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Są pieniądze na ekrany 
w Warszowicach!Nowe boisko  

dla ZSO Pawłowice

Większy parking 
przy kościele 
w Warszowicach

Droga z chodnikiem  
i parkingiem 

W budżecie województwa śląskiego są pieniądze na 
budowę ekranów. Czy Warszowice doczekają się zabezpie-
czeń przed hałasem?Boisko z bieżnią oraz tor przeszkód – nowa inwestycja 

w Pawłowicach!

Gmina wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na bu-
dowę parkingu w Warszowicach. Po jej uzyskaniu zostanie 
ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.

18 ofert wpłynęło na konkurs dotyczący zagospodaro-
wania terenu przy ul. Mały Rynek w Pawłowicach.

Samochody pędzące do Katowic zatruwają życie mieszkańcom 
domów przy DK-81 w Warszowicach. Na ekrany dźwiękochłonne 
ludzie czekają tutaj od dawna. Wspierają ich sołtys i władze gminy. 
Wreszcie w budżecie województwa śląskiego znalazły się pieniądze 
na budowę. 31 stycznia, odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, na którym poruszono temat budowy 
ekranów na odcinku od ul. Pszczyńskiej w kierunku Pawłowic. – Usły-
szeliśmy zapewnienie, że ekrany będą budowane jeszcze w tym roku  
– mówił w czasie zebrania z mieszkańcami wójt Franciszek Dziendziel.  
– W budżecie województwa zaplanowano na ten cel środki pieniężne.  

Obecnie Generalna Dyrekcja przygotowuje się do ogłoszenia 
przetargu. bs

Boisko znajdujące się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
przestało spełniać swoją funkcję. Z mocno wyeksploatowanego 
obiektu mało kto korzystał. Uczniowie ćwiczyli na znajdującym się 
obok boisku przy Gimnazjum nr 2, w hali wielofunkcyjnej pod namio-
tem oraz w sali gimnastycznej. Już niedługo powinno się to zmienić, 
gdyż planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska z bieżnią. Na 
zlecenie gminy został opracowany projekt obiektu. Przygotowała go 
pracownia „Toprojekt” Marka Wawrzyniaka z Rybnika.

Na nowym boisku uczniowie liceum i technikum będą mogli grać 
w piłę ręczną, siatkową i koszykową oraz minipiłkę nożną. Przy boisku 
znajdzie się bieżnia o długości 100 metrów z trzema torami oraz 
skocznia do skoku w dal. Murawa zostanie wykonana ze sztucznej na-
wierzchni. Nowością w naszej gminie będzie tor przeszkód. Sprzęt do 
ćwiczeń wysiłkowych będzie służyć zwłaszcza klasom mundurowym. 
Uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji 12 urządzeń, na których 
będą mogli podnosić swoją sprawność fizyczną.

Na realizację inwestycji gmina stara się pozyskać środki finansowe 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie jest zaplanowane w tego-
rocznym budżecie gminy. bs

O braku miejsc na parkingu przy kościele w Warszowicach pi-
saliśmy już kilkakrotnie. W czasie niedzielnych mszy świętych oraz 
większych uroczystości kierowcy zostawiali tam swoje pojazdy na 
drodze i chodniku, tarasując pieszym przejście oraz powodując 
zagrożenie w ruchu.

W ubiegłym roku opracowano projekt wykonawczy inwestycji,  
a w tym roku planowana jest jego realizacja. Obecny parking zostanie 
rozbudowany w stronę dwupasmówki. Będą na nim mogły zapar-
kować 103 samochody. Dwa miejsca przewidziano dla osób niepeł-
nosprawnych. Cały teren zostanie wykonany z kostki brukowej. bs            

  

Obszar pomiędzy ul. Zjednoczenia, Mickiewicza i Karola Miarki 
zyska nową drogę z chodnikiem, odwodnieniem i parkingiem. Droga 
o szerokości 3,5 metra będzie służyć klientom obiektów handlowych 
oraz mieszkańcom okolicznych domostw. Połączy ul. Mickiewicza 
jednokierunkowym węzłem komunikacyjnym z wyjazdem na  
ul. Karola Miarki. Umowa z wykonawcą prac powinna zostać podpi-
sana jeszcze w marcu. bs
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AKTUALNOŚCI

Nowy kierunek: 
technik chłodnictwa  
i klimatyzacji 

Takiego sprzętu 
mogą im zazdrościć!

Jedyna w regionie klasa patronacka w zawodzie tech-
nik chłodnictwa i klimatyzacji w pawłowickim technikum!

Firmowe dresy, stroje startowe, piłki i urządzenia do 
ćwiczeń - LKS „Strażak” Pielgrzymowice zakupił nowoczesny 
sprzęt piłkarski za prawie 50 tys. zł!

3 lutego, wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel podpisał 
porozumienie o współpracy z firmą JBG-2 działającą na terenie Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Warszowicach. Na jego 
mocy, 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących po-
wstanie klasa patronacka, w ramach której uczniowie będą zdobywali 
praktyczne umiejętności w firmie JBG-2 pod okiem doświadczonych 
inżynierów. 

W czasie nauki uczniowie poznają najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, a najlepsi 
otrzymają stypendium naukowe ufundowane przez firmę JBG-2. 
Absolwenci technikum będą mogli znaleźć tutaj także zatrudnienie. 
Atutem szkoły będzie możliwość zdobycia przez uczniów kwalifikacji 
zawodowych w zakresie montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń 
i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, potwierdzonych 
egzaminami honorowymi w krajach Unii Europejskiej. Ponieważ 
branże chłodnicza i klimatyzacyjna rozwijają się obecnie intensywnie  
i potrzebują coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów, absolwenci 
szkoły nie powinni mieć problemów ze znalezieniem dobrej pracy. bs   

JBG-2 jest liderem w produkcji profesjonalnych urządzeń chłod-
niczych dla handlu i gastronomii. Firma posiada cztery laboratoria 
wyposażone w nowoczesne systemy sterowania i monitorowania. 

Zakupy klubu zaprezentowano w niedzielę, 12 lutego w hali GOS 
Pawłowice. Widok był imponujący. Rozstawione w hali stanowiska, na 
których młodzi piłkarze ćwiczyli szybkość, gibkość i wytrzymałość, 
robiły wrażenie. Zawodnicy nie ukrywali zadowolenia. - Takiego sprzętu 
jeszcze nie mieliśmy – przyznał Marek Piwko, który w LKS „Strażak” Piel-
grzymowice trenuje od 8. roku życia - Na pewno urządzenia pomogą 
nam poprawić naszą technikę.

Zakup sprzętu sportowego był możliwy dzięki dofinansowaniu  

z Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Beskidy w ramach Programu IN-
TERREG V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020. Od 2016 roku Ludowy Klub 
Sportowy „Strażak” Pielgrzymowice 
wspólnie z klubem TJ BDSTAV Sedliśte 
z Czech realizuje projekt dofinanso-
wany ze środków unijnych „Integracja 
środowisk wiejskich – łączy nas sport”. 
W jego ramach odbywają się między-
narodowe turniej piłkarskie, szkole-
nia, treningi pokazowe oraz obozy  
i imprezy sportowe. „Strażak” pozyskał 
dofinansowanie unijne w wysokości 73 tys. 500 zł, które zostanie mu 
przyznane po zakończeniu projektu. Dlatego klub zwrócił się o pomoc 
do gminy Pawłowice. Rada Gminy wyraziła zgodę, aby klub otrzymał 
pożyczkę z budżetu gminy na realizację zaplanowanych zadań. Kwota 
zostanie zwrócona, jak tylko na konto klubu wpłyną pieniądze z UE.

Pokaz sprzętu był głównym punktem spotkania integracyjnego, 
które rozpoczęło się w niedzielny poranek od szkolenia trenerów  
i ustalenia wspólnych planów treningowych. Na boisku GOS odby-
wały się mecze towarzyskie drużyn trampkarzy, juniorów i seniorów 
z Pielgrzymowic i Sedliśte. Obecnie w klubie z Pielgrzymowic tre-
nuje ponad 60 osób. Od niedawna klub może się także pochwalić 
drużyną dziewcząt. Należą do niej piłkarki od IV klasy szkoły pod-
stawowej do I klasy liceum. W ramach projektu, pod koniec lutego 
zawodnicy Strażaka wyjeżdżają na czterodniowy obóz do Ośrodka 

Rekord w Bielsku – Białej, natomiast w czerwcu 
planowana jest trzydniowa duża impreza sportowa  
w Pielgrzymowicach z konkursami, meczami i zabawą 
przy muzyce.

Projekt kontynuowany będzie w kolejnych latach. 
Ustalono, że będą odbywały się międzynarodowe 
turnieje dla żaków i mecze towarzyskie. - Najważniejsze 
jest dla nas by młodzi ludzie odeszli od komputerów i jak 
najwięcej czasu spędzili aktywnie – mówi Grzegorz Lada, 
koordynator projektu. Sabina Bartecka

Wartość projektu: 87 tys. zł, z czego klub może 
liczyć na refundację z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 73,5 tys. zł oraz 
z budżetu państwa ponad 13 tys. zł. Wkład własny 
klubu wynosi ok. 4,3 tys. zł.
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AKTUALNOŚCI

Nowe przepisy  
w sprawie zjazdów

Kwalifikacja wojskowa 
dla rocznika 1998

Wybory  
w Pielgrzymowicach 

Wprowadzone zostały znaczne uproszczenia w formal-
nościach budowlanych. Od 1 stycznia 2017 r. nie trzeba już 
zgłaszać budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych. 

W dniach 16 – 21 marca przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa dla osób z rocznika 1998 zamiesz-
kałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące 
na terenie gminy Pawłowice. Przypominamy, że kwalifikacja 
wojskowa jest obowiązkowa dla 19-latków i dla kobiet! 

19 marca, w Pielgrzymowicach odbędą się wybory 
uzupełniające do Rady Gminy. W związku z wyborami, po-
dajemy najważniejsze daty dotyczące głosowania. 

Mniejsze będą także rygory budowy zjazdów z dróg krajowych i wo-
jewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach. W ich wypadku 
pozwolenia na budowę zostaną zastąpione zgłoszeniami.

Uproszczenia wprowadziła nowelizacja prawa budowlanego.  
Zgodnie z nowymi przepisami, budowa zjazdów z dróg gminnych  
i powiatowych nie wymaga już zgłoszenia. – Jeżeli mieszkaniec będzie 
chciał wykonać zjazd na drogę gminną (np. ul. Szkolną), musi tylko złożyć 
wniosek do Urzędu Gminy  o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu – tłuma-
czy Krystyna Batko, kierowniczka Referatu Infrastruktury Komunalnej. 

Tegoroczną weryfikacją objęci są przede wszystkim mężczyźni, 
którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 1998. A ponadto przed 
komisją kwalifikacyjną muszą stawić się panowie urodzeni w latach 

Wyborcy niepełnosprawni:
1. zamiar głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić 
do 27 lutego
2. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

powinni przedstawić do 10 marca
2. termin złożenia Wójtowi Gminy Pawłowice oświadczenia o cof-

nięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 17 marca 2017 r. Po upływie 
tego terminu oświadczenie takie mogą złożyć obwodowej komisji 

– Do wniosku musi dołączyć: dokument własnościowy działki, mapę orien-
tacyjną, mapę zasadniczą z naniesieniem lokalizacji oraz wymiary zjazdu. 

Nie trzeba już wykonywać projektu budowlanego, ani zgłaszać ro-
bót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Jest łatwiej 
i przede wszystkim taniej, bo za projekt wcześniej trzeba było zapłacić 
ok. 500 zł!

Uwaga!
Projekt budowlany zjazdu na drogi gminne jest wymagany tylko 

w przypadku zjazdów do obiektów działalności gospodarczej oraz  
w sytuacjach szczególnie skomplikowanych. 

W przypadku dróg powiatowych (np. ul. Orla, Zwycięstwa, Ligonia), 
po uzyskaniu zgody na lokalizację zjazdu, trzeba wykonać projekt 
budowlany zjazdu (wystarczy na mapie zasadniczej) i uzgodnić go  
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie. – Jeżeli uzyskamy zgodę PZD, 
nie musimy już zgłaszać budowy w starostwie – tłumaczy Krystyna Batko. 

W przypadku dróg wojewódzkich i krajowych budowa zjazdów 
pozostaje po staremu. bs

 

Spotkanie 
– podziękowanie

Terapeutki wraz ze swoimi podopiecznymi zaprosiły 
osoby wspierające działalność  pielgrzymowickiego oddzia-
łu Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych na spotkanie będące wyra-
zem podziękowania za wszelkie wsparcie i okazaną pomoc.

Placówka mieści się przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowi-
cach w budynku szkolno-terapeutycznym. Swoją działalność prowadzi 
od 1 września 1999 roku. Nauczaniem objęte są dziewczęta z niepełno-
sprawnością intelektualną przebywające w DPS, zakwalifikowane przez 
Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną do podjęcia nauki w szkole.

– Sześć lat temu zrodziła się inicjatywa, aby podzielić się tym, co mamy 
– naszą wrażliwością, szacunkiem dla innych i serdecznością – mówiła 
Bogusława Nidecka, prezes Fundacji „Moja przyszłość”. - W ubiegłym 
roku udało nam się stworzyć fundację, której celem jest wsparcie osób 

wyborczej w dniu głosowania, to jest w dniu 19 marca 2017 r., pod 
warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Ponadto: 
Informujemy, że termin sporządzenia spisu wyborców dla okręgu 

nr 9 w Pielgrzymowicach upływa 26 lutego 2017 r.
• spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie 

Gminy Pawłowice od 27 lutego do 13 marca 2017 r.
! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w reje-

strze wyborców.
! Mieszkańcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowa-

nia na pobyt stały, jak również nigdzie niezamieszkali przebywający 
stale na obszarze gminy, zostaną wpisani do rejestru wyborców po 
złożeniu stosownego wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Gminy Pawło-
wice, tel. 32/4756300. Więcej informacji na stronie www.pawlowice.pl.

1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej, a z różnych względów, głównie zdrowot-
nych, nie poddali się wcześniej kwalifikacji. Kwalifikacja wojskowa 
obejmuje także kobiety z roczników od 1993 do 1998, które mogą 
pełnić rolę sanitariuszek, czyli kończą naukę lub studiują w szkołach 
medycznych i weterynaryjnych.

Osoby podlegające tegorocznej kwalifikacji wojskowej powinny 
otrzymać indywidualne wezwanie. Powiatowa Komisja Lekarska dla 
powiatu pszczyńskiego przyjmować będzie w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie przy ul. Bogedaina 24. 

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
Podczas spotkania dziewczęta przedstawiły wzruszający spek-

takl o tematyce świątecznej wypełniony muzyką i śpiewem.  
W uroczystości wzięli udział studenci Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie wraz z pracownikiem Insty-
tutu Muzyki doktorem Bogusławem Bembnem, którzy wystawili 
bajkę „Simsala Grimm”. Dodajmy, że sami opracowali do niej teksty  
i zaaranżowali muzykę. bs

zd
j. b

s



5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Beata Wala sołtysem 
Krzyżowic na 
kolejną kadencję 

1 lutego, rozpoczęły się coroczne zebrania wiejskie  
w naszej gminie. W Krzyżowicach miało ono charakter 
wyborczy w związku z upływem kadencji sołtysa i rady 
sołeckiej. 

Sołtyska Beata Wala, która 
pełni tę funkcję od 4 lat, nie 
miała kontrkandydatów. Miesz-
kańcy głosowali na „tak” lub 
„nie”. Pani sołtys zdobyła 41 gło-
sów na 51 oddanych, zostając 
sołtysem na kolejne cztery lata. 
Podczas zebrania wybrano rów-
nież Radę Sołecką Krzyżowic, 
w skład której weszli: Dariusz 
Borgiel, Tadeusz Brzana, Alfred 
Hejnoł, Mirosław Jasny, Stani-
sław Pawletko, Barbara Wala  

Rekordowa 
frekwencja

Spółka Wodna 
bez zarządu

Ponad 150 osób uczestniczyło w zebraniu wiejskim, 
które 3 lutego odbyło się w strażnicy OSP w Warszowicach. 

Zebranie w Golasowicach odbyło się 13 lutego. Sołtys 
Bogumiła Tekla przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Rady Sołeckiej, a wójt gminy Franciszek Dziendziel omówił 
inwestycje i zadania zrealizowane w sołectwie oraz najważ-
niejsze wydarzenia z życia gminy w ubiegłym roku.

Spotkanie prowadził sołtys Andrzej Szaweł, który powitał wszyst-
kich zebranych i przedstawił sprawozdanie z działalności rady so-
łeckiej za ubiegł rok. Sołtys poinformował, iż w altanie przy boisku  
w ubiegłym roku odbyło się 12 spotkań towarzyskich. Zachęcił miesz-

kańców do współpracy przy organizacji dożynek gminnych, które  
w 2018 roku odbędą się w Warszowicach. Pomoc jest potrzebna, bo 
najprawdopodobniej będą to dożynki powiatowe. 

Wójt Franciszek Dziendziel przedstawił ubiegłoroczne działania 
i omówił inwestycje dotyczące Warszowic. W planach na 2017 rok 
jest budowa parkingu przy kościele, zamontowanie urządzeń za-
bawowych dla dzieci przy miejscu postojowym dla rowerzystów w 
okolicach ul. Stawowej. Prowadzone są także rozmowy z firmą JAS 
FBG w sprawie przebudowy skrzyżowań z dwupasmówką w celu 
umożliwienia bezpiecznego dojazdu tirów do siedziby firmy oraz  
z KSSE w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
 ul. Krótkiej, Gajowej i DK -81. W wolnych głosach i wnioskach miesz-
kańcy zwrócili uwagę na duże natężenie ruchu samochodów cięża-
rowych na ul. Boryńskiej. Informowali, że kierowcy nagminnie łamią 
tam ograniczenia dotyczące tonażu. Wnioskowali o połączenie ulic: 
Osińskiej i Boryńskiej, zmianę planu przestrzennego dla ul. Boryńskiej 
oraz utwardzenie ul. Koronnej. 

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania i wybrano zarząd 
Spółki Wodnej, która zajmuje się utrzymaniem rowów melioracyjnych 
w sołectwie. Zdecydowano również, aby w 2017 roku nie podnosić 
składki. bs

i Czesław Zielonka. Postanowiono nie wybierać Komisji Rewizyjnej. 
Obecny na zebraniu wójt gminy Franciszek Dziendziel w formie 

prezentacji przedstawił najważniejsze inwestycje i działania, które 
dotyczyły sołectwa w minionym roku. Natomiast sołtys Beata Wala 
przedstawiła sprawozdanie z działalności rady sołeckiej oraz plan 
potrzeb sołectwa Krzyżowice, w którym znalazły się m.in. kontynu-
acja budowy chodnika przy ul. Śląskiej oraz przebudowa mostu nad 
Pszczynką w ramach szkód górniczych.

W wolnych głosach mieszkańcy wnioskowali m. in., aby gmina 
utworzyła dodatkowy parking przy ośrodku zdrowia – można na ten 
cel zagospodarować przeznaczoną do sprzedaży działkę przy ulicy 
Ligonia. Jak wyjaśnił wójt, to dzierżawca ośrodka powinien zapewnić 
odpowiednie warunki swoim klientom. Prowadzone są rozmowy  
z władzami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w celu wykorzystania na 
miejsca parkingowe terenu znajdującego się przy wejściu do hospi-
cjum. Dyskusję wywołała również sprawa komunikacji. Jak zauważył 
jeden z mieszkańców, z powodu opóźnień autobusów kursujących  
w Żorach, mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich domów. Muszą 
iść pieszo z Osin do Krzyżowic drogą bez chodnika. Zwrócił się również 
o pomoc w sprawie zabudowania wiaty przystankowej w rejonie pętli 
w Osinach. Dzieci, które dojeżdżają do szkół w Żorach, nie mają się 
gdzie schować przed deszczem. Kolejne wnioski dotyczyły objęcia 
komunikacją wcinki ul. Śląskiej oraz ul. Partyzantów. bs  

W wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy zwrócili się o utwar-
dzenie ul. Wyspiańskiego oraz objęcie komunikacją lokalną ul. Kocha-
nowskiego. Wyrazili obawy dotyczące reformy edukacji, zastanawiali 
się, czy prace związane z dostosowaniem budynku szkoły do nowych 
wymogów nie odbędą się kosztem innych inwestycji w ich miejscowo-
ści. Szkoła nie dysponuje bowiem ani pracownią do nauki fizyki i chemii, 
nie ma też wystarczającej ilości pomieszczeń dla VII i VIII klasy. Kolejne 
wnioski dotyczyły szybszego usuwania usterek oświetlenia ulicznego 
oraz likwidacji wyrw na drodze wojewódzkiej do Cieszyna. Jeden  

z mieszkańców zauważył również, że w ramach inicjatyw lokalnych 
we wszystkich sołectwach, poza Golasowicami, zostały zbudowane 
altany z grillem czy siłownie na świeżym powietrzu. Zaproponował, 
aby zmobilizować siły i podjąć się realizacji takiego przedsięwzięcia 
także w Golasowicach.        

W trakcie zebrania miały się odbyć również wybory nowego zarządu 
Spółki Wodnej w związku z upływem 5-letniej kadencji. Jednak dotych-
czasowy zarząd nie wyraził zgody na dalsze kandydowanie. Nie było też 
chętnych wśród mieszkańców. Postanowiono więc odłożyć wybory do 
czasu, aż znajdzie się osoba gotowa zająć się sprawami Spółki. Zosta-
nie wtedy zwołane nadzwyczajne walne zebranie w sprawie wyboru 
zarządu Spółki Wodnej w Golasowicach. Jeżeli w sołectwie nie będzie 
spółki wodnej, o rowy i dreny, zgodnie z ustawą, będą musieli zadbać 
właściciele nieruchomości, na których one się znajdują. Utrzymanie 
ich drożności jest ważne ze względu na ochronę przeciwpowodzio-
wą Golasowic. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wojciech Bazgier poinformował mieszkańców, że chętni do zajęcia 
się sprawami spółki mogą zgłaszać się bezpośrednio do referatu  
w Urzędzie Gminy Pawłowice. bs
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W nagrodę 
kursy językowe

O waranach 
z Komodo i nie tylko

Konkursy z trzech języków obcych oraz warsztaty 
z native speakerami – po raz piąty gimnazjaliści mogli 
sprawdzić swoją znajomość języków obcych. Stawką były 
trzymiesięczne kursy językowe.  

Studentka z Indonezji przez pięć dni uczyła języka 
angielskiego w szkole i przedszkolu w Golasowicach.

7 lutego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się IV edycja 
Międzygimnazjalnego Festiwalu Języków Obcych pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Pawłowice. Po raz piąty w ZSO odbyły się 
konkursy językowe dla gimnazjalistów. Młodzież z Żor, Jastrzębia  
– Zdroju, Suszca, Pierśca oraz z terenu naszej gminy sprawdziła swoją 
znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.  
W pierwszym etapie uczniowie pisali test, po którym osoby z najwięk-
szą liczbą punktów przechodziły do etapu, w którym losowane były 
pytania z zakresu gramatyki, słownictwa, kultury, historii, geografii 
oraz muzyki krajów anglosaskich oraz niemiecko- i francuskojęzycz-
nych. Pytania były trudne, bo obejmowały szeroki zakres materiału  
– np. trzeba było rozpoznać piosenkę zespołu Bee Gees, podać na-
zwisko odtwórczyni głównej roli w filmie „Jackie Kennedy”, ale też 
wiedzieć, jak nazywa się premier Wielkiej Brytanii. 

W gronie najlepszych gimnazjalistów z języka angielskiego znala-
zło się aż dwoje uczniów naszej gminy. Konkurs wygrała Maria Miler 
– uczennica Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, natomiast drugie miejsce 
zajął Jacek Czyż z gimnazjum w Pielgrzymowicach. Jacek uzyskał 
również najwyższy wynik z testu językowego spośród wszystkich 33 

Kania Anggraini Putra z Indonezji od 5 do 10 lutego była gościem 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach. Wolontariuszka 
przyjechała do Polski w ramach współpracy z organizacją studencką 
AISEC. Była to już trzecia wizyta zagranicznych studentów w tej 

placówce. - Chcemy w ten sposób zmotywować uczniów do tego, 
aby nabrali odwagi w mówieniu w języku angielskim – mówi Bożena 
Struzik, dyrektorka szkoły. Takie wizyty to dla uczniów wyjątkowa 
możliwość rozmowy w języku angielskim na różnych lekcjach  
i w czasie przerw, ale także okazja do poznania kultury kraju, z którego 
pochodzi wizytujący wolontariusz. Kania, która mieszka w Indonezji, 
w czasie swojej prezentacji przedstawiła kulturę i niezwykłą przyrodę 
tego największego archipelagu świata. Na obszarze składającym się 
z ponad 18 tys. wysp żyją niepowtarzalne gatunki zwierząt, wśród 
których wyróżnia się warany z wyspy Komodo. Smoki Komodo, uwa-
żane są za bezpośrednich potomków dinozaurów, dorastając nawet 
do 3 metrów długości. Indonezja to największy islamski naród świata. 
Około 80 proc. z 250 milionowej populacji stanowią muzułmanie. 
Używa się tu ponad 550 języków i dialektów.

Po wizycie studentki pozostały nie tylko miłe wspomnienia, ale 
także przekonanie, że warto uczyć się języków obcych. bs

uczniów startujących w konkursie. – Uczę się języka angielskiego od 
przedszkola. Oprócz zajęć w szkole raz w tygodniu mam lekcje prywatne 
– mówi uczeń. 

Trzecie miejsce w konkursie zajęła Roksana Pałczyńska – uczennica 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju. Spon-
sorem nagród dla laureatów I oraz II miejsca była szkoła językowa 
Pascal Connect, która ufundowała trzy – i dwumiesięczny kurs języka 
angielskiego w swojej placówce.

W konkursie z języka niemieckiego kolejne miejsca zajęli: 1) Paulina 
Stoszko (Gimnazjum nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju), 2) Katarzyna Piwko 
(Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach), 3) Nicola Wojtas (Gimnazjum 
nr 2 w Pawłowicach). W konkursie z języka francuskiego  najlepsi byli: 
1) Anna Skorupka (Gimnazjum w Studzionce), 2) Emilia Kolarczyk 
(Gimnazjum w Studzionce), 3) Natalia Serafinowicz (Gimnazjum  
nr 1 w Pawłowicach). bs

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pawłowicach 

ZAPRASZA!
Jesteś młodym rodzicem?

Chcesz uzyskać porady praktyczne i informacje 
dotyczące wychowania i pielęgnacji?

Głównym celem Klubu jest kreatywny rozwój dzieci w wieku 
od 1-5 lat poprzez udział w cyklicznych zajęciach:

• edukacyjnych, 
• muzyczno-rytmicznych, 

• plastyczno-artystycznych
• ruchowych

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowane osoby!
I spotkanie - 10.03. godz.17:00 w Czytelni GBP

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

KLUB MAMATO
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Święto patrona, święto szkoły
Dzień Patrona to święto społeczności szkolnej, 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 3 lutego, świętowało Gim-
nazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach.

Uroczystości były nieco smutniejsze niż te obchodzone w poprzed-
nich latach. To dlatego, że po 18 latach od powstania gimnazjum,  
w związku z planowaną reformą edukacji, szkoła ma przestać istnieć. 
W auli „Przylądek Talentów” , gdzie po mszy świętej zgromadzili 
się wszyscy uczestnicy uroczystości, wyczuwało się żal, że w takiej 
formie Dzień Patrona obchodzony jest po raz ostatni. Dlatego, de-
cyzją Kapituły Konkursu tytułem „Przyjaciela Szkoły” postanowiono 
uhonorować panie najbardziej zaangażowane w jej kilkunastoletni 
rozwój. Ten zaszczytny tytuł otrzymały: dyrektor Irena Grabowska oraz 
była wicedyrektor Halina Michalska - Dziendziel. Obie panie włożyły 
wiele serca i wysiłku w to, aby szkoła prezentowała najwyższy poziom 
kształcenia, uczyła twórczego myślenia, pomagała zrozumieć świat 
i rozwijała społecznie, uwrażliwiając na potrzeby innych. Dzięki ich 
zaangażowaniu szkoła cieszy się ogromną renomą.

W czasie uroczystości rozwiązano także konkurs fotograficzny 
„Okiem młodego fotografa”. Konkurs jest integralną częścią uroczy-
stości, gdyż patron szkoły ks. Tomasz Wuwer pasjonował się fotografią, 
a jego liczne zdjęcia zdobią korytarze szkoły. I miejsce zdobyła Mag-
dalena Pawlas za malowniczą fotografię przedstawiającą rolników 
uprawiających pole w Warszowicach. Drugą nagrodę otrzymała Ewa 
Tąta, a trzecią Mateusz Kuś. Wyróżnienia odebrali: Aleksandra Ziebura, 
Fabian Gałuszka, Oskar Grudzka, Barbara Krupka oraz Wiktoria Macura.

Od 11 lat patronem szkoły jest śp. ks. Tomasz Wuwer, charyzma-
tyczny wikary w pawłowickiej parafii i uwielbiany przez uczniów 
katecheta w gimnazjum. – On był dla nas aniołem i nadal jest – mówiła 
pani dyrektor.  

W uroczystości uczestniczyła rodzina przedwcześnie zmarłego 
księdza: jego mama Róża Wuwer, siostra Marzena Zimny wraz z mę-
żem i czwórką dzieci oraz brat ks. Arkadiusz Wuwer, który powiedział: 
- Dziękuję wam za ten zaszczyt, że wasza szkoła mogła nosić imię mojego 
brata. Sądzę, że jest z was dumny.   

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć musical 
„Niedorosła miłość”. Spektakl oparty na motywach „Romea i Julii” Wil-
liama Szekspira zachwycił widzów profesjonalizmem. Przygotowany 
przez Lidię Ponicką – Gosek i Annę Foks z piękną muzyką, tańcem i doj-
rzałą grą aktorską nie przypominał wcale szkolnego przedstawienia. 
To było prawdziwe widowisko przygotowane z rozmachem i dbałością 
o detale. Akcję uzupełniały wyświetlane w tle filmiki przygotowane 
przez trzecioklasistkę Ewę Tątę. 

 Sabina Bartecka

Laureaci konkursu „Przyjaciel szkoły” wraz z kadrą Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach.

W uroczystości uczestniczyła rodzina patrona oraz społeczność szkolna.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie fotograficznym.Gimnazjaliści zachwycili widzów talentem aktorskim.
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Kronika Policyjna
Włamanie w Warszowicach

3 lutego, ok. godz. 11.00, nieznany sprawca włamał się do 
dwóch pomieszczeń gospodarczych przy ul. Stawowej w Warszo-
wicach. Jego łupem padły przewody elektryczne i przedłużacze. 
Straty w toku ustalania. 

Uwaga na „fałszywych” 
pracowników urzędu

Dwóch nieznanych sprawców w celu wyłudzenia danych osobo-
wych podało się za funkcjonariuszy publicznych tj. pracowników 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 57-latka z Pielgrzymowic podała 
im swoje dane, nie podejrzewając oszustwa. Postępowanie w tej 

sprawie prowadzi KP Pawłowice.
Auto dachowało na dwupasmówce

Do niebezpiecznego wypadku doszło 31 stycznia po godz. 
18.00 na drodze krajowej w Pawłowicach. Kierowca nieustalo-
nego samochodu kończąc manewr wyprzedzania gwałtownie 
zmienił pas ruchu zajeżdżając drogę kobiecie prowadzącej 
samochód marki Renault Thalia. W wyniku zderzenia thalia zje-
chała z drogi do przydrożnego rowu, gdzie uderzyła w betonowy 
przepust i dachowała. Ranna kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. 
Na szczęście skończyło się jedynie na skręceniu palca lewej ręki. 
Policjanci z komendy w Pszczynie proszą o kontakt świadków 
tego wypadku w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia 
i danych kierowcy, który uciekł z miejsca i odjechał w stronę Żor. 
Można kontaktować się osobiście lub dzwonić wybierając numer 
telefonu 32 44 93 200.

Po pijaku jeździł po Osiedlu
31 stycznia, kilka minut po godz. 12.00, policjanci z komisariatu 

w Pawłowicach odebrali wezwanie na ul. Polną. Ze zgłoszenia 
wynikało, że doszło tam do zdarzenia drogowego. Okazało się, 
że kierowca volkswagena bory stracił panowanie nad pojaz-
dem i wjechał w stojącą przed blokiem hondę civic. 38-latek  

Tak w Krzyżowicach 
świętowano Dzień 
Babci i Dziadka!

Piękne występy wyrażające wdzięczność i pamięć naj-
młodszych, wzruszyły niejedną babcię i niejednego dziadka.

Tegoroczna uroczystość z udziałem 170 gości, sala wypełniona była 
po brzegi, odbyła się 3 lutego. Dzieci pod opieką i z pomocą wychowaw-
ców przygotowały upominki dla swoich babć i dziadków. Nie zabrakło 
również specjalnie przygotowanej na tą okazję części artystycznej,  
w której wystąpili wszyscy uczniowie szkoły. Zorganizowanie tak du-
żej imprezy wymaga dużego poświęcenia i trudu. Dlatego pierwsze 
ustalenia dotyczące wyboru programu i doboru strojów rozpoczynają 
się już w listopadzie. Od grudnia trwają próby, aby wszystko dopiąć 
na przysłowiowy ostatni guzik. Efekt był niesamowity. Zobaczyliśmy 
spektakl słowno - muzyczny, koncert życzeń z największymi hitami 
polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej oraz spektakl o babci  
i dziadku. Wrażenie robiły skomplikowane układy choreograficzne 
(walc angielski, taniec hinduski, taniec afro, samba) oraz piękne ko-
stiumy. Okazuje się, że wszystkie 
wykonane zostały przez nauczy-
cielki tej szkoły! - Kroków samby 
i walca uczyliśmy się nawet w 
czasie ferii – opowiada Justyna 
Zawierucha, wychowawczyni 
klasy IV, która zachwyciła zebra-
nych taneczną podróżą przez 
kontynenty. - Dzieci były bardzo 
chętne do pracy. Cieszyły się, że 
mogą wystąpić dla swoich babć 
i dziadków.               

Po występach nastąpił naj-
bardziej wzruszający moment 
- życzenia, całusy, buziaki i pa-
miątkowe laurki dla najukochań-
szych babć i dziadków.

 Sabina Bartecka

Już od 10 lat, w Krzyżowicach uroczystość z okazji Dnia Babci  
i Dziadka organizowana jest z dużym rozmachem. To największa obok 
czerwcowego festynu impreza szkolona. W jej przygotowanie angażuje 
się cała społeczność szkolna oraz rodzice, którzy zapewniają zaproszo-
nym gościom poczęstunek w postaci pysznych domowych wypieków.

z Żor wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Na szczęście, nikt 
przez niego nie ucierpiał. Skończyło się jedynie na uszkodzonej 
karoserii samochodów. Warto zaznaczyć, że w takim stanie 
przejeżdżał niedaleko znajdujących się tam dwóch szkół. Za 
takie nieodpowiedzialne zachowanie na drodze mogą mu teraz 
grozić nawet 2 lata więzienia, utrata na dłuższy czas prawa jazdy 
i dotkliwe kary finansowe.  

Małżeństwo ranne w wypadku
Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku drogowego na 
„wiślance” w Pawłowicach. 30 stycznia, około 20.30, kierowca 
volkswagena zderzył się z dostawczym jumperem podczas 
zmiany pasa ruchu. Do zdarzenia doszło w rejonie lokalu ga-
stronomicznego „Wodnik”. Obydwa samochody zatrzymały się 
dopiero na barierach energochłonnych rozdzielających prze-
ciwległe pasy dwupasmówki. Do szpitala trafiło małżeństwo  
z Niemodlina podróżujące volkswagenem.

Uważajmy na nowym skrzyżowaniu!
Od kilku tygodni na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną  
w Pawłowicach obowiązuje nowa organizacja ruchu. Kie-
rowcy jadący dwupasmówką muszą baczniej przyglądać się 
znakom i zachować szczególną ostrożność. Przekonał się  
o tym 42-latek z Żor, który swoją podróż passatem zakończył 
w szpitalu. Do zdarzenia doszło 2 lutego kilka minut po 13.00. 
Kierowca passata, jadący w kierunku Żor na skrzyżowaniu  
z ul. Pszczyńską usiłował skręcić w lewo do centrum Pawłowic. 
Odstąpił jednak od tej próby i kontynuował jazdę na wprost. 
To zamieszanie na drodze spowodowało, że doszło do zde-
rzenia czołowego z fiatem punto, którym kierował 43- letni 
mieszkaniec Studzionki. Obydwaj mężczyźni z obrażeniami 
klatki piersiowej zostali przewiezieni do szpitala. W wypadku 
ucierpiał jeszcze pasażer volkswagena, który również trafił pod 
opiekę lekarzy.
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Tancerki z grupy Black Milk Crew.Wśród uczestników biegu rozlosowano pomarańczowe koszulki.

Zapytaj prawnika
Rozpoczynamy nowy cykl w gazecie dotyczący po-

rad prawnych. Rozpoczniemy go od ważnych informacji 
dotyczących przekazywania majątku najbliższym. W tym 
wydaniu gazety: testament.   

Przekazać majątek najbliższym i zadbać o ich spokojną przyszłość 
można na kilka sposobów. Jedną z form przekazania majątku może być 
testament. Testament z jednej strony jest czynnością prawną służącą 
do uregulowania przede wszystkim sytuacji majątkowej po śmierci, 
zaś z drugiej strony stanowi dokument odzwierciedlający wolę co do 
rozrządzeń na wypadek śmierci.

Testament trzeba sporządzić osobiście
Sporządzając testament spadkodawca wskazuje kto po jego 

śmierci ma odziedziczyć jego majątek, wyłączając w ten sposób 
dziedziczenie ustawowe. Dla osób, które wybrały tą formę przekazania 
majątku znaczenie ma zwykle fakt, że do czasu ich śmierci mogą oni 
swobodnie dysponować swoim majątkiem, a w szczególności zbywać 
i nabywać do niego różne przedmioty. Co do zasady spadkobierca 
powołany do dziedziczenia w testamencie odziedziczy wszystko to, 
co spadkodawca posiadał na dzień swojej śmierci. Testament można 
sporządzić jedynie osobiście oraz posiadając pełną zdolność do 
czynności prawnych, a więc jeśli jesteśmy osobą pełnoletnią oraz nie 
zostaliśmy ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo. Polskie 
prawo zakazuje sporządzania testamentów wspólnych, nawet jeśli 
rozrządzenia te dotyczą majątku wspólnego. W związku z tym każdy 
z małżonków sporządza swój własny testament, bez względu na to, 
jaki ustrój majątkowy panuje w ich małżeństwie.

Są dwa rodzaje testamentów
Na gruncie polskiego prawa wśród testamentów wyróżniamy 

między innymi testament holograficzny i testament notarialny. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że każdy z nich ma taką samą doniosłość 
prawną.

Testament holograficzny, zwany również własnoręcznym jest te-
stamentem, którego sporządzenie jest zwykle najprostsze. Wystarczy, 
że będzie on napisany przez testatora w całości pismem ręcznym, 
podpisany i opatrzony datą. Błędne czasem panuje przekonanie, że dla 
ważności testamentu własnoręcznego istnieje konieczność sporządze-
nia go w obecności świadków. Niewskazane jest zamieszczanie na nim 
jakichkolwiek innych podpisów, za wyjątkiem podpisu spadkodawcy.

Testament notarialny jest sporządzany w formie aktu notarialnego 
przez notariusza. Nie obowiązuje żadna rejonizacja, a więc spadko-
dawca może dokonać takiej czynności na terenie całego kraju i udać 
się do dowolnej kancelarii notarialnej. Oryginał aktu notarialnego zo-
staje podpisany przez testatora oraz notariusza i jest przechowywany  
w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat, a następnie, tak jak każdy 
inny akt notarialny, zostaje przekazany do archiwum właściwego sądu 
rejonowego. Z testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego 
testator otrzymuje wypisy, które mają moc oryginału.

Jak sporządzić testament?
Testament jest jednostronną czynnością prawną, więc nie ma po-

trzeby, aby przy jego sporządzeniu była obecna osoba powołana do 
spadku. Należy jednak posiadać podstawowe informacje dotyczące 
spadkobiercy, jak jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, czy 
imiona rodziców.

Testament może być sporządzony w ten sposób, że testator powoła 
do całości spadku jedną osobę albo kilka osób określając w jakich 
udziałach będą one dziedziczyć. Jeśli testator powoła do całości spad-
ku kilka osób, nie określając jednak ich udziałów to domniemywa się, 
że dziedziczą oni w częściach równych. W związku z tym, jeśli do ca-
łości spadku zostanie powołanych kilka osób w częściach równych, to  
w takich częściach dziedziczą oni każdy składnik majątku spadkodaw-
cy. Niestety nie zawsze to jest intencją spadkodawcy.

Dla syna dom, dla córki - samochód
Spadkodawca często chce mieć pewność, że dany składnik majątku 

przypadnie w całości konkretnej osobie, np. syn odziedziczy nierucho-
mość, a córka samochód i oszczędności. Na gruncie polskiego prawa 
nie ma możliwości sporządzania tego typu testamentów (testament 
działowy). Nie wdając się w tym miejscu w szczegóły, pragnę zauwa-
żyć, że wejście w życie przepisów wprowadzających do polskiego 
porządku prawnego instytucję zapisu windykacyjnego częściowo 
rozwiązało ten problem.

Kiedy się rozmyślimy
Testament można w każdej chwili odwołać poprzez sporządzenie 

nowego testamentu, zniszczenie lub pozbawienie go cech decydu-
jących o jego ważności albo dokonanie zmiany postanowień zawar-
tych w modyfikowanym testamencie. Uprawnienie to przysługuje 
wyłącznie testatorowi. Nie jest ważne z jakich powodów testament 
zostanie odwołany, a w szczególności testator nie ma żadnego obo-
wiązku uzasadniania swojego postępowania. W przypadku odwoła-
nia testamentu w całości i braku sporządzenia nowego, po śmierci 
spadkodawcy dojdzie do dziedziczenia ustawowego, a więc według 
porządku określonego przepisami kodeksu cywilnego.

Wydziedziczenie a testament  
Czasem słyszy się, że wydziedziczeniem danego członka rodziny 

jest niepowołanie go do dziedziczenia w testamencie. Być może 
jest to ogólne przekonanie, albo jedynie sformułowanie używane  
w języku potocznym, jednakże tak czy inaczej jest ono błędne. Według 
przepisów kodeksu cywilnego wydziedziczeniem jest pozbawienie 
uprawnionych prawa do zachowku, zaś zachowkiem jest roszczenie 
uprawnionych osób o świadczenie pieniężne, najczęściej skierowane 
do spadkobiercy (czasem do osób które otrzymały darowizny doli-
czone do spadku), które ma pełnić swoistą rekompensatę za to, że 
spadkodawca rozporządził swoim majątkiem w ten czy inny sposób. 
Innymi słowy mówiąc, instytucja zachowku ma na celu ochronę najbliż-
szej rodziny przed krzywdzącymi ją rozporządzeniami spadkodawcy. 
Uprawnionymi osobami są jedynie zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki 
itd.), małżonek i rodzice spadkodawcy, ale tylko wtedy jeśli byliby 
powołani do spadku z ustawy. A więc rodzice będą uprawnionymi 
do zachowku tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych 
zstępnych. Roszczenie o zachowek jest uprawnieniem, a nie obowiąz-
kiem, więc najbliżsi mogą a nie muszą go dochodzić. Wydziedziczyć 
daną osobę, a więc pozbawić zstępnych, małżonka lub rodziców prawa 
do zachowku można jedynie w testamencie. Poza tym możliwe jest to 
tylko w sytuacji, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, a więc 
gdy uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie 
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. nad-
używa alkoholu), dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej 
z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie 
dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. nie 
interesuje się losem spadkodawcy,  nie opiekuje się nim w chorobie, 
nie utrzymuje żadnych kontaktów), czego spadkodawca nie potrafi 
wybaczyć. Co ważne, przyczyna powinna wynikać z treści testamentu.

Przepisy kodeksu cywilnego dają dość szeroką swobodę testowa-
nia. Sprowadza się ona do samodzielnego decydowania przez spadko-
dawcę o losach jego majątku, który pozostawi po swojej śmierci, bez 
konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody czy usprawiedliwiania 
swojej „ostatniej woli”.

Dominika Witoszek
notariusz w Pawłowicach
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Składanka 
bajek dla dzieci

2 marca, godz. 17.00
           

Najmłodszych wielbicieli filmów 
na dużym ekranie zapraszamy 
na składankę polskich bajek 
animowanych. Dzieci zobaczą 
pięć bajek: „Zimowy stragan”, 

„Jak Jano słońce sprowadził” „Balladę o roztrzepanym rycerzu”, 
„Testament Fileasa Fogga”z Bolkiem i Lolkiem oraz „Czarnoksięż-
nika” z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka.   

„Egzamin”
2 marca, godz. 19.00

„Egzamin” to nagrodzo-
ny za najlepszą reżyserię 
w Cannes najnowszy film 
laureata Złotej Palmy za 
„4 miesiące, 3 tygodnie, 
2 dni”. Przenikliwy obraz 
współczesnego człowieka 
rozdartego między wy-
znawanymi wartościami,  

a coraz dalej idącymi kompromisami. Rumuński reżyser Cri-
stian Mungiu sięga znów po szokujący temat. Tym razem jest to 
bezlitosny opis korupcyjnych układów trawiących rumuńskie 
społeczeństwo. Chodzi o elity: nauczycieli, lekarzy, policjantów, 
którzy, łamiąc prawo, świadczą sobie wzajemnie przysługi, 
coś załatwiają, spłacają długi wdzięczności lub – jak 50-letni 
doktor z Klużu, bohater „Egzaminu” – idą na kompromisy, żeby 
zapewnić lepszą przyszłość przystępującej do matury córce.

„Bóg 
w Krakowie”
5 marca, godz. 18.00

W okresie Wielkiego 
Postu Gminny Ośrodek 
Kultury zaprasza widzów 
na film w reżyserii Dariusza 
Reguckiego, będący reflek-
syjną opowieścią o wierze, 
nadziei, przebaczeniu, po-
święceniu, miłości i wolno-
ści, ale przede wszystkim  

o tęsknocie człowieka za Bogiem.Siedem epizodów opowiada-
jących historię krakowian, które spaja św. Albert Chmielowski 
będący przewodnikiem widza. W głównych rolach: Jerzy Trela, 
Dorota Pomykała, Barbara Kurzaj, Radosław Pazura, Kamilla 
Baar, Rafał Zawierucha, Edward Lubaszenko, Piotr Cyrwus, 
Maciej Słota oraz Jadwiga i Dariusz Basińscy z kabaretu Mumio.

Bilety w cenie 10 zł i 8 zł do nabycia przed seansem.
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Prenumerata „Racji Gminnych”
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zachęca do prenumeraty 

dwutygodnika Gminy Pawłowice „Racje Gminne” na 2017 r.
Prenumerata roczna kosztuje 40,80 zł i obejmuje 24 wydania 

gazety. Można zamówić także prenumeratę skróconą od 4 do 12 
numeru za 18 zł lub od numeru 13 do 24 za 24 zł. Istnieje możliwość 
zamówienia prenumeraty wraz z przesyłką na wskazany adres. 
Należy wtedy dodatkowo pokryć koszt wysyłki. Druk zamówienia 
prenumeraty dostępny jest na stronie: www.gokpawlowice.pl. 
Informacje na temat prenumeraty można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32 4722 570.

NR 
24
(527)

15-31.12.2016 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

Górnicze święto  
z udziałem  
wiceministra

Nowatorskie 
rozwiązanie 
firmy z Pawłowic

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Wielka Orkiestra zagra 
ponownie w Pawłowi-
cach

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl

w 
nu

me
rze

strona 4 strona 6 strona 9strona 8

RACJE

zdj. bs

strona 9strona 13
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Mikołaj rozdawał prezenty

Betlejemskie 
Światło Pokoju

strona 5

strona 16

NR 
01
(528)

01-15.01.2017 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

Wybudowali chodnik 
w Pielgrzymowicach

Jarmark zgromadził 
lokalnych twórców

Rekord Polski 
na basenie 
w Pawłowicach

Ulica Zapłocie już 
przejezdna

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl

w 
nu

me
rze

strona 2 strona 2 strona 16strona 12

RACJE

zdj. bs
zdj. bs

strona 9strona 13
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Budżet na 2017 rok uchwalony! strona 4

Wybory sołtysa Osiedla strona 3Mandaty 
za palenie śmieci

strona 3 strona 6

NR 
02
(529)

16 - 31.01.2017 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

Ośrodek zdrowia 
w Golasowicach 
do remontu

Gmina w liczbach. 
Urząd podsumował 
2016 rok

Zebrania wiejskie 
- sprawdź termin

Sytuacja jest stabilna 
- rozmowa z wójtem 
gminy

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl

w 
nu

me
rze

strona 2 strona 3 strona 7strona 3

RACJE
strona 9strona 13

zd
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s

Z górki na pazurki. Rozpoczęły się ferie strona 8

Biżuteryjne Babskie Sprawy
Gminna Biblioteka Publiczna filia „Osiedle” serdecznie zaprasza 

wszystkie kreatywne panie na kontynuację cyklu spotkań 
pt. „Biżuteryjne Babskie Sprawy”. 

Zajęcia organizowane są w ramach cyklu „Babskie Sprawy Od 
Nowa” przy współudziale Stowarzyszenia Kobiece Centrum Twór-

czości i Gminnego Ośrodka Kultury. Spotkanie 
inauguracyjne odbędzie się  

w środę, 22 lutego, o godzinie 17.00 
w czytelni biblioteki. Zajęcia w ra-

mach cyklu będą odbywać się w środy 
w terminie od 22 lutego 

do 5 kwietnia, w godz. 17.00 – 19.00. 
Informacje: 32/ 47 222 66. 

NR 
03
(530)

01 - 15.02.2017 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

Czy budownictwo 
przechodzi zastój?

Marsz PamięciDotacje do kotłówNajpiękniej 
oświetlone domy 
nagrodzone

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl

w 
nu

me
rze

strona 2 strona 3 strona 6strona 4

RACJE
strona 9strona 13
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Zawodnicy z Warszowic w światowej czołówce curlingu! strona 12

Rekordowy finał! strona 8Z wizytą we Francji strona 7

Teatrzyk dla dzieci
17 marca, godz. 17.00, Centrum Kultury Pawłowice

Teatr Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna zaprasza najmłodszych 
miłośników teatru na zabawną opowieść o Pasibrzuchu, któremu 
wydawało się, że jest mądrzejszy niż rodzice. I zjadł mamę, tatę, 
dziewczynkę z koniczynką i wieśniaka z sianem. Nie obawiajcie się 
Was nie zje... Dynamiczna, pełna niespodziewanych zwrotów akcji  
i znakomitego humoru adaptacja baśni czeskiego poety i etnografa 
Karla Jaromíra Erbena z pewnością spodoba się wszystkim dzieciom. 
Bilety do nabycia online lub w kasie Gminnego Ośrodka Kultury 
od 20 lutego. Radzimy się pospieszyć, bo bilety na teatrzyki sprze-
dają się w ciągu kilku dni.     

Klub Podróżnika
Podróżujesz po świecie, a może na nowo odkrywasz Polskę? 

Chcesz podzielić się swoimi wrażeniami i po-
słuchać relacji innych? Zgłoś się do Gminnej 

Biblioteki Publicznej (telefonicznie – nr tel. 
47 22 198, osobiście lub przez FB), która 

chce utworzyć Klub Podróżnika - Pasjonaty. 
Pierwsze spotkanie już w marcu.

Nino Haratischwili 
„Ósme życie

(dla Brilki)”
Gminna Biblioteka Publiczna poleca sagę rodzinną wielokrotnie 

nagradzanej reżyserki teatralnej oraz pisarki, uznanej za literackie 
odkrycie ostatnich lat. 

Monumentalna, przerażająca, ale i piękna powieść, która z roz-
machem na 1300 stronach ukazuje nie tylko fikcyjną, gruzińską 
rodzinę, ale i niemal całe XX stulecie. 

Narratorka powieści – Nica, jest prawnuczką Anastazji Jaszi, córki 
najsłynniejszego w carskiej Rosji gruzińskiego wytwórcy czekolady. 
Wraz ze Stazją i kolejnymi pokoleniami rodziny Jaszi zanurzamy się 
w gąszcz historii najkrwawszego ze stuleci.

Życie, które obserwujemy na kartach powieści, jest bolesne  
i niespełnione pod każdym względem. Indywidualne pragnienia, 
zdolności i wrażliwość są miażdżone przez bezwzględne i często 
wręcz szalone poglądy i czyny rządzących. Najbardziej doświadczone 
przez wielką historię są kobiece bohaterki. Każda z nich to ciekawa 
i złożona osobowość. Nawet drugoplanowe i epizodyczne postacie 
mają tu swoje historie, ich losy 
przedstawione są w pasjonujący 
sposób, który sprawia, że nie spo-
sób oderwać się od lektury.

Książki są dostępne w Bibliotece Centralnej 
oraz w filiach: Osiedle i Pielgrzymowice

22 lutego

cena 40 zł
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Curling integruje 

Wrócili z medalami 

Na lodowisku w Pawłowicach odbył się już po raz 
siódmy Ogólnopolski Turniej Pawłowic w curlingu.

Aż pięć medali przywieźli zawodnicy  UKS Budo Paw-
łowice z Mistrzostw Polski w Mikołowie. Zawody odbyły się 
28 stycznia.

W rozgrywkach, które trwały od 3 do 5 lutego, uczestniczyło aż 16 
drużyn. Do Pawłowic przyjechały drużyny z Bełchatowa, Warszawy, 
Katowic, Krakowa i Gliwic. Gospodarzy reprezentowało 5 drużyn KS 
Warszowice. 

Rywalizacja zasługuje na miano międzypokoleniowej, bowiem 

W Mistrzostwach Polski Ju - Jitsu Juniorów i Młodzieżowców  
w konkurencji Fighting i Ne Waza oraz Turnieju Ju - Jitsu Juniorów  
i Młodzików w konkurencji Fighting i Ne Waza wzięło udział łącznie 
220 osób z 40 klubów z całej Polski. Nasi zawodnicy zdobyli dwa złote 
i trzy srebrne medale.  W konkurencji walk fighting młodzieżowców 
II miejsce zdobyła Agata Pustelnik. N drugim stopniu podium stanął 
również Michał Gogola, reprezentujący juniorów. Z kolei Błażej 
Krawiec był drugi w konkurencji walk ne waza juniorów. Świetnie 
spisał się nasz junior młodszy Daniel Krawiec, który w obydwu kon-
kurencjach był najlepszy w swojej kategorii wagowej. Do turnieju 
zawodnicy przygotowywali się pod okiem trenera Leszka Kremca. bs

jako równi z równym walczyli zawodnicy w wieku 12 lat i 60. - Curling 
jak mało który sport potrafi zacierać wszelakie różnice – podkreśla 
Damian Herman, organizator rozgrywek. – Grają młodsi ze starszymi, 
kobiety z mężczyznami. Ważne jest to, że młodzi gracze mogą poczuć na 
„własnej skórze” jak wygląda gra na poziomie mistrzowskim.

Turniej wygrała drużyna gwiazd, czyli reprezentacja AZS Gliwice 
„Rozbitki”. W jej składzie są: aktualna mistrzyni juniorek i seniorek 
Marta Pluta, reprezentantka Polski Ewa Nogły, mistrz Polski juniorów 
i wicemistrz Polski seniorów Konrad Stych oraz były mistrz Polski 
Maciej Cesarz. 

Na drugim miejscu zawody ukończył inny gliwicki zespół AZS 
„Ogień”, zaś brązowe medale przypadły drużynie KS Warszowice „Old 
Curlers”.  Nasi zawodnicy przygotowują się do wyjazdu na Mistrzostwa 
Świata Seniorów 50+ w Kanadzie.

Dla dwóch naszych najmłodszych drużyn zawody w Pawłowicach 
były formą treningu przed wyjazdem na Finały Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w Krynicy. Dziewczęta w składzie: Monika Wosiń-
ska, Marlena Dziewirz, Klaudia Szmidt i Karolina Nowak oraz chłopcy: 
Bartosz Porwisz, Szymon Gęborys, Dominik Szmidt i Robert Kamiński 
pokazali się z dobrej strony, prezentując wysoki poziom rozgrywek.  

Inna zawodniczka klubu z Warszowic, Ewa Nogły, w najbliższych 
dniach wraz z reprezentacją Polski będzie uczestniczyć w Europejskim 
Festiwalu Młodzieży w Sportach Zimowych w Erzurum w Turcji. bs

Zwycięzcy turnieju AZS Gliwice „Rozbitki”.

Najmłodsza drużyna turnieju KS Warszowice. Zawodnicy „Old Curlers” i organizator turnieju Damian Herman. 
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Narciarskie szusy 
w Istebnej

W miniony weekend, na stoku „Złoty Groń” w Istebnej 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Pawłowice w Narciarstwie 
Alpejskim o Puchar Wójta.

Rywalizacja okazała się wspaniałą sportową zabawą dla całych 
rodzin. Dopisała piękna słoneczna pogoda i humory. W zawodach star-
towały całe rodziny: dzieci wraz z rodzicami oraz wnuczęta ze swoimi 
dziadkami. Wszyscy mieli do pokonania stok, na którym ustawiono 
bramki do slalomu. Najmłodszym zawodnikiem okazał się Tymoteusz 
Krosny, który w lipcu skończy 7 lat, a najstarszym Marian Stanieczko. 
Obaj imponowali techniką i umiejętnościami jazdy na nartach. Trasę 
pokonywano dwukrotnie, sumując czasy z poszczególnych przejaz-
dów. Zawodnicy podeszli do konkurencji ambitnie, co w przypadku 
kilku osób zakończyło się wypadnięciem z trasy. Nie popsuło to 
jednak nikomu dobrego nastroju, bo te zawody pomyślane były 
jako wspaniała zabawa na śniegu, którego w Istebnej nie brakowało.

Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek oraz zniżka na 
karnet narciarski. bs

Poniżej lista zwycięzców:
dziewczynki 8-11 lat: I miejsce Lena Bartecka, II miejsce Hanna 
Kubicka, III miejsce Wiktoria Paszyna
dziewczyny 12-15 lat: I miejsce Milena Bartecka, II miejsce Alicja 
Bieryt, III miejsce Jasmina Peitz; 
dziewczyny 16-21 lat: Anna Porwisz
kobiety 22-40 lat: I miejsce Sabina Bartecka, II miejsce Agnieszka 
Śmieja, III miejsce Brygida Peitz
kobiety powyżej 41 lat: I miejsce Anna Osiadły, II miejsce Żaneta 
Rudzka, III miejsce Renata Pytel
chłopcy do 7 lat: I miejsce Tymoteusz Krosny
chłopcy 8-11 lat: I miejsce Franek Krosny, II miejsce Dominik Peitz, 
III miejsce Marcin Szczepański, 
chłopcy 12-15 lat: I miejsce Szymon Dziendziel
chłopcy 16-21 lat: I miejsce Daniel Borówka, II miejsce Antoni Rudzki, 
III miejsce Radosław Pisarek
mężczyźni 22-40 lat: I miejsce Szymon Domin, II miejsce Adam 
Brandys, III miejsce Marek Król
mężczyźni powyżej 41 lat: I miejsce Bartłomiej Pytel, II miejsce 
Marcin Stanieczko, III miejsce Marian Stanieczko

Boisko GOS bezpłatne dla klubów
Wszystkie kluby działające na terenie gminy Pawło-

wice mogą korzystać bezpłatnie z boiska ze sztuczną 
nawierzchnią o wymiarach 90 x 50 metrów, znajdu-
jącego się przy GOS w Pawłowicach, po uprzednim 
ustaleniu terminu z przedstawicielem zarządu GKS 
Pniówek’74 Pawłowice. Kontakt: Stanisław Janosz  

– tel. 506 365 312, Rafał Wadas – 690 312 590.

Lodowisko 
do 28 lutego

Tylko do końca lutego będzie 
czynna ślizgawka 

w Pawłowicach. Od 1 marca 
rozpocznie się rozmrażanie 

płyty lodowiska i przygotowa-
nie obiektu do wiosny.

zd
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Telefon komisariatu w Pawłowicach 
32 449-45-10 - czynny całą dobę

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 8.00 do 13.00
(najbliższy dyżur 03.03.2017 r.)

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

PUP
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 7.30 do 14.00 

(najbliższy dyżur 03.03.2017 r.) 
 • doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 
udziela informacji w zakresie realizowanych programów akty-
wizacyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji 

bezrobotnych, pomaga ustalić ścieżkę kariery 

Urząd Skarbowy
01.03.2017 r. w godz. 7.30 do 14.30  

23.03.2017 r. w godz. 9.00-13.00
• porady dotyczące podatków, rozliczeń i spraw finansowych

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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: 
Tom - Elektro I, tel. 32/ 47 107 
66, 66 07 58 774, 60 411 00 73 

lub Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych: 
- Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292 

(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 
396 250, 509 922 931 (w pozostałych 
godzinach).

AKCJA PIT
1 marca, 5 kwietnia, 27 kwietnia w godz. 7.30 – 14.30.
W Urzędzie Gminy Pawłowice czynny będzie punkt przyjmowa-

nia zeznań podatkowych za 2016 rok. 

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unij-

nych i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00

(najbliższy termin 07.03.2017)
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji na 

temat odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 
Kontakt do Działu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 32/7562 

362; 32/7562 83.

Uwaga! Ptasia grypa
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie rozpoczął kontrole gospodarstw 

w powiecie pszczyńskim. Nałożono już pierwsze mandaty za niezgłoszenie ho-
dowli do ewidencji oraz trzymanie kur na wolnym wybiegu.

W związku z wprowadzeniem z dniem 27 grudnia 2016r. na terenie Polski restrykcji dotyczących 
utrzymania drobiu, właściciele hodowli mają obowiązek zgłoszenia jej do ewidencji, trzymania drobiu 
w zamknięciu oraz zachowania podstawowych środków higieny. W przeciwnym razie grożą im kary 
w wysokości od 800 do 8.000 zł. 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym utrzymania drobiu, należy:
- trzymać drób lub inne ptaki w gospodarstwie w odosobnieniu, w szczególności w zamkniętych 

obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem oraz 
ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

- przekazać lekarzowi weterynarii listę miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, 
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

- nie karmić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których 

jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami 
z gospodarstwa.

Ze szczegółowe informacjami dotyczącymi zakazów i nakazów utrzymania drobiu i innych ptaków 
można zapoznać się na stronie www.piwetpszczyna.pl. 

Zgłoszenia (w których należy podać miejsce utrzymania drobiu, gatunki i ilości drobiu, dane 
hodowcy) przyjmowane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pszczynie w formie: te-
lefonicznej (32) 210-51-66, faksem (32) 210-51-66, poprzez e-mail: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl.

Ogłoszenia Urzędowe
Do sprzedania działka przy ul. Kraszewskiego 

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza kolejny przetarg ustny 
nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej na terenie Golasowic i Jarząbkowic 
przy ul. Kraszewskiego. Przetarg odbędzie się 28 marca 2017r. 
o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjedno-
czenia 60, salka narad nr 0.14. Osoba uprawniona do udzielania 
informacji: Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319. 

II przetarg na sprzedaż działki w Krzyżowicach 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nie-

ograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Krzyżowicach przy ul. Ligonia, nr 
działki 68/31 o powierzchni 1207 m kw. za cenę wywoławczą 
70.000 zł. Nieruchomość położona jest na terenach usług zdro-
wia - symbol planu „UZ” z dopuszczeniem zabudowy usługowej 
użyteczności publicznej.

Działka w Warszowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w Warszowicach przy ul. Stawowej. Przetarg odbędzie się 28 
marca 2017r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 60, salka narad nr 0.14. 

Szczegółowych informacji udzielają: Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień, 
w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-315, (32) 47-56-319.

Drzwi aluminiowe do sprzedania
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż materiałów uzyskanych podczas 
wymiany drzwi w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. Do 
sprzedania są drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach 
180x221 cm za wywoławczą cenę 250 zł brutto.Przetarg odbędzie 
się 21.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminny w Pawłowicach, 
ul. Zjednoczenia 60. Informacji udziela: Justyna Lasek, tel. (32) 47 
56 360.

Sprzedam M-5 
w Pawłowicach, 

po remoncie, 
układ szwedzki, 

bezpośrednio, I piętro, 
tel. 661 915 083

Orzechy włoskie 
łuskane kupię 

tel. 608 390 951
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REKLAMY

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w 
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 

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

• 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

Zapraszamy:

NOWA WIOSENNA NOWA WIOSENNA 
KOLEKCJA ODZIEŻYKOLEKCJA ODZIEŻY

BIGA Pawłowice, ul.A.Mickiewicza 17B

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00
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Największa w Europie 
Przedszkoliada Tour 
w Pawłowicach!

Przedszkolaki opanowały halę sportową! 7 lutego, 
w Pawłowicach odbyła się piąta edycja „Przedszkoliady”, 
największego w Europie cyklu imprez dla przedszkolaków. 

W wydarzeniu uczestniczyło kilkaset dzieciaków dopingowanych 
przez swoich rodziców. Swoje reprezentacje miało aż dziewięć placó-
wek z naszej gminy i okolic, w tym przedszkola w Pielgrzymowicach, 
Golasowicach oraz „Jaś i Małgosia” w Pawłowicach i Jarząbkowicach. 

Dla uczestników przygotowano osiem stacji. W strefie piłki nożnej 
razem z przedszkolakami ćwiczyli juniorzy GKS’74 Pniówek Paw-
łowice. Na stacji siatkarskiej aktywne przedszkolaki zagrały razem  
z zawodnikami Jastrzębskiego Węgla. Siatkarskie szlify mogli zdo-
bywać pod okiem kapitana Patryka Strzeżka, Marcina Bachmatiuka, 
Jakuba Popiwczaka, a także Macieja Muzaja. – Dzieciaki są bardzo 
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zaangażowane. Jesteśmy tutaj, aby dodać im odwagi i przekazać trochę 
pozytywnej energii – przyznał Jakub Popiwczak. Przy bramkach do 
piłki ręcznej czekał na nich Czarny Rycerz, maskotka Jastrzębskie-
go Węgla, a przy stacji koszykarskiej – wolontariusze z gimnazjum  
w Strumieniu. W przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami 
dzieci zasiadały przy długim arkuszu papieru, rysując wszystko, co 
kojarzy im się ze sportem. Pawłowickie dzieło razem z innymi pracami 
powstałymi podczas pozostałych edycji Przedszkoliady utworzy jeden 
wielki rysunek autorstwa aktywnych przedszkolaków przedszkoliada.
pl pod tytułem „Pokoloruj Sport”. 

- Jest super! – mówiła uśmiechnięta Zuzia Szary, sześciolatka  
z Golasowic. – Tak mocno odbiłam piłkę, że przeleciała na drugą stro-
nę siatki. – Ja czekam na mecz piłki nożnej – dodał Szymon Janecki.  
– Podoba mi się Kangurek.   

Prze całe zawody dzielnym przedszkolakom towarzyszył czerwony 
Kangurek – sympatyczna maskotka Przedszkoliady. Kangurek chęt-
nie pozował do zdjęć i obowiązkowo przybijał „piąteczkę” z każdym 
uczestnikiem zawodów. W Przedszkoliadzie nie chodzi bowiem  
o wyniki, ale o zabawę i radość, jaką niosą ze sobą sport i aktywność 
fizyczna.     

Nie nudzili się również rodzice, którzy przyjechali ze swoimi po-
ciechami. Zorganizowano dla nich konkurs, w którym mieli odbijać 
piłkę sposobem górnym oraz dolnym. Jak się okazało, rodzice radzili 
sobie naprawdę dobrze. Podobnie jak ich pociechy. A w nagrodę 
otrzymali wejściówki na mecz Jastrzębskiego Węgla. Dla wszystkich 
dzieci uczestniczących w imprezie były dyplomy, medale i upominki 
– wejściówki na basen. Na tych zawodach wszyscy byli zwycięzcami!

 Sabina Bartecka

Grupa Azoty Przedszkoliada Tour to cykl imprez o charakterze 
sportowym dla aktywnych przedszkolaków. Cykl imprez jest 
elementem ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przed-
szkoliada.pl. W roku 2017 odbędzie się 35 imprez zorganizowanych 
w 23 lokalizacjach na terenie całej Polski, w tym w Pawłowicach.


