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W ramach remontu przewidziano 
wykonanie nawierzchni z betonu as-
faltowego, umocnienie pobocza oraz 
położenie warstwy ścieralnej na od-
cinku remontowanym w 2013 roku.

Dwie inwestycje
 w tym samym czasie

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że remont DW 938 został 
podzielony na dwa etapy. Pierwszy 
realizowano dwa lata temu. Nie 
został on jednak zakończony. Ze 
względu na brak funduszy, ZDW 
w Katowicach musiał przerwać 
prace. Drogę otwarto dla ruchu,  
a ułożenie warstwy ścieralnej oraz 
remont odcinka między groblami 
odłożono na czas późniejszy. Oka-
zja do wznowienia robót pojawiła 
się z chwilą rozpoczęcia budowy 
obwodnicy Pawłowic. Władze gmi-
ny od samego początku zabiegały  
o to, aby obie inwestycje realizować  
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w tym samym czasie. Zwłaszcza, że 
na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia 
i DW 938 planowana jest budowa 
ronda, a inwestycja wymaga wyłą-
czenia ruchu na drodze wojewódz-
kiej. Aby po raz kolejny nie trzeba 
było zamykać drogi 938 na potrzeby 
wyremontowania ostatniego odcin-
ka ulicy wzdłuż Stawu Młyńskiego, 
zdecydowano, że oba zadania (budo-
wa ronda i remont fragmentu DW 
938) będą wykonane w tym samym 
czasie. Prace powinny iść sprawnie, 
gdyż wykonywać je będzie ta sama 
firma (M-Silnice z Pardubic). Inwe-
stycja będzie kosztować 1,7 mln zł. 
Roboty przy rondzie i remontowa-
nym odcinku mają zakończyć się 
w listopadzie. Zamkniecie DW 938 
planowane jest w drugiej połowie 
czerwca. 

Do Pawłowic 
przez Zbytków i Bąków

Informacja ta wiąże się jednak  
z kolejnymi utrudnieniami w ruchu. 
Będzie jeszcze trudniej dojechać do 
centrum Pawłowic. Mieszkańcy 
Golasowic, Jarząbkowic i Pielgrzy-
mowic, żeby dostać się do Pawłowic, 
będą musieli korzystać z dróg gmin-
nych i powiatowych znajdujących 
się w Bziu, Zbytkowie lub Bąkowie. 
Natomiast mieszkańcy ul. Stawowej 
i Klonowej będą mogli korzystać  
z tymczasowego skrzyżowania, 
które powstanie w rejonie pętli au-
tobusowej i pozwoli im włączać się 
do ruchu na drodze krajowej. 

To będzie trudny czas dla nas 
wszystkich. Apelujemy do użytkow-
ników dróg o cierpliwość i wyrozu-
miałość. Z uwagi na olbrzymi zakres 
robót nie da się przeprowadzić prac 
w sposób nie powodujący utrudnień 
w ruchu.

Sabina Bartecka 

Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, 
prace ruszą jeszcze przed wakacjami. 
Inwestycja obejmie budowę ciągu 
pieszo – rowerowego o długości 600 
metrów, a także przebudowę zjazdów. 
Po chodniku, który zostanie oddzie-
lony od jezdni pasem zieleni, będą 
mogli poruszać się zarówno piesi, jak 
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i rowerzyści. Ścieżka dla pieszych bę-
dzie miała 1,5 metra szerokości, a dla 
rowerzystów – 2 metry. Inwestycja 
będzie realizowana od ronda aż do 
skrzyżowania z ul. 22 Lipca. Umożli-
wi bezpieczne przejście na drugą stronę 
drogi wojewódzkiej - m.in. do sklepu, 
szkoły i obiektów sportowych. bs

Dziurawa i pełna nierówności jezd-
nia teraz jest równa i gładka. Trwają 
prace odbiorowe, bo inwestycja już 
się zakończyła. Przebudowa, która 
kosztowała ok. 460 tys. zł została  
w całości pokryta ze środków z bu-
dżetu gminy.

W ramach inwestycji został 
gruntownie przebudowany odcinek  
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o długości ok. 220 metrów, powstały 
zjazdy z kostki brukowej i kanalizacja 
deszczowa. Natomiast na odcinku 
ok. 150 metrów wykonano remont 
nawierzchni wraz ze zjazdami. Prace 
realizowało konsorcjum firm z Ryb-
nika, któremu udało się zakończyć 
inwestycję przed wyznaczonym 
terminem. bs

Takie innowacyjne rozwiązanie 
stosowane jest w 35 krajach, szcze-
gólnie popularne jest w Skandynawii. 
W Pawłowicach na ich lokalizację 
wybrano rejon przy Górniczej 6, 
ponieważ znajdujące się tam do tej 
pory kontenery zajmowały połowę 
parkingu. Pojedyncze pojemniki 
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zostały zabudowane przy Polnej 27  
i 17 oraz Górniczej 7. 

Podziemne pojemniki są doskonałą 
alternatywą dla tradycyjnego syste-
mu gromadzenia odpadów komunal-
nych. Zwłaszcza w miejscach, gdzie 
z powodu zwartej zabudowy czasem 
nie ma po prostu gdzie postawić kon-

tenerów. A jeśli nawet jest miejsce, to 
tradycyjne śmietniki szpecą otoczenie. 

Jak podkreśla Anna Dąbrowska, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Pawłowice: - Nowy system odbioru 
odpadów ma wiele zalet. Zamiast śmiet-
ników widać estetyczne kioski wrzutowe, 
odpady nie zalegają w pojemnikach, są 
„niewidoczne” - gromadzone pod ziemią, 
nie ma też uciążliwego zapachu, gdyż 
dzięki stałej temperaturze ziemi wyno-
szącej od 10 do 15°C proces fermentacji 
i rozkładu zostaje spowolniony również 
podczas miesięcy letnich. Nie ma także 
insektów i gryzoni. Odpady nie zostaną 
rozsypane przez wiatr, zwierzęta, itp. 
gdyż są szczelnie zamknięte w betono-
wym silosie – wyjaśnia. 

Dodajmy jeszcze, że jeden pod-
ziemny pojemnik na śmieci zastępuje 
pięć tradycyjnych kontenerów. Jeżeli 
nowe rozwiązanie się sprawdzi, pod-
ziemne kontenery zostaną zabudowa-
ne także w innych miejscach osiedla. 

Inwestorem i pomysłodawcą no-
wego systemu składowania odpa-
dów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pawłowice. 

Sabina Bartecka

Pawłowickie osiedle ma cen-
tralny zegar. Znajduje się on przy 
siedzibie spółdzielni i zdobi tabli-
cę informacyjną z planem osiedla.

Zegar, choć stylizowany jest na 
antyk, kryje w swoim wnętrzu cał-
kiem nowoczesną technologię. Jest 
bowiem bezobsługowy, odbiera sy-
gnały z satelitów i w dodatku świeci 
w nocy. Niech wybija mieszkańcom 
osiedla same szczęśliwe godziny! bs

Stylowy zegar 
na osiedlu

Dzięki staraniom Urzędu Gminy 
udało się przywrócić blask parkowi, 
który rozciąga się wokół zabytko-
wej budowli. Pod nadzorem kon-
serwatora zabytków wokół stawu 
zrobiono alejki spacerowe z ławkami  
i oświetleniem, aby park mógł służyć 
mieszkańcom także w ciepłe letnie 
wieczory. 

Wykonawcą robót była firma 
BUD-MAR Marek Płoneczka z War-
szowic. Na realizację zadania gmina 
pozyskała dofinansowanie w wyso-
kości 85 proc. kosztów netto z Pro-
gramu Operacyjnego Ryby 2007-

�#�<�$E?��<��#�X�
czas na piknik

2013. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 216 tys. zł brutto.

Park w nowej odsłonie będzie 
można zobaczyć 5 lipca o godz. 
15.00. Planowany jest wtedy piknik, 
podczas którego mieszkańcy będą 
mogli usiąść na trawie i poczytać 
gazetę. Dla najmłodszych ustawiony 
zostanie wodny tor przeszkód, dzieci 
będą robić bańki mydlane, bawić 
się na ślizgawkach oraz balonami 
z wodą. Dla wszystkich będzie po-
częstunek oraz koncert muzyczny. 
Szczegóły w kolejnym wydaniu 
gazety. bs 
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1 czerwca, 20 przedstawicieli szkół 
podstawowych i gimnazjów zasiadło 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy, aby 
podjąć pierwsze uchwały. Zanim to 
się jednak stało, nowo wybrani radni 
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odebrali z rąk wójta Franciszka Dzien-
dziela i przewodniczącego Rady Gmi-
ny Aleksandra Szymury zaświadcze-
nia o wyborze do Uczniowskiej Rady 
Gminy. Wszyscy złożyli ślubowanie,  

a  także  wy-
b rano  p r z e -
wodniczącego 
i  zastępców. 
Zaprzysiężono 
również wój-
ta gminy. Sesja 
Uczniowskiej 
Rady Gminy 
została przy-
gotowana na 
w z ó r  o b r a d 
Rady Gminy.  

–  Z okazj i 
Dnia Dziecka, 
życzymy wam 
wiary we wła-
sne siły, odwagi 
w wygłaszaniu 
poglądów oraz 
wiedzy pozwala-
jącej pokonywać 

wszelkie trudności – mówił przewod-
niczący Rady Gminy Aleksander 
Szymura. Do życzeń dołączył się wójt 
gminy Franciszek Dziendziel. Życzył 
młodym ludziom uśmiechu na co 
dzień i spełnienia wszelkich marzeń. 

Młodzież za życzenia podziękowa-
ła, po czym z uwagą słuchała czym 
zajmują się radni i jak w praktyce 
funkcjonuje samorząd lokalny. Sesja 
miała formę warsztatów, podczas 
których odpowiadano na pytania: 
„Czy gmina Pawłowice jest tym sa-
mym, co urząd gminy?”, „Czy wójt 
jest ważniejszy niż rada gminy?” albo 
„Czy wójt może zamknąć „Biedron-
kę”? Po tym wprowadzeniu młodzi 
ludzie przystąpili do pracy w poszcze-
gólnych komisjach. Ich celem było 
przygotowanie zadań, które chcieliby 
ująć w gminnym budżecie. Młodzież 
nie miała łatwego zadania, i z wielu 
pomysłów musiała rezygnować ze 
względu na brak pieniędzy. Udało się 
jednak dojść  do porozumienia i podjąć 
jednogłośnie uchwałę. 

Sabina Bartecka
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Umowa podpisana

Na bazę noclegową

Na Miarki są koparki

����������	�
������
����������	��
����
��������
���	������
�������

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

�
�������+�������,����
������	����������������
��������	����-���
�����	��+�	����	����������+�.�����/�����	�������������� �
���	
���
������� ��+����
���
����
+���
�����������������
���	��������0��������-
����/��
����� �+������	� ��
������+,��� �	��
������
����

2���������/�����
������	�,��� ",���
����	��������)����������
�
!�	���	��	�������3�����+��
����
��0�������	��
����,������� ������-
��	+�������
����	�������������������������
��	����
�������� �
�������	�����������������4�����������
����� ������
����������
��	���0�
���
���
������	���/���#
���
������	���	����������������������
�	�����
���������������2��������#
�"���������������
���� /�����������
�����	���
�
�������3��������
	��	�#
��
����������

5�����
������������6�
����%��
���	������
���	�������5�����������

�����
�������+������������� �������*��
�����+��
���)�����	���+��7�����
���� �
���	����/� �� ���� ����� 	�������� 	�
��	� �������	��� �� �����#	�� 
*� �
������ ����	��� ���
	��� �
���+��+� ��� 
��#�� �������� ��� ��������
�������*��
���	������6
���	����2������������ ",/���#
����������	������
��"�������-�������
��#���
������������������� �����
�������+����
	�,�
�������	�	
��"����

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

0	�%���1��%����������%�������
����
���������%��������(��������

W programie sesji zaplanowa-
no wystąpienie wójta na temat 
tworzenia przez samorząd gminy 

B��H#�?�/$��&��#�
?���=���P���&��/&�

3�)��������)��	��!�����������>E��	��!�*���+�����
��������	&���������!��	���!�/6���	������������
"2�##&� �� ��
�� $	������ %�
����� �� �������������
:	���	�����������	�����	���������F��������	�<�
+�����
��)��	��!�������G�

Pawłowice warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości. Głos zabiorą 
również przedstawiciele Regionalnej 

Izby Gospodarczej w Katowicach, 
Biura Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów, Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz paw-
łowickiej Delegatury Regionalnej 
Izby Gospodarczej. Przedstawiona 
zostanie informacja w sprawie 
możliwości pozyskania środków 
unijnych na działalność gospo-
darczą.
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 Spotkanie, które odbyło się 8 
czerwca w Urzędzie Gminy, zostało 
zwołane z inicjatywy wójta Francisz-
ka Dziendziela. Członkowie MZK nie 
mają bowiem żadnych informacji od 
Miasta Jastrzębie – Zdrój, które jest 
największym udziałowcem Związku, 
co do dalszego funkcjonowania mię-
dzygminnej komunikacji. W styczniu 
2015 jastrzębscy radni podjęli uchwa-
łę o wystąpieniu ze struktur MZK. 
Uchwała wchodzi w życie w styczniu 
przyszłego roku. Rada Miasta zostawi-
ła sobie jednak furtkę w postaci zapisu 
mówiącego o tym, że uchwała może 
zostać uchylona do końca grudnia. 
To daje miastu szerokie pole manew-
ru i wydłuża czas na podjęcie decyzji  
o kolejne miesiące. 

Jastrzębie – Zdrój ponosi 51 proc. 
kosztów funkcjonowania MZK.  Wy-
stąpienie miasta ze struktur Związku 
może spowodować jego upadłość,  
a tym samym upadłość należącego do 
niego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej. PKM w Jastrzębiu – Zdroju 
zatrudnia 200 pracowników i świad-
czy usługi przewozowe w naszym 
rejonie (do końca 2015 roku jako 
podwykonawca warszawskiej firmy 
Warbus) oraz jest właścicielem zajezdni 
autobusowej i autobusów. - Rozpad 
MZK może spowodować, że  od 1 stycz-
nia 2016 roku nie będzie funkcjonowała 
komunikacja miejska na terenie działania 
związku (Czerwionka –Leszczyny, Radlin, 
Rydułtowy, Mszana, Wodzisław Śląski, 
Marklowice, Żory, Pawłowice, Suszec, 
Jastrzębie-Zdrój) – mówi wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. - Dla gminy 
Pawłowice oznacza to likwidację połączeń 
z Jastrzębiem i Żorami realizowanymi 
przez MZK oraz konieczność zorganizo-
wania komunikacji alternatywnej opartej 
na prywatnych przewoźnikach. 

W trakcie poniedziałkowego spo-
tkania przedstawiciele gmin rozwa-

żali różne scenariusze rozwiązania 
sytuacji, w zależności od tego, jaką 
decyzje podejmie Jastrzębie-Zdrój.   
Jeżeli władze Jastrzębia podtrzymają 
swoją decyzję o wystąpieniu z MZK, to 
pozostałe gminy członkowskie mogą 
pójść w dwóch kierunkach. Pierwszy 
będzie polegać na solidarnym wystą-
pieniu ze Związku, pod warunkiem, że 
do końca czerwca 2015 r. gminy podej-
mą stosowne uchwały. Wtedy z dniem 
1 stycznia 2016 roku przestaną być 
członkami MZK, a tym samym MZK 
przestanie istnieć. Druga możliwość to 
dokonanie głębokiej restrukturyzacji 
w MZK i PKM na podstawie specjalnie 
opracowanego programu, który mógł-
by obowiązywać od stycznia przy-
szłego roku. Głęboka restrukturyzacja 
nie będzie możliwa bez wcześniejszej 
oceny działalności PKM i wyceny ma-
jątku przedsiębiorstwa. Dodatkowym 
problemem, który trzeba rozważyć,  
jest realizowany właśnie przez MZK 
projekt unijny wart około 15 milio-
nów złotych. Za te pieniądze na przy-
stankach pojawiły się elektroniczne 
tablice informacyjne, monitoring  
w autobusach oraz został wprowadzo-
ny e-bilet. Okres rozliczania projektu 
trwa do 2020 roku. Jeśli w tym czasie 
Jastrzębie wystąpi z MZK, rozlicze-
nie finansowe projektu spocznie na 
barkach pozostałych gmin Związku.   
Jeżeli natomiast Jastrzębie-Zdrój, 
mimo podjętej uchwały, zdecyduje się 
pozostać w MZK, komunikacja miej-
ska pomiędzy gminami będzie nadal 
funkcjonować, ale niezbędne będzie 
przeprowadzenie pewnych działań re-
strukturyzacyjnych, aby w przyszło-
ści uniknąć podobnych problemów.    

Kolejne spotkanie gmin członkow-
skich odbędzie się 24 czerwca. Wtedy 
to gminy przekażą swoje ostateczne 
stanowisko w sprawie ewentualnego 
wystąpienia ze Związku.  bs
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W ramach projektu w szkołach 
podstawowych i gimnazjach odbywa-
ły się zajęcia dla szczególnie zdolnych 
uczniów, którzy chcą poszerzać swoją 
wiedzę oraz tych mających trudności 
w nauce, którzy tej wiedzy mają za 
mało. W projekcie wzięło udział 473 
uczniów (251 dziewcząt i 222 chłop-
ców). W sumie przeprowadzono 3314 
godzin zajęć.

Uczniowie klas IV – VI uczest-
niczyli w dodatkowych zajęciach  
z języka angielskiego, matematyki  
i przyrody. Zrealizowano 832 godzi-
ny dla uczniów zdolnych oraz 910 
godzin dla uczniów z trudnościami. 
Gimnazjaliści uczestniczyli w lekcjach 
z języka angielskiego, matematyki, 
fizyki, biologii, chemii oraz z geografii 
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(780 godz. dla uczniów uzdolnionych, 
660 godz. dla uczniów z trudno-
ściami). Dodatkowo wszyscy gim-
nazjaliści biorący udział w projekcie 
uczestniczyli w zajęciach z doradztwa 
zawodowego (132 godziny). 

Na realizację projektu Gminnemu 
Zespołowi Oświaty udało się pozyskać 
ponad 315 tys. zł, z tego niecałe 199 
tys. zł przeznaczono na wynagro-
dzenie dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia, a prawie 70 tys. zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. Pozostałe 
środki to wkład własny przezna-
czony na wynagrodzenie personelu 
zarządzającego i wynajem sal. Dzięki 
projektowi szkoły wzbogaciły się  
o ciekawe i rozwijające pomoce dy-
daktyczne. bs

Początek był typowy, bo spotkanie rozpoczęło się od 
występów grup dziecięcych. Jednak później były już same 
niespodzianki. Scenę opanowali bowiem rodzice, wykazując 
się kunsztem aktorskim w przedstawieniu pt.: „Zamieszanie 
w krainie bajek”. Furorę zrobił wilk, który wcale nie był zły, 
a  Baba Jaga była wprost rewelacyjna. Krasnoludki tańczyły 
znakomicie, a Jaś i Małgosia nieoczekiwanie spotkali w swojej 
bajce Czerwonego Kapturka. Całe zamieszanie wywołały 
dwie wiedzmy. Spotkanie uwieńczyło prawdziwe ognisko 
i wspólne pieczenie kiełbasek. Impreza udała się doskonale.
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Od 1 do 9 czerwca, w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Gola-
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sowicach trwał XIV Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom. W tym 

roku do wspólnego czytania zapro-
szono absolwentów golasowickiej 
podstawówki. Dzieci mogły dowie-
dzieć się, czym zajmują się uczniowie, 
którzy kończyli szkołę kilkanaście lat 
temu oraz jakie wykonują zawody. 
W gronie absolwentów zaproszonych 
do czytania byli m.in.: nauczyciel, 
księgowa, pielęgniarka i właściciel 
sklepu. Czytający goście to: Roksana 
Kaul, Magdalena Kuboszek, Zonia Ku-
bień, Lucyna Tekla i Renata Zachraj. 
Uczniowie i przedszkolacy wysłuchali 
podań m.in. „O założeniu Cieszyna” 
oraz „O śpiących rycerzach w Czan-
torii”. bs

Zabawa pod hasłem „Bawimy się razem” odbyła się 6 czerwca. W jej programie znalazł się pokaz baniek mydlanych, 
było malowanie dziecięcych buziek i wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Moja bajkowa kukiełka”. 
Zabawa była wspaniała, zwłaszcza, że dopisała pogoda i uczestnicy. bs 
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1 czerwca wystąpili w teatrzyku 
„Bajka o królu, rycerzu i smoku”. 
Wszystkie dzieci oglądały przygody 
dzielnego rycerza z dużym zaintere-
sowaniem. Gromkie brawa na koniec 
przedstawienia potwierdziły zado-
wolenie dzieci z przeżytej wspólnie 
przygody. 

Było kolorowo, niezwykle pomy-
słowo i spontanicznie. Przedszkolaki 

cieszyły się kiedy mogły oglądać swo-
ich rodziców w przebraniu rycerza 
czy smoka. Dzieci nie miały problemu 
z rozpoznaniem swoich rodziców  
i już od początku przedstawienia po-
kazywały swoją mamę i tatę. 

Na zakończenie spadł na dzieci 
deszcz cukierków, a król i królowa 
dodatkowo wręczyli dzieciom słodki 
upominek. bs
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Jak co roku, akcja była prowadzo-
na w ramach Dni Gminy Pawłowice 
podczas tzw. Dnia Promocji Zdro-
wia. Mieszkańcy mogli przebadać się  
w celu wykrycia raka gruczołu kro-
kowego (PSA), schorzeń tarczycy 
(TSH) czy określenia poziomu marke-
ru odpowiedzialnego m. in. za różne 
nowotwory.

Nawet wtedy, gdy wydaje się nam, 
że wszystko jest w porządku, warto 
co pewien czas poddać się badaniom 
profilaktycznym. Właśnie po to, 
aby nic nas nie zaskoczyło. Wiele 
chorób, zwłaszcza w swoim począt-
kowym stadium rozwoju, nie daje 
prawie żadnych niepokojących oznak. 
Głównie dotyczy to nowotworów. 
Rak w pierwszym okresie nie boli. 
Gdy pojawi się ból spowodowany 
dysfunkcjami zaatakowanych przez 
rozwijające się tkanki nowotworowe 
organów, może być już niestety za 
późno na całkowite wyleczenie. Stąd 
tak istotne są badania profilaktyczne. 
Nawet tzw. podstawowe badania 
krwi mogą zasugerować istniejące 
problemy ze zdrowiem.

W ośrodkach zdrowia w naszej 
gminie można jeszcze skorzystać  
z badań finansowanych z budżetu 
gminy. Poniżej wykaz badań dostęp-
nych na chwilę obecną.   

- od poniedziałku do piątku: 

• NZOZ „Remedium” S.C. – Pawło-
wice, ul. Górnicza 14 A, w godz. 
7.00 - 11.00:

- badanie krwi w zakresie określenia 
poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat,

• NZOZ „ARTIMED” – Golasowice, 
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ul. Korczaka 6, w godz. 7.00 - 9.00:
- badanie krwi w zakresie określenia 

poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat,

• NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o.  
– Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 
7.00 - 8.30:

- badanie krwi w zakresie określenia 
poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat,

- badanie w zakresie określenia po-
ziomu CEA dla osób, które ukoń-
czyły 35 lat.

• Punkt Pobrań – Pawłowice, ul. 
Świerczewskiego 17, w godz. 7.30 
- 9.00

- badanie krwi w zakresie określenia 
poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat,

- badanie w zakresie określenia po-
ziomu CEA dla osób, które ukoń-
czyły 35 lat.

- we wtorki i czwartki: 

• NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12,  
w godz. 7.30 - 8.15:

-  badanie krwi w celu wczesnego 
wykrycia schorzeń tarczycy (TSH) 
dla osób, które ukończyły 30 lat,

-  badanie krwi w zakresie określenia 
poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat,

-  badanie w zakresie określenia po-
ziomu CEA dla osób, które ukoń-
czyły 35 lat.

• NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Krzy-
żowice, ul. Ligonia 48, w godz. 8.00 
do 10.00:

- badanie krwi w zakresie określenia 
poziomu PSA dla mężczyzn, którzy 
ukończyli 40 lat.

Dach naprawiony, 
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W różnych dyscyplinach spor-
towych rywalizowały dzieci ze sło-
wackich szkół i uczniowie ze szkoły 
w Krzyżowicach. Dzień Olimpijski 
został zorganizowany 29 maja 
w Centrum Wolnego Czasu.

Gościem specjalnym zawodów 
był Tomas Jurkovic – Mistrz Świata 
w Zimowym Triathlonie w 2006 
roku. Sportowiec zachęcał młodych 
zawodników do rywalizacji w du-
chu fair play. Na młodych sportow-
ców czekało wiele konkurencji, może 
nie tak trudnych jak triathlon, ale  
i tak wymagających samozaparcia 
i wysiłku. Zawodnikom kibicowali 
wójt gminy Franciszek Dziendziel 
i przewodniczący rady Aleksander 
Szymura, którzy odwiedzili sło-
wackich partnerów na zaproszenie 
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Podczas tegorocznych wyborów 
odnotowano rekordową frekwen-
cję. Do urn poszło 117 wyborców  

Rolnicy wybrali
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z 5178 uprawnionych członków izby 
rolniczej. Odsetek jest niewielki, ale  
w poprzednich wyborach, głosowało 

po kilkanaście osób. Z pewnością na 
frekwencję wpływ miała ładna po-
goda, lokalizacja lokalu wyborczego 
(w Centrum Kultury) – wiele osób 
skorzystało, aby zobaczyć obiekt, ale 
też odbywająca się na rynku impreza 
– Dni Gminy Pawłowice.

Najwięcej głosów zdobyli Marek 
Krupka (65 głosów) oraz Romuald 
Brandys (63). I to właśnie oni będą 
przedstawicielami naszej gminy  
w Radzie Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej przez najbliższe cztery lata.

Śląska Izba Rolnicza to organ, któ-
ry dba o interesy rolników. Izby są 
samorządem rolniczym działającym 
na rzecz rozwiązywania problemów 
rolnictwa i reprezentującym interesy 
zrzeszonych w nim podmiotów. 
Członkami izb rolniczych z mocy 
ustawy są wszystkie osoby fizyczne  
i prawne, które są płatnikami podatku 
rolnego lub dochodowego z działów 
specjalnych produkcji rolnej. 

Sabina Bartecka

starosty Viliama Mrazika.
Dzień Olimpijski był kolejną 

okazją do sportowego współzawod-
nictwa partnerskich miejscowości, 
w ramach projektu finansowanego 
ze środków unijnych z programu 
współpracy transgranicznej. Kilka 
tygodni temu Tepliczkę odwiedzili 
piłkarze GKS Pniówek oraz koszy-
karki z GUKS Gwarek. Natomiast 
grupa 40 dzieci z Tepliczki brała 
udział w Mityngu Sportowym  
w Pawłowicach. Trwałym efektem 
projektu będzie bieżnia lekkoatle-
tyczna o długości 100 m wybudo-
wana przy boisku w Tepliczce. 

Sabina Bartecka

Brygady Gminnego Zespołu Ko-
munalnego naprawiły przeciekający 
dach i nieszczelne okna, pomalowały 
ściany i wykafelkowały posadzki. – 
Cieszymy się z tego remontu, bo tutaj 
mamy swoją siedzibę od wielu lat. 
Spotykamy się na próbach chóru, zebra-
niach, ale też kółku robótek ręcznych.  

W planach mamy także działalność in-
nych kółek, a wyremontowane pomiesz-
czenia umożliwią nam dalszy rozwój 
– mówi przewodnicząca Iwona Baron. 

Od poniedziałku 15 czerwca, służ-
by GZK rozpoczęły również prace 
przy elewacji budynku i uporządko-
waniu obejścia. bs    
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Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi laureatami konkursów m. in. 
z ortografii, przyrody i ekologii, a także olimpiad przedmiotowych z języka 
polskiego, chemii, matematyki oraz językowych. Laureatom towarzyszyli 
rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. 

Wójt Franciszek Dziendziel pogratulował uczniom, doceniając czas i pra-
cę, jaką wykonali, aby osiągnąć tak znaczące sukcesy. Życzył wszystkim 
nagrodzonym powodzenia w dalszej nauce oraz sukcesów w osiąganiu naj-
wyższych laurów. Podkreślił, że gmina Pawłowice od wielu lat pieczołowicie 
dba o rozwój bazy oświatowej oraz stworzenie warunków umożliwiają-
cych dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój. Działania uwzględniają 
potrzeby społeczności lokalnej, stąd planowane od września uruchomienie 
przedszkola w Jarząbkowicach, starania o otwarcie podobnej placówki  

szkoła podstawowa, klasy I – III:
• konkurs ortograficzny: I miejsce: Amelia Łakota – SP Warszowice,  

II miejsce: Paulina Kwaśniak – SP – 2 Pawłowice, III miejsce: Lea Soloviev 
– SP Pielgrzymowice

• konkurs przyrodniczo – ekologiczny: I miejsce: Katarzyna Wantu-
ła, Tomasz Bolek, Bartosz Ukleja – ZSP Golasowice, II miejsce: Amelia 
Sodzawiczny, Błażej Pawliczek, Miłosz Puzoń – SP Pielgrzymowice, III 
miejsce: Grzegorz Gajda, Alicja Czerwińska, Emilia Serafinowicz – SP – 1 
Pawłowice 

• konkurs matematyczny: I miejsce: Tomasz Bolek – SP Golasowice, 
II miejsce: Kinga Dziendziel – SP Warszowice, Miłosz Puzoń, Grzegorz 
Gojowy – SP Pielgrzymowice, III miejsce: Krzysztof Klimosz – SP Gola-
sowice, Błażej Pawliczek – SP Pielgrzymowice

szkoła podstawowa, klasy IV - VI 
• konkurs z j. angielskiego: I miejsce: Wiktor Swoboda – SP Pielgrzy-

mowice, II miejsce: Natalia Szulik – SP Warszowice, III miejsce: Aleksy 
Morawski – SP – 2 Pawłowice   

• konkurs przyrodniczy: I miejsce: Dawid Jokiel, Grzegorz Chodór - SP -2 
Pawłowice, II miejsce: Edyta Janosz, Monika Wosińska - SP-1 Pawłowice, 
III miejsce: Patrycja Mach, Wiktoria Macura – SP Golasowice  

• konkurs z historii: I miejsce: Dawid Jokiel – SP-2 Pawłowice, II miejsce: 
Jakub Kasperowicz – SP – 2 Pawłowice, III miejsce: Michał Bartoszek – SP 
Warszowice

• konkurs z j. polskiego: I miejsce: Anna Lala – SP Warszowice, II miejsce: 
Sandra Drzyzga – SP Warszowice, Rozalia Woźny – SP Pielgrzymowice, III 
miejsce: Edyta Janosz – SP – 1 Pawłowice, Dawid Jokiel – SP – 2 Pawłowice  

• konkurs z matematyki: I miejsce: Nadia Kloczkowska – SP Pielgrzy-
mowice, II miejsce: Krystian Kurzaj – SP – 1 Pawłowice, III miejsce: Kamil 
Kotorc – SP Golasowice  
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KLASY I - III
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w Pniówku oraz utworzenie klas sportowych i szkoły zawodowej. 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz bony o wartości 50 zł, 

natomiast rodzice i nauczyciele przygotowujący ich do konkursów listy 
gratulacyjne i podziękowania. Sukces jest bowiem wynikiem pełnej wy-
rzeczeń pracy ucznia i jego nauczyciela, ale przede wszystkim życzliwej  
i dopingującej atmosfery domu rodzinnego. Wyrazy uznania za wybitne 
osiągnięcia złożył przewodniczący Rady Gminy. - Mam nadzieję, że któraś 
z obecnych tutaj osób przejmie od nas pałeczkę i będzie kontynuowała to, co 
zaczęliśmy dla przyszłych pokoleń. Przez 25 lat istnienia samorządu, jako radni  
różnych kadencji, stworzyliśmy gminę, której zazdroszczą nam inni – mówił 
Aleksander Szymura.  

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
dla gimnazjów i szkół podstawowych organizowanych 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

Patryk Machoczek – Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach (laureat z historii), 
Łukasz Bartoszek - Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach (laureat z fizyki), Bar-
bara Przybyła - Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach (finalistka z fizyki), Patryk 
Kubieniec - Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach (laureat z języka polskiego), 
Witold Klepek - Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach (laureat z matematyki), 
Przemysław Wadas - Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach (laureat z historii), 
Krzysztof Bednorz - Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach (finalista z geografii)  

Indywidualne sukcesy uczniów w konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych

Łukasz Bartoszek i Barbara Przybyła – Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach 
– laureaci Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”, Artur 
Mach i Patrycja Mach - SP Golasowice – laureaci etapu ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego „Sola Scriputra” oraz  Międzynarodowego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.

Konkurs dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych 
przez gminę Pawłowice. 

 
Najlepsi uczniowie ZSO: Jarosław Tekla, Kamil Godziek, Natalia Ki-

doń, Ewelina Bołdys, Dominika Waleczek, Dominika Kozak, Sebastian 
Wawrzyczek, Dawid Szłapa. 
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- VI
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Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w nagrodę pojechali na wycieczkę do Gniezna i Poznania. 
Są to: Barbara Przybyła, Patryk Kubieniec, Przemysław Wadas, Patryk Machoczek, Witold Klepek, Łukasz Bartoszek, 
Krzysztof Bednorz, Aleksandra Glücklich, Radosław Babisz, Maria Miler, Natalia Humska, Piotr Lenkowiec, Magdalena 
Trzeciok, Dominika Staroń, Jagoda Tąta, Jakub Sikora, Aleksandra Pauszek, Konrad Pawliczek, Daniel Habraszka, 
Aleksandra Hanusek, Klaudia Kieloch, Dorota Pisarek, Michał Wojciech Ziebura, Dawid Jokiel, Patrycja Mach, Wiktoria 
Macura, Piotr Łomozik, Kamila Czyż, Grzegorz Chodór, Edyta Janosz, Sandra Drzyzga, Nadia Kloczkowska, Natalia 
Szulik, Justyna Hanslik, Jakub Kasperowicz, Paulina Niemczyk, Artur Mach, Rozalia Woźny, Julia Wadas, Anna Lala, 
Mateusz Gabryel, Katarzyna Olszewska, Natalia Pisarek, Marta Wawrzyczek, Amelia Muras, Kamil Kotorc.       
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CZERWIEC

Marsz Nordic Walking
17 czerwca, godz. 17.00, Centrum Kultury Pawłowice

Klub Seniora „Aktywni 50+” organizuje marsz „Idziemy dla siebie, pomagamy innym”. Propagatorką 
akcji „Pomoc mierzona kilometrami” jest Justyna Kowalczyk. Dołączamy do niej, by pomagać dzieciom 
chorym na mukowiscydozę. Przygotowaliśmy 2 trasy o długości 1 i 2,5 km. Podczas marszu zapewnia-
my fachową opiekę instruktora. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe. Zabierzcie kijki i sportowe buty. 
Spotykamy się przed Centrum Kultury i pójdziemy w kierunku poligonu na osiedlu. Tam dla wszystkich 
zorganizujemy ognisko. W razie deszczu, impreza zostanie przełożona na późniejszy termin.   

Teatrzyk dla dzieci
19 czerwca, godz. 16.00, Centrum Kultury Pawłowice

Zapraszamy wszystkie dzieci na ostatnie w tym sezonie przedstawienie w ramach cyklu „Wesołe ba-
jeczki”. Tego dnia na naszych widzów czeka wiele niespodzianek. Będzie przedstawienie, którego tytułu 
jeszcze nie zdradzimy. Rozstrzygniemy konkurs. Wszystkie dzieci, które przez cały rok zbierały punkty, 
prosimy o przyniesienie folderów. Dla wytrwałych będzie coś jeszcze. Spektakl niespodziankę dzieci obejrzą 
za darmo, rodzice płacą wstęp w wysokości 10 zł.   

Festyn rodzinny w Golasowicach
21 czerwca, godz. 14.00, przy boisku ZSP Golasowice

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Golasowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zapraszają 
na festyn rodzinny „85 lat za nami”. W programie: występy uczniów i przedszkolaków ZSP Golasowice, 
podopiecznych DPS Caritas w Pielgrzymowicach, koncert muzyczny, konkursy i zabawy z nagrodami 
dla dzieci i dorosłych, animacje z klaunem, występ iluzjonisty, dmuchańce i bufet.

Bezpieczne wakacje
22-24 czerwca, Miasteczko Ruchu Drogowego 

Uczniowie wszystkich pierwszych klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy wezmą udział 
w spotkaniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury razem z Komendą Powiatową Policji  
w Pszczynie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Akcja ma na celu przygoto-
wanie najmłodszych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

Plener malarski
29 czerwca - 1 lipca, Pielgrzymowice 

Młodzież i osoby dorosłe z artystycznym zacięciem będą uczestniczyć w plenerze malarskim, który  
w tym roku odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w Pielgrzymowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna filia Osiedle organizuje 
zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym (6-10 lat) w termi-

nie od 29 czerwca do 3 lipca, od 10.00 do 12.00.
Zapisy uczestników w bibliotece od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00 do 17.00 osobiście lub telefonicz-
nie (32 47 222 66). W programie wiele atrakcji.
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 W programie wyjazdu znalazło 
się zwiedzanie zamku Helfsztyn  
- średniowiecznej warowni górującej 
nad oddzielającą Sudety od Kar-
pat Bramą Morawską oraz wizyta  
w uzdrowisku Teplice nad Beczwą.  
Największą atrakcją Teplic jest Ja-
skinia Zbraszowska i jej przepiękna 
aragonitowa szata naciekowa. Na 
zakończenie grupa udała się nad 
„Przepaść Graniczną”, czyli piono-
wą jaskinię, której głębokość jest do 
dziś największą zagadką Teplic. Po 
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tak mile spędzonym dniu amatorzy 
pieszych wędrówek ruszyli w podróż 
powrotną do Pawłowic z planami na 
kolejne wyjazdy. A jest ich sporo. 

Obecnie przyjmowane są zapisy 
na dwie wycieczki: 28 czerwca – 
piesza wycieczka górska – Polska - 
Czechy Trójstyk, Girova, 2 sierpnia 
– wycieczka objazdowo-spacerowa 
- Dolny Śląsk - Wrocław. Więcej in-
formacji na stronie: www.pttk.paw-
lowice.pl lub pod nr tel. 534 591 356.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz Rozwoju 
Krzyżowic zaprasza na wycieczkę do Polanicy – Zdroju oraz 
Pragi. Wyjazd, który jest współfinansowany z budżetu gmi-
ny, odbędzie się 20 – 21 czerwca. Koszt wycieczki: 180 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.kobie-
tyzkrzyzowic.republika.pl. Zapisy pod numerem telefonu: 
608246554.                                                      
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FESTYN OSIEDLE

VIII RODZINNA NIEDZIELA
NA KOSMICZNEJ ODYSEI

Zapraszamy 21 czerwca 2015 do ogrodów
parafialnych u �w. Jana Chrzciciela w Paw�owicach 

ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE

RODZINY NA WSPÓLN�
ZABAW�, WYST�PY, 
WYPIEKI  DOMOWEJ
ROBOTY, GRILLA
I GROCHÓWK�. 

W festiwalu, którego organizato-
rem jest Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, uczestniczyło 
14 teatrów żywego planu z Polski 
i zagranicy, w tym reprezentanci 
środowisk polonijnych z Czech  
i Ukrainy. Pawłowicka opowieść 
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o Calineczce zdobyła wyróżnienie. 
Natomiast instruktorki grupy 
- Ewa Sikora i Monika Janecka 
- otrzymały nagrodę specjalną 
„Skrzypce Sarabandy” za oprawę 
muzyczną spektaklu. Serdecznie 
gratulujemy!

32/47 22 570

Przygotowano wiele atrakcji, dzięki czemu 
dzieci będą mogły w atrakcyjny i aktywny sposób 
spędzić czas w grupie rówieśników. W progra-
mie m.in. wyjazdy na basen, do Białogrodu, 
Ogrodu Botanicznego oraz na Równicę.  

W pierwszej połowie lipca (6 - 10 
lipca, 13 – 17 lipca) odbędą się 2 tur-
nusy w Osiedlowym Domu Kultury, 
natomiast od 27 do 31 lipca oraz od 
3 do 7 sierpnia w Centrum Kultury 
Pawłowice. Zapisy przyjmowane są  
w domach kultury. Koszt udziału wy-
nosi 100 zł, obowiązuje zniżka dla rodzeństwa  
w wysokości 50 proc. 

Wakacyjne warsztaty 
artystyczne
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30 maja, reprezentantki naszej gmi-
ny pojechały do Opola, aby walczyć w 
Pucharze Polski Juniorek Młodszych. 
Pawłowiczanki zaprezentowały się 
bardzo dobrze. Startująca w kategorii 
44 kilogramów Jagoda Tąta wygrała 
wszystkie swoje walki i stanęła na 
najwyższym stopniu podium. Nato-
miast Wiktoria Bandura zdobyła brąz 
w kategorii 57 kilogramów.  
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W miniony weekend zawodniczki 
pawłowickiego klubu wystartowały  
w Otwartym Pucharze Europy Ju-
niorek Młodszych w Bielsku-Białej. 
Były to ich pierwsze zawody tak dużej 
rangi. Aktualnie zawodnicy UKS Judo 
Pawłowice biorą udział w trzydnio-
wym międzynarodowym campie, 
podczas którego walczą ze sobą judocy 
z 26 państw. bs 

W mistrzostwach uczestniczyło 
20 reprezentantów UKS aQuatica 
Pawłowice. W konkurencjach indywi-
dualnych na szczególne wyróżnienie 
zasługują Zuzanna Famulok oraz 
Oliwia Biernat. Obie zdobyły łącznie 
sześć medali. Zuza została dwukrotną 
Mistrzynią Śląska w konkurencjach: 
50 m stylem motylkowym oraz 100 
m stylem zmiennym, a swoją kolekcję 
medalową uzupełniła brązem na 800 

m stylem dowolnym. Oliwia również 
została Mistrzynią Śląska w konku-
rencji 100 m stylem klasycznym, tytuł 
wicemistrzowski uzyskała płynąc 
100 m stylem zmiennym, a trzecie 
miejsce w konkurencji 50 m stylem 
motylkowym. 

Nasza sztafeta dziewcząt 4x100 
m stylem zmiennym nie miała sobie 
równych - z przewagą ponad 8 sekund 
wywalczyła tytuł Mistrza Śląska.  

W sztafecie płynęły: Nikola Michalak, 
Oliwia Biernat, Zuzanna Famulok, 
Zuzanna Mikszan. To jeszcze nie 
wszystko! Srebro wywalczyła sztafeta 
dziewcząt (4x100 m stylem dowol-
nym): Zuzanna Mikszan, Paulina 
Puzoń, Oliwia Biernat, Zuzanna Fa-
mulok. Pozostali zawodnicy również 
pokazali się z bardzo dobrej strony 
bijąc wiele rekordów życiowych. Za-
wodnikom i trenerowi gratulujemy.

W klasyfikacji indywidualnej na 
drugim miejscu sklasyfikowani zosta-
li: Dawid Gizler, Hanna Jung (rocznik 
2004 i młodsi) oraz Mateusz Rutka 

Srebro w tenisie 
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(rocznik 2002 – 2003). Wysoko uplaso-
wali się także: Zuzanna Ziebura, Mate-
usz Pomykoł  (4 miejsce) oraz Szymon 
Szalony (5 miejsce). Gratulujemy. bs

Zawody zostały zorganizowane 
z okazji Dnia Dziecka. Organizator 
– Uczniowski Klub Sportowy aQu-
atica Pawłowice – przygotował dla 
najlepszych pływaków pamiątkowe 
dyplomy oraz medale. Wśród szkół 
podstawowych najlepsi okazali się 
uczniowie SP nr 1 Pawłowice, dru-
gie miejsce zajęli zawodnicy z SP nr  
2 Pawłowice. Podium uzupełnili spor-
towcy z Golasowic. 

Gorąca atmosfera, wielkie emo-
cje związane z rywalizacją, doping 
kolegów i koleżanek oraz radość  
z wygranej – rywalizacja zawodni-

W lipcu UKS aQuatica Pawłowice organizuje wakacyjną 
naukę pływania dla dzieci z terenu gminy Pawłowice.
Kurs będzie obejmował 12 godzinnych zajęć w wodzie oraz jedno spotkanie 

organizacyjne, podczas którego dzieci zostaną przydzielone do poszczegól-
nych grup. Koszt wynosi 120 zł. Cena obejmuje wstępy na basen.

Ilość miejsc jest ograniczona do 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Wy-
brane dzieci zostaną zaproszone do sekcji pływania UKS aQuatica Pawłowice.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 czerwca. Zapisy na maila: maro-
biernat@poczta.onet.pl lub telefonicznie 501 969 235.
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ków była bardzo zacięta. 
- Na zawodach pojawiło się kilka 

„perełek” w najmłodszych rocznikach 
– mówi Grzegorz Uryga, wiceprezes 
klubu. - Dzieci te dostaną specjalny list 
gratulacyjny i zaproszenie do wstąpienia 
w szeregi naszego klubu.

Spośród wszystkich zawodników 
rozlosowano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Główną nagrodą był tablet. 
Każdy uczestnik zawodów otrzymał 
dyplom uczestnictwa oraz słodki 
upominek. Zawodnikom gratuluje-
my fantastycznych wyników oraz 
świetnej zabawy. bs

Poniżej zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji:

25 m, styl dowolny:
Marta Makuła, 

Maksymilian Chudy 
(rocznik 2008 i młodsi)

Monika Paliczka, 
Paweł Bednorz (rocznik 2007) 

25 m, styl grzbietowy:
Sabina Sachs, 

Maksymilian Chudy 
(rocznik 2008 i młodsi)

Monika Paliczka, 
Paweł Bednorz (2007) 

50 m, styl dowolny:
Julia Sojka, 

Bartosz Lipus (2006)
Zuzanna Nogły, 

Paweł Król (2005)
Joanna Jędryka, 

Kacper Wysocki (2004)
Zuzanna Mikszan, 

Bartosz Matuszczak (2003)
Edyta Janosz, 

Konrad Pawliczek (2002)

50 m, styl grzbietowy
Maria Wróbel, 

Bartosz Lipus (2006)
Zuzanna Nogły, 

Paweł Król (2005)
Joanna Jędryka, 

Bartłomiej Haspert (2004)
Oliwia Biernat, 

Damian Kobylarczyk (2003)
Emilia Brandys, 

Konrad Pawliczek (2002) 

50 m, styl klasyczny
Patrycja Szlezak, 

Błażej Pawliczek (2006)
Marcin Uryga (2005)
Weronika Karwacka, 
Hubert Blobel (2004)

Oliwia Biernat, 
Bartosz Matuszczak (2003)

Marta Gajda, 
Kacper Markowicz (2002)
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W połowie lipca, w Centrum Sportu Akademickiego Politech-
niki Gdańskiej odbędzie się pierwsze zgrupowanie szkoleniowe 
dla zawodników kadry naborowej. W campie weźmie udział 
32 zawodników z całej Polski. Z tej grupy trenerzy wybiorą 
12 zawodników, którzy otrzymają powołania na konsultację 
w Pruszkowie, po czym wezmą udział w międzynarodowym 
turnieju w Słowenii. Igorowi, życzymy powodzenia. bs
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W jego trakcie zawodnicy będą mie-
li do przebiegnięcia dystans 5 km uli-
cami Pawłowic, w trzech kategoriach 
wiekowych dla kobiet i mężczyzn. 
Dzieci i młodzież będą rywalizowały  
w parku im. ks. prof. S. Pisarka  
w Pawłowicach, natomiast samo-
rządowcy i przedsiębiorcy spróbują 
swoich sił w sztafecie na dystansie 4 x 
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350 m. W programie wiele atrakcji dla 
całych rodzin oraz nagrody dla spor-
towców. Właśnie ruszyła rejestracja 
on-line na stronie www.bieg.pawlo-
wice.pl. Można tam znaleźć wszystkie 
potrzebne informacje na temat biegu.

Już dzisiaj zachęcamy wszystkich 
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! 
Jest jeszcze czas, aby przygotować się 
do startu. Z reguły każda osoba, nawet 
ta z nadwagą, po dwumiesięcznym 
okresie treningowym będzie w sta-
nie zmierzyć się i ukończyć dystans  
5 km. Niech pawłowicka „piątka” 
będzie naszym pierwszym krokiem 
na początku biegowej przygody, do 
której gorąco namawiamy. bs  
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Orzechy włoskie 
łuskane 

kupię, tel. 
608 390 951

 GZWiK 
zastrzega 

sobie prawo 
do przeprowadze-
nia kontroli napeł-
nianych basenów.

Wójt Gminy Pawłowice informuje, 
że został sporządzony i wywieszony 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 
wykaz nieruchomości z terenu sołectwa 
Golasowic i Jarząbkowic - dotyczy  

Działki przy ul. Kraszewskiego
2 działek położonych przy ul. Kraszew-
skiego, stanowiących własność Gminy 
Pawłowice, przeznaczonych do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego. Wykaz został wywieszony 
na okres 21 dni od 08.06.2015r.

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

czynny całą dobę

Ranny kierowca
W niedzielę, 31 maja, tuż przed 

18.00 na dwupasmówce w Pawło-
wicach doszło do wypadku. Poszko-
dowany został 31-letni mieszkaniec 
Tychów.

W  jego auto uderzyła 33-latka 
z Katowic, kierując fiatem cromą. 
Nie wiadomo dlaczego kobieta wje-
chała w jadącą przed nią toyotę.  
W wyniku uderzenia kierowca trafił 
do szpitala. W zdarzeniu brała również 
udział czwórka dzieci, żadne z nich nie 
zostało jednak poszkodowane.

Kradzież telefonu
Ktoś z lokalu gastronomicznego 

skradł telefon komórkowy LG G3S 
wartości 1000 zł. Do kradzieży do-
szło 3 czerwca o godz. 15.50 przy ul. 
Górniczej w Pawłowicach. 

Włamanie w Jarząbkowicach
Nieznany sprawca, po uprzednim 

przecięciu kłódki, włamał się do gara-
żu przy ul. Owocowej w Jarząbko-
wicach. Skradł elektronarzędzia oraz 
sprzęt budowlany o wartości 2000 
zł. Do kradzieży doszło 8 czerwca  
o godz. 23.00.

Taniej za wodę 
do basenu

Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji informuje o moż-
liwości nienaliczania opłaty za 
kanalizację sanitarną na potrzeby 
napełniania basenu kąpielowego 
w okresie letnim. 

W tym celu należy pobrać 
i złożyć wniosek, który znaj-
duje się na stronie internetowej 
GZWiK (zakładka: Jak załatwić 
sprawę/Wnioski do pobrania). 
Można je składać od 1 czerwca 
do 31 sierpnia. Po tym okresie 
wnioski nie będą rozpatrywane. 
Wniosek można złożyć tylko raz 
w sezonie! 

31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników. Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, nowych ławników wybierze Rada Gminy 
Pawłowice w terminie do końca października 2015 r.

W gminie Pawłowice wybranych zostanie: 3 ławników do orzekania  
w Sądzie Okręgowym, 8 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu 
– Zdroju, w tym 4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy. 

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów na ławników oraz 
wymagane druki można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice 32/ 4756-300 
oraz w biurze Rady Gminy tel. 32/4756-303.

   Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.pawlowice.pl – BIP, za-
kładka wybory ławników. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w  
Urzędzie  Gminy Pawłowice - Punkt  Podawczy – w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wybór ławników 
na kadencję 2016 - 2019

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony w formie 
licytacji na dzierżawę nieruchomości 
będących własnością Gminy Pawłowice, 
obręb Pielgrzymowice, na okres 5 lat,  
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-

Na działalność rolniczą
łalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy: 2,9484 ha.

Przetarg odbędzie się 23 czerwca o 
godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Pawłowi-
ce. Więcej informacji pod numerem telefo-
nu: tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314. 

Potrzebujemy pomocy naszych 
czytelników. Być może ktoś rozpozna 
na zdjęciu swoją mamę, ojca, babcię 
czy dziadka.

Zdjęcie w dość niecodziennych 
okolicznościach odnalazła Łucja Ław-
niczek z Pielgrzymowic. - Robiłam 
porządki w domu mojej babci. Za ramą 
jednego z obrazów wiszących na ścianie 

Z#'#=<#�=\#�&�E��\��<*$

znalazłam zdjęcie. Nie wiem, kto je tam 
schował, bo fotografia prawdopodobnie 
pochodzi z czasów międzywojennych 
i była wykonana po konfirmacji. Pró-
bowałam dowiedzieć się, gdzie została 
zrobiona, ale nikt nie był w stanie mi 
pomóc. Babcia i mama już nie żyją, ale 
być może nawet one nie wiedziały, co 
kryje rama obrazu. My wszyscy jesteśmy 

Po nowalijki na targ 
Na Eko Targu pojawiły się świeże 

owoce i warzywa. Zapraszamy na 
pyszne czereśnie, słodkie truskaw-
ki, a także po sałatę, rzodkiewki 
oraz szpinak prosto z ogródka!

Targ jest czynny w każdy 
czwartek w godz. 9.00 - 14.00.
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katolikami, więc tym bardziej ta fotogra-
fia dziwi. Kto i w jakim celu ją schował?

Może nasi czytelnicy pomogą 
pani Łucji rozwikłać zagadkę. Zdjęcie 
odnaleziono w domu Anny i Igna-
cego Kiełkowskich przy ul. Wąskiej  
w Pielgrzymowicach. Osoby mogące 
coś wiedzieć na ten temat, prosimy  
o kontakt z redakcją.     

W konkursie na najpiękniej-
szy ogródek przydomowy mogą 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 
posiadający ogródek na terenie 
gminy, natomiast w konkursie na 
najbardziej estetycznie zagospodaro-
waną zagrodę wyłącznie właściciele 
gospodarstw rolnych o powierzchni 

Wybieramy 
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powyżej 1 ha z siedzibą gospodar-
stwa na terenie gminy. Nie będą 
nagradzani laureaci poprzednich 
pięciu edycji. 

Zgłoszenia są przyjmowane przez 
sołtysów w terminie do 10 lipca. 
Więcej informacji u sołtysów oraz 
pod numerem tel. 32 47 56 328.

Program spotkania:
1) Żabi Kraj wczoraj i dziś -  podsu-

mowanie wdrażania LSROR Stowa-
rzyszenia LGR „Żabi Kraj” w latach 
2010-2015.

2) Twoja szansa na fundusze unijne - 
konsultacje dotyczące budowy LSR.

3) Nowe rozdanie funduszy unijnych 
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na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 22 czerw-

ca o godz. 16.00 w Domu Kultury  
w Pawłowicach Osiedlu. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc, prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa do 19 
czerwca pod nr tel. 33/ 487 49 55 lub 
e-mailem na adres: biuro@zabikraj.pl.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony w for-
mie licytacji na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Krzyżo-
wicach przy ul. Ligonia o powierzchni 
1207 m kw. za cenę wywoławczą 
93.000 zł. W najbliższym sąsiedztwie 
usytuowany jest budynek, w którym 

mieści się ośrodek zdrowia i zakład opie-
ki zdrowotnej w zakresie stacjonarnej 
opieki długoterminowej.

Przetarg odbędzie się 7 lipca o godz. 
10.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice. 
Osoba uprawniona do udzielania in-
formacji: Tyberiusz Zawadzki – tel. 
324756319.

Sprzedaż działki w Krzyżowicach

zdj. bs
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Zawody strażackie
21 czerwca o godz. 13.00, 

na  bo i sku  spor towym  
w Pielgrzymowicach, odbędą 
się Gminne Zawody Sporto-
wo – Pożarnicze. Serdecznie 
zapraszamy uczestników  
i kibiców wraz z rodzinami. 
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Z okazji Dnia Dziecka, piłkarze za-
prosili najmłodszych do wspólnej za-
bawy. Każdy, kto przybył na boisko, 
mógł przybić piątkę z zawodnikami 
klubu oraz zdobyć autografy swoich 
ulubionych graczy. Nie lada gratką 
był trening pod okiem doświadczo-
nych piłkarzy, grających w trzecio-
ligowym klubie. Przyszli piłkarze, 
marzący o tym by grać jak Robert 
Lewandowski, ćwiczyli się w celności, 
slalomie i żonglowaniu piłką oraz 
w rzutach karnych. Bramki bronił 
oczywiście zawodnik GKS Pniówek. 
Później odbyły się krótkie mecze.  
W składzie każdej z drużyn znalazły 
się dzieci i piłkarze Pniówka. Naj-
młodsi mogli więc sprawdzić się z 
zawodowymi graczami!
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Na entuzjastów piłkarskich emocji 
czekało również losowanie nagrody 
specjalnej - piłki nożnej podpisanej 
przez piłkarzy Pniówka. Zmagania 
sportowe komentował radny Piotr 
Drobek. W imprezie uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób. W godzinach 
17.00-19.00 osiedle pokazało swoje 
sportowe oblicze. bs 

Organizatorzy przygotowali na 
ten wyjątkowy dzień szereg atrakcji  
i niespodzianek dla wszystkich dzieci. 
Były to między innymi dmuchana 
zjeżdżalnia, malowanie twarzy i kon-
kursy sprawnościowe, w których dzieci 
rzucały do celu i skakały w workach. 
Dopisała pogoda i humory.  Każdy mi-
lusiński wrócił do domu z torebką pełną 
słodyczy. W sumie rozdano 400 paczek! 
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