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Nauka jazdy 
na biegaczach
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Projekt został przygotowany 
przez Gminę Pawłowice we współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego. Został 
oceniony bardzo wysoko i znalazł 
się na pierwszym miejscu listy ran-
kingowej projektów wskazanych 
do realizacji w latach 2014 - 2020.

Przypomnijmy, że zaprojektowa-
na obwodnica ma przebiegać wzdłuż 
torów kolejowych na odcinku od 
drogi krajowej nr 81 do granicy 
z Jastrzębiem – Zdrojem. Będzie 
stanowić fragment Drogi Głównej 
Południowej (DGP) łączącej Wo-
dzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, 
Godów, Mszanę, Jastrzębie - Zdrój 

Nasza 
obwodnica 

na 1. miejscu!
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oraz Pawłowice. Budowa obwod-
nicy pozwoli wyeliminować ruch 
tranzytowy z centrum Pawłowic, 
poprawi stan dróg, które nie będą 
już tak niszczone przez samochody 
ciężarowe, oraz ograniczy emisję 
zanieczyszczeń i hałasu.

Ponadto inwestycja przyczyni 
się do rozwoju gminy. Przy ob-
wodnicy wyznaczone są w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny inwestycyjne 
i przemysłowe o łącznej powierzchni 
ok. 36 ha. Powstanie specjalna strefa 
ekonomiczna o pwierzchni 23 ha,  
w której zatrudnienie znajdzie nawet 
1000 osób.

Prace prowadzi KWK „Pniówek” w 
ramach naprawy szkód górniczych. 
Nawierzchnia ul. Szybowej została 
zniszczona podczas wykonywania 
prac remontowych szybu V. Napra-
wa wykonywana jest na odcinku od 
długości 1,7 km i polega na wykona-
niu trzech warstw asfaltu. Pomiędzy 

Szybowa 
w remoncie

pierwszą a drugą warstwą rozłożona 
zostanie specjalna siatka wykonana 
z tworzyw sztucznych w celu za-
bezpieczenia jezdni przed szkodami 
górniczymi. Prace prowadzone są 
na odcinku od dwupasmówki do ul. 
Wyzwolenia. 

Sabina Bartecka      
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Mamy wiosnę, dodatnie tempera-
tury, nastały więc idealne warunki na 
prace drogowe. Z dniem 22 kwietnia 
wznowione zostały roboty na DW 
938. Wojewódzki Zarząd Dróg, który 
jest inwestorem zadania, postanowił 
kontynuować rozpoczęte jesienią 
prace remontowe. – Uzyskaliśmy za-
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DW 938. Wreszcie!

pewnienie, że prace potrwają 3 tygodnie. 
Najpierw wykonana zostanie stabiliza-
cja gruntu, a następnie nawierzchnia  
z asfaltu. Wszystko wskazuje na to, że 
w połowie maja mieszkańcy będą jeździć 
po nowym asfalcie – mówi Krystyna 
Batko z Urzędu Gminy.

Bardzo na to czekamy. bs     
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Gmina Pawłowice od dłuższego 
czasu prowadzi działania w celu 
obniżenia kosztów związanych  
z zakupem energii elektrycznej. – Już 
od 2010 roku jako pierwsi w okolicy 
wybieramy dostawcę energii w wyniku 
przeprowadzanych przetargów – tłu-
maczy Krystyna Batko z Urzędu 
Gminy. -  Do tej pory ogłaszaliśmy 
przetargi na rok i dla części budynków.

Końcem ubiegłego roku, kierując 
się zasadą iż duży może więcej, 
Gmina Pawłowice postanowiła tym 
razem wspólnie z Gminą Pszczy-
na, przeprowadzić postępowanie 
przetargowe na zakup energii elek-
trycznej na wolnym rynku. Tak 
zakupiony prąd od 1 sierpnia trafi 
do gminnych budynków, jednostek 
i zakładów gminnych oraz oświe-
tlenia ulicznego obydwu gmin. 
– Te działania mają doprowadzić do 
obniżenia i ujednolicenia stawek obo-
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wiązujących w naszej gminie oraz do 
uproszczenia zasad rozliczania zużycia 
energii elektrycznej. Zależy nam, aby 
w cenie zakupu prądu znalazły się 
wszystkie opłaty stałe. Do tej pory były 
one rozdzielane na 3 pozycje – tłuma-
czy dalej. – Stanie się to możliwe przez 
uzyskanie jednej, stałej ceny za kW 
energii dla poszczególnych grup tary-
fowych, z uwzględnieniem wszelkich 
dodatkowych opłat.

W tym roku zamówieniem na 
grupowy zakup energii elektrycznej 
dodatkowo objęte zostały potrzeby 
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Pawłowicach. Zakład 
do tej pory płacił 267,80 zł za MWh. 
Po przetargu cena spadła o ponad 50 
zł za MWh. Prąd potrzebny GZWiK 
w dużej mierze zużywany jest przez 
przepompownie i oczyszczalnię 
ścieków.

W przetargu ogłoszonym przez 

Pawłowice i Pszczynę nasza gmina 
określiła swoje zapotrzebowanie 
na 5200 MWh energii elektrycznej 
na cały rok. Wpłynęło sześć ofert, 
z których wybrano najtańszą.  
W rozstrzygniętym właśnie przetar-
gu najlepszą cenę zaproponowała spół-
ka CORRENTE Ożarów Mazowiecki. 
   Warto podkreślić, że Gmina Paw-
łowice w ubiegłym roku płaciła 
259,10 zł za MWh (megawatogo-
dzinę), po tegorocznym przetargu 
zapłaci 212,00 zł za MWh, łącznie 
z opłatami stałymi. Tymczasem 
średnia cena rynkowa bez opłat sta-
łych wynosi od 309 do 426 złotych 
za MWh.  Gdyby nie przetarg, tyle 
Gmina musiałaby płacić! Przygoto-
waniem całości dokumentów i prze-
prowadzeniem procesu przetargo-
wego zajęli się pracownicy urzędów 
z Pawłowic i Pszczyny, bez pomocy 
firm zewnętrznych. bs

Mieszkańców naszej gminy czeka-
ją w najbliższym czasie duże utrud-
nienia w ruchu. 15 kwietnia została 
zamknięta ul. Orla w Pniówku. Wy-
łączenie drogi z ruchu spowodowane 
jest inwestycją realizowaną przez 
KWK „Pniówek” polegającą na pod-
niesieniu wiaduktu kolejowego.

W związku z zamknięciem drogi 
wprowadzone zostały objazdy au-
tobusów dla linii 114 i 121. Linia 

Utrudnienia w Pniówku

114 prowadzi od przystanku „KWK 
Pniówek” ul. Kruczą, Polną, Zjedno-
czenia, Cieszyńską, Boryńską, Ligo-
nia do ul. Zwycięstwa - przystanek 
„Krzyżowice Kościół” i dalej po trasie 
lub odwrotnie. Z obsługi linii 114 
wyłączone zostały przystanki „Pnió-
wek Wieś” i „Pniówek Orla”. Liczba 
kursów nie uległa zmianie.

Linią 121 porusza się można nato-
miast od przystanku „KWK Pniówek” 

ul. Kruczą, Polną, Zjednoczenia, 
Cieszyńską do ul. Pszczyńskiej przy-
stanek „Warszowice Wiadukt” i dalej 
po trasie lub odwrotnie.

Zmiany potrwają do 20 maja. Nie-
stety na tym nie koniec, bo wtedy pla-
nowane jest zamknięcie ulicy Ligonia 
w Krzyżowicach i kolejne modyfikacje 
kursów autobusowych. Prace mają 
potrwać do końca października.

Sabina Bartecka
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Na targach swoje oferty zaprezen-
towały znane w regionie firmy, m.in. 
Euros i Intermarche. Pracodawcy 
dzięki targom zyskali możliwość 
dotarcia ze swoją ofertą do bardzo 
szerokiego grona osób zainteresowa-
nych znalezieniem lub zmianą pracy.

- Każdy z wystawców miał przy-
gotowaną ofertę pracy, praktyk lub 
stażu. Studenci mogli uzyskać aktualne 
informacje o wybranych firmach, oraz 
poznać oczekiwania stawiane potencjal-
nym pracownikom. Wiele osób złożyło 
dokumenty rekrutacyjne - o korzyściach 
uczestnictwa w targach mówi Kinga 
Szweda z Urzędu Gminy.

Ponad 420 ofert pracy
Oferta była różnorodna. Pojawiły 

się oferty na stanowiska kierownicze, 
ale również dla osób bez wyższego 
wykształcenia, lub na stanowiska  
o mniejszych wymaganiach. Firma 
Euros działająca w „Polu Warszowi-
ce” planuje zatrudnić 230 pracowni-
ków (pisaliśmy o tym w poprzednim 
wydaniu gazety). Z kolei powstający 
przy ul. Świerczewskiego w Paw-
łowicach supermarket spożywczo 
– przemysłowy przeprowadzi nabór 
58 pracowników. – Będziemy szukać 
kadrowej, księgowej, informatyka, ale 
też rzeźników, kasjerów i sprzedawców. 
Obecnie prowadzona jest rekrutacja na 
kierowników zmianowych, a w czerwcu 
prowadzony będzie nabór na pozosta-
łe stanowiska. Supermarket zostanie 
otwarty na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Miesiąc przed otwarciem chcemy 
mieć już pełną załogę – mówi Mariusz 
Byblewski z Intermarche.
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11 czerwca Intermarche planuje 
zorganizować w Pawłowicach spo-
tkanie połączone z naborem pracow-
ników. Dokładne informacje na ten 
temat podamy w jednym z kolejnych 
wydań gazety.  

Podczas targów oblegane były 
również stoiska Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Tychach oraz Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej w Rybniku. – Największą 
popularnością cieszą się w naszej szkole 
kierunki związane z górnictwem i bu-
downictwem. Osoby, które je wybiorą, 
mają duże szanse na to, aby w przy-
szłości znaleźć dobrą pracę - mówi 
Anna Pietreczek, kierownik działu 
dydaktycznego. – W tym roku szkol-
nym przyjęliśmy 700 osób, w tym 34  
z Pawłowic.   

Pracy trzeba szukać
Między stoiskami można było spo-

tkać absolwentów liceów i techników 
i tych, którzy przez lata pracowali 
na budowach. - Jestem mechanikiem 
samochodowym - mówi 22-latek  
z Pawłowic. – Nie mogę znaleźć pracy, 
bo praktykę miałem tylko w szkolnym 
warsztacie, a pracodawcy oczekują 
większego doświadczenia.  

23- letnia pawłowiczanka już nie 
liczy na pracę w zawodzie. Teraz szu-
ka czegokolwiek, żeby tylko zarabiać. 
- Złożyłam CV do wielu firm - mówi. 
– Od 3 miesięcy jestem na zasiłku, któ-
ry za chwilę się skończy. Pracowałam  
w ośrodku rehabilitacyjnym na stanowi-
sku recepcjonistki, ale nie przedłużono mi 
umowy. Od tego czasu byłam już na 20 
rozmowach kwalifikacyjnych. W kilku 

powiedzieli, że zadzwonią, ale telefon 
milczy. Cały czas jeżdżę po firmach, 
przeglądam oferty w urzędzie pracy.  
W poniedziałek mam zgłosić się do ka-
wiarni w Pszczynie na rozmowę. Może 
tym razem się uda?

Wśród jakich ofert mogli wybierać 
bezrobotni? Najwięcej ofert miały 
urzędy pracy z Pszczyny i Jastrzębia – 
Zdroju. Była to jednak głównie praca 
fizyczna i dla mężczyzn. Poszukiwani 
są kierowcy, operatorzy maszyn, 
rzeźnicy, sprzedawcy, budowlańcy. 
Każdy z tych urzędów miał do zaofe-
rowania ponad 40 ofert pracy.

Jak nie do pracy, 
to może do szkoły

Wśród placówek oświatowych 
obecnych na targach znalazł się paw-
łowicki Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących oraz działające w regionie 
uczelnie wyższe, szkoły policealne 
czy medyczne. Ofertę Medycznej 
Szkoły Policealnej z uwagą śledziła 
pani Agnieszka. – Mam wykształcenie 
średnie, ale nie mam zawodu. Do tej 
pory pracowałam tylko dorywczo jako 
sprzątaczka – opowiada. – Po urodzeniu 
córki byłam zajęta jej wychowaniem, ale 
córka ma już 13 lat, a  ja nie chcę dłużej 
siedzieć w domu. Po za tym dodatkowy 
pieniądz bardzo się przyda i zasili do-
mowy budżet. 

Na miejscu zainteresowani mo-
gli zapoznać się z ofertami pracy, 
porozmawiać z doradcami zawodo-
wymi. Targi trwały trzy godziny,  
w czasie których odwiedziło je ponad 
400 osób. 

Sabina Bartecka
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Na zaproszenie odpowiedziało 
16 przedstawicieli Gminy Pawło-
wice. Wyjazd miał miejsce 11 – 15 
kwietnia. W drodze do Verquin, 
postanowiono odwiedzić inne za-
przyjaźnione z Pawłowicami mia-
steczko – Kippenheim w Niemczech. 
Od 2010 r. odbywają się regularne 
spotkania mieszkańców obu gmin. 
Współpraca została zainicjowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
i ówczesnego dyrektora placów-
ki Marka Lucjana oraz ze strony 
niemieckiej przez Bożenę Sklanny 
(pawłowiczankę od 23 lat miesz-
kającą w Kippenheim ). Podczas 
wizyty delegacja spotkała się z bur-
mistrzem Kippenheim oraz radny-
mi. Wspólnie zastanawiano się nad 
dalszą współpracą oraz realizacją 
kolejnych projektów. Odwiedzono 
nowoczesne centrum naprawy po-
jazdów, którego właściciel organi-
zuje zagraniczne praktyki i wyraził 
chęć przyjęcia na staż mieszkańców 
naszej gminy.

Głównym celem wyjazdu były 
jednak spotkania z organizacjami 
pozarządowymi, przedstawiciela-
mi gminy i departamentu regionu 
Nord – Pas – de – Calais, do którego 
należy Verquin. Przedstawiono  
sytuację mieszkańców gmin gór-
niczych oraz problemy społeczne 
i ekonomiczne jakie pojawiły się  
w związku z zamknięciem kopalń. 

Radni pojechali 
do Francji 

Z powodu utraty pracy wiele rodzin 
zubożało, pojawiły się problemy  
z nadużywaniem alkoholu. 

Działalność kopalni wpłynęła na 
infrastrukturę i wygląd wielu gmin, 
wyzwoliła także ciekawe inicjaty-
wy. Kopalnianą hałdę, wyróżnik 
każdej gminy górniczej, zamieniono 
na sztuczny stok narciarski. Po-
wstało nowoczesne centrum sporto-
we z halą i torem do nart wodnych. 

- Podczas wizyty omówiliśmy także 
zagadnienia związane z dalszą współ-
pracą między Verquin i Pawłowicami 
– mówi Marek Lucjan, zastępca 
wójta gminy Pawłowice. - Do tej 
pory ze współpracy korzystała przede 
wszystkim młodzież, uczestnicząc  
w wyjazdach i rywalizacji sportowej. 
Chcielibyśmy jednak rozwinąć kon-
takty. Dzięki funduszom europejskim 
wyjazdy kontynuować będą dorośli 
mieszkańcy naszej gminy. 

Umowa o współpracy partner-
skiej z Verquin została podpisana 
w styczniu 2004 roku. Obie gminy 
zobowiązały się do organizowania 
wymian szkolnych i młodzieżo-
wych, zawodów sportowych oraz 
umożliwienia kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami. 

Do tej pory w ramach współ-
pracy zagranicznej w naszej gminie 
zrealizowano 46 projektów. Wzięło 
w nich udział ok. 500 mieszkańców. 

Sabina Bartecka
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Ten bardzo dobry dla naszej gmi-
ny wynik jest efektem prowadzo-
nych od wielu lat działań w kierun-
ku przyciągnięcia do naszej gminy 
inwestorów oraz stworzenia przy-
jaznych warunków do prowadzenia 
tutaj biznesu. Jednym z najlepszych 
posunięć władz samorządowych  
z pewnością było utworzenie Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i jej podstrefy Jastrzębsko 
- Żorskiej z tzw. obszarem „Pola 
Warszowice”. Strefa przeżywa 
gwałtowny rozwój, dając zatrud-
nienie ponad 1775 osobom. Liczba 
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ta jeszcze wzrośnie, bo firma Euros 
planuje w tym roku zatrudnić 230 
osób. 

Gmina ściśle współpracuje także 
z KWK „Pniówek”, która zatrudnia 
absolwentów naszego Technikum 
Górniczego. Inne działania, które 
wpływają na rozwój przedsiębior-
czości oraz stopę bezrobocia, to pla-
ny zagospodarowania przestrzen-
nego przygotowywane w oparciu 
o bieżące potrzeby inwestorów 
oraz corocznie organizowane Targi 
Pracy i Edukacji. Do niskiego bez-
robocia przyczynia się zatrudnianie 

osób bezrobotnych w ramach prac 
społecznie użytecznych czy robót 
publicznych, współpraca z Powia-
towym Urzędem Pracy w Pszczynie 
oraz możliwość odbywania staży 
absolwenckich w jednostkach gmin-
nych.

Aktua lne  ofer ty  pracy 
mieszkańcy mogą śledzić na 
gminnym portalu informacyj-
nym www.pawlowice.pl w za-
kładce Mieszkaniec/Oferty pracy 
oraz w Centrum Kształcenia na 
Odległość w  Osiedlowym Domu 
Kultury.
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Do szkoły uczęszcza 122 uczniów, 
a opiekę w przedszkolu znajduje 50 
dzieci. Kadrę tworzy 19 nauczycieli 
oraz 11 osób obsługi. Mottem szkoły 
jest myśl Kornela Makuszyńskiego 
„Mądrym być to wielka sztuka, ale 
dobrym jeszcze większa”. – Naszym 
celem jest angażowanie w działalność 
charytatywną jak najszerszej rzeszy 
dzieci, by pokazać im, że dobro jest  
w nas, że można nim się dzielić, sprawiać 
innym radość, podawać przyjazną dłoń 
– mówi Bożena Struzik, dyrektorka 
placówki. 

Szkoła od lat uczestniczy w akcji 
„Adopcja serca” i pomaga dwójce dzie-
ci z Rwandy. Zbierane wśród dzieci  
i nauczycieli pieniądze przeznaczane są 
na zapewnienie podstawowych środ-
ków do życia osieroconym dzieciom, 
ofiarom wojny domowej. Pomoc nie 
jest anonimowa, a uczniowie znają 
z imienia i nazwiska osoby, którym 
pomagają. Co jakiś czas otrzymują od 
nich listy z wyrazami wdzięczności.

Społeczność szkoły w Golasowi-
cach chętnie uczestniczy również  
w innych akcjach, jak: „Góra grosza” 
czy „Szlachetna paczka”. Uczniowie 
zbierają nakrętki po butelkach, bo 
wiedzą że dzięki temu mogą pomóc 
chorym dzieciom. 

Tym, co chyba najbardziej wy-
różnia tę kameralną placówkę, są 
rekolekcje organizowane przed Wiel-
kanocną. W większości szkół mają 
one miejsce w kościele, a po ich 
zakończeniu dzieci rozchodzą się do 
domów. W Golasowicach od 2 lat 
rekolekcje odbywają się w szkole  
i trwają znacznie dłużej. Uczniowie 
mają zapewnioną opiekę, wyży-
wienie, zajęcia rozwijające duchowo  
i uwrażliwiające je na potrzeby 
drugiego człowieka. Tegoroczne 

Kolorowa i radosna 
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rekolekcje były poświęcone niepełno-
sprawności, dlatego odbyła się nauka 
języka migowego, a uczniowie mogli 
sprawdzić jak to jest poruszać się  
o kulach czy na wózku inwalidzkim. 
W rekolekcjach uczestniczyli ucznio-
wie różnych wyznań, a ich zakoń-
czeniem była msza oraz wspólne 
spotkanie, podczas którego składano 
sobie życzenia i dzielono się jajkiem.  

Ponadto szkoła od wielu lat bierze 
udział w akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, propagującej głośne czytanie. 
– Każdego dnia nauczyciel czyta uczniom 
przez kilka minut wybraną książkę, 
natomiast w czasie finałowego tygodnia 
tej wartościowej akcji, zapraszamy do 
naszej szkoły różnych gości. Naszym 

dzieciom bajki czytał już wójt, rodzice 
naszych uczniów oraz nasi absolwenci.

Szkołę w Golasowicach wyróżnia 
ponadto stojąca na bardzo wyso-
kim poziomie edukacja muzyczna. 
W placówce działa zespół  pieśni  
i tańca „Golasowianie”, uświetniający 
uroczystości odbywających się w na-
szej gminie i zdobywający za każdym 
razem duże uznanie publiczności. 
Placówka w Golasowicach jest też 
kuźnią muzycznych talentów,  jej 
wychowankowie zajmują wysokie 
miejsca w konkursach śpiewaczych 
w naszym regionie.      

Jak widać, mała, kameralna szkoła 
może być bardzo otwarta na świat  
i drugiego człowieka. bs          
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17 kwietnia ogłoszono wyniki 
naboru do publicznych przedszkoli 
w gminie Pawłowice. Gminny Zespół 
Oświaty podsumował już wyniki 
rekrutacji. Nie jest niespodzianką, 

Nabór do przedszkoli 
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że i tym razem chętnych było wię-
cej niż miejsc. Rok temu o miano 
przedszkolaka ubiegało się 700 dzie-
ci, teraz zgłoszeń było mniej tylko 
o 3. – Przy naborze kierowaliśmy się 

kryteriami ministerialnymi - wyjaśnia 
Marek Lucjan, zastępca wójta gminy. 
- Pierwszeństwo miały sześciolatki, przy-
jęliśmy też wszystkie pięciolatki i dzieci 
wychowywane przez samotne matki. 
Staraliśmy się też żeby dzieci, które były 
w przedszkolu rok wcześniej, mogły do 
swojej placówki chodzić dalej. 

W gminnych placówkach jest 580 
miejsc. Tyle samo ile przed rokiem. 
Poza listą przyjętych znalazło się 
117 dzieci. Liczba jest wysoka, gdyż 
niektórzy rodzice zapisali swoje po-
ciechy do kilku przedszkoli. Wśród 
nieprzyjętych są dzieci spoza gminy, 
poniżej 3 lat oraz z rodzin, w których 
zatrudnienie ma tylko jeden z rodzi-
ców. – Przeanalizowaliśmy wszystkie 
zgłoszenia bardzo dokładnie, ale i tak 
wśród nieprzyjętych znalazło się 36 
dzieci obojga pracujących rodziców – 
tłumaczy Ilona Skrobol z Gminnego 
Zespołu Oświaty.

We wszystkich przedszkolach two-
rzone są listy rezerwowe. Dyrektorzy 
wiedzą z wieloletniego doświadczenia, 
że część dzieci rezygnuje z przedszkola 
i wtedy przyjmowane są dzieci według 
kolejności na liście. Ponadto trzeba 
mieć świadomość, że trudna sytuacja 
w przedszkolach jest przejściowa  
i poprawi się w przyszłym roku, kiedy 
do szkoły pójdą dwa roczniki.     

Jednak rodzice najmłodszych dzieci 
mieli już teraz nadzieję, że sytuację 

rozładują sześciolatki, które o rok 
wcześniej rozpoczną edukację szkolną. 
Jednak chętnych rodziców do posłania 
swojej pociechy do szkoły jest zbyt 
mało, aby poprawić wyniki rekrutacji.    

- Właśnie się dowiedziałam, że moje 
dziecko razem z wieloma innymi nie zo-
stało przyjęte do przedszkola – napisała 
do nas rozgoryczona mama 4-latka. 
- W głównej mierze jest to spowodowane 
faktem, iż rodzice obecnych 6- latków 
nie chcą posyłać swoich dzieci do szkoły,  
w związku z czym dzieci te objęte 
kolejnym rocznym obowiązkiem przed-
szkolnym „zabierają” miejsce młodszym.  
Z jednej strony rozumiem, że ludzie ci 
mają prawo wyboru czy poślą dziecko 
teraz czy za rok, a z drugiej strony dzi-
wię się, że patrzą tak krótkowzrocznie 
na edukację swoich pociech. Przecież za 
rok pójdą do szkoły praktycznie dwa 
roczniki! Będą mieć problem z dosta-
niem się do wybranej szkoły, na studia,  
w tym samym czasie wejdą na rynek pracy,  
a nikt przecież nie będzie tworzył dla nich 
dodatkowych miejsc! My, rodzice rocz-
nika 2009 i młodszych już nie będziemy 
mieć prawa wyboru...

Nasza czytelniczka zwraca uwa-
gę, że część kryteriów decydujących  
o naborze jest niesprawiedliwa.  Duże 
jej zastrzeżenia budzi zwłaszcza prefe-
rencja dla samotnych rodziców. Daje 
ona duże pole do nadużyć. Dyrektorzy 
przy naborze kierują się tym, co ro-

dzice napiszą w karcie zgłoszenia. Ani 
urząd, ani dyrektor placówki nie jest 
w stanie sprawdzić czy dziecko rze-
czywiście wychowywane jest przez 
samotną matkę. 

Każdego roku władze gminy podej-
mują działania mające na celu zwięk-
szenie liczby miejsc w przedszkolach. 
W ubiegłym roku powstało pry-
watne przedszkole i żłobek w Szkole 
Podstawowej nr 2, utworzono też 
dodatkowy oddział w Przedszkolu nr  
1 w Pawłowicach. W tym roku gmi-
na przygotowuje lokal do wynajęcia  
w Domu Ludowym w Jarząbkowi-
cach z myślą o otwarciu prywatnego 
przedszkola. – Takie przedszkole daje 
wiele korzyści – tłumaczy zastępca 
wójta. – Po pierwsze to szansa dla mło-
dych ludzi na zdobycie pozycji na rynku 
pracy i ciekawą pracę, po drugie rodzice 
zyskują kolejną placówkę przedszkolną, 
do której mogą posłać swoje dziecko, po 
trzecie dzięki dopłacie z Urzędu Gminy 
pobyt dziecka w takim przedszkolu jest 
niewiele droższy lub wręcz porówny-
walny do pobytu w placówce publicznej.

W naszej gminie działa obec-
nie sześć przedszkoli publicznych, 
dwie placówki niepubliczne, jest też 
ochronka prowadzona przez siostry. 
Kiedy oddawaliśmy gazetę do druku, 
w przedszkolach prywatnych były 
jeszcze wolne miejsca. 

Sabina Bartecka       

Mimo że do rozpoczęcia roku 
szkolnego zostały jeszcze cztery mie-
siące, dyrektorzy placówek oświato-
wych już teraz przygotowują arkusze 
organizacyjne szkół dostosowane do 
planów edukacyjnych i organizacyj-
nych na nowy rok szkolny. Podczas 
narady omówiono zmiany w funkcjo-
nowaniu szkół, wprowadzane dla po-
prawy jakości nauczania oraz w celu 
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią. Wójt podkreślił, że 
bezpieczeństwo jest jednym z najważ-
niejszych aspektów działalności szkół, 
na którym nie wolno oszczędzać. 
Dyrektorzy omówili, jakie działania 
są prowadzone w tej kwestii w ich 
placówkach. W szkole w Pielgrzymo-
wicach powstała świetlica z czytelnią, 
w której dzieci mogą bezpiecznie 
oczekiwać na autobus lub lekcje. 
Mogą spędzać czas czytając książki, 
korzystając z gier i uczestnicząc w 

Narada dyrektorów

zajęciach plastycznych. Z kolei przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących za-
budowano wiatę przystankową, aby 
uczniowie mogli schronić się przed 
deszczem w oczekiwaniu na autobus.

Dyrektor GZO Jan Figura poin-
formował, że związku z ogłoszonym 
Rokiem Edukacji szczególny nacisk 
zostanie położony na promowanie 
zdrowego żywienia w szkołach. 
Gminny Zespół Oświaty wraz z Sane-
pidem w Tychach przeprowadzi akcję 
pedagogizacji rodziców „Żywienie na 
wagę zdrowia”. Akcja ma na zachęcić 
do korzystania ze szkolnych stołówek. 

Wójt zaznajomił dyrektorów szkół 
z propozycjami  zmian w systemie  
komunikacji na terenie gminy, które 
mają być wprowadzone po to żeby 
dzieci miały zapewniony bezpieczny 
dojazd do szkoły i powrót do domu.  
Przy wielu głównych drogach po-
wiatowych i wojewódzkich nie ma 

wybudowanych chodników, dlatego 
dzieci poruszają się w bardzo niebez-
piecznych warunkach, chyba że ich 
rodzice mogą dowozić swoje pociechy 
do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne 
własnymi samochodami. Ponadto 
dla poprawy bezpieczeństwa gmina 
planuje  przenieść religię z punktów 
katechetycznych do szkół. Rozważana 
jest też możliwość powołania punktu 
katechetycznego nauczania religii 
ewangelickiej w szkołach, w których 
liczba tego wyznania nie przekracza 
siedmiu uczniów. 

Ponadto podczas narady poruszono 
tematy związane z naborem 6-latków 
do I klas, potrzeby koordynacji działań 
pomiędzy przedszkolami i szkołami 
w zakresie nauki języka angielskiego, 
projektu uchwały w sprawie nowe-
go stypendium „Warto się uczyć” 
oraz udziału szkół w obchodach Dni 
Pawłowic. bs
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Coraz wyższe dofinansowanie do 
Międzygminnego Związku Komuni-
kacyjnego z budżetów gmin, drożejące 
bilety, niezadowolenie pasażerów oraz 
malejąca liczba kursów to główne 
problemy, o których dyskutowano. 
Wójtowie i burmistrzowie podkre-
ślali, że największym błędem jest 
działanie w pojedynkę, bez konsultacji 
z pozostałymi członkami związku. 
Stawia to gminy w trudnej sytuacji 
i psuje ogólny wizerunek samorzą-
dów, które powinny współpracować, 
a nie konkurować ze sobą w danym 
regionie. Zdaniem włodarzy gmin na-
leży wspólnie decydować o dalszych 
działaniach i konieczności zmiany 
aktualnego systemu.

Co do tego, że komunikacja zbio-
rowa działa źle i trzeba ją zmienić, 
wszyscy byli zgodni. W listopadzie 
ubiegłego roku wójt Pawłowic po-
wołał w Urzędzie Gminy Pawłowice  
zespół roboczy w celu przeanalizo-

wania funkcjonowania na terenie 
gminy komunikacji zbiorowej oraz 
przedstawienia planu jej naprawy.  
– Głównym problemem jest wysoki koszt 
obecnego systemu. Prywatni przewoźnicy 
oferują w przetargach znacznie korzyst-
niejsze stawki niż te, które gmina ponosi 
w związku z przynależnością do MZK. 
Gmina dopłaca obecnie 3,60 zł za każdy 
tzw. wozokilometr. W ubiegłym roku 
przeznaczyła na ten cel łącznie 1 mln 
300 tys. zł w budżecie. Oprócz dopłaty 
gminy do wozokilometra, pasażerowie 
płacą jeszcze za bilet – wyjaśnia wójt 
Damian Galusek.

W jaki sposób można poprawić 
lokalny transport? Gminy należące 
do MZK pracują nad koncepcją, która 
pozwoli na wprowadzenie tańszego 
biletu bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Wszystkim zależy na tym, 
aby komunikacja była niedroga, do-
brze służyła mieszkańcom i nie gene-
rowała dodatkowych wydatków. bs           

Komunikacja. 
Lepiej razem 
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Konkursy odbyły się 11 kwietnia 
w ramach obchodów I Dnia Papie-
skiego, nad którym honorowy pa-
tronat objął wójt gminy Pawłowice 
Damian Galusek. Zadaniem uczest-
ników konkursu wiedzy o Janie 
Pawle II było udzielenie odpowiedzi 
na pytania testowe dotyczące bio-
grafii Jana Pawła II. Zwycięzca tej 
rundy zdobył 27 na 28 możliwych 
punktów. Wysoki poziom umiejęt-
ności charakteryzował też występy 
recytatorów. Trzynaścioro uczest-
ników deklamowało wiersze Karola 
Wojtyły, spośród których najczęściej 
dało się słyszeć interpretację liryków 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła…” 
i „To przyjaciel”.

Posileni słodkim poczęstunkiem, 
uczestnicy zebrali się ponownie 
na sali papieskiej, by dopingować 
rywalizację dziesięciorga laureatów 
poprzedniego etapu w drugiej turze 
konkursu wiedzy o Janie Pawle II. 

]��&Q���"�&=*��
pod honorowym 
patronatem
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Konkurencja rozgrywana była we-
dług zasad programu „Jeden z dzie-
sięciu” i miała formę multimedialną.

I Dzień Papieski zakończył się 
ogłoszeniem nazwisk zwycięzców, 
rozdaniem dyplomów i nagród, 
które poza drobnymi upominka-
mi stanowiły bony do EMPiK-u 
o wartości 300, 200 i 100 złotych. 
W konkursie wiedzy o Janie Pawle II 
pierwsze miejsce zajął Mateusz Ny-
kiel (Gimnazjum Publiczne w Susz-
cu), drugie – Martyna Mazurek 
(Gimnazjum Publiczne w Suszcu), 
a trzecie – Agata Brandys (Gimna-
zjum nr 1 w Pawłowicach). Wśród 
recytatorów największe uznanie 
jury zdobyła Agnieszka Kajzerek 
(Publiczne Gimnazjum nr 3 w Piel-
grzymowicach), a kolejne miejsca 
zajęły: Karolina Kokot (Publiczne 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach) 
i Weronika Prządka (Gimnazjum 
Publiczne w Suszcu).

Konkurs odbył się 18 kwietnia 
w sali widowiskowej Domu Kultu-
ry w Pawłowicach Osiedlu. Został 
zorganizowany przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną. Uczestniczyły  
w nim przedszkolaki z pięciu placówek:  
z Pielgrzymowic, Warszowic, Krzy-
żowic, Pawłowic i Osiedla.

Zadania konkursowe oceniała 
komisja w składzie: Halina Mańka 
– dyrektor GBP, Danuta Chudzik – 
przyjaciel biblioteki, Krzysztof Grzy-
bek – pracownik Referatu Ochrony 
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Środowiska UG Pawłowice
Rozgrywki konkursowe obejmo-

wały osiem zadań, podczas których 
dzieci wykazywały się znajomością 
wiedzy ekologicznej, sprawnością 
fizyczną, spostrzegawczością oraz 
umiejętnością rozpoznawania sma-
ków. Wszystkie przedszkolaki wie-
działy jak segregować śmieci, mają 
dużą wiedzę na temat otaczającej ich 
przyrody oraz potrafią rozpoznać 
warzywa i owoce po smaku.   

Konkurs, okazał się cennym do-

świadczeniem, ale przede wszyst-
kim wspaniałą zabawą. Wyłonił 
zwycięzców, którymi zostali: Maja 
Barchańska, Marta Holewik, Kacper 
Majerek i Tobiasz Michalik (opiekun 
Barbara Liszka) z Przedszkola w Piel-
grzymowicach.

II miejsce zdobyli: Martyna Płon-
ka, Karolina Lala, Aleksandra Sza-
lony, Martyna Niemczyk (opiekun 
Małgorzata Gryman) z Przedszkola  
w Warszowicach. Podium uzupełnili 
reprezentanci Przedszkola W Mo-
drzewiowym Ogrodzie w  składzie: 
Dawid Józefiak, Witold Chmiel, Kamil 
Chrząszcz, Fabian Pawlicki (opiekun 
Aleksandra Zazulak).

Wyróżniono drużynę Przedszkola 
nr 1 w Pawłowicach (Mateusz Kałuża, 
Joanna Okopa, Hanna Januszew-
ska, Michał Orlik) oraz Przedszkola 
w Krzyżowicach (Monika Paliczka, 
Karolina Rusek, Zuzanna Wala, Sara 
Wujczyk).

 Wszyscy uczestnicy konkur-
su obdarowani zostali książkami,  
a zwycięzcy otrzymali także nagrody 
rzeczowe.  

Na zakończenie konkursu wystą-
pił teatrzyk Szkoły Podstawowej nr  
2 z przedstawieniem pt. „Żyj w zgo-
dzie z przyrodą” prowadzony przez 
Małgorzatę Dec i Bożenę Lebiodę. bs

Konkurs odbył się 17 kwietnia  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Paw-
łowicach. W zmaganiach z polską 
ortografią uczestniczyło osiemnastu  
uczniów. Tekst o ptasich trelach, 
szczebiotach i hymnach nie sprawił 
im większych trudności. Trojgu 
uczniom udało się go napisać niemal 
bezbłędnie. Piotr Łomozik, uczeń 
klasy III Szkoły Podstawowej nr 1  
w Pawłowicach zajął I miejsce, uczen-
nica klasy II tej szkoły Kaja Kusak 
- II miejsce. III miejsce zajęła uczen-

Ptasie oratorium 

nica klasy III Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Pawłowicach Katarzyna 
Olszewska. Przed uczniami dwóch 
pierwszych miejsc etap wojewódz-
ki, życzymy im połamania pióra.

To nie jedyny gminny kon-
kurs przeznaczony dla uczniów 
najmłodszych klas szkół podsta-
wowych. Gmina zorganizowała 
w sumie 4 konkursy: ekologicz-
no – przyrodniczy, recytatorski, 
ortograficzny i matematyczny.  
W każdym  z nich uczestniczyła 
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trzyosobowa reprezentacja danej 
szkoły. W maju swoje zmagania 
mają uczniowie starszych klas. 
Piszą oni testy z historii, języka 
polskiego, matematyki, języka an-
gielskiego i przyrody. 

Konkursy dla uczniów organizo-
wane są w naszej gminie od wielu 
lat i cieszą się dużym prestiżem. 
Ogłoszenie wyników ma uroczysty 
charakter i odbywa się podczas Fe-
stiwalu Twórczości Szkolnej. 

Sabina Bartecka
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Joasia Dec (na zdjęciu z prawej) 
pochodzi z rodziny o tradycjach 
muzycznych. Skończyła Akademię 
Muzyczną w Katowicach. Razem  
z braćmi - instrumentalistami, two-
rzy zespół rockowy DEC. Od roku 
występuje w rock operze „Krzyżacy” 
u boku: Pawła Kukiza, Artura Gadow-
skiego (Ira) oraz Braci Cugowskich.

Podczas ostatniego występu,  

��!�#!�����*��
w finale X Factor

a drugiego „na żywo” Aicha i Asteya 
zaśpiewały Toxic Britney Spears  
i w dogrywce One Day Asaf Aidan. 
Wybranki Tatiany Okupnik zebrały 
dobre opinie.  - Bardzo energetyczny 
występ - powiedział Kuba Wojewódz-
ki. - Mocne  wykonanie - dodała Tatiana 
Okupnik.

Życzymy dziewczynom kolejnych 
udanych występów i wygranej! bs 
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Teledysk do utworu „Gdy mamy 
siebie” nagrywany był w Restaura-
cji „Smak Regionu” oraz na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu w Paw-
łowicach. Utwór już w drugim 
tygodniu wejścia na Listę Śląskich 
Szlagierów znalazł się na 4 miejscu 
TOP 10 Listy! 

Grupa Karpowicz Family na scenie 
muzycznej pojawiła się jesienią 2000 
roku. Jej założycielem i twórcą jest 
lider zespołu a zarazem wokalista 
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Karpowicz Family
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Zbyszek Karpowicz. – Restauracja 
wywarła na mnie bardzo duże wraże-
nie. Podjąłem decyzję że w tym uroczym 
miejscu powinien zostać nagrany tele-
dysk promujący naszą najnowszą płytę. 
Właściciele wyrazili zgodę, a urocze kel-
nerki tej restauracji zagrały w nagranym 
klipie – opowiada muzyk. – To była 
udana współpraca.

Link do teledysku: http://www.
youtube.com/watch?v=bLpQ_Yy-
FVas

Kwietniowe spotkanie w Klubie 
Seniora poświęcono zdrowiu. Na 
stołach zamiast ciasteczek pojawiły 
się zdrowe sałatki i jabłko, odbyły się 
także zajęcia ruchowe. Seniorzy mo-
gli wypożyczyć kijki i wziąć udział  
w pokazowej lekcji nordic walking. 

- Podczas uprawiania nordic walking 
pracuje 90 procent mięśni, ale trzeba 
ruszać się w prawidłowy sposób. Zwykły 
spacer z kijkami to tylko odpychanie się 
od podłoża. Tymczasem trzeba wiedzieć 
jak ćwiczyć wszystkie partie mięśni, 
dobrze opanować technikę - mówi Bo-
żena Krosny, która prowadzi kurs 
nordic walking w ramach Edukacji 
Seniorów w GOK Pawłowice.    

Seniorzy dowiedzieli się jak spa-
cerować z kijkami, ale także na 
czym polega rozgrzewka, trening 
właściwy, ćwiczenia wzmacniające 
oraz rozciągające. – Z kijami zaczę-

Z�*�$*����!���!�#!�����
łam chodzić jesienią – powiedział nam 
62-letnia Halina z Pawłowic. – To-
warzyszy mi koleżanka. Spacerujemy 
około godziny. Nordic walking zalecił 
mi lekarz ze względu na okropne bóle 
kręgosłupa, które bardzo uprzykrzały 
mi życie. Kiedyś tak mnie zabolało, że 
nie mogłam się ruszyć, musiałam dostać 
zastrzyki. Odkąd zaczęłam maszerować 
bóle zniknęły. Czuję się dużo lepiej. Po-
lecam ten sport wszystkim.  

Chodzenie z kijami oraz odpowied-
nia dieta to dobre sposoby, by uchro-
nić serce przed zawałem – przekonują 
lekarze. Wysiłek fizyczny usprawnia 
pracę serca, poprawia przepływ krwi 
w naczyniach wieńcowych, ułatwia 
zwalczanie zaburzeń lipidowych, 
reguluje ciśnienie krwi i zapobiega 
otyłości, a więc działa antymiaż-
dżycowo.

Dobrze jest więc zaopatrzyć się  

w kije do nordic walking i jak naj-
częściej z nimi spacerować. - Go-
dzina marszu pozwala spalić nawet 
400 kalorii – przekonuje Bożena 
Krosny. - Ruch z kijami wzmacnia 
kości i zmniejsza ryzyko powstawania 
osteoporozy, obniża wartości tłuszczo-
we krwi i LDL. Co ważne, cofa zmiany 
reumatyczne, oddala ryzyko zawałów, 
dotlenia organizm i sprawia, że czujemy 
się zadowoleni.  

Zanim ruszymy w trasę, pamię-
tajmy jeszcze, że kije należy przede 
wszystkim dobrać do wzrostu. 
Ważne jest, by kąt między ramie-
niem a przedramieniem był prosty. 
– Napinamy brzuch, wydłużamy kroki 
prostujemy łokcie i maszerujemy żwawo  
- dodaje. – Idziemy naprzemiennie: jak 
prawa noga, to lewa ręka…

No to maszerujemy.
Sabina Bartecka  
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Projekt „Skarby dla maluchów” 
realizowany był przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Pawłowicach 
w okresie od września do kwietnia 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Mali uczestnicy projektu uczest-
niczyli w zajęciach artystycznych, 
podczas których rysowali, wycinali, 
rzeźbili z masy solnej i gipsowej, ma-
lowali na szkle, koszulkach i drewnie, 
czyli jednym słowem dawali upust 
swoim artystycznym wizjom. W ra-
mach projektu odbywały się również 
zajęcia logopedyczne i nauka języka 
angielskiego. Podczas lekcji dzieciom 
towarzyszył pies Luka. – Dzieci wraz 
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z psem wykonywały różne zadania, 
poznając przy okazji angielskie słówka 
np. pies wskazywał kolor, a maluszki 
mówiły jego nazwę. Okazało się, że Luka 
wspaniale motywowała dzieciaczki do 
podejmowania aktywności i nauki – 
mówi Martyna Karolak, która pro-
wadziła zajęcia z dogoterapii.   

Projekt obejmował również zajęcia 
na basenie. Prowadził je Adam Kin. 
– Korzystaliśmy z metody Hallwick. 
Jest to metoda nauki pływania i terapii  
w wodzie dla osób w każdym wieku, za-
równo dla niepełnosprawnych, jak i dla 
zdrowych. Głównym celem tej metody 
jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego 
poruszania się i przebywania w wodzie, 
co osiąga się poprzez nauczenie kontro-

lowania ruchów głowy, oddychania  
i utrzymywania równowagi w wodzie.  

Dzieci były zachwycone zajęcia-
mi. – Syn choruje na autyzm. Jeździmy  
z nim na terapię do Karkowa, ale tam 
jest spięty – opowiada tata Józia. – 
Tutaj jest uśmiechnięty, przytula się do 
pań, zauważyliśmy, że stał się bardziej 
otwarty.   

- Moje dziecko z wielką ochotą 
i radością uczestniczyło w zajęciach – 
dodaje inny z rodziców. – Na zajęcia 
czekało wręcz z utęsknieniem. Projekt 
przemyślany został w każdym punkcie. 
Głównym celem działań był uśmiech 
dziecka, co zostało zrealizowane w 100 
procentach. 

Sabina Bartecka
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Miłośnicy górskich wędrówek 
reprezentowali Pawłowice w VI Zlo-
cie Oddziałów PTTK Województwa 
Śląskiego. Baza rajdu, który odbył się 
20 kwietnia, usytuowana była w Wę-
gierskiej Górce, również trasy wiodły 
wokół tej miejscowości, a jedna z nich 
zahaczała o Żywiec. W trakcie wyjaz-
du pawłowiczanie mieli okazję poznać 
historię, folklor i zwyczaje tego regio-
nu, a na zakończenie rzucić okiem na 
całą Kotlinę Żywiecką oraz otaczające 
ją Beskidy z przepięknego wzgó-
rza Matyska. Z zainteresowaniem 
wysłuchali legend o miejscowych 
zbójnikach i rzekomych skarbach, ale 
największe zdziwienie budziły wśród 
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uczestników masońskie symbole, 
których ponoć można się doszukać 
wędrując na Matyskę.

Niestety, jak większość wyjazdów 
i ten skończył się zdecydowanie za 
szybko, dlatego już dziś zaprasza-
my na kolejne wyjazdy z Gminnym 
Kołem PTTK. Najbliższy wyjazd 19 
maja. W planie zwiedzanie Sztram-
berku, Koprzywnicy i  Muzeum 
Tatry.

Informacje i zapisy podczas dyżu-
rów w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 
12 (willa Reitzensteinów) w każdy 
drugi i czwarty wtorek miesiąca, tel. 
534 591 356, pttk@pawlowice.pl.

zdj. PTTK
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Zapraszamy mieszkańców gminy na PIKNIK MAJOWY. Wśród zie-

leni pawłowickiego parku wraz z Bractwem Rycerskim Zamku Będzin 
przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Pokazy walk, scenki rodzajowe, 
gry i zabawy plebejskie urozmaicą to niedzielne popołudnie, którego 
główną atrakcją będzie koncert laureatów Przeglądu Piosenki Dziecięcej. 
Wieczorem o godz. 20.00 w pobliskim kościele św. Jana Chrzciciela 
wysłuchamy muzyki dawnej w wykonaniu zespołów instrumentalnego 
„Allegro” i wokalnego „Villanella”.
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Grupa teatralna „Mała Fanaberia” wyjeżdża na festiwal do Czerwionki 
– Leszczyn, w którym zaprezentuje spektakl „Elfy z ogrodu marzeń”. 
Podczas festiwalu gościnnie wystąpi Grupa Teatralna „Bzik” z przedsta-
wieniem „Burza w Teatrze Gogo”.

Teatrzyk dla dzieci
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Zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy na spektakl 
teatralny „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” w wykonaniu teatru 
Gabi Art. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą bilet - 7 zł. Dzieci biorące 
udział w konkursie teatrzykowym prosimy o dostarczenie wypełnionych 
zgłoszeń do świetlicy Domu Kultury w terminie do końca maja. Więcej  
informacji: 32/ 472 10 36.

Konkurs „Malujemy z natury”
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w V Regionalnym 
Konkursie Plastycznym „Malujemy z natury”. Wszystkich, którzy lubią 
malować i rysować, zapraszamy 17 maja o godz. 10.00 do Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie interne-
towej www.gokpawlowice.hg.pl. Tematem konkursu będzie narysowanie 
bądź namalowanie zaaranżowanej przez organizatora martwej natury  
w dowolnej technice plastycznej. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, 
młodzież i dorośli z terenu całego województwa śląskiego. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 14 maja.

„Talizman” jedzie na festiwal
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Zespół „Talizman” uczestniczyć będzie w V Międzykulturowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym w Dąbrowie Górniczej „Zagłębie i Sąsiedzi”. 
Prezentując region pszczyński, w części konkursowej wykona piosenki  
z Pawłowic i okolic zapisane w śpiewniku ludowym Mariana Cieśli.

Liga szachowa
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Zapraszamy na trzeci turniej Ligi Szachowej - Grand Prix - Pawłowice 
2013. Aby wziąć udział w turnieju, należy zgłosić się 15 minut przed 
rozpoczęciem rozgrywek. Informacji udziela Marek Kobiela, tel. 787 
152 536, chessmarko@interia.pl. Zapraszamy wszystkich szachistów 
z terenu naszej gminy.  

Majówka w Pniówku
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GOK Pawłowice i Rada Sołecka Pniówka zapraszają na coroczną Ma-
jówkę organizowaną przy Domu Ludowym. W programie prowadzonym 
przez Michała Kondziołko: pokazy kulinarne Remigiusza Rączki, wy-
stępy orkiestry dętej KWK Pniówek oraz zespołu Retro,  a także biesiada  
z zespołem KWAŚNICA BAVARIAN SHOW.

Wiosna z folklorem
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Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach organizuje IX już Wiosenne 
Spotkanie z Folklorem. Impreza ma charakter konkursu organizowanego  
dla uczniów w kategorii godki i pieśniczki śląskiej. Laureaci otrzymują 
nagrody fundowane przez Urząd Gminy.    
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W plenerze Osiedlowego Domu Kultury odbędzie się prezentacja prac 
powstałych w pracowni plastycznej. Wystawa połączona zostanie ze 
sprzedażą rysunków wykonanych tuszem i pastelami oraz malarstwa 
akrylowego i ceramiki. Dodatkowo zaprezentują się artyści tworzący 
oryginalną biżuterię, torebki, maskotki i inne wyroby. 

Wystawa malarstwa i rysunku
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Zapraszamy na wystawę Marka Głowackiego, młodego artysty 
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, laureata wielu krajowych  
i zagranicznych konkursów. Na wystawie w Pawłowicach zobaczymy 
obrazy wykonane w różnych technikach.          
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Nadchodzące Dni Gminy Paw-
łowice to zbiór wydarzeń i imprez,  
w których każdy mieszkaniec gminy 
znajdzie coś dla siebie. – W bogatym 
katalogu imprez będzie trochę sportowej 
rywalizacji i kulturalnej rozrywki, coś dla 
ciała i zarazem dla ducha, dla dzieci i dla 
dorosłych, osób o różnych gustach – in-
formuje Wioleta Strządała, kierownik 
Referatu Promocji Urzędu Gminy.

Przez cały tydzień, począwszy od 
19 maja nasza gmina będzie „tętnić 
życiem”. W organizację obchodów 
Święta Gminy zaangażowały się in-
stytucje i organizacje obejmujące swoją 
działalnością poszczególne sołectwa. 
Wszystko rozpocznie się 19 maja od 
rodzinnego rajdu rowerowego. Chętne 
rodziny przejadą na dwóch kółkach 
z rynku w Pawłowicach, traktem 
Reitzensteinów aż do Pielgrzymowic 
(więcej informacji na stronie 11).

Sportowe atrakcje szykuje GOS.  
W ramach Święta Gminy odbędzie się 
mityng sportowy dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
nocne pływanie pod hasłem „Opływa-
my gminę Pawłowice” (24/25 maja).  
W sołectwach zbierani są chętni 
do udziału w turnieju piłki noż-
nej oldbojów. Drużyny na sobotni 
mecz kompletują sołtysi. Zgodnie  
z tradycją, w ramach Festiwalu Twór-
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Dni Gminy 
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czości Szkolnej zostaną podsumowane 
konkursy przedmiotowe  dla uczniów. 
Po wręczeniu nagród uczestnicy uro-
czystości będą mogli zobaczyć efek-
towne eksperymenty chemiczne. 
Uczniowie będą mogli wziąć również 
udział w konkursie na śląską godkę 
i pieśniczkę w Pielgrzymowicach 
oraz zaprezentować swoją szkołę na 
specjalnym stoisku podczas festynu 
kończącego Dni Gminy Pawłowice.

Finałowy festyn zaplanowano na 
25 i 26 maja. Rozpocznie się on od 
trzeciego już Zlotu Pojazdów Amery-
kańskich i Zabytkowych. Chryslery, 
lincolny i inne motoryzacyjne cacka 
przejadą ulicami naszej gminy, aby 
zaparkować w centrum. Tego samego 
dnia na scenie usłyszymy standardy 
rozrywkowej muzyki amerykańskiej, 
zobaczymy Kabaret DNO oraz zespół 
Carrantuohill. Sobota upłynie rów-
nież pod znakiem promocji zdrowia 
oraz spotkania międzypokoleniowego 
dziadków, rodziców i wnuków. Im-
preza odbędzie się o godz. 16.00 przy 
willi Reitzensteinów. Jej uczestników 
bawić będzie zespół „Retro”, odbędzie 
się karaoke, a wszystko zakończy się 
wspólnym tańcem. 

Niedzielne występy rozpoczną 
tradycyjnie zespoły folklorystyczne 
naszej gminy oraz orkiestra dęta KWK 

„Pniówek”. Wystąpi grupa musicalo-
wa „eM” z GOK Pawłowice, a klimaty 
rock’n’rolla zaprezentuje rewia ta-
neczna. Wielbicieli śląskich klimatów 
bawić będzie Mirosław Jędrowski, 
a sporą dawkę humoru zaserwuje 
wszystkim kabareciarz Jacek Ziobro, 
który 2 lata temu doskonale zapisał 
się w pamięci uczestników pierwszego  
w Pawłowicach kabaretonu.  

Tego typu impreza nie może odbyć 
się bez koncertów. Gwiazdą tego-
rocznej imprezy będzie zespół Shakin’ 
Dudi. Z pewnością usłyszymy w jego 
wykonaniu takie przeboje, jak „Au sza 
la la la” czy „Och, Ziuta”. Jak zwykle, 
w parku będzie dużo atrakcji i konkur-
sów dla najmłodszych. Wystąpią m.in. 
uczniowie z Ogniska Muzycznego, 
którzy wraz z orkiestrą dętą i grupą 
„Duo Fix” zaprezentują program „In-
strumenty w orkiestrze”. Zaprezentują 
się również uczestnicy zajęć artystycz-
nych organizowanych przez GOK. 
Atrakcją dla wielbicieli szachów będzie 
z zpewnością możliwość spróbowania 
swoich sił w symultanie szachowej  
z mistrzem Śląska juniorów.

Tegoroczne Dni Gminy Pawłowice 
zakończą się w niedzielę (26 maja)  
o godz. 22.00 pokazem ogni sztucz-
nych. Szczegółowy program w kolej-
nym wydaniu gazety. bs
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Muzeum Browaru w Żywcu w ni-
czym nie przypomina tradycyjnych 
placówek. - Będąc tam można odnieść 
wrażenie, że nie jest się w muzeum, ale 
w XIX- wiecznej karczmie czy w przed-
wojennym miasteczku – przyznają 
uczestnicy wycieczki. 

- Najpierw było trochę historii... i... 
wehikułem czasu  przenieśliśmy się na 
XIX-wieczną uliczkę w Żywcu. Taką 
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bardzo prawdziwą... Gdy się weszło 
w zaułek atakował pies – opowiada 
Mariusz Grygier, który w ramach 
EDUS- a prowadzi zajęcia kompu-
terowe. 

W trakcie wycieczki po muzeum 
seniorzy mogli poznać sposób dzia-
łania XIX-wiecznej pracowni archi-
tektonicznej, zakładu bednarskiego 
czy drukarni. Co więcej, na terenie 

browaru znajduje się piwiarnia, 
która oferuje degustację wszelkich 
gatunków piwa produkowanych na 
terytorium zakładu. Nie trzeba do-
dawać, że wszyscy byli zachwyceni. 

W programie wyjazdu znalazło się 
także zwiedzanie Szczyrku, w tym 
wiosenna dawka ruchu. Seniorzy 
przeszli szlakiem Szczyrk Biła - Orle 
Gniazdo. bs
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SPORT

TABELE LIGOWE

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Pniówek Pawłowice Śląskie 18 38 31-12
2. Przyszłość Rogów 19 37 34-13
3. BKS Stal Bielsko-Biała 19 34 31-26
4. Odra Opole 19 33 33-18
5. Skra Częstochowa 19 33 31-20
6. Polonia Łaziska Górne 18 32 30-20
7. Szczakowianka Jaworzno 18 27 27-17
8. Górnik Wesoła (Mysłowice) 18 24 22-21
9. LZS Leśnica 17 23 25-28
10. Odra Wodzisław Śląski 17 20 15-19
11. LKS Czaniec 18 20 27-30
12. LZS Piotrówka 18 17 16-22
13. Swornica Czarnowąsy 18 17 23-35
14. Start Namysłów 17 16 17-25
15. Polonia Głubczyce 18 14 12-39
16. Victoria Chróścice 19 12 13-42

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS 99 Pruchna 14 36 39-9
2. Spójnia Zebrzydowice 14 31 38-12
3. Trójwieś Istebna 15 29 38-30
4. Błyskawica Kończyce Wielkie 14 27 40-26
5. Strażak Pielgrzymowice 14 22 31-31
6. Mieszko Piast Cieszyn 15 22 32-33
7. Olimpia Goleszów 15 21 31-25
8. Victoria Hażlach 15 18 20-23
9. Beskid Brenna 14 17 25-30
10. Spójnia Górki Wielkie 14 16 25-29
11. Zryw Bąków 14 16 19-38
12. Olza Pogwizdów 14 14 20-25
13. LKS Pogórze 15 13 23-41
14. Orzeł Zabłocie 15 6 13-42

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Piast Bieruń Nowy (Bieruń) 17 40 34-12
2. LKS Wisła Wielka 17 35 44-22
3. LKS Łąka (k. Pszczyny) 17 33 33-15
4. Ogrodnik Cielmice (Tychy) 16 30 39-21
5. LKS Gardawice 17 28 37-28
6. Znicz Jankowice 17 27 32-21
7. LKS Czarków 17 27 34-28
8. ZET Tychy 16 25 32-26
9. LKS Goczałkowice Zdrój 17 23 35-29
10. Polonia II Łaziska Górne 16 22 35-33
11. Fortuna Wyry 17 20 33-38
12. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 17 15 27-44
13. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 16 13 22-35
14. Pniówek II Pawłowice Śląskie 17 12 21-47
15. Leśnik Kobiór 17 7 9-49
16. GTS II Bojszowy 17 20 17-36

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Sokół II Wola 13 26 22-11
2. ZET II Tychy 12 24 42-20
3. LKS Studzienice 13 24 32-24
4. Josieniec Radostowice 13 22 30-12
5. Czapla Kryry 12 22 22-18
6. Siódemka Tychy 13 22 30-20
7. Unia II Bieruń Stary (Bieruń) 13 19 28-27
8. LKS Wisła Mała 13 18 26-23
9. KS Warszowice 13 17 21-30
10. UKS Suszec 13 10 12-36
11. Polonia Międzyrzecze 13 7 19-40
12. LKS Miedźna 13 5 13-36

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS Krzyżowice 10 27 26-8
2. LKS Frydek 9 19 30-12
3. Stal Chełm Śląski 10 18 21-13
4. ABR Tychy 9 17 28-12
5. LKS Mizerów 9 11 16-26
6. LKS Brzeźce 9 10 14-19
7. LKS Woszczyce 8 6 18-25
8. Piast Pawłowice Śląskie 10 5 15-36
9. JUW-e II Jaroszowice (Tychy) 8 3 8-25

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA A, GRUPA TYCHY

KLASA B, GRUPA TYCHY

KLASA C, GRUPA TYCHY

zd
j. 

bs
zdj. bs
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Zaprojektuj 
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W sobotę, 20 kwietnia w Knurowie 
odbyły się mistrzostwa okręgu ślą-
skiego dziesięciolatków. Do zawodów 
trener Przemysław Brzeski wystawił 
dwudziestoosobową reprezentację 
naszego klubu pływackiego. Pływacy 
spisali się bardzo dobrze, zdobywając 
trzy medale indywidualnie oraz trzy 
medale w sztafecie. 

Mistrzami Śląska zostali: Oliwia 
Biernat (na dystansie 50 m stylem 
motylkowym) oraz Bartosz Ma-
tuszczak (na dystansie 50 m stylem 
klasycznym). Bartek zdobył jeszcze 
srebro na dystansie 100 m stylem 
klasycznym. Świetnie zaprezentowa-
ły się również sztafety. Dziewczyny 

Mamy mistrzów 
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startując w składzie: Magdalena 
Zięba, Aleksandra Stawicka, Oliwia 
Biernat, Nikola Michalak zdobyły ty-
tuł mistrzowski w sztafecie 4 x 50 m 
stylem zmiennym oraz wicemistrzo-
stwo 4 x 50 m stylem dowolnym. 
Sztafeta chłopców także spisała się na 
medal. Chłopcy zdobyli brąz na dy-
stansie 4 x 50 m stylem zmiennym. 
Skład sztafety: Damian Kobylarczyk, 
Paweł Sojka, Bartosz Matuszczak 
oraz Patryk Curyło. 

Pozostali zawodnicy również 
zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony, poprawiając własne rekordy 
życiowe. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom oraz trenerowi.

W kwietniu ruszyła w naszej 
gminie wyjątkowa szkółka – kilku-
latki uczą się jeździć na biegaczach. 
Pomysłodawcą szkolenia jest Klub 
Sportowy „Alpino”. - Rowerki bie-
gowe mają wiele zalet. Sprawdziliśmy 
to na własnych dzieciach – podkreśla 
Bożena Krosny, która prowadzi 
w Pawłowicach zajęcia z nauki 
na biegaczach. - Jeżdżąc na takim 
rowerku dziecko nauczy się bardzo 
szybko trzymać równowagę, hamować 
nóżkami, lepiej orientować się w prze-
strzeni, czuć prędkość i dotrzymywać 
tempa dorosłym – na spacerach oraz 
na wycieczkach rowerowych. Jedyny 
minus: dziecko szybko zacznie pędzić, 
a rodzic będzie musiał przerzucić się na 
rower lub zacząć biegać... – śmieje się 
instruktorka. 

Na rowerze bez pedałów rodzinne 
spacery staną się znacznie dłuższe – 
mały rowerzysta bez problemu pokona 
długie kilometry, i to nawet w terenie. - 
To dlatego, że rowerek biegowy może być 
aż trzykrotnie lżejszy, niż zwykły dzie-
cięcy rower – dodaje Bożena Krosny.

Zajęcia ruszyły w kwietniu i już 
po sześciu spotkaniach dwójka dzieci 
zaczęła jeździć na rowerze z pedałami 
bez bocznych kółek. Sama byłam 
świadkiem, jak dwóch chłopców 
zaczęło jeździć na zwykłym rowerze. 
Po prostu na niego wsiedli i pojecha-
li.... - Było super – mówił 5-letni Kac-
per Ostachowski, sprawnie omijając 
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na biegaczach

przeszkody. - Ja też chcę spróbować 
– dodał Krzysiu Szczepanik. Wsiadł 
i też pojechał. 

Kiedy zacząć przygodę z biega-
czem? - Najlepiej już po drugich urodzi-
nach. Jeżeli dziecko siedząc na rowerze 
sięga stopami ziemi, to znak, że jest już 
gotowe na rowerowe wyzwania – mówi 
instruktorka. 

Jazda na biegaczach sprawia 
dzieciom nie tylko olbrzymią frajdę, 
ale też ma wiele zalet zdrowotnych. 
Zapobiega płaskostopiu oraz boczne-
mu skrzywieniu kręgosłupa. Oswaja 

dzieci z prędkością, ale uczy je też 
samodzielności.

Szkoleniem w naszej gminie obec-
nie jest objętych ponad 20 dzieci. 
Miesięczny koszt, dzięki dofinanso-
waniu z Urzędu Gminy, to jedynie 
20 zł. Zajęcia odbywają się raz  
w tygodniu na boisku przy SP – 2  
w Pawłowicach i trwają godzinę. Nie 
trzeba posiadać rowerka. Można się 
jeszcze zapisać na zajęcia w sobotę 
o godz. 9.00. Kontakt: pawlowice@
alpino.pl. 

Sabina Bartecka        

-������#��������#�������������	�#�������
���������	�#��������������	�
�����#����������	�����������'�C�=��������������������)��������� ������
���	��B����������'�M��	��������)������)������������"��
	��������)����
�������	����������	�������
��'�E�#����	� ���
������#��)����	�������#���B'

Boisko czynne jest:
Od poniedziałku do piątku od 14:00 do 21:00

soboty, niedziele i święta od 9:00 do 21:00

Zwycięstwo pozwoliło drużynie 
z Pawłowic wskoczyć na pierwsze 
miejsce w tabeli. Dodajmy, że Pniówek 
ma jeszcze jeden zaległy mecz. Czyż-
by szykował nam się awans? Kolejne 
mecze u siebie Pniówek zagra 4 maja 
ze Szczakowianką Jaworzno, 18 maja 
z Odrą Wodzisław oraz 22 czerwca  
z Polonią Łaziska Górne.

Natomiast 23 kwietnia Pniówek ro-
zegrał swój drugi sparing  z Górnikiem 
Zabrze, 14-krotnym mistrzem Polski. 
Kibice mieli co oglądać. Padło łącznie 
6 bramek. Spotkanie obu drużyn 
zakończyło się remisem 3:3. Bramki 
dla Pniówka zdobyli: Dawid Stramski 
54 (k), Łukasz Skrobacz 75, Sebastian 
Kapinos 93 (k.).

j
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Pniówek na 
I miejscu
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Zabrał portfel z wózka
Nieznany sprawca, z pozo-

stawionego na klatce schodo-
wej w bloku przy ul. Kruczej  
w Pawłowicach wózka dziecię-

cego, skradł portfel wraz za-
wartością: dowodem osobistym, 
kartą bankomatową, pieniędzmi  
i kartami NFZ. Kradzież miała miej-
sce 20 kwietnia o godz. 13.00. 

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

Zajęcia ruszyły 18 kwietnia i odby-
wają się co dwa tygodnie w czwartki 
w godzinach 8.45 – 10.45.

W czasie spotkań są prowadzone 
zajęcia, zgodnie z oczekiwaniami 
uczestników, między innymi: arty-

v"��!�����&"&��#="��!��X�
Uwierz w siebie!
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styczne, kulinarne i edukacyjne.
Zajęcia są otwarte i bezpłatne. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 
Dodatkowych informacji udziela OPS 
Pawłowice, tel. 32/ 47 21 741. 

Pstrokate, zbyt duże, bijące po 
oczach, naklejane jedne na drugie – 
pawłowiccy urzędnicy postanowili 
uporządkować przepisy dotyczące 
umieszczenia reklam w gminie. Wójt  
właśnie wydał zarządzenie dotyczące 
zasad umieszczania ogłoszeń na ta-
blicach i słupach ogłoszeniowych. Co 
ważne, dotyczą one jednak tylko tych 
miejsc, które należą do gminy. 

O tym, że należy coś zrobić  
z reklamami w naszej gminie mówili 
podczas spotkania z wójtem sołtysi. – 
Jeszcze klej nie zdążył wyschnąć, a już 
moje ogłoszenie zostało zaklejone przez 
następne. To walka z wiatrakami – mó-
wił Szczepan Martynowski, przewod-
niczący Rady Osiedlowej Samorządu 
Mieszkańców.     

Pierwszy krok w celu uporządko-
wania reklam to wydanie wspomnia-
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nego zarządzenia, które gwarantuje 
Gminnemu Zespołowi Komunalne-
mu  skuteczne narzędzie pracy. Jak 
się bowiem okazuje, do tej pory nie 
istniały żadne zasady obowiązujące  
w związku z umieszczaniem reklam. 

Nowe zarządzenia wójta jasno 
określa zasady lokalizacji reklam 
na gminnych słupach i tablicach. 
Najważniejsze jest, że za nadzór  
i prawidłową realizację umieszczania 
ogłoszeń odpowiada GZK Pawłowice. 
– Klient zainteresowany umieszczeniem 
ogłoszenia, musi najpierw zgłosić się do 
nas – podkreśla Wojciech Wiatrok, 
dyrektor GZK Pawłowice. – Podpisuje 
zlecenie, w którym określa gdzie i jak 
długo będą jego ogłoszenia wisieć. Ich 
rozmieszczeniem zajmujemy się sami. 
Zapewniamy także cotygodniową kontro-
lę słupów i bieżące uzupełnianie ogłoszeń, 

które zostały zaklejono albo zerwane.
Nie jest możliwe samodzielne 

umieszczanie ogłoszeń bez zgody 
administratora i poniesienia wyma-
ganej opłaty. Takie ogłoszenia będą 
natychmiastowo zrywane. Stawki 
nie są wysokie i wynoszą przykła-
dowo 2 zł za reklamę formatu A4 na 
okres 7 dni. Opłaty nie będą pobierane 
od gminnych jednostek, a także od 
mieszkańców, którzy chcą umieścić 
ogłoszenie o charakterze niekomercyj-
nym np. zgubił się piesek itp. – Problem 
stwarzają bowiem nie mieszkańcy, ale 
firmy, które naklejają tej samej treści 
ogłoszenie po 10 razy na słupie, zakle-
jając wszystkie inne – dodaje Wojciech 
Wiatrok.

 Nowe przepisy wchodzą z dniem  
1 maja 2013 r. Dodatkowe informa-
cje: 32/ 472 11 19. bs 

O pomoc w wypełnieniu wniosku 
możemy zwrócić się do Rejonowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Pszczynie. Pomoc udzielana będzie w 
punkcie konsultacyjnym w Urzędzie 
Gminy w Pawłowicach w środy 8 i 
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do 15 maja!
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15 maja oraz piątek, 10 maja w go-
dzinach 9.00 – 11.00.

Pomoc pracownika Powiatowego 
Doradztwa Rolniczego w wypełnianiu 
wniosków jest płatna.

– Wielokrotnie pogotowie ratunkowe 
czy straż pożarna informowała nas, 
że mają problem ze zlokalizowaniem 
właściwej posesji – mówi Tyberiusz 
Zawadzki, kierownik Referatu 
Gospodarki Przestrzennej, Geodezji  
i Mienia w Urzędzie Gminy Pawło-
wice. - Sygnały te stały się powodem 
rozpoczęcia przez pracowników urzędu 
wspólnie z policją akcji sprawdzania 
oznakowań ulic i posesji. 

– Jeżeli podczas kontroli okaże się, 
że właściciel nie posiada tabliczki, 
wyślemy upomnienie. Jeżeli to nie 

Mandaty 
za brak 
tabliczki 
z numerem 
domu

poskutkuje, przekażemy sprawę policji 
– przestrzega.

W przypadku zignorowania 
wydanych poleceń, będą nakładane 
mandaty karne. Akcja rozpoczęła 
się w kwietniu i potrwa do czerwca. 

Zgodnie z przepisami prawa, 
każdy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek umieszczenia w widocz-
nym miejscu, na ścianie frontowej 
budynku, tablicy porządkowej, na 
której znajdzie się numer porząd-
kowy. W sytuacji, gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej 

nieruchomości, tabliczkę z nume-
rem porządkowym, obowiązkowo 
umieszcza się także na ogrodzeniu.

Czytelne oznakowanie domów 
może uratować życie. Nie zdaje-
my sobie sprawy z tego, że często, 
zwłaszcza w małych miejsco-
wościach, karetki pogotowia nie  
mogą znaleźć szukanego adre-
su, jeżdżą tam i z powrotem,  
a w takich sytuacjach, gdzie liczy się 
każda minuta – brak oznakowania 
domu może odpowiadać za śmierć 
człowieka.

&��	�"�=�� ��������#��)�����������������������	���������
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Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg na modernizację 
boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach.

Wnioski o dopuszczenie do składania ofert należy składać do 10 maja do 
godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Sportu, ul. Szkolna 1b. Szczegółowych 
informacji udziela Bożena Wróbel, tel. 32 4724215.

Przetarg na modernizację boiska

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczonyw formie 
licytacji na sprzedaż majątku ruchomego (szaf kartotekowych, biurek, kasetek 
metalowych, foteli itp. z dawnego Urzędu Gminy) stanowiącego własność 
Gminy Pawłowice.

Przetarg odbędzie się 14 maja o godz. 9.00 w sali narad nr 2.2 (II piętro) 
Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.

Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotami wystawionymi do licytacji 
dnia 13.05.2013 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu 
Gminy Mariettą Kiełkowską  w godzinach 9.00 - 11.00, tel. 32/4756 - 323.

Licytacja

Od zainteresowanych pracą  
w charakterze kierowników zmiano-
wych wymagane jest doświadczenie 
w pracy na podobnym stanowisku 
oraz znajomość branży spożywczej. 
Aplikacje zawierające CV, list moty-

Praca w Intermarche
8����
����� ���������������E�������� �'�������#-
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wacyjny oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych należy przesłać do 
05.05.2013 r. na adres: pawlowice@
intermarche.pl. Informacje o dal-
szych naborach będziemy umieszczać  
w kolejnych numerach gazety.

zd
j. 

bs

Praca w przedszkolu
Dyrektor ZSP Krzyżowice ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczy-

ciela w przedszkolu na okres od 1.09.2013r. do 30.06.2014r.
Podania można składać od 20 maja do 3 czerwca w sekretariacie ZSP 

Krzyżowice.
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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.

Zbiórka odpadów 
zielonych

8������ ����� ���
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Od 1 lipca mieszkańcy będą dowozić trawę do specjalnych pojemników – po-
dobnie jak to robili z popiołem. Kontenery ustawione zostaną we wszystkich 
sołectwach. Gdzie dokładnie? Podamy w późniejszym terminie.

Zbiórka na starych zasadach będzie się odbywać zgodnie z niżej przedstawio-
nym harmonogramem z podziałem na rejony:

Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice: 13  i 27 maja oraz 10 i 24 czerwca 
Pawłowice: 14 i 28 maja oraz 11 i 25 czerwca 
Warszowice, Krzyżowice, Pniówek: 15 i 29 maja oraz 12 i 26 czerwca 

W wyżej wyznaczonych dniach do godz. 7.00 należy wystawić worki  
z odpadami biodegradowalnymi przy drogach publicznych, tam gdzie odbierane 
są odpady segregowane, aby były one widoczne dla pracowników zajmujących 
się zbiórką. Mieszkańcy przekazują odpady zielone we własnych workach  
(o pojemności do 120 litrów). Natomiast firma odbierająca odpady w workach nie 
będzie przekazywała worków wymiennych. Podczas zbiórki nie będą odbierane 
worki wypełnione innymi odpadami niż trawa i liście.

Zbiórka jest bezpłatna. Więcej informacji można uzyskać w  Referacie Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 32 4756 330.

W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, a także w jej fi-
liach w sołectwach można 
zakupić mapy rowerowe 
Gminy Pawłowice z aktu-
alnymi trasami rowerowy-
mi i miejscami postojowy-
mi. Mapy kosztują 2,50 zł.

Z���"_�
rowerem 
po gminie

Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza rodziny 
z naszej gminy na rowerową wyprawę po Pawłowicach, 

Golasowicach i Pielgrzymowicach. Uczestnicy rajdu prze-
jadą 11 kilometrów od rynku w Pawłowicach do szkoły 

w Pielgrzymowicach. 
Zgłoszenia przyjmuje  Gminny Zespół Oświaty: Urszu-
la Gorzko, Rafał Stuchlik, tel. 324722757, 324721016. 
Można również zgłosić się na starcie, jednak najpóźniej 

10 minut przed wyjazdem.

Rodzinny Raj 
Rowerowy

$%�����"�����'$<'��"��	���������
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Marlena Barciok 
(Przedszkole Warszowice)

Izabela Poloczek 
(Przedszkole nr 1 

Pawłowice)

Joanna Okopa 
(Przedszkole nr 1 

Pawłowice)

Kinga Krupa 
(Przedszkole nr 1 

Pawłowice)

Bartłomiej Żurek 
(Przedszkole Warszowice)

Piotr Łomozik 
(Szkoła Podstawowa nr 1 

Pawłowice)

Julia Wadas 
(Szkoła Podstawowa nr 2 

Pawłowice)

Natalia Wawrzyczek 
(Szkoła Podstawowa 

Pielgrzymowice)

Weronika Spieler 
(Szkoła Podstawowa nr 2 

Pawłowice)

PRZEDSZKOLA
I miejsce 

Marlena Barciok (Przedszkole Warszowice)
II miejsce

Izabela Poloczek (Przedszkole nr 1 Pawłowice)
II miejsce

Joanna Okopa (Przedszkole nr 1 Pawłowice)
III miejsce

Kinga Krupa (Przedszkole nr 1 Pawłowice)
III miejsce

Bartłomiej Żurek (Przedszkole Warszowice)

Wyróżnienia:
• Maria Skorupka (Przedszkole Pielgrzymowice), 
• Maja Bronny (Przedszkole „Jaś i Małgosia”), 
• Faustyna  Krosny (Ochronka Sióstr Służebniczek), 
• Natalia Burek (Ochronka Sióstr Służebniczek), 
• Milena Czarnecka (Ochronka Sióstr Służebniczek).

KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce
Piotr Łomozik (Szkoła Podstawowa nr 1 Pawłowice)

II miejsce
Julia Wadas (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice)

II miejsce
Natalia Wawrzyczek (Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice)

III miejsce
Weronika Spieler (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice)

III miejsce
Katarzyna Wantuła (Szkoła Podstawowa Golasowice)

Wyróżnienia: 
• Monika Poloczek (Szkoła Podstawowa nr 1 Pawłowice), 
• Marta Wawrzyczek (Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice), 
• Maria Szymańska (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice), 
• Hanna Skorupka (Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice).

KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I miejsce

Jakub Goraus (Szkoła Podstawowa Warszowice)

II miejsce

Monika Lęża (Szkoła Podstawowa Golasowice)

III miejsce

Nikola Kowalska (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice)

Wyróżnienie:
• Katarzyna Piwko (Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice), 

• Zuzanna Słowińska (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice), 

• Dominika Skrobol (Szkoła Podstawowa Golasowice), 

• Mateusz Wiatrok (Szkoła Podstawowa nr 2 Pawłowice), 

• Klaudia Pawletka (Szkoła Podstawowa Warszowice).

1
MIEJSCE

1
MIEJSCE

1
MIEJSCE

Katarzyna Wantuła 
(Szkoła Podstawowa

 Golasowice)

Jakub Goraus 
(Szkoła Podstawowa 

Warszowice)

Monika Lęża 
(Szkoła Podstawowa 

Golasowice)

Nikola Kowalska 
(Szkoła Podstawowa nr 2 

Pawłowice)

Przegląd został zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Pawłowicach. - Dzięki przeglądowi 
odkrywamy wokalne talenty, których 
nie brakuje wśród dzieci i młodzieży 
w naszej gminie. Możliwość występu 
w warunkach profesjonalnej sceny 
oraz rywalizacja z rówieśnikami to 
doświadczenia, które zaowocują w 
przyszłości - podkreśla Przemysław 
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Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice. 
Jak co roku występy dzieci oce-

niało profesjonalne jury, wyłaniając 
najlepszych śpiewaków w poszcze-
gólnych kategoriach. Zwycięzcy 
zostaną nagrodzeni 5 maja podczas 
festynu w parku w Pawłowicach. 
Publiczność będzie mogła podziwiać 
gwiazdy dziecięcej estrady.

Poniżej wyniki przeglądu:


