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- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, budowa każdego  garażu wy-
maga pozwolenia na budowę – wyjaśnia 
Danuta Dziendziel z Urzędu Gminy. - 
Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to garaż 
blaszany, murowany, czy wykonany w 
innej technologii oraz czy jest związany 
z gruntem, czy też nie.

Wydawanie pozwoleń na budo-
wę projektowanych obiektów na 
terenie gminy Pawłowice należy do 
kompetencji starosty pszczyńskiego. 
Sprawami z tego zakresu zajmuje 
się Wydział Architektury i Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego  
w Pszczynie przy ul. Korfantego 6, 
tel. 32 2112034.

Samowola budowlana  
jest przestępstwem 

Wybudowanie garażu bez wyma-
ganego pozwolenia na budowę trakto-
wane jest jako samowola budowlana. 
W świetle polskiego prawa samowola 
budowlana jest przestępstwem.

- Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
samowola może być zalegalizowana, 
jeżeli jest zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, jak 
również z przepisami obowiązującego 
prawa - dodaje Danuta Dziendziel.

Na „blaszaki” 
trzeba pozwolenie! 

Opłata legalizacyjna za postawienie 
garażu do 2 stanowisk, bez wyma-
ganego pozwolenia, wynosi 25 tys. 
zł. Oprócz tego musi być wykonana 
dokumentacja techniczna wraz z 
uzgodnieniami. Koszt jej opracowania 
również ponosi inwestor.

W przypadku niezgodności z pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego, jak również wybudowania 
garażu niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego wydaje nakaz 
rozbiórki.

Sprawami samowoli budowlanych 
na terenie gminy Pawłowice zajmuje 
się Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego z siedzibą w Pszczynie, 
ul. Korfantego 6, tel. 32 2112024.

Pozwolenia nie trzeba 
Inną kwestią są obiekty i roboty 

budowlane, których budowa nie 
wymaga pozwolenia na budowę,  
a jedynie zgłoszenia. Są to obiekty 
wymienione w art. 29  ustawy Prawo 
budowlane. Zgłoszeniu między inny-
mi podlega budowa wolnostojących 
parterowych budynków gospodar-
czych, wiat, altan oraz przydomo-
wych oranżerii (ogrody zimowe)  

o powierzchni zabudowy do 25 m 
kw., przy czym łączna liczba tych 
obiektów nie może przekraczać dwóch 
na każde 500 m kw. powierzchni 
działki. 

Zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, budynek gospo-
darczy to budynek przeznaczony do 
niezawodowego wykonywania prac 
warsztatowych oraz do przechowy-
wania materiałów, narzędzi i sprzętu 
służących do obsługi budynku miesz-
kalnego, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej, rekreacji 
indywidualnej, a także ich otoczenia, 
a w zabudowie zagrodowej również 
do przechowywania środków i sprzę-
tu do produkcji rolnej oraz płodów 
rolnych.

Wybudowanie bez wymaganego 
zgłoszenia budynków gospodarczych 
również traktowane jest jako samo-
wola budowlana. Opłata legalizacyjna 
dla tego rodzaju budynku wynosi  
5 tys. zł.

Warto wiedzieć, że opodatkowaniu 
podlegają wszystkie budynki, które 
są trwale związane z gruntem bez 
względu na sposób ich użytkowania. 

Zieleń cieszy oczy, a kolorowe 
kwiaty wywołują zachwyt. Zieleńce 
mogą być wizytówką gminy, jeżeli 
tylko poświęci się trochę czasu na ich 
właściwą pielęgnację.  

Dlatego pracami porządkowymi 
oraz utrzymaniem terenów zielo-
nych w naszej gminie zajmuje się 
firma, która złoży najlepszą ofertę w 
przetargu ogłaszanym co 2 lata przez 
Urząd Gminy. W tym i w przyszłym 
roku o zieleńce będą dbać „Wypasione 
ogrody” z Pawłowic.  

- Potrzebujemy otwartych terenów 
zielonych, ale też drzew - dających 
cień i upiększających. Wszyscy lu-
bimy otaczać się przyrodą – mówi 
Krystyna Batko z Urzędu Gminy. 
W naszej gminie jest wiele terenów 
zielonych, dlatego zostały one po-
dzielone na zadania w zależności od 
położenia. W pierwszym zadaniu 
znalazło się centrum Pawłowic wraz 
z parkiem i rondem. W drugim jest 
teren za Osiedlowym Domem Kultury 
oraz skwery w sołectwach, których 
jest w całej gminie aż 11.

- Dbałość o zieleń w gminie wymaga 
wiele pracy – mówi Monika Piszczek - 
Brandys, właścicielka „Wypasionych 
ogrodów”. – Każdego dnia nasi pracow-
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ogrodników

nicy sprzątają teren parku oraz obejście 
urzędu. Zbierają papierki, opróżniają 
kosze. Raz w tygodniu koszą trawę. Na 
bieżąco prowadzimy obsadzenia.

W pierwszej połowie maja nasza  
gmina zostanie ukwiecona za pomocą 
pelargonii, begonii i innych kwiatów. 
– Chcemy dodać kompozycjom znajdują-
cym się w sołectwach nieco nowoczesno-
ści, użyć do ich aranżowania ciekawych 
gatunków traw ozdobnych – mówi pani 
Monika.

Wcześniej, bo już w pierwszej 
połowie kwietnia rozpoczęło się zago-
spodarowywanie ronda w Pniówku. 
– Zostały już wydzielone dwie połączone 
łezki, które zostaną oddzielone od traw-
nika za pomocą granitu oraz ubarwione 
dzięki różom.

Na środku ronda zostanie posa-
dzonych 200 krzewów płożących 
róż w kolorach białym i czerwonym 
oraz zostaną zasadzone krzewy for-
sycji i krzewuszki na pniu. Jesienią 
planowane jest obsadzenie ronda 
200 cebulkami krokusów. Pozostałą 
przestrzeń wypełni trawa.

W tym roku zostanie także zago-
spodarowana zieleń wokół budowa-
nego centrum kultury. Będzie pięknie!

Sabina Bartecka
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Droga o długości ponad 3 kilo-
metrów łączy Borynię i Krzyżowice. 
Z uwagi na jej położenie, zawarto 
porozumienie z miastem Jastrzębie 
– Zdrój, które umożliwi wspólną 
realizację i finansowanie prac na-
prawczych. 

Ul. Partyzantów 
do naprawy 

Droga zostanie wyremontowana 
od podstaw. Konieczna jest wymia-
na podbudowy i wykonanie nowej 
nawierzchni z asfaltu. Z uwagi na 
duży zakres prac, gmina Pawłowice 
i miasto Jastrzębie – Zdrój planują 
pozyskać środki zewnętrzne z Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, tzw. schetynówek.

Termin realizacji prac zależeć bę-
dzie od dofinansowania, ale w tym 
roku wykonana zostanie potrzebna  
dokumentacja. 

Sabina Bartecka     
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Skwery i tereny zielone

Firmy będą kosić pobocza dróg 
oraz zamiatać ulice. Zaplanowano 
cztery koszenia w ciągu sezonu: w 
maju czerwcu, lipcu i wrześniu. Co 
2 tygodnie najważniejsze drogi będą 
zamiatane, aby piasek i inne nieczy-
stości nie dostały się do studzienek 
kanalizacyjnych i doprowadziły do 
ich zapchania.  

O drogi gminne znajdujące się w 
Pawłowicach zadbają „Wypasione 
ogrody”, teren osiedla będzie obsłu-

Przetarg na letnie utrzymanie 
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giwać Przedsiębiorstwo Usług Socjal-
nych z Jastrzębia – Zdroju, sołectwa 
Warszowice, Krzyżowice i Pniówek 
– firma Zbigniewa Gogola z Warszo-
wic, a Pielgrzymowice, Golasowice 
i Jarząbkowice – Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych z Zebrzydowic.

Na letnie utrzymanie dróg gmin-
nych zaplanowano 340 tys. zł. Osob-
na kwota zostanie przeznaczona na 
drogi powiatowe. Przetarg lada dzień 
zostanie rozstrzygnięty. bs
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W naszej gminie działa 6 przed-
szkoli publicznych, 4 niepublicz-
ne, żłobek i ciągle powstają nowe 
punkty. Do prywatnych przedszkoli 
„Jaś i Małgosia”, „Iskierka” oraz 
żłobka „Pepa”, zapewniającego opie-
kę najmłodszym w wieku od kilku 
miesięcy do kilku lat, dołączyły nie-
dawno dwa nowe przedszkola „Eduś”  
i „Magdalenka”. Rodzice mogą oddać 
swoje dzieci pod opiekę punktu znaj-
dującego się w Golasowicach bądź 
przy ośrodku zdrowia w Pniówku.  
W przedszkolach niepublicznych jest 
około 150 miejsc, a w żłobku aż 60. 
Do tych placówek nadal prowadzo-
ny jest nabór i z naszych informacji 
wynika, że są jeszcze wolne miejsca. 

Prawie wszystkie dzieci
���"*$&����������������B

W przedszkolach publicznych pra-
wie wszystkie dzieci zostały przyjęte. 
W Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach 
złożono 150 podań na 150 miejsc, 
w Przedszkolu w Modrzewiowym 
Ogrodzie przyjęto 148 dzieci (a chęt-
nych było 154). W Pielgrzymowi-
cach miejsca zabrakło dla 11 dzieci.  
W tej grupie są jednak maluszki, 
których jeden z rodziców nie pracuje.  
W Warszowicach jest podobnie. 
Przyjęto 75 dzieci, a podań było 81.  
W Krzyżowicach na 50 miejsc wpisa-
no 49 nazwisk. Nie przyjęto 5 dzieci 
spoza gminy.

W sumie miejsca zabrakło dla 18 
dzieci. Urzędnicy uspokajają jednak, 
że w przedszkolach znajdą się jeszcze 

pojedyncze miejsca. – Prawdopodobnie 
zwolnią je sześciolatki, w stosunku do 
których poradnia ma wydać decyzję  
o ewentualnym odroczeniu nauki  
w szkole. Dzieci te mają zapewnione miejsce  
w przedszkolu, ale jeżeli poradnia zde-
cyduje, że mogą iść do szkoły, to na liście 
przyjętych do przedszkola znajdą się 
dzieci z listy rezerwowej – wyjaśnia Jan 
Figura, dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświaty.  

Po raz pierwszy od wielu lat na-
bór odbył się w tak bezproblemowy 
sposób. Na pewno wpływ na to miała 
decyzja o obniżeniu wieku pójścia do 
szkoły, ale też szersza oferta placówek 
niepublicznych, których w naszej 
gminie z roku na rok przybywa. bs 

Peugeota zastąpił volkswagen 
krafter. Nowy bus jest bardziej prze-
stronny, ma po 10 miejsc stojących 
i siedzących. Jednak dla pasażerów 
najważniejsze jest to, że drzwi do busa 
otwierają się w sposób automatycz-
ny. – Często podróżuję busami, żeby 
sprawdzić, czy wszystko działa spraw-
nie, czy podróżni są zadowoleni – mówi 
Sebastian Kempny, właściciel firmy 
obsługującej gminną komunikację. 
– Zauważyłem, że linią L-4 podróżuje 
dużo starszych osób, które mają sporo 
trudności z otwarciem przesuwnych 

Nowy busik 
���;��"E�!�/�
i Pniówka

drzwi. Dlatego dla ich wygody postano-
wiliśmy zakupić nowego busa.

Nowy bus wyjechał na trasę  
9 kwietnia. Pasażerowie przyjęli 
zmianę z zadowoleniem. – Drzwi same 
się otwierają. Nie trzeba ich ciągnąć. 
Jest wygodniej i nowocześniej – mówiła 
mieszkanka Krzyżowic.

To trzeci typowo miejski bus 
gminnej komunikacji. Na trasach L - 1 
i L – 2 od września kursują busy mo-
gące przewozić osoby niepełnospraw-
ne. Pojazdy mają obniżone podwozie 
i specjalne podjazdy dla wózków. bs   

Pomysł zorganizowania spotkania 
mieszkańców z przedstawicielami 
KWK „Pniówek” zrodził się podczas 
ostatniego zebrania wiejskiego. Padło 
wtedy wiele pytań dotyczących szkód 
górniczych, dlatego zastępca wójta 
Marek Lucjan zaproponował zorga-
nizowanie dodatkowego spotkania 
w tej sprawie. Trudu organizacji  
i jego prowadzenia podjęła się sołtys 
Beata Wala. 

KWK „Pniówek” reprezentowała 
Bogumiła Oberska – kierownik działu 
szkód górniczych. Przedstawiła ona 
mieszkańcom plany kopalni w zakre-

Trudne tematy na zebraniu 
!�;��"E�!�/�/#

sie usuwania szkód górniczych, które 
w najbliższych latach będą realizowa-
ne w sołectwie. Jeszcze w tym miesią-
cu odbędzie się czyszczenie przepustu 
wraz z konserwacją rowu opaskowe-
go wokół wału przy rzece Pszczynce 
w rejonie ul. Ligonia. W 2014 roku 
planowana jest również wymiana 
pomp w pompowni odwadniającej ul. 
Ligonia i dalsze uszczelnienie wałów 
na Pszczynce. Na lata 2015 - 2017 
zaplanowana jest bardzo ważna in-
westycja związana z budową nowego 
mostu. – Prace podzielone zostaną na 
etapy – tłumaczyła Bogumiła Obe-

rska. – Droga zostanie podniesiona,  
a stary most rozebrany po wybudowaniu 
nowego. W rejonie skrzyżowania ul. Ślą-
skiej z ul. Zwycięstwa powstanie rondo. 
Zmieni się układ komunikacyjny. Zniknie 
kładka, ale umożliwiony zostanie dojazd 
do strażnicy bezpośrednio z ul. Śląskiej. 
Plany są już mocno zaawansowane. 

Rondo powstanie też na skrzy-
żowaniu ul. Orlej i ul. Ligonia. In-
westycja będzie realizowana przez 
Powiatowy Zarząd Dróg przy finan-
sowym współudziale kopalni. Droga 
w rejonie wiaduktu przy ul. Orlej 
zostanie podniesiona, żeby zapewnić 

samochodom bezpieczny przejazd. 
– Prace będą realizowane pod ruchem 
– mówiła przedstawicielka kopalni. 

Zebrani najczęściej zadawali py-
tania dotyczące problemów związa-
nych z ich domami, narażonymi na 
skutki działalności górniczej. Chcieli 
widzieć, jakiego rzędu osiadania te-
renu, przewidywane są dla centrum 
Krzyżowic, bo że osiadania będą, są 
tego świadomi. Pytali m.in. o udraż-
nianie rowów, usuwanie zalewisk, 
naprawę budynków mieszkalnych 
czy wycenę szkód w uprawach 
rolnych. W sprawach dotyczących 
indywidualnych posesji i naprawy 
szkód, pani Bogumiła zapraszała 
mieszkańców do odwiedzin na ko-
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palni. – Mam tam mapy, odpowiednie 
dokumenty i wszystko będę mogła wy-
tłumaczyć – zachęcała mieszkańców.

Spotkanie, mimo że dotyczyło 
spraw bardzo trudnych dla miesz-
kańców Krzyżowic, bo związanych  
z ich domami, pracą i dalszym ży-
ciem, przebiegało bez kłótni i krzy-
ków. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, 
że eksploatacja pod Krzyżowicami 
będzie prowadzona przez najbliższe 
lata i nie mogą jej zatrzymać, chcą 
jednak ten czas przeżyć bezpiecznie 
i w spokoju. Dlatego potrzebny jest 
dialog, mówienie o potrzebach i wła-
śnie takie spotkania, które pozwalają 
wypracować kompromis. 

Sabina Bartecka
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wydarzeń kulturalnych zor-
ganizował GOK Pawłowice  
w 2013 roku

książki ze zbiorów bibliotek pu-
blicznych przypada na jednego 
mieszkańca naszej gminy

książek liczy księgozbiór znajdu-
jący się we wszystkich bibliote-
kach publicznych naszej gminy

zadań z zakresu kultury, w tym  
3 wycieczki, 3 wyjazdy do teatru, 
4 zajęcia, warsztaty oraz 5 imprez, 
zorganizowały w ubiegłym roku 
organizacje pozarządowe działające 
w naszej gminie

160

uczestniczy regularnie, minimum 
raz w tygodniu, w zajęciach GOK

4,5

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

Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz organizacji pozarządowych. 

czytelników jest zapisanych  
w bibliotekach publicznych 

76 tys.
250

otrzymał GOK z budżetu gminy 
na swoją działalność, prawie 700 
tys. zł trafiło do Gminnej Bibliote-
ki Publicznej i jej filii w sołectwach

600
osób

15

16
100
zł

3841

1 mln
500 tys.

zł

Mimo to powszechnie uważa 
się, także wśród lekarzy pierw-
szego kontaktu, że dziecko może 
zacząć mówić w wieku trzech 
albo czterech lat, a chłopcy nawet 
później. Jednak niechęć dziecka do 
mówienia jest sygnałem, że dzieje 
się coś niepokojącego. Większość 
niemówiących dwulatków cierpi 
bowiem na różnego rodzaju za-
burzenia (m.in. autyzm, zespół 
Aspergera).
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„Dwa słowa na dwa lata to…  
o 270 za mało” to hasło odbywającej się  
w całej Polsce akcji organizowania 
bezpłatnych konsultacji logopedycz-
nych dla dzieci w wieku od urodzenia 
do 3 lat. Jej założeniem jest uświado-
mienie rodzicom, że o rozwój mowy 
dziecka można dbać już od urodzenia. 

W naszej gminie do akcji włączył 
się Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Golasowicach. W jej ramach,  
w dniach 28 – 30 kwietnia, odbędą się 

darmowe, godzinne konsultacje 
logopedyczne. Zapraszamy rodzi-
ców z dziećmi w wieku od 18. do 
36. miesiąca życia. Zapisów moż-
na dokonywać w ZSP Golasowice 
pod numerem telefonu: 32 472 32 
01 oraz u logopedy, Katarzyny 
Janoty, tel. 606 640 793, kat.
janota@gmail.com. 

O akcji można też przeczytać 
w internecie: www.facebook.
com/272slowa.

Komentarz
Eligiusz Nowak 

– wieloletni radny, nauczyciel, kierownik szkół 
w Jastrzębiu – Zdroju w latach 1963 – 1990, 

bibliotekarz, mieszkaniec Pniówka 
To jest złoty okres kul-

tury. Jeszcze nigdy w na-
szej gminie nie działało tak 
wiele zespołów, nie było 
tak wielu różnych zajęć 
dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych i nie odbywało się 
tak wiele festynów i imprez 
dla mieszkańców. Dbałość 
o kulturę jest widoczna na 
każdym kroku, w każdym 

pozarządowymi i radami sołeckimi. Śmiało można powiedzieć, że GOK 
pełni rolę animatora i promotora kultury, radząc, inspirując i wspierając 
działalność kulturalną innych placówek oraz rozwój szeroko rozumia-
nego ruchu artystycznego. Jego działalność to codzienna praca z dziećmi 
i osobami dorosłymi, ale też spektakularne przedsięwzięcia artystyczne 
(Dni Pawłowic, festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje wiedzy, imprezy 
okolicznościowe, wystawy).

Korzystam z oferty GOK, jestem też stałym czytelnikiem Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Kocham bibliotekę od lat, bo nigdzie indziej nie znajdę 
tak bogatego księgozbioru, tylu nowości wydawniczych. Po remoncie 
biblioteki w Pawłowicach, Pielgrzymowiach i Warszowicach zyskały 
na prestiżu i przyciągnęły jeszcze więcej czytelników, którzy mogą tam 
znaleźć dla siebie przyjazną przestrzeń. 

Jak widać, kultura w naszej gminie ma się dobrze. A będzie miała się 
jeszcze lepiej, bo już za kilka miesięcy otwarte zostanie centrum kultury. 
Spodziewam się, że będzie jeszcze więcej imprez, koncertów i atrakcyj-
nych występów.

grup i zespołów działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach

w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
naszej gminy wydał GOK na dzia-
łalność kulturalną
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Konsultacje 
logopedyczne
za darmo

sołectwie. Mam tu na myśli działalność kół gospodyń 
wiejskich, związków emeryckich, stowarzyszeń i innych 
organizacji, które zapraszają mieszkańców na koncerty, 
zabawy i występy.

Ludność naszej gminy jest w ogromnej większości 
jednorodna pod względem kultury i obyczajów. W wielu 
domach są kultywowane i przekazywane z pokolenia 
na pokolenie obrzędy i zwyczaje charakteryzujące region 
Śląska. Na ulicach i w domach słychać gwarę śląską, 
a zespoły ludowe nie narzekają na brak członków.

Główną instytucją, która rozbudza, organizuje  
i zaspokaja potrzeby kulturalne naszej społeczności, 
jest Gminny Ośrodek Kultury. Placówka prowadzi  
i organizuje zajęcia artystyczne, taneczne, teatralne  
i plastyczne, sprawuje opiekę nad zespołami i chórami, 
edukuje dzieci i dorosłych, zaprasza mieszkańców na 
imprezy i koncerty oraz współpracuje z organizacjami 

zdj.bs i GBP
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27 marca, uczniowie wyłonienie 
w eliminacjach szkolnych sprawdzili 
swoją wiedzę dotyczącą gminy. W te-
ście przygotowanym na XVI Konkurs 
Wiedzy o Gminie Pawłowice czekało 
na nich kilkadziesiąt pytań. Ucznio-
wie musieli znać imiona i nazwiska 
wszystkich sołtysów naszej gminy, 
podać liczę mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw, ale też, w związku  
z jubileuszem „Racji Gminnych”, wie-
dzieć, kiedy ukazał się pierwszy nu-
mer naszej gazety, ile kosztował, ilu 
miał redaktorów. Trzeba przyznać, że 
większość uczestników wykazała się 
szeroką wiedzą, a pytania dotyczące 
stopy bezrobocia, Dni Pawłowic czy 
liczby radnych nie sprawiały uczniom 
większych problemów.        

Najwięcej punktów (85,5 na 100 
możliwych), po raz kolejny, zdobyła 
Weronika Koizar z Warszowic. Uczen-
nica I LO w Żorach zdobyła I miejsce 
wśród uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Do konkursu przygoto-
wywała się sama, ale sukcesy w nim 
odnosiła już w szkole podstawowej. 
Duża w tym zasługa Doroty Klos, 
pedagoga i bibliotekarza z Warszowic. 
Pani Dorota od prawie 10 lat przy-
gotowuje uczniów do konkursu i to  
z sukcesem, bo uczniowie z Warszo-
wic co roku są w ścisłej czołówce, 
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także po opuszczeniu murów szkoły 
i kontynuowaniu edukacji w gim-
nazjum i liceum. – To bardzo trudny 
konkurs. Testu nie można napisać  
z marszu – mówi pani Dorota. – Żeby 
odpowiedzieć na wszystkie lub prawie 
wszystkie pytania, trzeba poświęcić wiele 
godzin na przejrzenie książek i gazet 
dotyczących naszej gminy.

Uczniowie z Warszowic, na kilka 
tygodni przed testem, spotykali się 
w szkole, żeby omówić poszczególne 
wydania „Racji Gminnych”, portal 
Urzędu Gminy oraz książki dotyczą-
ce dziejów Pawłowic. – Wszystkiego 
nie nauczymy się w szkole, dlatego 
wiele pracy uczniowie musieli wykonać  
w domu - dodaje.

Konkurs każdego roku jest inny  
i ma nieco zmienioną formę. Nowym 
elementem tegorocznego konkursu 
był turniej drużynowy. W jego trakcie 
uczniowie rozwiązywali krzyżów-
kę, dopasowywali nazwy zespołów 
artystycznych do sołectw, ale też 
rozpoznawali po dotyku nazwy 
przedmiotów ukrytych w magicznym 
pudełku. Spośród 6 szkolnych dru-
żyn, w których znaleźli się uczniowie 
podstawówek i gimnazjów, najlepsza 
okazała się drużyna z Gimnazjum 
nr 1 im. Tomasza Wuwera w Paw-
łowicach. 

Nagrodami w konkursie indywi-
dualnym i drużynowym były bony 
do sieci sklepów empik, które rozdali 
Marek Lucjan - zastępca wójta gminy 
Pawłowice oraz Przemysław Poloczek 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, autor testu. Gościem specjalnym 
była Genowefa Klimosz – radna, zało-
życielka i członkini zespołu Jarząbko-
wianki, która opowiedziała uczniom 
o strojach ludowych naszego regio-
nu, szczególnie o elementach stroju 
cieszyńsko - wałaskiego, w jakim 
występuje zespół. 

Poniżej nazwiska zwycięzców.
• szkoły podstawowe: I miejsce: Mo-

nika Hanusek – Szkoła Podstawowa 
w Warszowicach, II miejsce: Dawid 
Jokiel – ZSP nr 2 w Pawłowicach, 
III miejsce: Bartosz Kubieniec - ZSP 
nr 2 w Pawłowicach;

• gimnazja: I miejsce: Barbara Przy-
była – Gimnazjum nr 1 Pawłowice, 
II miejsce: Paulina Świąder - Gimna-
zjum nr 1 Pawłowice, Kamil Janosz 
- Gimnazjum nr 1 Pawłowice; 

• szkoły ponadgimnazjalne: I miej-
sce: Weronika Koizar - Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 w Żorach, II 
miejsce: Katarzyna Wala - ZSO nr 
1 w Jastrzębiu – Zdroju, III miejsce: 
Damian Sosna - Liceum Ogólno-
kształcące nr 1 w Żorach.

Już po raz drugi, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pawłowicach zor-
ganizowała Gminny Konkurs Ekolo-
giczny „EkoDraka dla Przedszkolaka”.  
8 kwietnia, w bibliotece w Warszo-
wicach do zmagań konkursowych 
przystąpiło 6 drużyn z przedszkoli 
publicznych naszej gminy.

Rozgrywki konkursowe, które 
uatrakcyjniła obecność leśnej rusałki, 
obejmowały osiem różnorodnych 
zadań. Dzieci odpowiadały na py-
tania dotyczące przyrody i ekologii, 
segregowały śmieci oraz pomagały 
wiewiórce zebrać zapasy na zimę 
(czyli rzucały orzeszkiem do celu).  
– Wiemy do jakich worków wrzucać pa-
pier, metal i plastik – mówi Julia Kotorc 
z Golasowic. – Żółty przeznaczony jest 
na plastik – dodaje Dawid Gołyszny. 

Najwięcej punktów zdobyło Przed-
szkole nr 1 w Pawłowicach w skła-
dzie: Gabriela Wróblewska, Konstan-
cja Woźnica, Wojciech Laskowski 
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(opiekun Justyna Krosny). II miejsce 
zajęło Przedszkole w Modrzewio-
wym Ogrodzie (Michał Czarnecki, 
Julia Bronny, Bartłomiej Raciborski, 
Martyna Burdelak, opiekun Bożena 
Ulatowska), a III miejsce -  Publiczne 
Przedszkole w Pielgrzymowicach (Ra-
dosław Puzon, Dawid Marcol, Kesja 
Siatkowska, Mateusz Kloczkowski, 
opiekun Lidia Duch).

Wszystkie drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Fundatorami nagród dla uczestników 
konkursu byli: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pawłowicach, Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Pawłowice, Nadleśnic-
two Lasów Państwowych Kobiór oraz 
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. 
Słodki poczęstunek zapewniła piekar-
nia Jo-Mar z Pawłowic.

Na zakończenie konkursu wystąpił 
Teatr Art-Re z Krakowa ze spektaklem 
„Żabi Król”. bs

- Najbardziej podobał mi się Ka-
zimierz z zabytkowymi synagogami 
i urokliwymi kawiarenkami – mówi 
Marietta Kiełkowska z Pawłowic. – 
Duże wrażenie zrobiły na mnie również 
miejsca związane z Janem Pawłem II. 
Widzieliśmy Kościół Franciszkanów  
z przepięknymi witrażami i znajdujące 
się po przeciwnej stronie ulicy, znane nie 
tylko w Polsce, okno papieskie.

Na zakończenie wspaniałego 
dnia grupa z Pawłowic zagłębiła się 
jeszcze bardziej w historię Krakowa, 
zwiedzając muzeum w podziemiach 

Kraków oczami 
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rynku. - Tu najmłodsi mogli wysłu-
chać krakowskich legend, czy poznać 
swoją wagę wyrażoną w funtach, 
kamieniach i innych jednostkach,  
a dorośli wysłuchali opowieści o gro-
bach wampirycznych, przestępcach  
i karach, jakie ich spotykały – relacjo-
nuje Mirosław Kordiak, szef pawło-
wickiego koła PTTK.

Po tak intensywnie spędzonym 
dniu pawłowiczanie powrócili do 
domu z planami na kolejny wyjazd. 
Ciekawych miejsc do zwiedzania 
pozostało jeszcze mnóstwo. 

NFZ uruchomił w urzędzie mobilne 
stanowisko do wydawania loginów  
i haseł. Zainteresowanie było ogrom-
ne. – W ubiegłym roku przez dwa tygo-
dnie byłam w szpitalu. Chcę wiedzieć, 
jak wyglądało moje leczenie i ile kosz-
towało – mówiła nam pani Joanna  
z Pawłowic. 

Przed stanowiskiem NFZ pra-
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wie cały czas ustawiała się kolejka. 
Procedura trwała dosłownie chwilę, 
więc wszystko przebiegało szybko  
i sprawnie. 

Zintegrowany Informator Pacjenta 
to ogólnopolski serwis udostępniający 
zarejestrowanym użytkownikom 
dane o ich leczeniu i finansowa-
niu leczenia, gromadzone od 2008  
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r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Po założeniu konta, można poprzez 
stronę internetową dowiedzieć się, ile 
kosztowało nasze leczenie, wyjazd do 
sanatorium, wizyta u specjalisty albo 
pobyt w szpitalu. 

W tej chwili konto w ZIP mogą 
mieć osoby pełnoletnie - ubezpieczo-
ne, ubezpieczające się dobrowolnie, 
członkowie rodzin zgłoszeni do ubez-
pieczenia, osoby nieubezpieczone, 
ale mające prawo do świadczeń oraz 
osoby nieubezpieczone, które kiedyś 
miały prawo do świadczeń. 

Aby sprawdzić dane, które NFZ 
gromadzi na nasz temat od 2008 
roku, trzeba mieć swoje konto  
w systemie. Można je założyć  
w siedzibie Narodowego Funduszu 
Zdrowia lub właśnie korzystając  
z mobilnego stanowiska w urzędzie. 

Kto nie zdążył odebrać loginu  
i hasła w marcu, będzie miał jeszcze 
taką możliwość w maju. 6 i 7 maja 
od 9.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice ponownie czynne będzie 
stanowisko NFZ.

Przypominamy, że rejestracja, jak 
i korzystanie z serwisu są bezpłatne. 
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Codziennie na kilkunastu stoiskach czekają swojskie szynki, kiełbasy, 
słodycze, wypieki, pyszne sery, ręcznie robione ozdoby, wianki na 
drzwi i pisanki, a także kolorowe poduszki i kotki - przytulanki. 

Uroczyste otwarcie jarmarku odbyło się w Niedzielę Palmową. O godz. 14.00 
zespoły śpiewacze „Harmonia” i „Niezapominajki” przeszły w uroczystym po-
chodzie wraz z orkiestrą dętą na plac przy Urzędzie Gminy. Tam na śpiewaków 
czekała scena, na której mogli oni zaprezentować przygotowane pieśni dotyczące 
świąt i trwającej wiosny. Wspólny występ tych zespołów z orkiestrą dętą był 
miłą niespodzianką dla słuchaczy i z pewnością odbędzie się kolejny raz, bo wy-
padł znakomicie. Uroczo na scenie, jak zwykle, prezentowały się dzieci z zespołu 
wokalnego „Fantazja”, którym nie brakuje śmiałości i muzycznych talentów.        

Jarmark cieszył się sporym zainteresowaniem. Mimo deszczu, wiele osób 
przybyło na rynek, aby zrobić zakupy i poczuć nastrój zbliżających się świąt. 
Dla wszystkich przygotowano żurek i kołocz. Zresztą degustacja świątecznych 
potraw odbywać się będzie każdego dnia jarmarku. Zachęcamy do kosztowania 
specjałów przygotowanych przez kucharki ze szkoły w Pielgrzymowicach oraz 
piekarnię Jo - Mar.

W pierwszym dniu jarmarku, z uwagi na pogodę, najwięcej osób, zwłaszcza 
tych najmłodszych, znajdowało się na parterze urzędu. Tam na rozłożonych 
stołach czekały na nie kolorowe ozdoby. Dzieci pod okiem plastyczek wykony-
wały baranki, zdobiły jajka oraz przygotowywały zajączki. W nagrodę za trud 
wszystkie dzieci otrzymały upominki, które wręczył im wielkanocny zajączek.       

Jarmark potrwa do czwartku. We wtorek i środę stoiska będą czynne od 10.00 
do 17.00. W ostatnim dniu jarmarku zapraszamy na zakupy do godz. 13.00. bs 
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Uczniowie z pomocą nauczycieli 
zorganizowali międzygimnazjal-
ny konkurs wiedzy o patronie, do 
udziału w którym zaprosili gimnazja 
z gminy Pawłowice i najbliższej oko-
licy. Swoją wiedzę dotyczącą życia  
i pontyfikatu Papieża – Polaka spraw-
dzili uczniowie z Żor, Strumienia, 
Suszca oraz Pawłowic. Uczniowie 
mogli wykazać się także zdolnościami 
recytatorskimi, deklamując wiersze 
napisane przez papieża. 

Wielkie wrażenie na wszyst-
kich wywarł wstrząsający wykład 
o księdzu Jerzym Popiełuszce, oko-
licznościach jego bestialskiej śmierci  
i niskich karach dla oprawców. 

H���@����������
w liceum

Poniżej gimnazjaliści nagrodzeni 
w konkursach:

Konkurs wiedzy: 1) Kamila 
Rajca - Gimnazjum nr 2 w Paw-
łowicach, 2) Marta Polarczyk- 
Gimnazjum w Suszcu, 3) Szy-
mon Cerlicki - Gimnazjum nr 
5 w Żorach.

Konkurs recytatorski: 1) Alek-
sandra Polok - Gimnazjum nr 5 
w Żorach, 2) Oliwia Dziurok- 
Gimnazjum nr 5 w Żorach, 3) 
Robert Dawid - Gimnazjum nr 2 
w Pawłowicach. 

Tego dnia uczniowie i nauczyciele 
szkoły ubrali się na niebiesko, otrzy-
mali symboliczne - papierowe krople 
wody, a zamiast soków i barwnych 
napojów na swoich stolikach usta-
wili…. wodę.  

Miłośnicy przyrody już kilka dni 
wcześniej  zapoznali  się z tema-
tyką niedostatku wody w Afryce, 
oglądając film „Kropla w morzu 
potrzeb” i przygotowując wystawę 

Woda 
]����^����������&�

zdjęć pt. „Woda niebieskie złoto”. 
Organizując Dzień Wody, szkolne 
Koło LOP, prowadzone przez Marię 
Lerch, włączyło się w przygotowane 
przez  samorząd uczniowski radosne 
przeżywanie pierwszego dnia wiosny. 
Temu wydarzeniu towarzyszyły 
występy uczniów prezentujących 
swoje niezwykłe umiejętności wo-
kalne, kabaretowe, gimnastyczne  
i zręcznościowe.

W ramach programu uczniowie 
pod opieką nauczycieli podejmują 
szereg działań związanych z ekologią  
i sztuką. Przygotowując się do ko-
lejnej wizyty, uczniowie m.in. pisali 
eseje oraz przygotowywali prace 
plastyczne na temat planety Ziemi. 
Najlepsze prace zostały nagrodzone, 
a najlepsze eseje zostały przeczytane  
na forum szkoły. Nagrody za spraw-
ne pióro zdobyły uczennice: Rozalia 
Woźny (I miejsce), Katarzyna Piwko 
(II miejsce), Amelia Serówka (III miej-
sce) i Maja Ogierman (wyróżnienie). 
Publiczność nagrodziła pracę Kata-
rzyny Piwko. Kunsztem plastycznym 
wykazała się spora grupka uczniów. 
Nagrody otrzymali: Agnieszka Kulik, 
Jerzy Cepiel, Rozalia Woźny, Rafał 
Orawski (I miejsce), Paweł Lenko-
wiec, Szymon Zaprzalski, Kinga 
Wiśniewska, Sylwia Musioł, Jarek 

Uczniowie pojechali 
do Niemiec

Wowra (II miejsce), Ania Szuster, 
Emanuela Handzel, Daniel Szuścik, 
Adam Lebioda, Małgorzata Szuścik, 
Anna Szuścik i Maja Andrzejczak (III 
miejsce). Warto było się starać, bo na-
grodą za zaangażowanie w realizację 
projektu był wyjazd do Niemiec. Od 
24 do 28 marca, sześć uczennic wraz 
z nauczycielami złożyło wizytę w 
niemieckiej szkole w Leutershausen 
na Bawarii. Do Niemiec pojechały: 
Klaudia Węglorz, Katarzyna Piwko, 
Maja Ogierman, Agnieszka Kulik, Ka-
mila Markiton, Rozalia Woźny oraz 
nauczycielki Izabela Pilis (koordyna-
tor projektu w Pielgrzymowicach), 
Barbara Bazgier - Woźny i Janina 
Węglarz - Wieszołek. 

- Dziewczyny mieszkały u niemiec-
kich rodzin, brały udział w zajęciach 
szkolnych – mówi dyrektor szkoły 
Andrzej Pilis. – Dla czwartoklasistów 

z Niemiec przygotowano lekcję na temat 
Polski, podczas której mogli gotować 
polskie potrawy oraz wspólnie z naszymi 
uczennicami wziąć udział w działaniach 
artystycznych. 

Grupa z Pielgrzymowic spotkała 
się z burmistrzem Leutershausen, 
Siegfriedem Heßem. – Po raz kolejny 
przekonaliśmy się, jak ważne są kon-
takty zagraniczne – przyznają uczest-
niczki wyjazdu. – Dzięki nim możemy 
się dowiedzieć jak funkcjonują szkoły 
w innych krajach, ale też przełamywać 
stereotypy dotyczące innych narodów. 

Przed uczniami z Pielgrzymo-
wic jeszcze jedna wizyta w ramach 
programu Comenius Eco & Art. Od 
12 do 16 maja, wszyscy uczestnicy 
projektu, a więc przedstawiciele szkół 
z Polski, Niemiec, Turcji, Włoch i Wę-
gier spotkają się na Węgrzech w celu 
podsumowania projektu. bs

2 kwietnia, w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 2 w Pawłowicach 
odbył się Gminny Konkurs Przyrod-
niczo - Ekologiczny. W konkursie 
wzięli udział uczniowie ze szkół  
z Golasowic, Pielgrzymowic oraz  
z Pawłowic. Trzyosobowe drużyny 
rozwiązywały test oraz krzyżówkę. 
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Pytania dotyczyły przyrody oraz 
ekologii. Najwięcej poprawnych 
odpowiedzi udzielili uczniowie SP 
nr 1 w Pawłowicach. II miejsce za-
jęła drużyna z Pielgrzymowic, a III 
– z Golasowic. Pytania konkursowe 
opracowała Jadwiga Tabor – doradca 
metodyczny. bs
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Dzieci z Przedszkola w Modrzewio-
wym Ogrodzie wyruszyły na spacer 
po osiedlu, podczas którego wręczały 
przechodniom uśmiechnięte buźki 
i życzyły dużo uśmiechu. Chciały 
sprawić radość innym i zachęcać do 
częstego uśmiechania się. Akcja się 
udała! Przechodnie chętnie przysta-

�_,��/#��*���$B

wali, rozmawiali i uśmiechali się do 
dzieci. Zadowolone przedszkolaki od-
wiedziły również szkołę, gdzie wzbu-
dziły radość uczniów, prezentując 
wesołe piosenki i zabawne wierszyki.  

A co w codziennym życiu wzbu-
dza radość przedszkolaków? - Jak 
wybieramy się całą rodziną na wycieczki 

rowerowe – mówi Zosia Tokarczyk. - 
Kiedy jest fajny dzień, taki jak dzisiaj 
– przyznaje Roksana Krzempek. - 
Kiedy ktoś mnie łaskocze – dodaje Igor 
Szczypka.

Zatem śmiejmy się! Życzymy 
wszystkim przedszkolakom dużo 
uśmiechu i radości! bs    
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W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia 
naszej gazety. Z tej okazji przygotowaliśmy 
konkurs dla czytelników. W czterech kolej-
nych wydaniach gazety będą ukazywać się 

pytania konkursowe. Kartki z odpowiedziami należy wrzucać do skrzynek 
znajdujących się w Gminnym Ośrodku Kultury i w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo na pytania, rozlosu-
jemy bezpłatną prenumeratę naszego czasopisma oraz atrakcyjne nagrody.

Pytania konkursowe nr 2
1)Ile kosztował pierwszy numer gazety „Gminne Racje”?

2)Podaj nazwę zespołu, którego płyta została dołączona do gazety.  

nnych
acji20 

– lecie

Stabat Mater Dolorosa to utwór dotyczący boleści Matki 
Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Wykonywany jest w 
czasie wielkiego postu. Chór kameralny pod kierownictwem 
Małgorzaty Lucjan zdobył I miejsce w przeglądzie, który 
objęty został patronatem medialnym „Gościa Niedzielnego”. 
Chór rywalizował m. in. z chórami z Wrocławia, Poznania 
i Wałbrzycha. Gratulujemy kolejnej nagrody!

Nagroda 
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Młodzi muzycy zaprezentowali się pod-
czas Festiwalu Muzyki Instrumentalnej, or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Ognisk 
Muzycznych w Rybniku – Chwałowicach. 
Jury oceniało sprawność techniczną instru-
mentalistów, umiejętność pięknego frazo-
wania i stosowanie dynamiki w utworach.  
Wyróżnienie za grę na fortepianie zdobyła 
Zuzanna Król. 

Nasi artyści pokonali tremę, a udział  
w konkursie pozwolił im zdobyć nowe 
doświadczenie i przetrzeć pierwsze szlaki  
w muzycznej karierze. bs

Nasi muzycy 
na konkursie 
w Rybniku
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Różnorodna i radosna twórczość 
seniorów wypełniła willę Reitzenste-
inów. Tym razem obejrzeliśmy prace 
ponad 20 artystów uczestniczących 
w warsztatach plastycznych pro-
wadzonych przez instruktorkę GOK 
Agnieszkę Kornas – Wiśniewską. Na 

�H�q�����^X����
ukryte marzenia

sztalugach pojawiły się zaskakująco 
ciekawe i kolorowe prace. Pod ich 
ogromnym wrażeniem była grupa 
artystów z Żor, która przybyła do 
Pawłowic wraz z instruktorką Ewą 
Rotter - Płóciennikową.

Dzięki zajęciom seniorzy podnie-

śli swoje umiejętności techniczne, 
które pozwoliły im pracować nad 
stworzeniem nietuzinkowych dzieł. 
Uczestnicy zajęć rozwinęli skrzydła,  
a działania twórcze zaszczepiły  
w nich pasje i umożliwiły rozwój. 
Zapraszamy na wystawę! bs
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Imię i nazwisko 

tel.
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Teatrzyk dla dzieci 
„Na straganie 
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Zapraszamy do obejrzenia inscenizacji najbardziej 
znanych i lubianych wierszy Jana Brzechwy  

w wykonaniu Teatru Bajka z Katowic. Doskonała zabawa dla naj-
młodszych gwarantowana! Bilety dla dorosłych w cenie 10 zł do 
nabycia przed spektaklem, dzieci wstęp wolny.
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Dwa zespoły naszej gminy wezmą udział w XXI 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regional-
nych Złoty Kłos Euro Folkor 2014. W tym prestiżo-
wym konkursie zaprezentują się „Jarząbkowianki” 
oraz „Niezapominajki” z Pielgrzymowic. Zespołom 

życzymy powodzenia.     

Konkurs plastyczny 
„Malujemy z natury”

*+�����������"�*)"))��
����������0�����	������
�������%������

GOK Pawłowice organizuje kolejną edycją konkursu 
„Malujemy z natury”. Lubisz rysować? przyjdź do 
Domu Kultury na osiedlu i porysuj z nami! Początek 

o godz. 10.00. Wypełnij tylko kartę zgłoszenia i oddaj ją do 13 maja 
w biurze GOK. Czekamy na Ciebie! Karta zgłoszenia i regulamin 
znajdują się na stronie internetowej GOK. W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci, młodzież i dorośli z województwa śląskiego.
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Zbliża się największa impreza plenerowa or-
ganizowana w naszej gminy. Organizatorzy 
szykują moc atrakcji. Jak zwykle, będą ciekawe 

występy, koncerty na rynku i w parku, a gwiazdą imprezy będzie 
zespół Kombii.

W programie: zwiedzanie pod-
ziemi Rynku Krakowa oraz spektakl 
teatralny „Carmen. Bella Donna”, 
w Teatrze „Bagatela” im. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego.

Udział w wycieczce prosimy zgła-

Wycieczka do Krakowa
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szać u Agnieszki Kieloch – tel. 32 
4723154, do 30 kwietnia. 

Wycieczka organizowana jest  
w ramach realizacji zadania publicz-
nego, dotowanego przez Urząd Gmi-
ny Pawłowice.
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Od 7 kwietnia, czynna jest hala 
sportowa znajdująca się w Pawłowicach 
Osiedlu. Na boisku, które w okresie 
zimowym służyło jako lodowisko,  
z nastaniem cieplejszych dni można grać 
w piłkę nożną, w piłkę ręczną i siatków-
kę. Nowością jest kort tenisowy. Rezer-
wacja telefoniczna: 32/ 4724 – 433.

Pawłowicka impreza była 22. 
spośród 23 odbywających się  
w tym roku w całej Polsce. W hali 
GOS swoje sportowe umiejętności 
mogło zaprezentować blisko 300 
dzieci z 8 przedszkoli z regionu.  
W zawodach wzięły udział przed-
szkolaki z Jastrzębia – Zdroju, Chy-
bia, Ustronia i Cieszyna. Naszą gminę 
reprezentowały placówki: Przedszko-
le nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny 
nr 2, Niepubliczne Przedszkole Jaś  
i Małgosia z Pawłowic oraz przed-
szkole z Pielgrzymowic.

Wyjątkowym gościem imprezy 
była sporych rozmiarów maskotka, 
której dzieci nie odstępowały ani na 
krok. Przedszkolaki bardzo polubiły 
wesołego i żywego kangurka i chętnie 
się do niego przytulały. Kangur był 
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wszędzie, raz stał na bramce, żeby 
chwilę potem ścigać się z dziećmi  
w sztafecie.

W czasie zawodów hala była po-
dzielona na sześć stacji, na których 
dzieci mogły kolejno: rzucać do kosza, 
strzelać bramki, rzucać piłką, ścigać 
się w sztafetach, grać w siatkówkę, 
rozegrać na środku mecz piłki nożnej 
oraz na stacji odpoczynkowej -  posilić 
się oraz napić.

- Założenia tej imprezy to przede 
wszystkim świetna zabawa z piłką  
i trening czterech dyscyplin sportowych: 
piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki  
i siatkówki. Ćwiczenia z turnieju dzieci 
na co dzień wykonują w przedszkolach 
- mówi Aleksandra Staroń, promotor 
lokalny „Przedszkoliady”.

Przedszkolakom w zabawie po-

magali piłkarze GKS’74 Pniówek. 
Zawodnicy szybko znaleźli wspólny 
język z dzieciakami i chętnie dzielili się 
wiedzą i prezentowali swoje umiejęt-
ności sportowe.

 Imprezę uświetnił występ dwóch 
grup cheerleaderek z grupy The Best 
Dancers Cherleaders prowadzonej 
przez Bernadetę Wróbel.

Na zakończenie wszystkie przed-
szkolaki otrzymały medale i bilety 
do groty solnej. Nagrody w postaci 
artykułów sportowych trafiły do 
wszystkich przedszkoli biorących 
udział w rozgrywkach. – Przedszko-
laki spisały się znakomicie. Już dzisiaj 
zapraszam wszystkich na kolejną Przed-
szkoliadę. Do zobaczenia za rok! – mówi 
Aleksandra Staroń. 

Sabina Bartecka

Turniej rozgrywany był przez 
dwa weekendy: 15 i 16 lutego oraz 
15 i 16 marca. Zmagania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, zarówno 
wśród dzieci, młodzieży, jak i osób 
dorosłych. – Bardzo nas cieszy to, że w 
naszej lidze uczestniczą całe rodziny – 
przyznaje Andrzej Zeman, organiza-
tor ligi z ramienia KRS TKKF „Rozwój” 
Pawłowice i sędzia zawodów. – Wiele 
osób jest z nami od początku trwania 
rozgrywek. 

Gra w ping – ponga wzbudza  
w naszej gminie wiele emocji, a chęt-
nych do odbijania piłeczki nie brakuje. 
Dowodem jest 9. edycja ligi i udział 
sporej grupy dzieci oraz młodzieży. 

Od 12 do 70 lat: tenisowa 
��+��!���!��!�/�/#�

Wśród najmłodszych zawodników 
(do 12 lat) najlepszy okazał się Ma-
teusz Rutka, drugi był Konrad Skut, 
a trzeci – Jakub Nowak.     

W kategorii wiekowej od 18 do 
36 lat triumfował Robert Żukowski 
(który zdobył również trzecie miejsce  
w kat. open) przed Mateuszem Pękiem 
i Grzegorzem Zamaryką. Bardzo do-
brze przy stole do ping – ponga radzą 
sobie również starsi gracze. Wśród 
osób powyżej 37 lat, najwyższy 
poziom gry zaprezentował Wiesław 
Bańczyk, który również zwyciężył  
w kategorii open. Drugi był Zbigniew 
Suchodolski (drugi w kat. open),  
a podium uzupełnił Robert Makles.   

Najstarszy uczestnik zawodów 
miał 70 lat i pokazał wszystkim jak 
się gra! Był to Alfred Antosiak, który 
zajął 6. miejsce na 13 zawodników! 
Gratulujemy znakomitej formy! bs
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Samoobrona kobiet nie wymaga ani 
siły, ani kondycji! Wymaga wiedzy 
i świadomości. Możesz je zdobyć na 
kursie organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Sportu.

Zapraszamy mieszkanki naszej gmi-
ny, niezależnie od wieku i sprawności 
fizycznej, na kurs samoobrony, który 
będzie trwał od połowy maja do końca 
czerwca. W ramach kursu odbędzie się 
12 spotkań.  

Poprowadzą je przedstawiciele Stu-
dium Sztuk Walk i Samoobrony Dju 
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Su oraz Karate Kyokushin. W trakcie 
dwugodzinnych spotkań panie poznają 
samoobronę od strony teoretycznej  
i praktycznej. Zyskają wiedzę na temat 
sposobów zachowania się w sytu-
acjach zagrożenia oraz umiejętności 
w zakresie podstawowych technik 
samoobrony.

Po treningu istnieje możliwość 
skorzystania z basenu i sauny. Zapisy 
przyjmowane są w kasie GOS. Koszt 
udziału w warsztatach wynosi jedynie 
20 zł za cały kurs!  

20 kwietnia 

– nieczynne

21 kwietnia  

- czynne jak 

w dni 

świąteczne  

Obiekty GOS 
!�_!�$&�
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Hala 
pod namiotem 

już czynna!
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Szczepienia psów
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W naszej gminie co roku pro-
wadzona jest akcja szczepień 
w wyznaczonych miejscach w 
sołectwach. W Pawłowicach 
Osiedlu szczepienia realizowane 

Pary małżeńskie, które w roku 2014 obchodzą jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego i są na stałe zameldowane na terenie gminy Pawłowice, 
proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Pawłowicach, w ter-
minie do 30 kwietnia, w celu zgłoszenia jubileuszu. Do zgłoszenia należy ze 
sobą zabrać dowody osobiste obojga małżonków oraz odpis skrócony aktu 
małżeństwa, gdy ślub był zawierany poza gminą. Informacji w tej sprawie 
udziela Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowicach, tel. (32) 47-56-349.

Jubilaci, proszeni do urzędu

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Go-

lasowice i Jarząbkowice w Gminie Pawłowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałami Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 27 września 2011 r. nr X/116/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Golasowice oraz nr X/115/2011  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla sołectwa Jarząbkowice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Golasowice  
i Jarząbkowice w Gminie Pawłowice wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko w dniach 22 kwietnia -  22 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pokój nr I.14 (I piętro)

w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 8.00 – 15.15, we wtorki 
w godz. 8.00 – 16.45. 

Projekty przedmiotowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wrazz prognozami oddziaływania na środowisko dostępne 
będą również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Paw-
łowice https://bip.gwpawlowice.finn.pl w zakładce: Prawo/Zagospoda-
rowanie przestrzenne /Projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych 
rozwiązaniami odbędą się:
• dla sołectwa Golasowice w dniu 14 maja (środa) o godz. 15.30 w budynku 

strażnicy przy ul. Kraszewskiego 2 w Golasowicach, 
• dla sołectwa Jarząbkowice w dniu 21 maja (środa) o godz. 15.30  

w Domu Ludowym przy ul. Rolniczej 1 w Jarząbkowicach.
Zgodnie z art. 18  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 czerwca 2014r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje   
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o ww. projektach pla-
nów miejscowych wraz  z prognozami oddziaływania na środowisko oraz  
o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.
nów miejscowych wraz p g
o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

KRONIKA 
POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Dachował na ul. Świerczewskiego 
Do groźnego wypadku doszło 29 marca w Pawłowicach. Kwa-

drans po 21.00, mieszkaniec Jastrzębia - Zdroju najechał na wysepkę 
znajdującą się na ul. Świerczewskiego. Uderzenie było tak silne, że 56 
-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Matiz dachował.  
W wyniku zdarzenia do szpitala trafił pasażer auta. 50 - letni jastrzę-
bianin doznał złamania ręki.

Mieszkańcy przekazują odpady 
zielone we własnych workach (o 
pojemności do 120 litrów).  Nie ma 
worków wymiennych. 

Do czasu rozpoczęcia regularnej 
zbiórki, skoszoną trawę można 
wrzucać do specjalnych kontene-
rów ustawionych w sołectwach. 
Znajdują się one w następujących 
miejscach:

Zbiórka odpadów 
zielonych
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- Warszowice, ul. Pszczyńska 
(obok szkoły przy drodze dojazdowej 
do dworca PKP),

- Pawłowice, skrzyżowanie ul. 
Nowej z ul. Poprzeczną,

- Pielgrzymowice, ul. Powstańców 
wjazd do boiska.

Odpady zielone można przez cały 
rok przekazywać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów na terenie 

Gminnego Zespołu Komunalnego w 
Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 
28 A.  Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.00  - 15.00, 
a we wtorki do godz. 17.00.

Więcej informacji można uzy-
skać w  Referacie Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa pod nr tel. 32 
4756 357.

Wnioski 
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Pomoc udzielana jest w Urzędzie 
Gminy w Pawłowicach, w każdą 
środę i piątek do 14 maja. Dyżury od-
bywają się w godzinach 9.00 – 11.00.

Pomoc pracownika Powiatowego 
Doradztwa Rolniczego w wypełnia-
niu wniosków jest płatna. Nabór 
wniosków o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na rok 2014 pro-
wadzony jest do 15 maja. 

Wypełnione wnioski można wy-
słać pocztą, poprzez internet lub 
składać bezpośrednio w Biurach Po-
wiatowych właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika. 

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 
PCV, wiaderka, styro-
pian, itp.

Nie będą odbiera-
ne: eternit, papa, inne 
odpady niebezpieczne 

Zbiórka 
wielkogabarytów
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oraz drobne śmieci.
Odpady należy wystawić przed 

posesje do godz. 6.00. Pamiętajmy, 
aby były one widoczne dla pracow-
ników firmy zajmującej się odbio-
rem odpadów. Jeżeli odpady nie zo-
staną odebrane, prosimy o kontakt  
z Referatem Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa, tel. 32 47 56 357, 32 47 
56 330.

H	����	�}
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Krzyżowicach zatrudni 
nauczycieli:
- języka angielskiego w wymiarze 
16/18 etatu,
- muzyki w wymiarze 5/18 etatu na 
zastępstwo do końca czerwca 2014r. 

(z możliwością ponownego zatrudnie-
nia od września 2014 r.

Oferty należy składać w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Krzyżo-
wicach, ul. Szkolna 7, tel. 32 472 37 
15, w terminie od 28.04 do 30.04.  
w godzinach 8.00 – 15.00.

są przez Gabinet Weterynaryjny 
Marzeny Kuchty, zaś pozostały 
obszar naszej gminy obsługuje 
Przychodnia Weterynaryjna Darii 
Zielińskiej.

W tym roku szczepienia wy-
konywane będą w terminie od 22 
do 26 kwietnia. Harmonogram 
znajduje się na stronie www.
pawlowice.pl. 

Wyborcy naszej gminy głosować 
będą na kandydatów zgłoszonych 
w okręgu nr 11 obejmującym woje-
wództwo śląskie. 

Głosowanie przeprowadzą obwo-
dowe komisje wyborcze powołane 
przez wójta spośród kandydatów 
zgłoszonych przez pełnomocników 
komitetów wyborczych. Termin 
zgłaszania kandydatów do komisji 
upływa 2 maja. Zgłoszenia przyjmo-
wane są w godzinach pracy Urzędu 
Gminy.

Na ekspozycji, oprócz zbiorów biblio-
teki, będą prezentowane pamiątki z wizyt 
Ojca Świętego w Polsce. 

Bibliotekarze proszą czytelników  
o udostępnienie na wystawę chust, wej-
ściówek, zdjęć, prac plastycznych oraz 
innych pamiątek. Mile widziane będą 
także zdjęcia z wizyt papieża.

Przedmioty będą prezentowane z 
podaniem imienia i nazwiska wypoży-
czających. Wszystkie złożone za pokwito-
waniem materiały, bezpiecznie wrócą do 
właścicieli po zakończeniu wystawy. Pa-
miątki należy przynosić do 23 kwietnia. 

Wybory 
do Parlamentu 
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Do 4 maja wyborca niepełno-
sprawny musi zgłosić zamiar głoso-
wania korespondencyjnego. Dotyczy 
to również głosowania przy pomocy 
nakładek na karty sporządzone  
w alfabecie Braille’a. 

Szczegółowe informacje na temat 
wyborów można znaleźć na http://
pkw.gov.pl, tablicach ogłoszeń na 
terenie gminy oraz na ww.pawlo-
wice.pl. Informacje można również 
uzyskać telefonicznie pod nr. 32/ 
4756 300.   

Biblioteka 
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

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

Awarie sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych - Gminny Zakład 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

 – 32/ 449 23 00

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 – 32/ 210 47 20

Urząd Skarbowy w Pszczynie 

 – 32/ 449 22 00

Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47

Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 

 - 33/ 822 18 35

ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

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

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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Nowoczesne gry planszowe
Sklep i wypożyczalnia    

POLECA GRY : dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
• przygodowe, fantastyczne, familijne, ekonomicz-
ne, logiczne, karciane i inne • na mądry sprawdzony 
prezent

Nie znasz się na grach? 
My się znamy! 

pomożemy • doradzimy • wytłumaczymy

Tworzymy modę na gry planszowe.
Zapraszamy: Targ Pawłowice od poniedziałku do 
piątku: 9.00-16.00 oraz w soboty: 9.00-13.00

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

Znajdź nas na www.facebook.com/ZgranaRodzina

Zatrudnię panią, 
wykształcenie średnie, 

praktyka w handlu, 
dobra znajomość 

komputera, 
tel. 602 55 88 61.

www.zdrowie.
pawlowice.pl
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Nie ma wątpliwości, że przegląd dedykowany dzieciom to strzał 
w przysłowiową dziesiątkę. Uzdolnione maluchy mają tu niekiedy 
pierwszą okazję do zaprezentowania swoich talentów muzycznych. 
- Dzieci mają naturalną potrzebę występowania i czynią to z ogromną 
radością – mówi Przemysław Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice. 
- Przegląd jest dla dzieci niezwykłą przygodą muzyczną, dzięki której 
nabierają pewności siebie, co procentuje w następnych latach edukacji.

W tym roku na scenie Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu wy-
stąpiło ponad 60 dzieci. Przegląd miał formę konkursu skierowanego 
do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Młodzi wokaliści 
zaskoczyli jurorów różnorodnym repertuarem, nie zabrakło utworów 
wykonywanych a’capella, jak i z własnym akompaniamentem. Komi-
sja konkursowa, jak każdego roku, stanęła przed nie lada wyzwaniem, 
gdyż poziom występów był wyjątkowo wysoki. Na zdjęciach laureaci 
tegorocznego przeglądu, a w tabelce obok osoby wyróżnione. bs 
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Mateusz Kloczkowski 
Publiczne Przedszkole 

Pielgrzymowice

• Wyróżniono przedszkolaków: Antoninę 
Skrobol (ZSP Golasowice), Maję Cieślę (Przed-
szkole Pielgrzymowice), Zuzannę Iskrzycką 
(Ochronka Sióstr Służebniczek). 

 
• Wśród uczniów klas I – III wyróżnienie 

otrzymała Angelika Kornas (SP Pielgrzymowi-
ce). Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie 
piosenki a’capella otrzymała Izabela Poloczek 
(SP nr 1 Pawłowice). 

• Wyróżnienie w kategorii klas IV – VI 
otrzymała Katarzyna Michalik (ZSP nr 2 Paw-
łowice) oraz Karolina Żurek (SP Warszowice). 

 Piotr Łomozik, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pawłowicach.

Wiktoria Hejnoł 
Zespół Szkolno

-Przedszkolny Krzyżowice

Karolina Dąbrowska
 Przedszkole w Modrze-

wiowym Ogrodzie

Marlena Barciok 
Publiczne Przedszkole 

Warszowice

Emilia Czyż 
Publiczne Przedszkole 

Pielgrzymowice 

Mikołaj Marczewski 
Ochronka Sióstr 

Służebniczek 

Maja Jochymek 
Publiczne Przedszkole 

Pielgrzymowice 

Julia Wadas 
Zespół Szkolno - Przed-

szkolny Pawłowice

Monika Poloczek 
Szkoła Podstawowa 

nr 1 Pawłowice

Natalia Wawrzyczek 
Szkoła Podstawowa 

Pielgrzymowice

Martyna Wiatrok 
Zespół Szkolno - Przed-

szkolny Pawłowice

Katarzyna Wantuła 
Zespół Szkolno 

- Przedszkolny Golasowice 

Amelia Król 
Zespół Szkolno - Przed-

szkolny Pawłowice

Monika Lęża 
Zespół Szkolno 

- Przedszkolny Golasowice 

Hanna Wojtaczka 
Szkoła Podstawowa 

nr 1 Pawłowice 

Marta Wawrzyczek 
Szkoła Podstawowa 

Pielgrzymowice

Katarzyna Piwko 
Szkoła Podstawowa 

Pielgrzymowice 

Maria Szymańska 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

Pawłowice
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