organizatorami konkursu byli: 
Śląski Kurator Oświaty, Kuratorium 
Oświaty w Katowicach oraz Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstocho-
wie. Konkurs składał się z trzech 
etapów: szkolnego, rejonowego   
i wojewódzkiego. – W każdym z tych 
etapów uczniowie pisali test, w którym 
musieli wykazać się nie tylko wiedzą 

przewidzianą programem nauczania 
dla szkoły podstawowej, ale również 
wiadomościami ponadprogramowymi – 
podkreśla Zofia Musiał, dyrektorka SP 
– 2 w Pawłowicach. - Gratulujemy im 
wszyscy. Cieszymy się i jesteśmy dumni 
z naszych uczniów. Życzymy im teraz 
i w przyszłości wielu sukcesów. Mam 
nadzieję, że ich śladami podążą inni.

Uczniów do konkursów przygo-
towywali: Iwona Dusza, Jadwiga 
Fizek, Anna Ganiek, Joanna Krosny,  
Norbert Mosioł.

Laureaci konkursów przedmio-
towych o zasięgu wojewódzkim 
mogą liczyć na profity. W szkole 
podstawowej otrzymują z danych 
zajęć edukacyjnych celującą roczną 
ocenę klasyfikacyjną. Otrzymują 
także zwolnienie ze sprawdzianu  
w szóstej klasie i przyjmowani są do 
wybranego gimnazjum niezależnie od 
kryteriów rekrutacji.

Sabina Bartecka

21 marca uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gola-
sowicach uczestniczyli w pokazach 
edukacyjnych, odbywających się  
w ramach bezpłatnego projektu 
„Nauka dla Każdego”, realizowanego 
przez Centrum Interaktywnej Eduka-
cji i Zabawy „EduFun” organizowa-
nego przez Stowarzyszenie  „Rado-
sne Dzieci”.  Do udziału  w projekcie 
wylosowano 250 szkół z całej Polski. 
Podczas różnorodnych warsztatów 
i pokazów przygotowanych przez 
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animatorów uczniowie dowiedzieli 
się, w jaki sposób przekształcać 
wiedzę teoretyczną w praktykę. Przy 
rozwiązywaniu problemów nauko-
wych musieli skorzystać z własnej 
wyobraźni. Chętnie zamienili się  
w małych chemików: poznali pod-
stawowe reakcje chemiczne, a naj-
bardziej spodobały się te, przy któ-
rych rozlegały się głośne wybuchy. 
Jako młodzi biolodzy odkryli, jakie 
zagadki kryje ludzki organizm. 
Natomiast jako fizycy sprawdzili, 

jaka siła tkwi w elektryczności.   
- Kierujemy się w swoich działaniach 
prostą zasadą: pozwól mi zrobić, 
a zapamiętam – wyjaśnia Joan-
na Wiszniewska, koordynatorka 
projektu. - Każdy uczeń mógł brać  
w warsztatach aktywny udział  i prze-
prowadzać eksperymenty. 

W czasie kilkugodzinnych zajęć 
w szkole zostało przeprowadzonych 
pięć interaktywnych pokazów.   
- Zgodnie z ideą baw się i ucz, doświad-
czenia mają na celu nakłonić dzieci do 
pogłębiania wiedzy poprzez ekspery-

menty – dodaje koordynatorka.
W laboratorium chemicznym 

uczniowie sprawdzili, skąd bierze 
się dwutlenek węgla i do czego służy 
kwasek cytrynowy. Na kolejnym 
stanowisku dzieci zamieniły się we 
władców piorunów oraz przekonały 
się o potędze elektryczności. Co łączy 
dmuchanie balonów i zgniatanie 
puszek? Co się stanie z balonem na 
Księżycu? Uczniowie przeprowadzili 
eksperymenty, które pozwoliły im 
sprawdzić czym jest naprężenie i co 
to jest ukryty Pascal.

Radosna zabawa zachwyciła 
uczniów. - Najbardziej podobało mi 
się jak prąd przechodził od kuli do czło-
wieka – mówił Paweł Sobala. 

Tomasz Kania dodaje: - Dowiedzie-
liśmy się jak zbudowany jest człowiek. 
I czy wątroba mogłaby zamienić się  
z sercem, a jelita z nerkami?  

- Nie była to zwykła nauka – za-
uważyła Kinga Czendlik. – Tworzy-
liśmy pioruny i mogliśmy się zamienić  
w szalonych naukowców. Ciekawe 
zajęcia, i oby takich było jak najwięcej.

Sabina Bartecka
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eksperymenty!

że nie musimy wkuwać materiału,  
a słówka i tak pozostają w naszej 
głowie. 

Filmik przygotowany przez 
gimnazjalistki zdobył I miejsce 
oraz nagrodę publiczności. Jury, 
w skład którego wchodzili ucznio-
wie, nauczyciele oraz specjaliści od 
multimediów, brali pod uwagę: 
praktyczne zastosowanie filmiku na 
lekcjach, język i wymowę, reżyserię, 
aktorstwo oraz jakość techniczną. 
Oprócz tego liczyła się oryginalność 
i innowacyjność, zaangażowanie 
uczniów, pomysłowość.

Zwycięski filmik można obejrzeć 
na: www.youtube.com/watch?fe-
ature=player_embedded&v=P-
8NVyMRvMEg. 
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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 „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, trenować 
pamięć i przygotowywać zdrową przekąską. Zapraszamy wszystkich 

chętnych. Wstęp jest wolny! 
Teatrzyk dla dzieci
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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.
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Zespoły „Talizman”, „Jarząbkowianki” i „Niezapominajki” wezmą 
udział w XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych 
„Złoty Kłos” w Zebrzydowicach. Życzymy udanych występów.
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Piknik średniowieczny odbędzie się w parku w Pawło-

wicach. Podczas imprezy na widzów będzie czekało wiele 
atrakcji. Wystąpią laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki 

Dziecięcej, odbędą się pokazy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Zamku 
Będzin. Piknikowi towarzyszyć będą pokazy walk rycerskich oraz gry 
i zabawy plebejskie. Można będzie posłuchać również muzyki dawnej 
w wykonaniu zespołu Villanella z Żor.
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20 marca seniorzy mogli po-
znać smaki herbaty japońskiej, 
chińskiej, tureckiej i rosyjskiej.  
O sposobach ich parzenia opo-
wiadali podróżnicy Anna Czapek  
i Piotr Mojżyszek. Dowiedzieliśmy 
się, że  Wietnamczycy zieloną her-
batę podają na zimno z cytryną,  
a gorącą zaparzają w ceramice. 

Podróżnicy przekonywali, że 
parzenia herbaty jest sztuką, która 
wychowuje, uczy szacunku, cier-
pliwości i miłości do natury. Kiedy 

Spotkanie seniorów przy 
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spotykają się ludzie, dla których 
herbata ma szczególne znacze-
nie, zaczyna się dziać. Co? Przede 
wszystkim są to miłe rozmowy 
oraz wspólne  odkrywanie nowych 
smaków i aromatów. 

Herbata migdałowa, z mlekiem 
kobylim, ulubiona herbata papieża  
- dla seniorów przygotowano pięć 
różnych herbat. - To była uczta dla 
oczu, a także wysublimowanych kub-
ków smakowych – przyznaje Gabriela 
Gwiszcz, która prowadziła spotka-

nie z ramienia GOK Pawłowice. 
Jako że odbyło się ono w pierw-

szym dniu astronomicznej wiosny, 
każdy uczestnik otrzymał piękny 
kwiat wykonany z bibuły przez 
Jadwigę Żur z Pielgrzymowic,  
a wszyscy zasadzili cebulki żonkili  
w wiklinowych donicach, które 
latem zdobić będą park przy willi.  

Już teraz zapraszamy na kolejne 
spotkanie w „Klubie Seniora”, które 
odbędzie się 17 kwietnia. Szczegóły  
w „Przewodniku po kulturze”. bs

Spotkanie odbędzie się 17 kwiet-
nia o godz. 16.00 w czytelni Gmin-
nej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Zjednoczenia 65 w Pawłowicach.
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Zachęcamy do przeczyta-
nia książek Katarzyny Enerlich.  
W bibliotece wypożyczyć można 
osiem powieści jej autorstwa, 

m.in.: „Prowincja pełna marzeń”,  
„Prowincja pełna gwiazd”, „Oplą-
tani mazurami” czy „Studnia bez 
dnia”. 

Gminna Biblioteka Publiczna filia 
Osiedle wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury rozpoczęła trzecią edycję 
zajęć pt. „Mali Badacze”. Cykl adre-
sowany jest do dzieci w wieku 6- 7 
lat, małych odkrywców, ciekawych 
otaczającego świata.

Zajęcia prowadzone są metodą 

Mali odkrywcy 
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projektów badawczych. - Cechą 
charakterystyczną tej metody jest to, 
że wszystkie pomysły badawcze, tezy 
i wnioski są tworzone samodzielnie 
przez dzieci – wyjaśnia Ksymena 
Glenc – Nowak, bibliotekarza GBP 
filia Osiedle. 

Jedyną pomocą jest „Kuferek bada-
cza”, czyli zestaw podstawowych na-
rzędzi badawczych (m.in. są to lupy, 
pojemniki na próbki, miarki, waga, 
mikroskop). – Będziemy badać miecz, 
a ja bardzo chciałbym zostać rycerzem 
albo piratem – mówi Artur Bednarek. 

- To chyba aluminium albo folia. 
Ciekawe do czego służy? – zastanawia 
się Martynka Niemczyk, patrząc  
z uwagą na taśmę wyciągniętą  
z kasety wideo. 

Cykl zakończy się uroczystym 
spotkaniem, na którym dzieci zapre-
zentują swoje dokonania rodzicom. bs
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Wyjazd odbędzie się 27 kwietnia 
o godz. 8.00 z parkingu przy Domu 
Strażaka w Pielgrzymowicach. Koszt 
wycieczki: 20 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje 
Zyta Kapel, tel. 32 4723064, w ter-

Szlakiem zabytków 
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minie do 20 kwietnia.
Wycieczka organizowana jest  

w ramach dotacji Urzędu Gminy  
w Pawłowicach na realizację zada-
nia „Kultura, sztuka, ochrona  dóbr  
kultury i dziedzictwa  narodowego”.
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SPORT

Turniej skata
10 maja, godz. 16.00, OSP Pielgrzymowice

Wszystkich pasjonatów gry w karty zapraszamy na kolejny turniej  
w ramach Gminnej Ligi Skata Sportowego. Zawody odbędą się 10 maja  
o godz. 16.00 w OSP Pielgrzymowice. Zapisy na miejscu.

Treningi na rowerach biegowych
Ruszają zajęcia na rowerach bie-

gowych dla dzieci w wieku 2 - 6 lat. 
Treningi 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. Poprowa-
dzą je instruktorzy KS „Alpino”. Koszt: 
20 zł miesięcznie. Zapisy: pawlowice@
alpino.pl.
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W niedzielne przedpołudnie 24 
marca aż 40 zawodników stanęło 
do rywalizacji o jak najlepsze miejsce 
w tabeli. Przed nimi był czwarty,  
a zarazem ostatni, turniej odbywa-
jący się w ramach Ligi Amatorów 
Tenisa Stołowego. – W tym roku 
odbyła się już ósma edycja ligi. Jest to 
cykl składający się z czterech turniejów,  
w których dzieci, młodzież i dorośli 
rozgrywają kolejne spotkania gromadząc 
cenne punkty – wyjaśnia Andrzej Ze-
man, organizator rozgrywek z ramie-
nia KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice. 

?�'��<�;�+��+<���&�'�

Zawody odbyły się 2 i 3 marca 
oraz 23 i 24 marca w ZSO Pawłowice. 
Podczas ostatnich zawodów odbyło 
się podsumowanie ligi i wręczenie 
nagród.

Rywalizowano w pięciu katego-
riach wiekowych. - Cieszy nas coraz 
większa frekwencja, tym bardziej, że 
w naszym turnieju pojawiają się nowi 
zawodnicy z całej gminy – dodaje An-
drzej Zeman. 

Najlepsi otrzymali puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. Wy-
niki rozgrywek w tabelce obok. bs

Zebranie wyborcze zostało zwołane 
po tym, jak dotychczasowy prezes Ro-
bert Gruca złożył rezygnację. Na jego 
miejsce wybrano Dariusz Pawliczka, 
który do tej pory był członkiem ko-
misji rewizyjnej. 

Kim jest nowy szef klubu? To 
mieszkaniec Pielgrzymowic, ojciec 
trzech synów: 11 – letniego Konrada, 7 
– letniego Błażeja i 4 - letniego Miłosza. 
Starsi synowie są zawodnikami klubu. 
Konrad trenuje piąty sezon, a Błażej 
uczęszcza na zajęcia od września. 

Pan Dariusz interesuje się sportem. 
Gra w piłkę nożną i hokeja. Przez 25 
lat był zawodowym strażakiem. Pra-
cował w PSP w Jastrzębiu – Zdroju, 
ostatnio jako zastępca dowódcy zmia-
ny. Od 2 miesięcy jest na emeryturze.  

- Zależy mi na tym, aby nasz klub się 
rozwijał – zaznacza Dariusz Pawliczek. 
– Chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży 
dobre warunki do uprawiania pływania. 
W  gimnazjum wielu naszych pływa-
ków odchodzi do szkoły mistrzostwa 
sportowego. Zawodnicy ci odnoszą wiele 
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sukcesów, a my bardzo chcielibyśmy, aby 
zdobywali medale występując w barwach 
naszego klubu. Może uda się otworzyć 
klasę sportową? 

W przyszłym roku UKS aQuatica 
świętować będzie 10-lecie istnienia. 
Obecnie do klubu należy 130 dzieci. 
Najmłodsi mają 5 lat i dopiero uczą 
się pływać. – Dajemy szansę wszystkim, 
którzy chcą trenować – mówi prezes. 
– Chodzi o to, żeby zaszczepić bakcyla 
sportowej rywalizacji u jak największej 
grupy dzieci. 

Taka postawa procentuje. Paw-
łowicki klub cieszy się renomą  
w okolicy. W ubiegłym roku zawod-
nicy w wieku 8 – 17 lat uczestniczyli 
w 126 zawodach na terenie kraju  
i za granicą zdobywając 239 medali! 
W tym roku może być równie dobrze, 
bo młodzi pływacy UKS aQuatica zdo-
byli już 30 medali. bs
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W ramach rozgrywek zorgani-
zowano 18 kolejek, grano przez 10 
sobót oraz 8 niedziel. W rywalizacji 
uczestniczyło 173 zawodników  
w 10 drużynach. Futsalowcy grali  
z pełnym zaangażowaniem i po-
święceniem. W sumie padło 808 
bramek, co daje prawie 9 bramek na 
jeden mecz! Najwyższy wynik padł 
w meczu pomiędzy Gwiazdami oraz 
Pawłowicami. Wynik 2:28 okazał się 
druzgocący dla Gwiazd. W tym spo-
tkaniu padła też rekordowa liczba bra-
mek przypadająca na jeden mecz (30). 
    Kto był najskuteczniejszy na 
boisku? Dwóch zawodników Piotr 
Czak oraz Marcin Niebisz strzeliło po 
10 bramek w jednym meczu. Za to  
w całym sezonie najlepszą formą wy-
kazali się Bartłomiej Grabczyński oraz 
Michał Mach. Każdy z nich aż 28 razy 
pokonał bramkarza drużyny prze-
ciwnej. Najlepszy golkiper turnieju to 
Mateusz Feruga (Normal), trenujący 
z kadrą BTS Rekordu Bielsko-Biała. 
Za najlepszego zawodnika sezonu 
2012/2013 uznano Bartłomieja Grab-
czyńskiego (Pawłowice). Drużynę 
marzeń mogliby utworzyć: Mateusz 
Feruga, Dawid Lech (Normal), Bar-

��$���|�|�"/�,��H

tłomiej Grabczyński, Marcin Niebisz 
(Pawłowice) oraz Robert Pawlak 
(Niebiescy).

W czasie rozgrywek sędziowie 99 
razy sięgali po żółte kartki, a pięć razy 
po czerwone. Drużyny, które grały 

najbardziej zawzięcie, to GKS Pnió-
wek, Pawłowice i Niebiescy. Z kolei 
drużyną najbardziej fair play okazała 
się KSRG „Zofiówka”, czyli zespół 
ratowników z Zofiówki, mający  
w swoich szeregach piłkarzy grają-
cych niegdyś w drużynie GKS Jastrzę-
bie oraz synów tych piłkarzy.

Rozgrywki Pawłowickiej Ligi Fut-
salu wygrała drużyna Normal, która 
w 18 spotkaniach, tylko raz zaznała 
goryczy porażki. Drużyna wystarto-
wała w pawłowickich rozgrywkach 
po raz pierwszy, odnosiła już jednak 
sukcesy w ligach futsalowych nasze-
go regionu.

III miejsce zapewnili sobie ratow-
nicy z Zofiówki. IV miejsce należy do 
drużyny Jo –Mar Stawowa, która w 
emocjonującym spotkaniu pokonała  
GKS „Pniówek”. 

Zgłoszenia drużyn do nowej edycji 
PLF na sezon 2013/2014 przyjmowa-
ne są do czerwca. 

Sabina Bartecka
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27 kwietnia, godz. 15.00 – 21.00, 
Gminny Ośrodek Sportu w Pawło-
wicach

Program: 
15.00 –  pokaz The Best Dancers   
 Cheerleaders
15.15 –  aerobox
16.00 –  pilates dance
17.00 –  zumba
17.45 -  pokaz The Best Dancers  
 Cheerleaders,   
 losowanie nagród
18.15 – show dance
19.00 – trening funkcjonalny
20.00 – zumba
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Ponadto:

15.30, 16.30, 18.30 – aqua aerobik
15.15 – maraton indoor cycling
- bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku, gry i zabawy dla dzieci

Bilety:
30 zł w przedsprzedaży do 20 
kwietnia
35 zł w sprzedaży od 21 kwietnia
dzieci do lat 13 (pod opieką osoby 
dorosłej) - wstęp wolny
Informacje: tel. 797 366 309
www.powerpassion.pl
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Deklaracje za odpady 
do 30 kwietnia
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pawłowicach ogłasza nabór 
na stanowisko asystenta rodziny. 

Od kandydatów wymagane jest 
wykształcenie wyższe na jednym 
z kierunków: pedagogika, psycholo-
gia, socjologia, nauki o rodzinie, pra-
ca socjalna. Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru oraz wymaganych 
dokumentów znajdują się na stronie 
www.ops.pawlowice.pl lub pod nu-
merem telefonu 32/4721741. Doku-
menty należy złożyć w siedzibie OPS 
przy ul. Górniczej w Pawłowicach  
w terminie do 26.04.2013 r. do godz. 
15.00. Dokumenty, które wpłyną 
po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko 
asystenta rodziny

Zatankował i pojechał
Nieznany kierowca samochodu 

marki VW Passata zatankował na 
stacji paliwo za kwotę 300 złotych 
i odjechał nie płacąc rachunku. Do 
kradzieży doszło 28 marca o godz. 
18.55 w Pawłowicach.  

Pechowe zakupy 
przez internet

29-latka z Golasowic wpłaciła 
nieustalonej osobie podającej się 
za mieszkańca Poznania pieniądze  
w kwocie 214 za zakupiony za po-

średnictwem portalu internetowego 
radioodtwarzacz samochodowy. 
Było to 28 lutego, a do chwili obecnej 
nie otrzymała towaru ani zwrotu 
pieniędzy.

W podobny sposób oszukany 
został 17-latek z  Pielgrzymowic. 
Wpłacił on osobie podającej się za 
mieszkańca Nidzicy 2 tys. złotych 
za zakupiony na portalu interneto-
wym telefon. Do chwili obecnej nie 
otrzymał telefonu ani też zwrotu 
pieniędzy.

Szkoła Podstawowa w Warszo-
wicach ogłasza nabór na stanowisko 
nauczyciela języka angielskiego. 
Oferty należy składać w sekretariacie 
szkoły do 29 kwietnia do godz. 9.00. 
Informacji udziela dyrektor Romana 
Rutka, tel. 32/4723403.

Urząd Gminy Pawłowice zapra-
sza mieszkańców gminy na bez-
płatne badania. Obecnie wyko-

nywane są: 

1) Bezpłatne badania cytologiczne dla 
kobiet w wieku 18 - 24 lat i kobiet po-
wyżej 60 lat.
Badania wykonuje: NWZOZ „Medicus 
99”- Pawłowice, ul. Krucza 12.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: 
osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 
32/7562841,  32/4728663
- poniedziałek, wtorek, czwartek, 
   piątek: 7.00 – 15.00 
- środa: 11.00 – 19.00 

2) Bezpłatne profilaktyczne badania krwi, 
w zakresie określenia poziomu PSA 
dla mężczyzn, którzy ukończyli 40 
lat zameldowanych na terenie Gminy 
Pawłowice.
Pobrania materiału biologicznego od-
bywaj się: 

- od poniedziałku do piątku w gabinetach 
zabiegowych:
• NZOZ Remedium – Pawłowice,  

ul. Górnicza 14 A w godz. 7.00 - 8.00,
• NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice,  

ul. Krucza 12 w godz. 7.15 - 8.30,
• NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – 

Golasowice, ul. Korczaka 6 w godz. 
7.00 - 9.00.

- we wtorki i czwartki w:
• NZOZ „Zdrowie” Krzyżowice,  

ul. Ligonia 48 w godz. 8.00 - 8.30, 
• NZOZ „Zdrowie” Pawłowice,  

ul. Zjednoczenia 12 w godz. 7.30 – 
8.00.

Badania będą wykonywane do wyczer-
pania środków finansowych przeznaczo-
nych na nie w budżecie gminy. W dniu 
badania należy okazać dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający numer Pe-
sel, miejsce zamieszkania i datę urodzenia.
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Jak co roku w okresie wiosennym le-
karze weterynarii organizują szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie. W Pawłowi-
cach Osiedlu szczepienia realizowane są 
przez Gabinet Weterynaryjny Marzeny 
Kuchty - Pawłowice ul. Górnicza, pawi-
lon 15, pozostały obszar naszej gminy 
obsługuje Przychodnia Weterynaryj-
na Darii Zielińskiej - Pawłowice ul.  
K. Miarki 3. Przypominamy że szczepie-
nia psów są obowiązkowe. Harmono-
gram szczepień w poszczególnych sołec-
twach z wyszczególnionymi godzinami 
i miejscami dyżurów jest następujący: 

Pawłowice – Osiedle – 17 kwietnia (środa)
15.00-16.00 Gabinet Weterynaryjny  
  ul. Górnicza, pawilon 15
Pawłowice – 20 kwietnia (sobota)
9.00-13.00  Lecznica dla zwierząt   
  ul. K. Miarki 3
8.30-9.30  ul. Stawowa
12.00-13.30 Bar TIK-TAK   
  ul. Wyzwolenia
14.00-15.00 ul. Kol. Studzieńska 
Warszowice - 22 kwietnia (poniedziałek)
8.00-10.00  ul. Pszczyńska
10.15-11.30 ul Stawowa
12.00-13.00 ul. Boryńska 
Krzyżowice - 22 kwietnia (poniedziałek)
14.00-15.00 Strażnica OSP 
Jarząbkowice - 23 kwietnia (wtorek)

Szczepienia psów 
E/����&���&A����*�~;��

8.30-9.30 Dom Ludowy - OSP
Golasowice – 23 kwietnia (wtorek)
9.45-10.30  ul. Zawadzkiego –   
  przy tablicy ogłoszeń
10.45-11.15 ul. Kraszewskiego
11.30-12.00 Szkoła Podstawowa
12.30-13.00 ul. Kochanowskiego
13.30-14.00 ul. Prusa
14.15-15.00 Sklep Spożywczy -   
  Kolonia Golasowicka
Pawłowice – Osiedle – 24 kwietnia (środa)
15.00-16.00 Gabinet Weterynaryjny  
  ul. Górnicza, pawilon 15
Pielgrzymowice – 24 kwietnia (środa)
8.30-9.30  Parking przed Kościołem
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  ul. Borowa
14.00-14.40   ul. Sikorskiego 
15.00-16.00 skrzyżowanie  
  ul. Ruptawskiej   
  z ul. Daszyńskiego
Pniówek – 25 kwietnia (czwartek)
10.00-10.50 skrzyżowanie   
  ul. Kruczej z ul. Orlą
11.00-12.00 ul. Pszczyńska 
Pawłowice – Osiedle – 27 kwietnia (sobota)
10.00-12.00 Gabinet Weterynaryjny  
  ul. Górnicza, pawilon 15

S kSzk łoła PPod tdstawowa w Warszo-
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Zapraszamy w góry na wycieczki
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz 

Rozwoju Wsi w Krzyżowicach zaprasza dzieci  
i młodzież gminy Pawłowice na wycieczki w góry 
(jedno – i  dwudniowe z noclegiem w schronisku).

Pomieszczenie do wynajęcia w GOS
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny 

nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni użytkowej, wynoszą-
cej 89 m kw. w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 
1B, na czas określony do 5 lat, z przeznaczeniem na działalność związaną  
z prowadzeniem salonu odnowy biologicznej, sauny, solarium.

Przetarg odbędzie się 25 kwietnia o godz. 12.00 w GOS Pawłowice. Szczegó-
łowych informacji udziela dyrektor GOS Bożena Wróbel, tel. 32/ 32-47-24-215.  

• Pierwsze wycieczki  
27 kwietnia i 11 maja. 

• Zapisy w ZSP Krzyżo-
wice, tel. 32/ 47 23 715.

• Koszt: 10 zł.

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

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 
2013/2014. Rekrutacja do Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Pawłowicach od-
bywa się elektronicznie. Podania można wprowadzać od 13 maja do 25 czerwca. 
Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.zso.pawlowice.edu.pl.
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Wyjazd na operetkę 
„Noc w Wenecji”

Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Warszowic organizuje 
wyjazd do Gliwickiego Teatru 
Muzycznego na operetkę „Noc 
w Wenecji”. Wyjazd odbędzie 
się 25 maja o godz. 16.30. Cena: 
35 zł. Zapisy przyjmuje Czesław 
Lasek, tel. 505 60 90 82, 32/ 47 
23 481.  
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Praca w szkole dla anglisty
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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

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instala-
cji, Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych 
Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 
905 lub do Referatu Infrastruktury 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
ęęęę

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.
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Skąd pomysł? Paweł Tlołka nie 
lubi siedzieć bezczynie, a coś trzeba 
było zrobić z zalegającym na po-
dwórku śniegiem. Igloo powstało  
w czasie świąt. Śniegu było mnó-
stwo, poza tym był mokry i łatwiej 
można było go lepić. Budowa trwała 
dwa dni. - Wyszło bardzo spontanicz-
nie. Zobaczyłem na placu kilkunasto-
centymetrowe zwały śniegu i zabrałem 
się do roboty wożąc śnieg na pole  
w taczce. Ojciec sięcieszył bo pomogłem 
mu uprzątnąć biały puch zalegający 
przed warsztatem – śmieje się młody 
pawłowiczanin.

Igloo wyszło mu rzeczywiście 
imponujące. Ma niemal 2,5 metra 
wysokości, a w środku pomieści 
dziesięć osób. Jest ławeczka, na której 
można usiąść i półka na komórkę, bo 
przeszkadzała mu w kieszeni w cza-
sie pracy. - To było wyczerpujące zaję-
cie. Przebierałem się pięć razy dziennie, 
ale satysfakcja jest ogromna – mówi 
student, którego pasją jest jazda na 
rowerze oraz koncerty muzyczne.    

Paweł Tlołka rozpoczął budowę  
w Poniedziałek Wielkanocny. Do pra-
cy przystąpił o godz. 12.00, a zakoń-
czył o 23.00 w nocy. Następnego dnia 
przez kilka godzin jeszcze wszystko 
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poprawiał, aby igloo wytrzymało 
jak najdłużej. Kiedy projektant igloo 
zajęty był budową, jego wyczynom 
przyglądali się sąsiedzi, kiwając  
z niedowierzaniem głową. Do pomo-
cy przyszła sąsiadka, zaangażowała 
się też rodzina nasze-
go budowniczego.

Dzień wcześniej 
Pawe ł  zbudowa ł 
trzymetrowego bał-
wana. - Środkowa 
kula ważyła chyba 
200 kilogramów  – 
opowiada. - Musiałem 
zbudować specjalną 
platformę, aby umie-
ścić ją na ulepionej 
wcześniej podstawie. 
Wykorzystałem beczkę, 
taczkę , drabinę, opony 
i deski. Ostatnią kulę 
wniosłem na ramieniu 
po podstawionej dra-
binie. 

Niestety ta bu-
dowla nie wytrzy-
mała ocieplenia i roz-
padła się zaraz po 
świętach. - Być może 
to przez butelkę, którą 

umieściłem w dłoni bałwana… – śmieje 
się budowniczy. Nie dość, że  Paweł 
konstruktywnie wykorzystał wolny 
czas, to na dodatek nie opuszcza go 
poczucie humoru. Grunt to pozy-
tywne podejście. bs
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Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1  
w Pawłowicach to wiedzą – pożegnali zimę za-
bawami ruchowymi na terenie parku przy wilii 
Reitzensteinów. Zbudowali także dwa bałwany. 

I niby nic w tym dziwnego, bo lekcje wycho-
wania fizycznego na świeżym powietrzu odby-
wają się w każdej szkole, ale te miały miejsce 11 
kwietnia! Taka wiosna. bs
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- Najpierw przyleciał jeden. Domy-
ślam się, że samiec. To było 2 kwiet-
nia o godz. 16.30 – mówi Joachim 
Czakon z ul. Wspólnej w Pawło-
wicach. – Dwa dni później dołączyła 
do niego partnerka. Chcieliśmy nawet 
zorganizować dla ptaków dokarmia-
nie, aby pomóc im przetrwać w tej 
niesprzyjającej aurze, ale zrobiło się 
cieplej i bociany jakoś sobie radzą. 
Pan Wiesław podkreśla jednocześnie, 
że mimo chłodu bociany nie pojawiły 
się jakoś specjalnie późno. - W ubie-
głym roku były tylko dzień wcześniej 
– dodaje. - Pierwsze dni nie były z pew-
nością łatwe dla bocianów. Przyleciały 
nie wiedząc, że trafią na taką pogodę. 
Stawy były zamarznięte. Również na 
pokrytych śniegiem polach było trudniej 
polować. Na szczęście najgorsze za nimi, 
bo zrobiło się cieplej. 

Na posesji p. Czakonów już od 
ponad 30 lat jest gniazdo bocianie. Co 
roku przylatują bociany, aby wycho-
wywać tutaj potomstwo - przeważ-
nie są to 3-4 młode. Największa liczba 
młodych to 5. – Wszyscy się śmiali, 
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że to tyle samo ile mam dzieci – śmieje 
się pan Joachim. – Bociany pojawiły 
się koło naszego domu, kiedy żona była  
w ciąży z pierwszą córką. Widziałem, 
że się kręcą, szukają miejsca na gniazdo, 
więc trochę im pomogłem się osiedlić. 
Wyciąłem gałęzie i z desek zbudowałem 
podstawę na okazałym drzewie obok 
domu. Chyba  dobrze zrobiłem, bo już 
następnego dnia bociany przystąpiły do 
pracy przy budowie swojego gniazda. 

Od tego czasu przylatują co roku, 
za każdym razem niezmiernie cie-
sząc gospodarzy, którzy lubią ob-
serwować te piękne ptaki. – Mówi 
się, że bociany żyją 25 lat, a bocian co 
roku zmienia partnerkę – opowiadają.  
– Pierwszy przylatuje bocian samiec  
i pilnuje gniazda przed obcymi bocianami.  
Dopiero po przylocie partnerki, na zmia-
nę pilnują i przynoszą materiał do bu-
dowy gniazda. Kiedy pojawią się młode, 
oboje rodzice karmią je na zmianę, jeden 
leci po pokarm drugi wysiaduje lub pil-
nuje małych. A jak zaczynają uczyć się 
latać! To dopiero jest widok.  

Sabina Bartecka
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Drobna i niepozorna, zaskakuje 
przy bliższym poznaniu. Ogromna 
siła, wola walki i wielkie możliwości 
imponują wszystkim. Ewa Kucharska, 
która w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
zajmuje się dowodami rejestracyjnymi 
pojazdów, jest jedną z najlepszych  
w Polsce biegaczek długodystanso-
wych. 7 kwietnia zaliczyła udany 
start w mistrzostwach Polski. Re-
prezentantka MKS Iskra Pszczyna 
podobnie jak przed rokiem sięgnęła po 
brązowy medal.

Mistrzostwa odbyły się w Dębnie. 
Jest to najstarszy maraton w Polsce 
rozgrywany od 1966 r., tym razem 
na zmienionej trasie. Najpierw biega-
cze pokonywali dwie mniejsze pętle, 
po 4.2 km, a następnie tradycyjne 
większe, ponad 16-kilometrowe. 
Sklasyfikowano 1339 uczestników, 
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w tym 98 kobiet.
Triumfowała Agnieszka Gortel 

- Maciuk, zawodniczka TS AKS 
Chorzów, która dystans 42 km 195  
m pokonała w czasie 2:40:03.  Nasza 
Ewa uzyskała czas 2:49:20. – Nie było 
warunków, aby powalczyć o życiówkę. 
Wiał silny wiatr, było zimno. Ostatnie 
2 kilometry to była już walka z samym 
sobą – opowiada zawodniczka, której 
marzeniem, jak każdego sportowca, 
jest złoty krążek i olimpiada. 

32-letnia mieszkanka Pszczyny 
regularne treningi rozpoczęła w 2008 
roku. Wtedy też została zatrudnio-
na w Punkcie Kurierskim Wydziału 
Komunikacji. Każdy kolejny rok 
to kolejne wyzwania i coraz lepsze 
wyniki. Życzymy jej powodzenia  
i owocnych przygotowań do kolej-
nych maratonów. bs   
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