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Nowe centrum logistyczne znajdu-
je się przy drodze krajowej w Warszo-
wicach. Ogromne magazyny widać 
z daleka. Rzuca się też w oczy szaro-
-zielona kolorystyka obiektu. Trudno 
tej nowej inwestycji, prowadzonej  
z rozmachem i w ekspresowym tem-
pie, nie zauważyć.  

W skład centrum logistycznego 
wchodzą ogromne magazyny, ale też 
spedycja międzynarodowa i krajowa 
oraz agencja celna. Powierzchnia 
magazynowa zajmuje ponad 9 tys. 
m. kw., na których mieści się 9330 
miejsc regałowych przeznaczonych 
na palety z towarami. Magazyn 
został wyposażony w dużą chłodnię  
o powierzchni 1663 m kw. i mroźnię 
(1561 m kw.), aby móc obsługiwać 
firmy branży spożywczej. Towary 
są w magazynie przeładowywane za 
pośrednictwem 24 doków. Mroźnia 
umożliwia przechowywanie łatwo 
psujących się produktów w tempe-
raturze nawet - 25 stopni Celsjusza.

Centrum logistyczne w Warszowi-
cach prowadziło nabór pracowników 
do części magazynowej – zatrudniono 
ok. 100 osób. 

Centrum 
logistyczne
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Kilka zdań o firmie 
Przedsiębiorstwo JAS-FBG S.A. 

działa na rynku od 1991 roku. Naj-
pierw było agencją celną, uzupełniając 
w miarę upływu czasu swoją ofertę 
o usługi transportowe, spedycyjne  
i logistyczne. Obecnie przedsiębior-
stwo zajmuje się kompleksową 
obsługą logistyczną, obejmującą 
usługi transportu i spedycji drogowej, 
kolejowej, morskiej i lotniczej oraz 
dystrybucją przesyłek drobnicowych 
na terenie Europy. Posiada blisko 
50 tys. m kw. powierzchni maga-
zynowych w okolicach Warszawy, 
Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Poznania  
i Katowic. Firma ma także największą 
w kraju sieć agencji celnych, liczącą 
ponad 70 placówek oraz gęstą sieć 
terminali logistyczno – spedycyjnych. 
Jest obecna w ponad 100 miejscach na 
terenie całej Polski. Przy ul. Kruczej 
w Pawłowicach firma JAS-FBG S.A 
wybudowała kilka lat temu maga-
zyn do przechowywania artykułów 
przemysłowych. Inwestycja w War-
szowicach jest drugą realizowaną na 
terenie gminy Pawłowice. 

Sabina Bartecka

Dzięki sprzyjającym warunkom, 
na terenie naszej gminy doszło do 
realizacji wielu bardzo ważnych dla 
regionu inwestycji. Miejsce do dalsze-
go rozwoju znalazło wielu krajowych 
i międzynarodowych partnerów biz-
nesowych. Kolejne firmy lokują tutaj 
swój kapitał, powstają nowe miejsca 
pracy. Wystarczy wspomnieć firmę 
Euros z Warszowic, światowego 
producenta śmigieł do elektrowni 
wiatrowych, która w nowej hali 
produkcyjnej  stworzyła 230 nowych 
miejsc pracy czy sklep Intermarche, 
który dał miejsce pracy 40 oso-
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bom. Pod koniec grudnia ogromną 
inwestycję przy drodze krajowej 
zakończyła także JAS - FBG. Przy wi-
ślance powstało centrum logistyczne,  
w którym zatrudniono 100 osób.    

- Dokładamy wszelkich starań, aby 
zwiększyć atrakcyjność gospodarczą 
gminy, dbając o infrastrukturę drogową 
oraz opracowując plany przestrzenne  
– podkreśla wójt Damian Galusek. 
- Rozwój przekłada się na tworzenie no-
wych miejsc pracy, poprawę zamożności 
mieszkańców, podniesienie standardu  
i jakości życia, a to z punktu widzenia 
gospodarza jest najważniejsze.

Dogodne warunki dla biznesu mają 
odzwierciedlenie w statystykach. 
Analiza liczby podmiotów gospo-
darczych działających na terenie na-
szej gminy w ciągu ostatnich 10 lat 
przedstawia się bardzo optymistycz-
nie. Z roku na rok przybywa firm, 
które lokują swój kapitał właśnie 
w Pawłowicach. W ubiegłym roku 
na terenie gminy Pawłowice były 
zarejestrowane aż 1333 podmioty 
gospodarcze. Jeszcze nigdy nie dzia-
łało tutaj tak wiele firm. To rekord  
w historii gminy! 

Sabina Bartecka 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba 1173 1159 1162 1169 1168 1186 1182 1250 1253 1280 1333

Wartość projektu to 25.281,77 euro, a wartość dofinansowania 
wynosi 21.489,50 euro.

W ramach projektu przewidziano szereg warsztatów oraz konfe-
rencję zorganizowaną w listopadzie w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządu oraz 
przedsiębiorcy.

Podczas spotkań poruszano kwestie ochrony środowiska, zalet  
i wad produkcji energii z różnych źródeł, a także nowych wyzwań 
czekających nasze społeczności w zakresie gospodarowania energią. 

Jednym z trwałych rezultatów projektu są zakładki interneto-
we, gdzie mieszkańcy znajdą relacje z wydarzeń odbywających się  
w ramach projektu oraz materiały informacyjne m.in. prezentację  
z konferencji, broszury w formie PDF dot. energii odnawialnych,  
a także dostęp do aplikacji, która pozwala śledzić funkcjonowanie  
i efekty działania zamontowanej w ramach projektu instalacji fotowol-
taicznej. Instalacja ta jest na dachu budynku Gminnego Ośrodka Sportu.

Zakładki znajdują się na stronie internetowej www.pawlowice.
pl, zakładka „mieszkaniec” w rozdziale „energia odnawialna” (wersja 
polska) oraz www.zsams-ropice.cz (wersja czeska).

Zapraszamy również na polsko - czeskie spotkanie podsumowu-
jące projekt, które odbędzie się 19 stycznia o godzinie 14.00 w ZSP  
w Golasowiach.

�������	
���������
���	��	�����
	�������������	��������	���
���	������������	����	�������	�����
�	
	�� �!"	������ �	
#����!������	$������!�	%���������!����	���������	&�����'���!����������	������	())*'()+,

A��&�������'>&��������B$�
�����������������������1���
�!�)&���	������������������)�!������
����������5�&�-
����6���������!�������
�����&�����./��
�����������./0�������	�$���&4����&����!�7�&�"�
89��������&����������&������&���!�����������������������!����������������������������:"

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy od 2003 do 2013 r.
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Jak poinformował Urząd Gmi-
ny, najpopularniejszymi imiona-
mi nadawanymi dziewczynkom  
w 2013 r. były: Milena (8), Zuzanna 
(8), Julia (7), Emilia (6), Lena (5). 
Na kolejnych miejscach znalazły się 
Oliwia, Amelia i Anna (po 3).

Wśród chłopców od ponad dwóch 
lat liderem pawłowickiego rankingu 
imion pozostaje Szymon (5). Podob-
nie jak w ubiegłych latach popularne 
były również imiona Aleksander (4)  
i Bartosz (4). Ponadto w naszej 
gminie chłopcom często nadaje się 

Milena, Zuzia i Szymon 
najpopularniejsi w 2013 roku 
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imiona Filip, Dawid, Krzysztof i Igor.
Na drugim biegunie są imiona, 

które rodzice nadają najrzadziej. 
Tylko jedną dziewczynkę w naszej 
gminie w 2013 r. nazwano Laila 
oraz Lilia. Jedna i to w całej gmi-
nie (niezależnie od daty urodzenia) 
jest też Klementyna. Wśród rzad-
kich imion dla chłopców podano: 
Jeremiasz, Natan, Aron, Nikolas, 
Ksawery. O ile to faktycznie rzadko 
spotykane imiona, to obok nich są 
też takie, które mogą zaskakiwać - 
bo kiedyś były dużo popularniejsze. 
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Na przykład Ryszard i Karol. Na 
każde z nich zdecydowała się także 
tylko jedna para.     

- Gusta rodziców są różne i nie moż-
na powiedzieć, że jest jedna wyraźna 
tendencja. Jeszcze kilka lat temu za-
uważaliśmy powrót do starych polskich 
imion, a dzisiaj rejestrujemy dzieci 
noszące zarówno imiona popularne, jak 
i bardziej oryginalne, czy nawet obco 
brzmiące –usłyszeliśmy w Ewidencji 
Ludności.

Mniej urodzeń
Z danych Urzędu Gminy wynika, 

że od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 
r. w naszej gminie na świat przyszło 
209 noworodków, o 12 mniej niż 
rok wcześniej. To też nieco mniej 
niż w ostatnich siedmiu latach. Od 
2006 roku liczba narodzin zaczęła 
przekraczać 200. W 2007 roku w 
gminie przybyło 214 malutkich 
pawłowiczan. Rok później na świat 
przyszło 231 maluchów, a w 2009 
padł, jak do tej pory rekord – 238 
noworodków.  

Najwięcej maluchów urodziło się 
w Pawłowicach (114), a najmniej  
w Jarząbkowicach (6) i Pniówku (7), 
ale są to też najmniejsze sołectwa  
w gminie. Wkrótce te dane mogą 
się zmienić, bo wzrosła liczba za-
wieranych małżeństw. W ubiegłym 
roku wspólną drogę życia wybrały 
203 pary.   

Przybyło mieszkańców 

Krzyżowic, Warszowic, 
Pielgrzymowic i Golasowic

Na koniec 2013 roku gmina li-
czyła 17 tys. 736 mieszkańców. To 
podobna liczba jak w poprzednich 
dwóch latach. Sołectwami, któ-
rych liczba mieszkańców wzrosła, 
są: Golasowice (o 16 osób więcej), 
Pielgrzymowice (58), Jarząbkowice 
(3), Warszowice (23) i Krzyżowice 
(12). O ile w przypadku czterech 
pierwszych miejscowości jest to 
oczywiste, bo właśnie w tych sołec-
twach osiedla się wiele młodych mał-
żeństw, które budują nowe domy  
i zakładają rodziny, to znalezienie się 
w tym gronie Krzyżowic, napawa 
optymizmem. Oznacza to bowiem, 
że miejscowość  powoli ożywa i za-
czyna się rozwijać. To cieszy.      

Sabina Bartecka

Alan 
pierwszym 
�&���*�B$���
2013 roku
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Natalia Foks z Pielgrzymowic, córka Katarzyny i Marcina, ur. 4 września

    Ariel Skotnica z Pniówka, syn Aliny i Dawida, ur. 30 listopada

Oliwia Stachowicz z Golasowic, córka Moniki i Krzysztofa, ur. 3 grudnia 

    Adam Masłowski z Krzyżowic, syn Katarzyny i Piotra, ur. 4 grudnia

Wiktoria Borgiel z Warszowic, córka Justyny i Daniela, ur. 8 grudnia 

     Krzysztof Chodzidło z Pawłowic, syn Teresy i Michała, ur. 12 grudnia 

Paulina Lenart z Pawłowic, córka Anny i Pawła, ur. 16 grudnia

Chłopczyk przyszedł na świat 3 stycznia 
w szpitalu w Żorach. Jest pierwszym dziec-
kiem Barbary i Mateusza. – Termin porodu 
wyznaczony miałam właśnie na 3 stycznia 
– mówi mama.

Chłopiec urodził się zdrowy i duży. Ala-
nek ważył ponad 4 kilogramy i mierzył 58 
cm. Rodzice imię dla swojego pierwszego 
syna wybrali jeszcze przed porodem. – Alan 
od razu mi się spodobał, mąż zastanawiał się 
jeszcze nad Leonardem, ale wspólnie zdecydo-
waliśmy, że to będzie jednak Alan – opowiada 
mama chłopczyka. 

Chłopczyk rośnie jak na drożdżach. Za-
czął chodzić w wieku 10 miesięcy. Teraz za-
czyna mówić. Wypowiada  już pojedyncze 
słowa, jak mama i tata, ale czasami udaje 
mu się powiedzieć trudniejsze wyrazy, 
jak dziadek. Z czego oczywiście dziadek 
jest bardzo dumny. Alanek jest wesołym  
i uśmiechniętym dzieckiem, nie sprawiają-
cym większych problemów swoim rodzi-
ców, może tylko nieco bardziej ruchliwym 
niż jego rówieśnicy. – Wszędzie jest go peł-
no, wszystkiego musi dotknąć, musi zajrzeć 
do każdego kąta. Przekonaliśmy się o tym  
w święta, kiedy zdjął z choinki jedną z bombek 
i włożył ją do buzi. Nasza reakcja była natych-
miastowa – opowiada mama chłopczyka.

Serdeczny uśmiech chłopca rekompen-
suje jednak i wynagradza wszelkie trudy. 
Niech więc Alanek chowa się zdrowo i wy-
rośnie na mądrego chłopca.

Sabina Bartecka         
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Pawłowice - 114

Golasowice - 14

Jarząbkowice - 6

Pielgrzymowice - 32

Krzyżowice - 13

Warszowice - 23

Pniówek - 7
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Gmina każdego roku przeznacza określone kwoty na 
finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych 
dyscyplinach sportu oraz na zajęcia sportowe organi-
zowane przez kluby i stowarzyszenia. 

Podstawową formą wspierania sportu jest przekazy-
wanie dotacji. Pieniądze są przyznawane w otwartych 

Komentarz konkursach ofert, które co roku ogłasza wójt gminy. Wykaz 
wszystkich klubów działających w naszej gminie wraz z godzi-
nami i miejscami treningów znajdziemy na stronie internetowej 
www.pawlowice.pl w zakładce mieszkaniec/sport/kluby spor-
towe, gdzie dostępna jest mapa aktywności organizacji pozarzą-
dowych z informacjami o działalności poszczególnych klubów. 
Do końca stycznia kluby będą aktualizować dane dotyczące 
terminów treningów organizowanych w 2014 roku.

520 
tys. zł

000 000
złłłzłzłłłz
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Poprzednia spółka NZPOZ  
W. Oskroba i P. Tomala została 
rozwiązana z powodu nabycia 
praw emerytalnych przez pediatrę 
Wiesława Oskrobę.    

Obecnie, przy ul. Korczaka 6, 

��!"�!��#$&$&���
�#'��*����'�!&��
w Golasowicach 

NZOZ „ARTIMED” czynny jest 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 8.00 do 18.00. W przy-
chodni zdrowia przyjmują lekarze:

• internista – Robert Jarosz
• specjalista pediatra – Katarzyna 

Zborek
• specjalista pediatra Edyta Je-

glorz
• lekarz - Piotr Tomala.
Sylwetki lekarzy przybliżymy  

w kolejnych numerach gazety.
Więcej informacji można uzyskać 

pod nr tel. 32/4723 302.

29
od 55 
do 65

zł

Na łamach Racji Gminnych uruchamiamy nową rubrykę zatytułowaną „Gmina w liczbach”, w której, za pomocą cyfr, 
chcemy mówić o różnych tematach związanych z funkcjonowaniem gminy i pracą urzędu. Zaczynamy od podsumowania 

ubiegłorocznej działalności organizacji pożytku publicznego w dziedzinie sportu i turystyki dotowanej z gminnego budżetu.

funkcjonuje Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „ARTIMED”, 
którego właścicielem jest Robert 
Jarosz, pracujący w ośrodku jako 
lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej.

ARTIMED podpisał już kontrakt 
z NFZ na świadczenie usług przez 
kolejne 3 lata. - Pacjenci mogą być 
spokojni. Ośrodek prowadzi normalną 
działalność – informuje właściciel. - 
Przyjęliśmy dwóch nowych pediatrów. 

W planach mamy modernizację ośrod-
ka zdrowia, zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu i dostosowanie ośrodka 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
W przyszłości czeka nas jeszcze infor-
matyzacja ośrodka, a więc wprowadze-
nie dokumentacji elektronicznej. 

Pacjenci, którzy w dalszym ciągu 
chcą korzystać z usług medycznych 
realizowanych w tej placówce, 
muszą złożyć w ośrodku deklarację 
wyboru lekarza, pielęgniarki środo-
wiskowej i położnej. 
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Najcieplejszym dniem 2013 roku 
okazał się 28 lipca, kiedy to ter-
mometr wskazał 36.1 stopni Cel-
sjusza. Najchłodniej było 27 stycz-
nia (minus 16.6 stopni Celsjusza). 
Najsilniej wiało 6 grudnia. Stacja 
meteo przy Jeziorze Goczałkowickim 
odnotowała wtedy prędkość wiatru 

Pogodowa 
statystyka

111 km/h. Najbardziej deszczowym 
miesiącem był czerwiec, a najmniej 
opadów wystąpiło w grudniu. Gru-
dzień 2013 roku okazał się też naj-
cieplejszy od 25 lat, a sierpień  był 
najbardziej burzowym miesiącem 
ubiegłego roku.

Sabina Bartecka

Mieszkańcy z niepokojem patrzą 
na otaczającą ich przyrodę i nie mogą 
uwierzyć własnym oczom, bo zaczęło 
się wiosenne jej budzenie. – Magnolie 
mają już pąki – mówiła nam miesz-
kanka Pawłowic. – Sąsiad mówił mi, 
że bazie w jego ogródku już kwitną  
i mógłby dać je do wazonu. Są takie jak 
na Wielkanoc.

Pani Irena Kulas zauważyła, że 
rośliny w jej ogródku wychodzą już 
z ziemi. – Hiacynty mają kilka centyme-
trów – mówi mieszkanka Pawłowic. 
– Pierwiosnki już kwitną. 

To wszystko za sprawą napływu 
ciepłych mas powietrza z południa. Na 
skutek takiej anomalii, rośliny, które 
teraz się rozwiną, wraz z przyjściem 
zimy zmarzną i na wiosnę nie będą 
kwitły. Synoptycy zapowiadają, że 
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prawdziwej zimy z zaspami i mro-
zami w tym sezonie nie będzie. Choć 
w najbliższych dniach spadnie kilka-
naście centymetrów śniegu, a słupek 
rtęci wskazywał będzie od kilku do 
kilkunastu stopni poniżej zera, wkrót-
ce znów się ociepli.

W drugiej połowie lutego zima 
ma przeplatać się z wiosną, w marcu 
nadejdzie wiosna. Synoptycy przy-
pominają, że podobną zimę mieliśmy 
w 2006 roku. Z obecnej pogody na 
pewno zadowolone są sarny, jelenie 
czy dziki, którym nie brakuje poży-
wienia i nie muszą go szukać. Cieszą 
się także kierowcy, bo nie trzeba od-
śnieżać samochodów i łatwiej jeździ 
się po drogach. Wyższa temperatura 
to też oszczędności dla gminnego bu-
dżetu – dotąd służby wybrane do akcji 

„Zima” nie musiały usuwać śniegu 
i tylko przez kilka dni posypywały 
śliskie nawierzchnie dróg. Pieniądze 
liczą też mieszkańcy – mniej zapłacą 
za ogrzewanie mieszkań i domów.     

Mniej zadowoleni są ci, któ-
rzy marzyli o wyjazdach na narty  
– w poszukiwaniu śniegu muszą udać 
się w Tatry lub za granicę. O śniegu  

zdj. bs i lepieniu bałwanów marzą też dzieci. 
Liczą, że przynajmniej w czasie ferii 
spadnie trochę białego puchu, aby 
mogły rzucać się śnieżkami i pojeździć 
na sankach.

A jak będzie? Przyroda rządzi się 
swoimi prawami i lubi zaskakiwać. 
Wszyscy pamiętamy zaspy na Wiel-
kanoc i zajączki lepione ze śniegu. Oby 
nie powtórzyła się sytuacja sprzed 
roku. bs
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Wszystko zaczęło się w listopado-
wy wieczór 2010 roku. - Siedzieliśmy  
z bratem w piwnicy, przygotowując 
narty na kolejny sezon narciarski – opo-
wiada Marcin Stanieczko z Pawłowic. 
- Któryś z nas stwierdził, że moglibyśmy 
zrobić coś wspólnie, coś co jest związane 
z naszą pasją. Tak powstało Forum 
Skimania.

Temat nart i wyjazdów narciar-
skich już od dawna łączył braci z Paw-
łowic. - Wciąż mówiliśmy o zawodach, 
kto wygrał, kto gdzie pojechał – obaj 
kochamy narty i wszystko, co jest z nimi 
związane – przyznają bracia Marcin 
i Bartłomiej Stanieczkowie. - Przez 
kilka lat byliśmy bardzo aktywni na 
pierwszych w Polsce narciarskich forach 
internetowych: Skionline i Skiforum, ale 
robić coś dla siebie i na swoich warun-

Skimania, 
czyli wszystko 
o nartach

kach, to jednak zupełnie coś innego. 
Kiedy myśl już zakiełkowała, bracia 

przystąpili do konkretów i pracy nad 
uruchomieniem forum. - O pomoc 
poprosiliśmy naszego przyjaciela, infor-
matyka i pasjonata narciarstwa, Tomka 
Porwisza. Wykupiliśmy serwer, powia-
domiliśmy znajomych i forum ruszyło.

Dziś Skimania jest jednym z najpo-
pularniejszych i najczęściej odwiedza-
nych forów internetowych  w Polsce. 
Ma 519 zarejestrowanych użytkow-
ników, którzy za pośrednictwem 
forum dzielą się swoimi opiniami na 
temat miejsc do szusowania w Polsce  
i za granicą, udzielają porad w zakresie 
doboru nart i butów, techniki jazdy 
oraz dzielą się swoimi spostrzeżenia-
mi. Ostatnie wpisy dotyczą zakupu 
sprzętu do snowbordu, forumowicze 

radzą również, co zabrać ze sobą 
jadąc na narty za granicę, ciekawe 
są również ich opinie na temat nart  
w Turcji. Tak, bo w Turcji też są stoki 
narciarskie. Niektórzy wspominają 
dawne czasy i jak to kiedyś na stokach 
bywało...

Skimania to fajne miejsce i praw-
dziwa skarbnica wiedzy dla wszyst-
kich obecnych i przyszłych amatorów 
białego szaleństwa. - Jesteśmy prawie 
jak rodzina. Spotykamy się na stokach. 
Raz w roku organizujemy spotkania foru-
mowiczów z rodzinami. Ich atrakcją jest 
możliwość bezpłatnego testowania nart 
najlepszych producentów – opowiada 
Marcin Stanieczko.  

Na forum prowadzona jest też 
giełda używanego sprzętu, można 
odkupić używane narty, buty, sprze-

dać niepotrzebny sprzęt narciarski. 
Ogłoszenia umieszczane są bezpłatnie. 

Pan Marcin nie tylko administruje 
forum, prowadzi również swój serwis 
narciarski, w którym prowadzone są 
na specjalistycznym sprzęcie usługi  
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w zakresie odbudowy mikrostruktury 
poślizgu, szlifowania krawędzi i sma-
rowania nart. Narciarze z Pawłowic 
mają już swoje miejsce w wirtualnym 
świecie.

Sabina Bartecka
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6 Czas odpoczynku od nauki jest czasem oczekiwanym z utęsknieniem przez wszystkich uczniów.

Ostatnie dni w tym semestrze w szkole i dwa tygodnie 
wolnego! Już w najbliższy poniedziałek 20 stycznia - roz-
poczną się w województwie śląskim ferie zimowe. Z tej 
okazji w wielu placówkach są organizowane zajęcia dla 
dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania. 
Zobacz, jaką  ofertę przygotowano w gminie Pawłowice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
uczniowie w wieku 7 – 11 lat, będą 
mogli skorzystać z oferty przygo-
towanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury. A że warto przekonują 
doświadczenia z lat ubiegłych  

i plan tegorocznych ferii. Dwa turnusy warsztatów arty-
stycznych połączonych z wyjazdem do teatru Banialuka 
i - jeżeli pogoda pozwoli - kuligiem, odbędą się w pierw-
szym tygodniu ferii w willi Reitzensteinów, a w drugim 
- w Osiedlowym Domu Kultury. Koszt udziału w turnusie 
wynosi 65 zł od osoby, jednak w przypadku rodzeństwa 
obowiązuje zniżka w wysokości 50 procent. Szczegóły na 
stronie www.gokpawlowice.hg.pl.

Gminna Biblioteka Publiczna „Filia Osie-
dle” planuje zabrać dzieci w kosmiczną 
podróż. Żądni przygód podróżnicy wy-
biorą się na inne planety oraz będą szukać 

kosmoludka… Kosmiczne zajęcia odbędą się w pierwszym 
tygodniu ferii (20 – 24 stycznia) od godz. 10.00 do 12.00  
i przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym (6 – 10 lat). 
Ilość miejsc ograniczona! Zapisy przyjmowane są w bi-
bliotece w godz. 9.00 - 17.00, osobiście lub telefonicznie: 
32 47 222 66.

W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych (od 20 do 24 stycz-
nia, od 10.00 do 12.00), zajęcia 
organizuje także Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pawłowicach, 
która w ramach cyklu „Dzieci 
na świecie”, zaprasza na podróż 
po Afryce. Oprócz opowieści  

o Afryce i małych mieszkańcach tego kontynentu, na 
uczestników czekają ciekawe filmy, fotografie i świet-
na zabawa! Dzieci odkryją tajemnicę zaklinaczy węży, 
wezmą udział w warsztatach wiązania turbanów  
i napiją się pysznej marokańskiej herbaty. Zapisy 
na warsztaty przyjmowane są w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach w godz. 9.00 – 19.00 lub 
telefonicznie pod nr 32/ 47-22-198. Spotkania są 
bezpłatne.

Ta nocka zapowiada się wyjąt-
kowo! Noc z 24 na 25 stycznia dzieci z Golasowic spędzą  
w bibliotece. Czekają je nie lada przeżycia: wspólne czytanie 
książek, gry i zabawy – a wszystko do rana. Nocka będzie 
zwieńczeniem zajęć, które będą odbywać się w pierwszym 
tygodniu ferii w godz. 12.00 – 14.00. 

Pod hasłem „Pionek” biblioteka publiczna w Pielgrzy-
mowicach organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ich 
uczestnicy staną przed nie lada wyzwaniem, bo sami będą 
projektować gry planszowe, w które później zagrają z ko-
legami i z koleżankami. Najlepsi mogą liczyć na nagrody. 
Zajęcia potrwają od 20 do 24 stycznia od 10.00 do 12.00.

Biblioteka publiczna w Warszowicach 
zaprasza dzieci i młodzież w drugim ty-
godniu ferii od 10.00 do 12.00. Na naj-
młodszych czytelników czekają: czytanie 
bajek, krzyżówki, rebusy, konkursy oraz 
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.        

W czasie ferii tylko jeden 
klub działający w naszej gminie 
przygotował ofertę zimowego 
wypoczynku dla swoich człon-
ków. Jest to GUKS Gwarek Paw-

łowice, który organizuje stacjonarny obóz koszykówki. 
Jego uczestnicy będą trenować na hali sportowej i w sali 
gimnastycznej. Planowane są również wyjścia na basen 
i lodowisko, a największą atrakcją będzie z pewnością 
wyjazd na narty na Kubalonkę. Obóz jest dotowany 
przez Urząd Gminy. 

Od 20 do 24 stycznia w szkole  
w Krzyżowicach będzie gwarno i tłocz-

no. Uczniowie nie będą jednak na lekcjach, 
ale wezmą udział w zajęciach organizowanych 

przez Stowarzyszenie „Aktywne kobiety na rzecz 
wsi” i Zespół Szkolno – Przedszkolny. Czekają na 
nich zajęcia sportowe, gry i zabawy oraz warsztaty 

kulinarne. Dzieci będą grać w nowoczesne gry planszowe,  
a najlepsi otrzymają nagrody. Od poniedziałku do czwartku 
spotkania będą trwały od 9.00 do 13.00, natomiast w piątek 
rozpoczną się o godz. 8.00 i zakończą o 14.00. W tym dniu 
planowany jest bowiem wyjazd w Beskidy (na sanki, jeżeli 
pozwoli pogoda). Koszt całkowity (z wycieczką) wynosi 20 
zł od osoby. Koszt samej wycieczki to 10 zł. Zapisy przyj-
mowane są w szkole.

Sezon zimowy na pawłowickim 
lodowisku trwa w najlepsze! Zwo-
lennicy jazdy na łyżwach i aktyw-
nego spędzania czasu, chętnie od-
wiedzają lodowisko, a w czasie ferii 

będą mieć dodatkową motywację, bo za korzystanie z obiektu 
zapłacą jeszcze mniej. GOS przygotował promocyjne bilety 
wstępu. Bilet normalny w dni powszednie będzie kosztował 
3 zł, a bilet ulgowy 2 zł. Lodowisko będzie czynne od 9.30 do 
21.00 (wejścia co 1,5 h). Nie trzeba posiadać własnych łyżew, 
można je wypożyczyć na miejscu. Niewygórowane ceny, 
pozwolą wszystkim chętnym spędzić czas miło i aktywnie. 

Promocyjne ceny będą obo-
wiązywać również na basenie. 

Za godzinę spędzoną na pływalni 
zapłacimy 7 zł (bilet normalny) 

lub 5 zł (bilet ulgowy). Niższe ceny 
obowiązują od poniedziałku do piątku.

W czasie ferii, w dni powsze-
dnie korzystanie z groty solnej 
będzie kosztować tylko złotówkę. 
Chętnych może być sporo, więc 
warto zapisać się na konkretną 
godzinę (tel. 32-47-24-215). 

Chcesz zagrać ze znajomymi w piłkę nożną, koszy-
kową czy siatkową? Możesz wynająć halę sportową. 
Od poniedziałku do piątku wynajęcie obiektu na godzinę 
będzie kosztować 50 zł.    
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Wróżki, biedronki i kowbojów bę-
dzie można spotkać na balu przebie-
rańców, który 20 stycznia o 17.00, 
odbędzie się w Osiedlowym Domu 

Kultury. Bilety w cenie (3 zł dla dziecka, 5 zł dla dorosłych) 
można kupić w domu kultury, tel. 32/ 47 21 036.

Pasjonatów szachów zapraszamy 
na turniej, który odbędzie się 20 i 22 
stycznia o  godz. 10.00 w Osiedlo-

wym Domu Kultury. Rozgrywki odbędą się w dwóch 
grupach: do 11 lat oraz od 12 do 16 lat. Zapisy przed 
pierwszym turniejem (20 stycznia o godz. 10.00).

,�����	�
�������



Racje Gminne 7


]L	�\��	

Tyskie Wieczory Kolędowe to re-
nomowany cykl koncertów z wielo-
letnią tradycją, które przez klika dni 
odbywają się w tyskich świątyniach. 
Poprzedzone są one ogólnopolskim 
konkursem chórów i zespołów. 
Przed komisją wykonawcy musieli 
zaprezentować trzy dowolnie wy-
brane kolędy polskie oraz wyko-
nać obowiązkowo „Wśród nocnej 
ciszy” w opracowaniu Stanisława 

Grand Prix dla „Animato”

Niewiadomskiego i „Bóg się rodzi” 
w opracowaniu Tomasza Flaszy. 
Chór „Animato” do konkursu wybrał 
następujące utwory: „Pospieszcie pa-
stuszki”, „Chrystus Pan się narodził” 
i „Ogłaszamy dziś nowinę”. Występy 
zespołów oceniało jury pod przewod-
nictwem ks. prof. dr hab. Antoniego 
Reginka – muzykologa. Jury już 
kilkakrotnie doceniło kunszt wokalny 
pawłowickich muzyków, przyznając 

im wyróżnienia oraz trzy razy na-
grody za I miejsce. Grand Prix chór 
otrzymał jednak po raz pierwszy.    

11 stycznia, w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny odbył się koncert 
finałowy z udziałem zwycięskiego 
„Animato” i pozostałych laureatów 
konkursu. Odbyła się także ceremonia 
wręczenia nagród. Naszym zespołom 
gratulujemy kolejnego sukces. 

Sabina Bartecka 

Stało się to możliwe w krzyżo-
wickim hospicjum. Uczniowie przy-
jeżdżają tutaj każdego roku z kolędą, 
uśmiechem i małym prezentem. 
Wszystkie te elementy składają się na 
piękne chwile spędzone wśród ludzi 
chorych, cierpiących i niejednokrotnie 
samotnych. - Będąc tam, śpiewając  
o narodzinach Jezusa i składając ży-
czenia czujemy, że tam właśnie i w tej 
chwili jest nasze miejsce – przyznają. 
- Odwiedziny w hospicjum są dla nas 
bardzo cenną lekcją życia i dowodem 
na to, że małe gesty są cenniejsze niż 
najwznioślejsze słowa. 

Spotkanie, które 
��,������&�,<�

Przedsięwzięcie nie byłoby jednak 
możliwe, gdyby nie pomoc wielu 
osób. Zaangażowali się rodzice: 
Elżbieta Hanslik, Danuta Winkler  
i Urszula Niemczyk. Przepiękny, 
pachnący świerk podarował Sławomir 
Grochowski – leśniczy z Nadleśnictwa 
Rybnik. Podziękowania należą się tak-
że nauczycielom. O oprawę muzyczną 
zadbała Iwona Borska – Smyczyk, 
wzruszające przedstawienie przygo-
towała Lidia Pająk, piękne świeczniki 
wykonała Iwona Spandel – Barańska, 
całość zaś koordynowała Justyna 
Zawierucha.

Dwa komputery będą służyły 
czytelnikom, a jeden bibliotekarzom 
do katalogowania księgozbioru 
biblioteki. - Mamy nadzieję na pozy-
skanie nowych czytelników, którzy na 
nowym sprzęcie będą mogli korzystać  
z książek elektronicznych, czyli e-bo-
oków – mówi Halina Mańka, dyrek-
torka biblioteki.

Dzięki dodatkowemu sprzętowi, 
odwiedzający bibliotekę mogą korzy-
stać aż z pięciu stanowisk kompute-
rowych. Biblioteka zakupiła również 
licencję, dzięki której oferuje czytelni-
kom kilkaset nowych tytułów, głów-
nie książek popularno – naukowych 
dla studentów. Dostępne są wersje 
elektroniczne podręczników akade-

Nowe komputery 
w bibliotece

mickich oraz rozmaitych kodeksów.      
„Kraszewski. Komputery dla bi-

bliotek” to program realizowany  
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, którego 
celem jest podniesienie standardu 
bibliotek publicznych poprzez wy-
posażenie ich w nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożliwiający użyt-
kownikom biblioteki korzystanie  
z internetu, a bibliotekarzom kata-
logowanie zbiorów i udostępnianie 
ich on-line.

Nazwa programu nawiązuje do 
Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego 
– ustanowionego przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej i obchodzonego  
w 2012 r. bs

Czytelnia biblioteki gromadzi  
i udostępnia na miejscu bieżące gazety 
i czasopisma – ponad 20 tytułów. 
Są to zarówno periodyki (tygodni-
ki, miesięczniki) o tematyce ogólnej  
i społeczno-kulturalnej, jak i naukowe 
czasopisma i wydawnictwa. Dostępne 
są czasopisma dla kobiet, jak „Twój 
Styl” i „Gala”, o tematyce ogrodniczej 
„Mój piękny ogród”, czy poświęcone 
aranżacji wnętrz „Cztery Kąty”. Bi-
blioteka prenumeruje też tygodniki 
społeczno – polityczne („Nesweek”) 
oraz od stycznia tego roku pismo 
„Focus” przeznaczone dla miłośników 
nauki. Dodatkowym atutem jest 
świeża prasa dostarczana od początku 
stycznia codziennie do czytelni. Tak 
więc czytelnik może każdego dnia 
zapoznać się z najświeższymi infor-
macjami. bs 
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prasa w bibliotece

W niedzielę, 12 stycznia pawłowi-
czanie wyruszyli na Łysą Górę (Lysa 
Hora) w Czechach. Przeszli trasą: 
Osiedle Wyszalaje - Wyżnia Mogiel-
nica - Łysa Góra – Krasna.

Kolejna wycieczka pieszo – górska 
już 9 lutego. Tym razem miłośni-
cy zdobywania szczytów wyruszą  
w Beskid Śląski. Zdobędą Szyndzielnię 

Ruszaj w góry 

i Klimczok.   
Pawłowickich piechurów czeka 

intensywny sezon turystyczno – 
krajoznawczy. Przed nimi zwiedza-
nie Krakowa – uczestnicy wyjazdu 
poznają miejsca najczęściej omijane 
w tym pięknym i klimatycznym 
mieście, wybiorą się na spływ kaja-
kowy rzeką Odrą, zwiedzą Ojcowski 

Park Narodowy, wybiorą się na rajd 
rowerowy i na Małą Fatrę na Słowacji.     

Zapisy przyjmowane są podczas 
dyżurów prowadzonych przez człon-
ków zarządu koła PTTK. W tym roku 
będą się one odbywać w każdą drugą i 
czwartą środę miesiąca w godz. 16.00 
- 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach, tel 534 591 356. bs
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Spotkanie w Klubie Seniora
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Tematem styczniowego spotkania Klubu Seniora 

będą listy pisane do dziadków. Nasze wnuki i pra-
wnuki wyślą listy do klubu seniora. Zapraszamy na 
karnawałowe spotkanie (można zabrać z sobą wnuka 

lub wnuczkę). Wstęp wolny.
Teatrzyk dla dzieci
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Zapraszamy najmłodszych na spektakl w wykonaniu Teatru „TRIP” 

ze Świętochłowic pt. „Tajemnica Skarbu”. Jest to interaktywny spektakl, 
który opowiada o niezwykłej potędze wyobraźni oraz wartościach pły-
nących z czytania książek. Dzieci mają wstęp wolny, rodzice płacą 10 zł.

Ferie z Domem Kultury
�.�=��0�����������1A���������M� 
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G m i n n y  O ś r o d e k  K u l t u r y  w  P a w ł o w i -

cach przyjmuje zapisy chętnych dzieci do udzia-
łu w akcji zimowej. W pierwszym tygodniu ferii zajęcia będą 
odbywać się w wilii Reitzensteinów w Pawłowicach, natomiast  
w drugim tygodniu zapraszamy do Domu Kultury w Pawłowicach 
Osiedlu. W programie: konkursy i zabawy, wyjazd do teatru, bajkowe 
warsztaty artystyczne oraz kulig. Dzieci będą bawić się w figlolandii 
oraz uczestniczyć w zajęciach artystycznych. Odpłatność wynosi 65 
zł od osoby (zniżki dla rodzeństw - 50 proc.). Zapisy przyjmowane są  
w biurze GOK, tel. 32/ 4722 570.
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Młodsze dzieci i ich rodziców zapraszamy na bal 

przebierańców. Będą zabawy, konkursy i wspólne tance oraz słodki 
poczęstunek. Bilety (3 zł dla dzieci, 5 zł dla dorosłych) do nabycia  
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

Turniej szachowy
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Ferie zimowe w Domu Kultury w Pawłowicach Osie-

dlu rozpoczniemy turniejem szachowym. Rozgrywki 
odbędą się w grupach wiekowych do 11 lat oraz od 12 do 16 lat. Zapisy 
20 stycznia o godz. 10.00. Zapraszamy!

W grudniu i styczniu w naszej 
gminie zorganizowano aż sześć kon-
certów kolędowych. Jako pierwsi do 
wspólnego kolędowania przystąpili 
mieszkańcy Krzyżowic. 24 grudnia, 
tuż przed północą w kościele pw. Mi-
chała Archanioła koncertował zespół 
„Harmonia”. 29 grudnia, w kościele 
NNMP z programem świątecznym 
wystąpili chór „Viola” i uczniowie 
szkoły podstawowej. Wydarzeniem 
tego koncertu był z pewnością wy-
stęp legendarnej już polskiej grupy 
Universe, znanej z takich przebojów, 
jak chociażby „Tacy byliśmy jesz-
cze wczoraj”. Koncert był okazją do 
posłuchania kolęd, w typowym dla 
Universe bogatym brzmieniu i świet-
nej aranżacji. Zespół zaprezentował 
kolędy własnego autorstwa oraz te 
powszechnie znane, jak „Przybie-
żeli do Betlejem”. Sześcioosobowy 
skład przygotował dla golasowickiej 
publiczności wielką niespodziankę, 
wykonując na zakończenie hity 
znane ze swojego repertuaru! To był 
niezwykły wieczór, którego nie da się 
zapomnieć.

5 stycznia, w kościele św. Jana 
Chrzciciela, wystąpił chór Animato 

A�,�*��<����*��<��@

z towarzyszeniem zespołu instru-
mentalnego oraz grupy wokalnej 
„Fantazja”, a w pielgrzymowickim 
kościele św. Katarzyny tego samego 
dnia, kolędowały Niezapominajki, ze-
spół 2+3, uczniowie tutejszej szkoły 
podstawowej i Wyższobramski Chór 
Kameralny z Cieszyna. Natomiast 6 
stycznia w kościele Podwyższenia 
Krzyża Św. w Pawłowicach Osiedlu 
wystąpiły zespoły: Margo, Talizman, 
Viola i chór ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Pawłowicach. Koncert 
bożonarodzeniowy przygotowali 
również uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. J. Pawła II 
z Pawłowic. Wystąpili oni podczas 

ostatniego z koncertów, który odbył 
się 12 stycznia w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Św. w Pawłowicach  
Osiedlu.

Wszystkie koncerty zgromadziły 
liczną publiczność. Zespoły zaprezen-
towały kolędy i pastorałki z różnych 
krajów Europy, a także utwory 
muzyki klasycznej. Popisały się 
prawdziwym kunsztem, stwarzając 
w świątyniach magiczną atmosferę 
wypełnioną śpiewem. Znane i lubiane 
pieśni bożonarodzeniowe widzowie 
śpiewali razem z wykonawcami, bo, 
jak podkreślili pomysłodawcy, waż-
ne, by wspólne kolędowanie łączyło 
ludzi. bs
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Podczas uroczystości zaproszeni 
goście, rodzice, nauczyciele mieli oka-
zję wysłuchać utworów muzyki po-
ważnej i rozrywkowej w wykonaniu 
utalentowanych uczniów klas III – VI. 

Młodzi wykonawcy z wielką pasją 
zagrali na skrzypcach, wiolonczeli, 
trąbce, klarnecie, gitarze i pianinie.  
O ich wielkich talentach świadczy wy-
soki poziom prezentowanej muzyki. 
Utworem finałowym koncertu była 
piosenka wykonana przez uczniów 
i nauczycieli. Tekst piosenki ułożyła 
nauczycielka Anna Lewandowska,  
a opracowaniem muzycznym zajął 
się Szymon Kieloch. 

Uroczystości towarzyszył kier-
masz wyrobów rękodzielniczych 
wykonanych przez rodziców, dziad-

Dzieci - dzieciom
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ków, uczniów i nauczycieli SP - 1. 
Piękne choinki wykonane przez dzieci 
i rodziców podarowało na kiermasz 
Przedszkole nr 1, a anioły wykonane 
na konkurs „Mam fioła na punkcie 
anioła” - GOK Pawłowice. Patronat 
nad organizacją tego przedsięwzięcia 
objęła Rada Rodziców. 

- W dzisiejszych czasach istotne jest 
to, aby każdy potrafił dostrzegać obok 
siebie drugiego człowieka i chciał mu 
pomoc. Jesteśmy świadomi, że w naszym 
środowisku, w szkolnej rodzinie są dzieci 
chore, niepełnosprawne, potrzebujące 
pomocy, o których należy pamiętać. 
Nasz koncert zrodził się z potrzeby serca  
i z chęci niesienia pomocy dzieciom -  tak 
o pomyśle organizacji uroczystości 
mówiła pani dyrektor.

W koncercie uczestniczyli rodzice  
i uczniowie, którzy zakupili specjalne 
cegiełki. Były one rozprowadzane  
w szkole przez cały grudzień. Uzy-
skany dochód z koncertu przeznaczo-
no na pomoc dla 7 uczniów, uczęsz-
czających do pawłowickiej szko-
ły, wymagających systematycznej  
i specjalistycznej pomocy.

Trasa wycieczki będzie prowadziła 
przez palmiarnię w Gliwicach, Zabyt-
kową Kopalnię  Guido w Zabrzu i pla-
netarium w Chorzowie. Wszyscy chęt-
ni emeryci i renciści mogą zapisywać 

Wycieczka 
dla babci i dziadka
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się w poniedziałki 13 i 20 stycznia, 
od godz. 10.00 do 12.00, w siedzibie 
koła w Willi Reitzensteinów w Pawło-
wicach. Koszt wycieczki wynosi 40 zł 
(ubezpieczenie, bilety wstępu). 

Kółko Rolnicze w Pielgrzymowicach 
zaprasza na Bal Śląski z wodzirejem, 

25 stycznia. 
Zapewniamy posiłki i napoje 

oraz dobrą orkiestrę.
Kontakt w sprawie biletów: 

tel. 608 455 594, 32/ 47 23 050. 

Podczas koncertu wystąpili 
uczniowie: Monika Poloczek, 
Alicja Bieryt, Szymon Lipus, 
Piotr Łomozik, Marcin Szulik, 
Hanna Wojtaczka, Jakub Brejza, 
Julia Gałuszka, Karolina Nowak, 
Michał Staniek, Łukasz Doleżyk, 
Jan Galusek, Bartłomiej Lucjan, 
Jan Łomozik i Kacper Łomozik.
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Bilety na kabaret wyprzedane
Bilety na występ Kabaretu Młodych Panów zostały wyprzedane.  

W związku z dużym zainteresowaniem miłośników dobrego humoru, 
kabaret ponownie wystąpi w Pawłowicach. Występ odbędzie się 24 marca 
o godz. 17.30. Bilety wkrótce w sprzedaży.   
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Naszą gminę reprezentowały dwa 
zespoły chłopięce i jeden dziewczęcy. 
Do Pawłowic przyjechały drużyny  
z Sopotu, Łodzi, Warszawy i Gliwic, 
by walczyć o prawo startu w finałach 
Mistrzostw, które odbędą się za kilka 
tygodni w Gliwicach. Nasi zawod-
nicy w składzie: Radosław Pisarek, 
Adam Rokita, Krzysztof Świątek 
bronili brązowego medalu zdobytego  
w ubiegłym roku w Mistrzostwach 
Polski w Dębicy. Pierwszy mecz z CCC 
Warszawa 2m zakończyli remisem, 
natomiast kolejny z AZS Gliwice 
przypieczętowali zwycięstwem 6:1. 
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Dzięki temu zawodnicy naszej gminy 
mogli cieszyć się z awansu do fina-
łów, i to z pierwszego miejsca. 

Świetnie spisali się również zawod-
nicy młodszej drużyny w składzie: 
Łukasz Radajewski, Aleksander Kola-
no i Łukasz Pacura. Najpierw wygrali 
z POS Łódź (6:3), a w meczu wieczoru 
pokazali swoje umiejętności pokonu-
jąc CCC Warszawa 1m (9:5). Warto 
dodać, że w tym zespole gra aż 
dwóch reprezentantów Polski, którzy  
w styczniu pojechali na eliminacje do 
Mistrzostw Świata Juniorów w Lohji.

Obydwie nasze drużyny ukończy-

ły zawody na pierwszych miejscach 
w swoich grupach. Niestety, drużyna 
dziewcząt nie przeszła eliminacji. bs 

Ty też możesz 
uprawiać curling

Chciałbyś sprawdzić, jak to 
jest szczotkować lód? Jak gra się 
w „szachy na lodzie”? Nic prost-
szego. Wystarczy skontaktować 
się z trenerem Klubu Sportowego 
Warszowice. Trwa nabór dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Kontakt: 
Damian Herman, tel. 601 503 568

W czasie ferii zimowych zajęcia Active Kids Studio kosztować będą 
symboliczną złotówkę. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 - 7 lat 
i odbywają się we wtorki i czwartki o 16.00, 17.00 i 18.00 w Gminnym 
Ośrodku Sportu w Pawłowicach. 

W ich trakcie dzieci tańczą, ćwiczą, ale przede wszystkim dobrze się bawią 
w gronie rówieśników. Przyjdź i zobacz! Dobra zabawa gwarantowana!    

Otyliada rozpocznie się w sobotni 
wieczór 1 marca, a zakończy nad ra-
nem w niedzielę. Nagrodzony zostanie 
najstarszy i najmłodszy uczestnik ma-
ratonu, a także najliczniejsza rodzina.

Jak wziąć udział 
w OTYLIADZIE? 

 To bardzo proste. Wystarczy po-
przez stronę www.otyliada.pl w ter-
minie do 5 lutego zapisać się na listę 
uczestników Ogólnopolskiego Nocnego 
Maratonu Pływackiego. Opłata za 
udział w maratonie wynosi 10 zł od 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, 
które ukończyły 10 lat, oraz młodzie-
ży szkolnej. W ich trakcie uczestnicy 
zapoznają się ze sprzętem nurko-
wym, poznają techniki oddychania 
pod wodą, zasady bezpieczeństwa 
podczas nurkowania, następnie przy 
pomocy instruktora ubiorą sprzęt 
nurkowy i zanurzą się w wodzie.

Pod wodą będą uczyć się oddychać 
z automatu oddechowego, najpierw 
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uczestnika.
Wszyscy uczestnicy otrzymają 

certyfikat uczestnictwa, a specjalny-
mi nagrodami uhonorowani zostaną 
pływacy, którzy przepłynęli naj-
dłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi  
i najliczniejsze rodziny.

Patronem OTYLIADY jest mi-
strzyni olimpijska Otylia Jędrzej-
czak.

Zadbaj więc o zdrowie. Sprawdź 
swoje możliwości i weź udział  
w OTYLIADZIE 2014.

na płytkiej wodzie, a po oswojeniu 
się na głębokim basenie.

W przypadku osób nieletnich 
wymagana jest zgoda i obecność 
opiekuna prawnego.

Rezerwacje miejsc przyjmowane 
są pod numerem telefonu: 691 43 
77 66. Każdy uczestnik zajęć nur-
kowych otrzyma bon o wartości 50 
zł na kurs nurkowy „Open water 
diver”.   
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Zawodniczki klubu AZS Gliwice 
trenowały przed wyjazdem do Lohji 
(Finlandia), gdzie na początku stycz-
nia uczestniczyły w eliminacjach do 
Mistrzostw Świata Juniorek. Jak 
podkreśla trener reprezentacji Damian 

Mieszkaniec Warszowic przygoto-
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Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? 
Skorzystaj z zajęć w Warszowicach.

Aerobik 
i zumba 
w Warszowicach

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic 
zaprasza wszystkie panie na zajęcia, które 
obywają się na sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Warszowicach.

Aerobik
poniedziałki i środy 

o godz. 17.00
Cena: 3 zł za zajęcia 

Zumba
czwartki o godz. 18.00 

Cena: 7 zł za zajęcia 
(płatne każdorazowo 

przed rozpoczęciem zajęć) 

Zajęcia rozpoczęły się w styczniu i potrwają do 
kwietnia. Informacje dodatkowe: Anna Pławec-
ka (tel. 608 122 383, 32 47 23 865)

22 grudnia rozegrany został turniej o Puchar Regionów  
w formule final four. Do udziału w rozgrywkach zaproszeni zo-
stali byli mistrzowie lig naszego regionu. Zagrali: Normal (mistrz 
Pawłowickiej Ligi Futsalu), Nexx, Pub Żywiecki Jan-Pol (wicemistrz 
JLF) oraz GKS Futsal Pawłowice (mistrz Fair Play 2011 roku). 

W meczu o trzecie miejsce, GKS Futsal Pawłowice zremisował 
z drugą drużyną z Pawłowic (Normal) wynikiem 5:5. Bramki dla 
GKS zdobyli: Piotr Masłowski, Błażej Bawoł, Mateusz Bawoł, Jacek 
Braszkiewicz. Dla Normal punktowali: Mateusz Maciążka, Bartosz 
Byszko, Marcin Sztykiel, Michał Grześ. W karnych wynikiem 4:3 
lepsi okazali się zawodnicy drużyny Normal, zdobywając tym 
samym najniższe miejsce na podium.

Finał rozegrał się między drużynami z Żywca oraz Nexx - ekipą 
juniorów MOSiR - u. Zwycięstwo wynikiem 7:2 przypieczętowali 
zawodnicy MOSiR-u. 

Tydzień później, 29 grudnia rozegrany został miniturniej futsalu 
z udziałem czterech drużyn. Zagrali GKS Pniówek’74 Pawłowice (III 
liga opolsko – śląska), Normal (mistrz Pawłowickiej Ligi Futsalu), 
Gwiazda Ruda Śląska (lider I ligi futsalu), Madness Pawłowice 
(zdobywca Pucharu Ligi i Superpucharu Pawłowickiej Ligi Futsalu). 

Turniej rozgrywany był systemem final four, w którym po 
półfinałach odbyły się mecze o III i I miejsce. W półfinałach zagrali ze 
sobą Madness – GKS Pniówek’74 oraz Normal – Gwiazda Ruda Ślą-
ska. Trzecie miejsce zdobyli zawodnicy drużyny Madness, którzy 
pokonali Normal 3:0. Najwyższe miejsce na podium wywalczyła 
Gwiazda z Rudy Śląskiej, pewnie wygrywając z Pniówkiem 11:1. bs 
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Herman: - To jedna z najmłodszych 
drużyn. Dziewczęta grały ze starszymi 
o trzy lata rywalkami. 

W Lohji zawodniczki AZS Gliwice 
rywalizowały z Włoszkami, Nor-
weżkami, Słowenkami, Hiszpankami 

i Turczynkami. 
- Zespół ma przed sobą przyszłość – 

komentuje trener. - Dziewczyny grają 
ze sobą już od 5 lat i moim marzeniem 
jest, aby w naszym gminnym klubie zna-
lazły się młode adeptki z taką pasją.... bs
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Projekt skierowany jest do miesz-
kańców Gminy Pawłowice, kobiet 
i mężczyzn w wieku aktywności 
zawodowej (od 15 do 64 lat) bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo 
lub zatrudnionych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Do udziału w projekcie w szcze-
gólności zapraszamy:

- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 15 - 30 lat,
- osoby nie posiadające doświad-

czenia zawodowego,
- osoby bez kwalifikacji zawodo-

wych,
- osoby opiekujące się osoba za-

leżną.
Liczba uczestników w projekcie 

jest ograniczona. 
W ramach projektu oferujemy 

m.in.:
- doradztwo (psychologiczne, 

zawodowe, indywidualne, gru-
powe),

- warsztaty i treningi umiejętności 
społeczno – zawodowych,

- sfinansowanie szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje za-
wodowe,

- działania środowiskowe.
Dodatkowo w ramach projektu 

refundowane będą koszty dojazdu 
na zajęcia, w razie konieczności 

Nabór do projektu 
systemowego 

„IMPULS - aktywizacja...”
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– koszty opieki nad osobami zależ-
nymi.

Uczestnikom projektu zapew-
niamy materiały szkoleniowe oraz 
catering.

Udział w projekcie 
jest bezpłatny. 

Rekrutacja trwa do 28 lutego 
2014r.

Etapy rekrutacji:
1.Składanie ankiet wstępnych re-

krutacyjnych – do 27.01.2014r.
2.Rozmowa kwalifikacyjna – 

w terminie od 28.01.2014r. do 
03.02.2014r. 

3.Zawarcie kontraktu socjalnego 
z zakwalifikowanymi uczestni-
kami projektu – od 04.02.2014r. 
do 28.02.2013r.
Wypełnienie ankiety wstępnej nie 

jest jednoznaczne z zakwalifikowa-
niem do udziału w projekcie.

 Wszystkich chętnych do udziału 
w projekcie zapraszamy do zgło-
szenia się w OPS w Pawłowicach 
w godzinach jego urzędowania 
w terminie do 27.01.2014r.

Szczegółowych informacji na 
temat projektu (warunkach uczest-
nictwa, planowanych działaniach 
oraz rekrutacji) można uzyskać 
w siedzibie Ośrodka lub pod nume-
rem telefonu 32/47-21-741.

Prawie wszystkie osoby, które 
pierwszy raz wyjeżdżają do pracy za 
granicę, płacą za wysoki podatek, po-
nieważ pracodawcy nie wiedzą, jaką 
stawkę zastosować. Warto ubiegać 
się o jego zwrot, ponieważ średnio 
wynosi on 2200 zł.

Procedura zwrotu podatku trwa 
około 45 – 180 dni od momen-
tu dostarczenia wszystkich nie-
zbędnych dokumentów i infor-

Zwrot podatku dla osób, które pracowały za granicą
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macji do odpowiedniego organu. 
Zwrot podatku można uzyskać na-
wet za ostatnie 3-5 lat, w zależności 
od kraju, w którym pracowałeś.

Po otrzymaniu zwrotu nadpłaco-
nego podatku z zagranicy, nie trzeba 
będzie płacić go w Polsce, ponieważ 
Rząd RP podpisał z wieloma krajami 
międzynarodowe umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania 
dochodów.

Więcej informacji na temat proce-
dury zwrotu w różnych państwach 
i bezpłatną pomoc można również 
uzyskać na stronie http://www.
odzyskajpodatek.pl

Nie zostawiaj swoich ciężko zaro-
bionych pieniędzy za granicą!

Bezpłatne konsultacje dostępne te-
lefonicznie +48 512585221 oraz +48 
58 621 13 60, skype: rttax_poland, 
chat, e-mail: poland@rttax.pl.

Niezłożenie oświadczenia we 
wskazanym terminie lub niedoko-
nanie opłaty powoduje wygaszenie 
zezwolenia.  

Przedsiębiorca, któremu zezwole-
nie wygasło, gdyż nie złożył oświad-
czenia lub nie dokonał opłaty, może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia.
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Terminy płatności kolejnych rat:
- pierwsza rata do 31 stycznia,
- druga rata do 31 maja,
- trzecia rata do 30 września
(podane terminy to data zaksię-

gowania należnej wpłaty na koncie 
urzędu gminy).

Przedsiębiorcy, których termin 
ważności posiadanego zezwolenia 
upływa w roku 2014, zobowiązani 
są w terminie ustawowym tj. do 
31 stycznia 2014 r. do wniesienia 

opłaty w całości (bez uwzględnienia 
rat) w wysokości proporcjonalnej do 
terminu ważności zezwolenia. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany 
samodzielnie wyliczyć wysokość 
opłaty za korzystanie z zezwoleń. 
– Warto w tym celu odwiedzić stronę 
www.pawlowice.pl (zakładka „przed-
siębiorca”) i skorzystać  z kalkulatora 
opłat, który pomoże nam w wyliczaniu 
kwot należności – zachęca Joanna 
Ryłko z Urzędu Gminy.

Rolnicy wykonujący zabiegi 
ochrony roślin przy pomocy środków 
ochrony roślin muszą ukończyć kurs 
w zakresie stosowania tych środków, 
co jest potwierdzone stosownym za-
świadczeniem ważnym przez okres 
5 lat. Zgodnie z ustawą o środkach 
ochrony roślin, szkolenie dla osób, 
które odnawiają swoje uprawnie-
nia, przewidziane jest ukończenie 
szkolenia uzupełniającego (program 
7 - godzinny, 1 dzień szkoleniowy). 
Osoby, które wcześniej nie uczestni-
czyły w szkoleniach, muszą ukoń-
czyć szkolenie podstawowe (program  
14 -  godzinny, 2 dni szkoleniowe). 
Ze szkoleń podstawowych zwol-
nione są osoby, które posiadają 
zaświadczenie z uczelni bądź szkoły 
ponadgimnazjalnej stwierdzające, 
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- wymagane szkolenia
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że w programie nauczania zostały 
uwzględnione wszystkie zagadnie-
nia ujęte w programie szkolenia  
w danym zakresie (dla tych osób 
co 5 lat organizowane jest szkolenie 
uzupełniające).

Osoby zainteresowane ukończe-
niem kursu w zakresie stosowanie 
środków ochrony roślin oraz ate-
stacją opryskiwaczy, proszone są  
o kontakt z biurem PZDR w Pszczy-
nie przy ul. Kopernika 14 (tel. 32 
2103328), bądź z Anną Rogalą (tel. 
515275909) lub z Iwoną Wróbel - 
Olszak (tel. 515275910).

Aby kurs lub atestacja mogły 
się odbyć, konieczna jest określona 
liczba uczestników, dlatego terminy 
kursów zostaną podane w terminie 
późniejszym.

Od 15.30 do 18.30, miesz-
kańcy naszej gminy, zmagający 
się z problemem alkoholowym, 
problemem narkomanii i do-
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porady prawne
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świadczających przemocy, mogą 
zasięgnąć porady specjalisty. 
Porad prawnych udziela dwokat 
Joanna Kusy.

Kornel Makuszyński jest patronem 
Szkoły Podstawowej w Golasowicach. 
Z okazji rocznicy urodzin pisarza, zor-
ganizowano tam uroczystą akademię. 
Rozpoczęto ją od odśpiewania „Hymnu 
Kornelowców” i obejrzenia  prezentacji 
dotyczącej życia i twórczości Kornela 
Makuszyńskiego. Uczniowie klasy  
V przygotowali specjalnie na tę okazję 
przedstawienie – wywiad z  „samym 
jubilatem” oraz pełną humoru scenkę 
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z niezapomnianych „Przygód ko-
ziołka Matołka”. Dzieci wysłuchały 
fragmentu autobiograficznej powieści  
Makuszyńskiego pt. „Bezgrzeszne 
lata”.

Z okazji urodzin patrona szkoły, 
przeprowadzono kilka konkursów, 
w których nagrodami były książki 
ufundowane przez Radę Rodziców. Był 
konkurs plastyczny na figurkę postaci 
z książek Makuszyńskiego i zmagania 

w interpretacji słów będących mottem 
szkoły „Mądrym być to wielka sztuka, 
ale dobrym jeszcze większa”. Przyzna-
no też nagrody w Szkolnym Konkursie 
Czytelniczym „Kornel Makuszyński 
– przyjaciel dzieci i młodzieży”. Naj-
lepszą znajomością  twórczości pisarza 
wykazały się: Basia Pękal, Patrycja 
Mach i Dominika Skrobol. Uroczy-
stość zorganizowały: Mariola Kocur  
i Beata Kozłowska. 
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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

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
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

maksymalna kwota kredytu    30.000,00zł
maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy
bez opłat za rozpatrzenie wniosku
bez opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
niezwykle korzystne oprocentowanie 
już od 7,7% w stos.rocznym
promocja do końca marca możesz zyskać podwójnie

poleca
Kredyt SUPER-OKAZJA Przy kwocie kredytu 6000,00zł 

na okres 24 miesięcy 
rata wynosi tylko 273,28zł

Serdecznie zapraszamy 
do placówek naszego Banku

adres Centrali 43-250 Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 62B

tel. 32 47 21 924,  32 47 22 320
www.bspawlowice.pl

Reprezentatywny przykład dla klienta naszego Banku: kwota kredytu 6.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, opro-
centowanie zmienne w stosunku rocznym 8,7%, rzeczywista stopa procentowa 11,26%, prowizja od przyznanego kredytu 
2%, opłata przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 558,73zł, całkowita 
kwota kredytu wynosi 6.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 6.678,73zł, wysokość rat kapitałowo-odsetkowych 273,28zł

Telefon dla 
ofiar i sprawców przemocy 

w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.30 – 15.30). 

Ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy 

w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Wypadek w Pniówku
W Pniówku na ul. Pszczyńskiej doszło do groźnego wypadku. 

29 – letnia mieszkanka Jastrzębia – Zdroju straciła panowanie nad 
pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Poszkodowana wypadła 
z samochodu. Jest potłuczona, ma złamany łokieć i wstrząśnienie 
mózgu. Ona i pasażer trafili do szpitala. 

Do zdarzenia doszło 6 stycznia, kwadrans przed 22.00. Według 
wstępnych ustaleń policjantów, 29-latka, z nieustalonych przyczyn, 
straciła panowanie nad fiatem punto i zjechała z drogi do przydrożnego 
rowu, gdzie uderzyła w drzewo.  Pomocy medycznej potrzebował rów-
nież pasażer, 30-letni obywatel Czech, który z ogólnymi obrażeniami 
ciała trafił do szpitala. Jastrzębianka była trzeźwa w chwili zdarzenia. 
Aktualnie policjanci ustalają wszelkie okoliczności tego wypadku.  

Wandal wybił szybę
Nieznany sprawca w budynku zakładowym przy ul. Kanarkowej 

w Pniówku wybił szybę. Swoim wandalizmem spowodował straty 

w wysokości 1 tys. zł. Zdarzenie miało miejsce 1 stycznia o godz. 
6.00 rano. 

Ukradł paliwo z ciągnika
Nieznany sprawca, poruszający się samochodem marki Citroen Ber-

lingo, po zerwaniu blokady korka wlewu paliwa, włamał się do baku 
ciągnika siodłowego marki Daf. Skradł 40 litrów oleju napędowego. 
Do zdarzenia doszło 15 grudnia o 21.00 na DK – 81 w Pawłowicach.

Skradziono rower
6 stycznia o godz.15.00, na ul. Nowej w Pawłowicach doszło do 

kradzieży. Łupem złodzieja padł rower górski marki Author o wartości 
700 złotych. 

Pijany kierowca 
9 stycznia o godz. 10.23, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Dro-

gowego zatrzymali do kontroli 52 - letniego pawłowiczanina, który 
kierował fiatem 170, mając w wydychanym powietrzu 1,95 promila. 
Do zatrzymania doszło na ul. Kruczej w Pawłowicach.

Pamiętaj...
• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki,
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj,
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazow-

ni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do was kierowany; jeśli nie masz 
telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok,

• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, 
żeby towarzyszyli wam wtedy wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny,

�&����,��&<���$&�>�������/����@ • nie dawaj żadnych pieniędzy akwizyto-
rom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi 
żadnych umów; każda szanująca się firmy 
a transakcje zawiera w swojej siedzibie lub 
za pośrednictwem poczty,

• nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, 
które telefonicznie podają się za członków 
waszej rodziny lub proszą o przekazanie 
pieniędzy poprzez osoby pośredniczące,

• mając w domu pieniądze, schowaj je  
w miejscu trudno dostępnym,

• nie udzielaj żadnych informacji przez tele-
fon, szczególnie swoich danych personal-
nych, numerów kont bankowych i haseł do 
nich, nie mów o swoich planach życiowych 
czy członkach rodziny.

+������������&����3����������������4���&�������������-
���	���$�!�����&����$�
����������
���%���&���"���������-
������&���%������
����&����
��������������������������

���
!����!�4����������&�������$��������
��	���$�����%����
���
������������	��4��
���!�$%4��=��&��	�$�&�������"



Racje Gminne12

�	H\	�^	9��	

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

Kasia Lenik: Co spowodowało, że zainteresował Pana biathlon? 
Położenie Wodzisławia, z którego Pan pochodzi, nie sprzyja upra-
wianiu sportów zimowych?

Tomasz Sikora: W mojej szkole nie było porządnej sali gimnastycznej, 
dlatego lekcje wychowania fizycznego nawet zimą odbywały się na dworze. 
Polubiłem bieganie po śniegu.

Marcelina Lebiedzik: Czy Pańskie dzieci również uprawiają sport?
T. S.: Syn nie obrał tej drogi, ale córka uprawia narciarstwo biegowe.
K. L.: Jakie cechy charakteru są potrzebne, aby sportowiec mógł 

osiągnąć sukces?
T. S.: Wytrzymałość na ból – treningi i zawody bardzo często wymagają 

ogromnego wysiłku. Odporność psychiczna – często w karierze jest sporo 
porażek zanim przyjdzie sukces, nie wolno się załamywać. 

Filip Pośpiech: Dlaczego Pana zdaniem biathlon nie jest w Polsce 
zbyt popularną dyscypliną?

T. S.: Jest niewiele klubów, najbliższy w Katowicach. To smutne, ale 
jestem bardziej rozpoznawalny w Norwegii czy Niemczech niż we własnym 
kraju. Może inaczej powinno się rozdysponować środki finansowe między 
poszczególnymi dyscyplinami.

K. L.: Które zawody wspomina Pan najlepiej?
T. S.: Oczywiście igrzyska, w czasie których zdobyłem srebrny medal 

olimpijski. Sukces przyszedł niepodziewanie, planowałem już zakończenie 
kariery. Miałem nawet wykupiony bilet lotniczy na następny dzień, a tu 
taka niespodzianka… Bilet przepadł, ale nie żałuję.

F. P.: Kiedy najlepiej rozpocząć treningi biathlonowe?
T. S.: Najlepiej w wieku 7 - 9 lat, ja rozpocząłem dość późno, mając 

13 lat, ale udało mi się zdobyć mistrzostwo świata i medal igrzysk olim-
pijskich.

K. L.: Co zdecydowało, że zgodził się Pan przyjąć zaproszenie na 
naszą szkolną wigilię?

T. S.: Przejrzałem grono gości, którzy przyjęli tytuł Honorowych Pro-
fesorów waszego gimnazjum. Lista jest imponująca.
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Od początku istnienia naszego 
gimnazjum tradycją jest zapraszanie 
na uroczystość znanych postaci, któ-
rym  nadajemy tytuł „Honorowego 
Profesora Gimnazjum”.  W panteonie 
naszych honorowych profesorów 
mamy wiele wybitnych osobowości, 
na których możemy się wzorować. 
Są wśród nich m.in. ksiądz biskup 
Gerard Bernacki, Stanisław Sojka, Ka-
mil Durczok, śp. Krystyna Bochenek, 
Andrzej Grabowski czy Piotr Cyrwus. 
W tym roku odwiedzili nas ludzie 
o ogromnym harcie ducha, wybitni 
sportowcy: Tomasz Sikora – najbar-
dziej utytułowany polski biatlonista, 
srebrny medalista olimpijski, indy-
widualny mistrz i wicemistrz świata, 
wielokrotny mistrz Europy, a od 2011 
roku trener polskiej kadry mężczyzn 
w biatlonie oraz Janusz Rokicki – 
lekkoatleta, kulomiot, dwukrotny 
wicemistrz paraolimpijski, wicemistrz 

+&��"�#!&����#��
pokonuje mrok...

świata i mistrz Europy. To oni tym ra-
zem ubrali togi, założyli birety i udzieli 
swoich pierwszych lekcji mówiąc 
o tym, że przede wszystkim trzeba 
być dobrymi ludźmi. Po uroczystości 
mogliśmy poznać ich lepiej podczas 
specjalnie przygotowanej konferencji 
prasowej.  

Dla niektórych z nas to przedświą-
teczne spotkanie było pierwszym, dla 
innych kolejnym, ale z pewnością 
wszyscy mamy świadomość wyjąt-
kowości i niepowtarzalności naszych 
gimnazjalnych wigilii. W ich przygo-
towaniu uczestniczymy wszyscy: my 
uczniowie, nasi rodzice, no i oczywi-
ście nauczyciele i pracownicy szkoły,  
i może dlatego łączą nas one w sposób 
szczególny. 

O tym, że cenimy je, świadczą re-
fleksje naszych kolegów po tegorocznej 
wigilii. Zuzanna Fojcik: - Myślę, że 
wigilia szkolna z zaproszonymi gośćmi to 

coś wspaniałego. Spotykamy się wszyscy 
i właśnie w czasie akademii dowiadujemy 
się, kto jest tym zaproszonym gościem. 

Gimnazjalistka Zuzanna Fojcik 
mówiła: - Wigilia szkolna jest tradycją 
w naszej szkole. Co roku przyjeżdża 
ktoś inny. Jest to wspaniały dzień  Inna 
uczennica dodaje: - Wigilia szkolna  
w tym roku była bardzo ciekawa. Spor-
towcy, których zaproszono do naszego 
gimnazjum wygłosili bardzo interesujące 
i pouczające mowy – powiedziała We-
ronika Figura.

Jak zauważa Patryk Bednarek: 
- Podczas przedstawienia najbardziej 
podobało mi się, kiedy mnisi dzielili się  
z Maryją i Józefem światłem. Ten mo-
ment bardzo przyciągnął moją uwagę.

Dorian Szukalski uważa, że wi-
gilia szkolna wypadła znakomicie, 
a panująca podczas niej atmosfera 
była wyjątkowa. - Zaskoczeniem byli 
goście specjalni: Janusz Rokicki i Tomasz 
Sikora, którzy przyjęli tytuły Honoro-
wych Profesorów naszego gimnazjum. 
Na pochwały zasługują także uczniowi 
odgrywający role w przedstawieniu,  
a to wszystko oczywiście zasługa na-
szych nauczycieli. 

Agata Staszkiewicz i Kamila Rajca 
(uczennice klasy II b)
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Wiele osób twierdzi, że najlepiej 
bawić się w sprawdzonym towa-
rzystwie. Dlatego noc sylwestrową 
postanowili spędzić na imprezie zor-
ganizowanej w domu. – Mamy małe 
dzieci, zaprosiliśmy do siebie znajomych, 
którzy też mają dzieci – opowiadają 
mieszkańcy Pawłowic. – Dzieci bawiły 
się razem, a my mieliśmy trochę czasu, 
aby porozmawiać. 

Innym pomysłem na zorgani-
zowanie sylwestra dla rodziców, 
którzy nie mają z kim zostawić 
swoich pociech, jest wynajęcie sali  
i zorganizowanie zabawy w więk-
szym gronie. – Na naszej imprezie 
bawiło się 20 zaprzyjaźnionych rodzin, 
czyli 40 osób dorosłych i prawie tyle 
samo dzieci – opowiada mieszkanka 
Golasowic. – To był taki rodzinny bal 
sylwestrowy, wypełniony wspólną za-
bawą i tańcami z dziećmi.  

Mimo że sylwestra najczęściej 
spędzaliśmy w gronie bliskich i znajo-

mych na prywatkach i w domowym 
zaciszu, to chętnie uczestniczyliśmy 
też w balach sylwestrowych organi-
zowanych w restauracjach, remizach 
strażackich i domach ludowych. Na 
imprezy do białego rana w naszej 
gminie zapraszały koła gospodyń 
wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. 
Ceny wahały się od 200 zł do ponad 
300 zł od pary. W cenie były 3 - 4 
gorące posiłki, ciasto, kawa, zimna 
płyta i szampan. Zabawa zaczynała 
się o 19.00 i trwała do białego rana.  

Bale odbyły się w domach ludo-
wych w Krzyżowicach, Pniówku 
i Jarząbkowicach oraz w domach 
strażaka w Warszowicach i Pielgrzy-
mowicach. Na wspólną powitanie 
Nowego Roku mieszkańców zapro-
siła również OSP w Pawłowicach  
i restauracja „Koniczynka”.  – Zaba-
wa była wspaniała – mówi Jadwiga 
Kiełkowska, przewodnicząca KGW 
w Jarząbkowicach. – Mamy liczne 

grono stałych bywalców. Na nasz bal 
przychodzi wiele zaprzyjaźnionych par.    

Kolejnym pomysłem na spędzenie 
ostatniej nocy w roku jest sylwester 
na świeżym powietrzu. Wielu miesz-
kańców bawiło się na największej  
w gminie imprezie pod chmurką - na 
rynku w Pawłowicach. W powiecie 
pszczyńskim tylko nasza gmina zde-
cydowała się na organizację sylwestra 
w plenerze. Imprezę prowadziła Inga 
Papkala, a do zabawy zachęcał zespół 
Twist & Team. O północy życzenia 
mieszkańcom złożył zastępca wójta 
Marek Lucjan, a nad Pawłowicami 
rozbłysnęły sztuczne ognie. Miesz-
kańcy składali sobie życzenia i pili 
szampana za pomyślność w no-
wym roku. Do niektórych szczęście 
uśmiechnęło się już kilka minut po 
północy. Wśród uczestników zaba-
wy rozlosowano bowiem atrakcyjne 
nagrody: tablet, playstation3, odku-
rzacz i czajnik. bs
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