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W piątek, 12 lipca został przywrócony pełny ruch 
dla samochodów na drodze do Cieszyna.

Drogę Wojewódzką 938 zamknięto dla ruchu drogowego w październiku zeszłego roku. 
Jej remont stale się przedłużał i stanowił bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców.D
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Targowisko skupi w jednym miejscu 
wszystkich sprzedawców stragano-
wych, którzy obecnie stoiska rozsta-
wiają w całej gminie. Na targowisku 
będą mogli swoje płody też sprzedawać 
rolnicy bezpośrednio z samochodów. 
Mieszkańcy będą mogli więc kupić 
warzywa prosto od rolnika.

Radni podczas sesji Rady Gmi-
ny uchwalili regulamin targowiska,  
w którym określili przepisy dotyczące 
handlu, sprecyzowali obowiązki sprze-
dających oraz określili tryb pobierania 
opłat. Na targowisku odbywać się bę-
dzie całoroczny handel detaliczny. Hala 
będzie czynna od godz. 6.00 do 18.00, 
a w soboty do 15.00. – Dopuszczona jest 
dwojaka sprzedaż: w ramach punktów sta-
łych (straganów, lad i stołów) oraz w ra-
mach handlu obwoźnego (z ręki, wózków, 
przyczep i koszy) – tłumaczy Wojciech 
Wiatrok, dyrektor GZK Pawłowice, 
który będzie administrował obiektem.

Nie będzie tutaj obowiązywać opłata 
targowa, sprzedawcy będą płacić za 
miejsce. Będzie to ok. 10 zł od stoiska. 
Sama hala targowa będzie parterowa, 
o wymiarach 22 m długości i 12 m 
szerokości. Znajdzie się w niej część 
bufetowa z małą gastronomią (do 
wydzierżawienia). - Spodziewamy się, 
że będzie to miejsce chętnie odwiedzane 
zarówno przez sprzedawców, klientów 
targowiska, jak i osoby oczekujące na 
przyjazd autobusu – dodaje Wojciech 
Wiatrok. - Do dyspozycji klientów będzie 
poczekalnia, w której będą mogli usiąść, po-
czytać gazetę i napić się kawy. Poczekalnia 
zostanie połączona z ogródkiem letnim ze 
stolikami i parasolami. W ciepłe dni będzie 
to z pewnością miejsce chętnie odwiedzane 

przez mieszkańców.
Do dyspozycji handlowców oprócz 

części zadaszonej będzie taras zewnętrz-
ny z arkadami o pow. 94 m kw. Hala 
targowa o powierzchni 170 m kw. 
zostanie podzielona na dwie części: 
rolno – spożywczą oraz pozostałych 
towarów oferowanych do sprzedaży. 
W sumie będzie to dziewięć stanowisk 
na stragany wewnątrz obiektu oraz pięć 
na zewnątrz pod zadaszeniem. Zostaną 
wydzielone trzy miejsca do handlowa-
nia bezpośrednio z samochodu. 

Obok hali targowej powsta-
nie dworzec autobusowy 

Ważną częścią inwestycji jest budo-
wa dworca autobusowego, który w du-
żej mierze pomoże rozwiązać problemy 
komunikacyjne gminy.

Jak mówi Krystyna Batko, kierow-
nik Referatu Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy Pawłowice:  – Wszystkie 
linie autobusowe przejeżdżające przez 

gminę będą się tutaj zatrzymywać. Chce-
my, aby zajeżdżały również autobu-
sy przelotowe dalekobieżne. Wiele osób  
w Pawłowicach się przesiada, np. w drodze 
do Katowic. Chcemy, aby mogły zaczekać 
na autobus w komfortowych warunkach, 
wypić kawę, skorzystać z toalety, a przy 
okazji zrobić także zakupy na targowisku.

Zarówno targowisko, jak i zajezdnia 
będą stylistycznie pasować do architek-
tury w centrum gminy. Dlatego hala 
targowa ma konstrukcję szkieletową, 
dach pokryty jest dachówką, a ściany 
wykonane zostały z cegły klinkierowej. 
Na potrzeby hali targowej zostaną 
wykonane miejsca parkingowe, w tym 
także dla osób niepełnosprawnych. 

Cała inwestycja ma kosztować ok. 
3,6 mln zł. Na inwestycję gmina pozy-
skała dofinansowanie w kwocie 1 mln 
zł w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Obiekt zostanie oddany 
do użytku na początku września. bs

- To bardzo ruchliwe miejsce,  
o dużym natężeniu ruchu samochodów 
oraz pieszych – mówi Krystyn Batko, 
kierownik Referatu Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Gminy.

Odcinek drogi krajowej w rejonie 
źródełka należy do najniebezpiecz-
niejszych w naszej gminie. W tym 
miejscu bardzo często dochodzi do 
wypadków i kolizji drogowych, 
których przyczyną jest nadmierna 
prędkość. 

Teraz z pewnością sytuacja się 
poprawi. W Pawłowicach właśnie 
zamontowano fotoradarowy maszt.  
– Na pewno fotoradar jest w tym miejscu 
bardzo potrzebny. Przekonaliśmy się 
o tym po zdemontowaniu urządzenia, 
które przestało robić zdjęcia – mówi 
Krystyna Batko. – Niestety wraz ze 
zniknięciem fotoradaru wzrosła liczba 

���������+&>$�
fotoradar!

kolizji i wypadków.      
Nowy sprzęt jest dużo bardziej 

nowoczesny. Urządzenie wykonuje 
zdjęcia wyższej jakości, a także au-
tomatycznie przesyła fotografie po-
jazdów przekraczających dozwoloną 
prędkość do centralnego komputera 
w siedzibie Inspekcji Transportu Dro-
gowego w Warszawie. Tam zdjęcia 
są od razu analizowane. Komputer 
samodzielnie rozpoznaje numery 
rejestracyjne pojazdu i ustala dane 
personalne jego właściciela.

Urządzenie, które jest w dyspozycji 
Inspekcji Transportu Drogowego, 
pracuje 24 godziny na dobę. Fotora-
dar w Pawłowicach zaczął działać 15 
lipca. Kierowcy, którzy mają ciężką 
nogę, muszą zatem uważać, żeby nie 
dostać mandatu.

Sabina Bartecka

W zakres inwestycji wchodzi 
naprawa nawierzchni drogi oraz 
budowa parkingu na 65 miejsc posto-
jowych. Miejsce do parkowania zo-
stanie poszerzone i wykonane z kostki 
betonowej. Natomiast wzdłuż klatek 
zostanie wybudowany chodnik.

Chodnik i parking 
przy Polnej 20

Realizacja zaplanowana jest na 
okres wakacji. Inwestycja wyko-
nywana przez firmę Weker 02  
z Jastrzębia – Zdroju będzie kosz-
tować budżet gminy 300 tys. zł.  
W czasie robót droga będzie nieprze-
jezdna. bs        

To kluczowa inwestycja dla 
bezpieczeństwa w tym rejonie. 
Chodnik między ul. Zjednoczenia 
a Mickiewicza umożliwi dzieciom 
dojście do szkoły lub dojechanie na 
rowerze. Dzięki tej inwestycji poje-
dziemy wygodnie i bez przeszkód 
oraz pójdziemy bezpiecznie nową 
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ścieżką pieszo – rowerową. - Dla 
rowerzystów brak ścieżki rowerowej po 
tej stronie ulicy oznaczał konieczność 
przejeżdżania przez ul. Polną – mówi 
Tomasz Szatkowski z Urzędu Gmi-
ny. - Przekształcenie chodnika w ścież-
kę pieszo-rowerową jest najlepszym 
rozwiązaniem - dodaje.
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Skorzystają wszyscy, bo zapla-
nowano stworzenie więcej ścieżek 
pieszo - rowerowych w naszej 
gminie. To działanie w ramach 
akcji mającej na celu zapewnienie 
dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły 
i szczęśliwego powrotu do domu. 

Sabina Bartecka
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Uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu połączone z wystawą 
prac pokonkursowych miało miejsce  
2 lipca w budynku szkoleniowym NOT  
w Pawłowicach. W uroczystości 
wzięli udział prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Jarosław Zagó-
rowski, wójt gminy Damian Galu-
sek, przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dziendziel, jego zastępca 
Aleksander Szymura oraz liczne 
grono profesorów, pracowników 
naukowych i studentów.

Konkurs na przygotowanie kon-
cepcji zagospodarowania tzw. Gło-
wicy Wschodniej ogłosiła Jastrzębska 
Spółka Węglowa. W konkursie wzięły 
udział 22 dwuosobowe zespoły, 
złożone ze studentów czwartego 
semestru studiów inżynierskich Wy-
działu Architektury Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach. Młodzi ludzie nad 
swoimi koncepcjami i wizją tego, jak 
hałda ma wyglądać w przyszłości  
pracowali przez kilka miesięcy, od 
lutego do czerwca. Do drugiego etapu 
konkursu komisja wytypowała dwa-
naście najlepszych prac. Trzy z nich 
nagrodzono, a osiem wyróżniono.

Teren Głowicy Wschodniej KWK 
„Pniówek” obejmuje powierzchnię 
ok. 19 ha gruntów Skarbu Państwa 
będących w użytkowaniu wieczy-
stym kopalni oraz Zakładu Logistyki 
Materiałowej. Obszar, który po-
wstał podczas drążenia szybów, jest 
w większości zalesiony samosiejkami, 
porośnięty zielenią niską i krzewami 
– w chwili obecnej jest nieużytkiem. 
Są plany, aby teren zagospodarować 
na cele rekreacyjno - sportowe dla 
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mieszkańców Gminy Pawłowice.  
W marcu Gmina Pawłowice i JSW 
podpisały list intencyjny w tej spra-
wie. Współudział Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej w procesie powstania 
projektu i zagospodarowaniu zdegra-
dowanego terenu to przykład dobrej 
współpracy z samorządem w zakresie 
dbałości o środowisko naturalne i po-
prawę warunków życia mieszkańców 
terenów górniczych. 

W ramach projektu przewiduje się 
również zagospodarowanie istniejącej 
zieleni. Gmina Pawłowice po uzyska-
niu dofinansowania unijnego na reali-
zację projektu zamierza przejąć teren 
i zrealizować inwestycję, zgodnie  
z nagrodzonym projektem. Zwycię-
ską koncepcję stworzyli Aleksandra 
Haręźlak i Łukasz Iwan z Gliwic. Ich 
pomysł opiera się na wykorzystaniu 
hałdy na park sportowo – rekreacyj-
ny, w którym mieszkańcy znajdą 
miejsca na gry sportowe i zabawę. 
Znajdzie się w nim boisko sportowe, 
strzelnica, a w części centralnej tor do 
jazdy na rowerach BMX. Po północ-
nej stronie bocznicy zaproponowano 
plac do paintballa. W tej koncepcji 
najważniejsze jest to, że ograniczono 
prace ziemne - układ ścieżek dopaso-
wano do różnic wysokości. Ścieżki 
umożliwiają wchodzenie schodami 
lub równolegle rampami. Zagospoda-
rowanie parku pozwala na stopniową 
realizację inwestycji i podzielenie jej 
na etapy. 

W pozostałych koncepcjach poja-
wiły się m.in.: tor dla quadów, duży 
plac zabaw, ścianka wspinaczkowa  
i park linowy.    

Nagrodzone prace konkursowe 
można obejrzeć na wystawie zor-
ganizowanej w Urzędzie Gminy. 
Koncepcje zostały wyeksponowane na 
parterze oraz w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Pawłowice (2 piętro). Można 
je oglądać do końca lipca w godzinach 
7.30 – 15.30. bs

Wszystko to z powodu zmiany 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Zgodnie z jej prze-
pisami, wszystkie plany, które są 
w trakcie realizacji, muszą zostać 
dostosowane do nowych przepi-
sów. Na mocy ustawy, która we-
szła w życie 25 maja, gmina musi 
uzyskać zgodę na zmianę przezna-
czenia gruntów rolnych kl. III na 
cele nierolnicze, i to bez względu na 
powierzchnię. - Wcześniej obowiązek 
uzyskania zgody dotyczył powierzchni 
powyżej 0,5 ha – wyjaśnia Tyberiusz 
Zawadzki z Urzędu Gminy. - 
Zmiany te spowodują kilkumiesięczne 
opóźnienie procedury realizacji  miej-
scowych planów zagospodarowania 

Plany przestrzenne: 
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przestrzennego Golasowic, Jarząbko-
wic i Pielgrzymowic.

To jeszcze nie wszystko. Wo-
jewoda Śląski określił nowe wy-
tyczne w sprawie procedury spo-
rządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z nimi, cała treść projek-
tów uchwał aktualnie opracowy-
wanych planów zagospodarowania 
przestrzennego musi zostać na 
nowo przeanalizowana i dostoso-
wana do nowych przepisów. To 
wymaga przeprowadzenia do-
datkowych czynności, ale przede 
wszystkim czasu. 

O postępie prac będziemy infor-
mować na bieżąco. bs 

5 lipca miało miejsce otwarcie ofert 
złożonych na organizację komunika-
cji zbiorowej na terenie gminy Pawło-
wice. Urząd Gminy wspólnie z MZK 
ustalił kryteria wyboru przewoźnika, 
a wspólna komisja przeanalizowała 
złożone oferty. Organizacją komuni-
kacji na terenie naszej gminy zaintere-
sowane były  trzy firmy: Drabas, Bus 
Brothers oraz NFU Krzysztofa Kemp-
nego z Pawłowic. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma z Pawłowic, 
która wystartowała jako konsorcjum 
z firmą AWOS z Katowic. Jeszcze  
w tym miesiącu MZK podpisze umo-
wę z wykonawcą.

Nowy system komunikacji auto-
busowej zakłada znaczne zwiększe-
nie ilości kursów i skrócenie czasu 
przejazdu autobusów. Wprowadzone 
zostaną cztery wewnętrzne linie 
komunikacyjne, którymi małe busy 
będą dowozić mieszkańców do tzw. 
centrum autobusowego, znajdującego 
się obok Urzędu Gminy. Cena, jaką 
będą płacili pasażerowie za jazdę au-
tobusami na terenie gminy, to tylko  
1 zł na dobę lub 15 zł miesięcznie. - 
Bilet gminny będzie umożliwiał całodo-

Komunikacja – trwa 
procedura wyboru 

wykonawcy
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bowe poruszanie się autobusami w gra-
nicach naszej gminy. Poza obręb gminy 
mieszkańcy wyjadą autobusami MZK  
i prywatnych przewoźników w kierunku 
m. in. Żor, Jastrzębia - Zdroju, Katowic 
i Wisły. W tym wypadku obowiązywać 
będą ceny przewoźników – mówi Marek 
Garbocz z Urzędu Gminy.  

Linie wewnętrzne będzie obsługi-
wać 6 busów, w tym 4 busy z 2011 
roku. Przejadą one łącznie ponad 
320 tys. kilometrów w skali roku.  
W związku z uruchomieniem no-
wych linii firma planuje zatrudnić  
kierowców z terenu naszej gminy  
i okolic. Szczegółowe informacje na 
temat naboru można uzyskać pod 
numerem telefonu: 690 808 600. bs
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Większy lub mniejszy basen moż-
na zauważyć przy większości posesji 
w naszej gminie. Z pewnością teraz 
ich liczba jeszcze wzrośnie, bowiem 
Gminny Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji wprowadził nowe zasady, ma-
jące na celu uproszczenie formalności 
związanych z napełnieniem basenu 

Woda do basenu 
– na nowych zasadach

w okresie letnim, czyli od czerwca 
do sierpnia.

W myśl nowych przepisów, osoba 
zainteresowana składa do Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
wniosek o „nienaliczanie opłaty za 
kanalizację sanitarną na potrzeby 
napełnienia basenu kąpielowego”,  

w którym określa pojemność basenu, 
jednocześnie składając oświadczenie 
o wykorzystaniu zużytej wody i nie 
odprowadzaniu jej do sieci kanaliza-
cyjnej. Oznacza to, że można odliczyć 
opłatę za odprowadzanie ścieków do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej o ilość 
wody wykorzystanej do napełnienia 
basenu. Zostanie to uwzględnione  
w rozliczeniach z zakładem wodo-
ciągowym. 

Jednak, żeby nie doszło do nad-
użyć, GZWiK zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzenia wyrywkowych 
kontroli napełnianych basenów. 

Wniosek o napełnienie basenu 
dostępny jest na stronie internetowej 
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji oraz w siedzibie zakładu. 

Sabina Bartecka

I nagroda: 
park sportowo-rekreacyjny

Autorzy: Aleksandra Haręźlak, 
Łukasz Iwan

II nagroda: 
park sportowo-rekreacyjny

Autorzy: Adrianna Palak, 
Aneta Osóbka

III nagroda: 
park rekreacyjny 

Autorzy: Karolina Malec, 
Izabela Majka

Projekty wyróżnione:
Magdalena Moś, Dominik Karaś 

(park rekreacyjno-edukacyjny), 
Aleksandra Ostrowska, Anna 
Kulawik (park sportowo-rekre-
acyjny), Agnieszka Rabiej, Anna 
Szuba (park rekreacyjny), Michał 
Malara, Jakub Wręczycki (park 
sportowo-rekreacyjny), Dominika 
Grzyb-Stańska, Aleksandra Kuku-
ła (park rekreacyjno-sportowy), 
Michał Broniszewski, Dominika 
Mróz (park edukacyjno - wypo-
czynkowy), Magdalena Niemiec, 
Emilia Marczuk (park sportowo-
-rekreacyjny), Bianka Swinder, 
Jakub Świdziński (park sportowo-
-rekreacyjny).     

Praca dla kierowców 
NFU Krzysztof Kempny poszukuje 

kierowców z kat. D oraz z zaświadcze-
niem o ukończonym kursie do przewo-
zu osób. Wymagamy dyspozycyjności, 
uczciwości oraz wysokiej kultury osobi-
stej. Oferujemy pracę w pełnym wymia-
rze czasu pracy na podstawie umowy 
o pracę. Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt pod nr tel. 690808600.
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4 Racje Gminne

Od 28 maja do 1 czerwca mia-
ła miejsce ostatnia wizyta robocza  
w ramach kończącego się już projek-
tu „Challenge Your Wits” Programu 
Comenius. W projekcie uczestniczyło 
siedem państw: Hiszpania, Litwa, Pol-
ska, Portugalia, Rumunia, Turcja oraz 
Węgry. Głównym założeniem było 
założenie wirtualnej firmy związanej 
z turystyką. Zespół polski założył fir-
mę cateringową, natomiast  pozostałe 
państwa w większości zdecydowały się 
na biura podróży. W drodze do osią-

Wysil swoje szare komórki
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gnięcia celu uczniowie musieli uzyskać 
i wykorzystać informacje konieczne 
do założenia realnej firmy. - Wspólnie 
stworzyliśmy m.in. „5 wskazówek jak 
osiągnąć sukces w biznesie”, „Przewod-
nik: jak skutecznie obsługiwać klienta”, 
film „Kroki do założenia firmy w Polsce” 
oraz napisaliśmy książkę podsumowującą 
działalność poszczególnych firm w ramach 
jednej „CYW GROUP BOOKLET” – wy-
jaśnia koordynator projektu Tomasz 
Wilczyński.

Celem projektu było promowanie 

przedsiębiorczości, umiejętności współ-
pracy w grupie, nauki języków obcych 
oraz tolerancji wśród uczniów szkół 
średnich. 

W czasie wizyty w Polsce uczestnicy 
projektu wzięli udział w dwóch sesjach, 
w trakcie których zebrano i przedsta-
wiono efekt prac m.in. nad książką wir-
tualnych firm poszczególnych krajów. 
Goście spotkali się także w Urzędzie 
Gminy z wójtem Damianem Galuskiem  
oraz zwiedzili Pawłowice, Pszczynę, 
Kraków i muzeum Auschwitz. bs

Uczniowie w pierwszym dniu wy-
cieczki brali udział w olimpiadzie mię-
dzyszkolnej, podczas której odbyły się 
biegi, strzelanie z łuku, unihokej oraz 
rozgrywki w piłce nożnej. Nasi ucznio-
wie zdobyli dwa brązowe, jeden złoty 
i trzy srebrne medale w biegach oraz 
wywalczyli puchar w piłce nożnej. - 
Program wycieczki był bardzo atrakcyjny. 
Wszyscy mieliśmy okazję zwiedzić nowe 
przedszkole, Tepliczkę oraz Terchową, 
gdzie zostaliśmy zakwaterowani – mówi 
dyrektor Andrzej Zonenberg. 

Drugi dzień wyjazdu na Słowację 
rozpoczął się od wyprawy na Wielki 
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Krywań. Część trasy pokonano kolejką 
gondolową, a na sam szczyt ucznio-
wie wspięli się pieszo. - Po południu 
zwiedziliśmy rodzinną wioskę Janosika 
(Terchowa), nad którą góruje jego ogromny 
pomnik - dodaje dyrektor. - Po powro-
cie do pensjonatu aktywnie spędziliśmy 
popołudnie, grając w piłkę i skacząc na 
trampolinie. Chętne osoby wybrały się na 
spacer po okolicy, szukając i rozpoznając 
wiele gatunków unikalnej roślinności, ta-
kiej jak kwiat skrzypu polnego, goryczka, 
czy dziki storczyk. 

Wieczór spędzono przy ognisku, 
piekąc kiełbaski i śpiewając piosenki.  

Kapsuła czasu jest popularnym 
wśród młodych ludzi w Wielkiej 
Brytanii sposobem na utrwalenie 
przeszłości. Uczniowie w angielskich 
szkołach zamykają w specjalnych po-
jemnikach swoje rzeczy, które są dla 
nich ważne w danym momencie ich 
życia, a pojemnik, czyli kapsułę czasu 
zakopują w umówionym miejscu  
i określają datę jej wykopania – im jest 
ona bardziej odległa tym lepiej.    

Zwyczaje panujące wśród An-
glików poznawali uczniowie klasy  
V A Szkoły Podstawowej nr 1 w Paw-
łowicach. Uczniowie pawłowickiej 
„Jedynki”, wzorem swoich angiel-
skich kolegów, również stworzyli 
na zajęciach z języka angielskiego 
kapsułę czasu. Znalazły się w niej 
listy uczniów w języku angielskim, 
w których opisywali siebie, zdjęcia, 
majowy numer „Racji Gminnych”, 
lusterko z samochodu marki Fiat Du-
cato, monety, pióra oraz inne osobiste 
pamiątki uczniów.

Korzystając z uprzejmości rodzi-
ców jednej z uczennic, piątoklasiści 

Zakopali w ogródku 
B�=���X�/�����
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zakopali swoją kapsułę w ogrodzie 
oraz wyznaczyli datę jej wykopania 
na 18 czerwca 2020 roku, kiedy to 
uczniowie osiągną pełnoletniość. 
Trzymamy kciuki, aby dotrzymali 
słowa!

Z kolei młodsi uczniowie z klasy 
II A brali udział w ogólnopolskim 
konkursie z języka angielskiego pt. 
„GrowYourTreetops Wood 2013”. 
Wykonali piękne prace prezentujące 
akcję sadzenia klasowego drzewa.  
Złote jabłuszko będące podarunkiem 
dziadka jednego z uczniów znalazło 
swoje miejsce w ogrodzie przy ulicy 
Zjednoczenia. W akcji sadzenia brali 
udział świetnie do tego przygotowani 
uczniowie, wyposażeni w rękawice, 
łopatki i grabki. Dzieci mogą przyglą-
dać się swojemu drzewku codziennie, 
gdyż rośnie ono w widocznym miej-
scu, obiecali też co roku spotykać 
się przy nim całą klasą. Nad całością 
konkursu oraz bezpiecznym ich prze-
prowadzeniem czuwała nauczycielka 
języka angielskiego Beata Olekszyk 
– Nowakowska.

W niedzielę czekał na wszystkich jesz-
cze basen, a po obiedzie nadszedł czas 
na pożegnanie. Wyjazd ten okazał się 
dużym przeżyciem dla wszystkich 
dzieci i opiekunów. - Jesteśmy bardzo 
wdzięczni przyjaciołom ze Słowacji za 
zaproszenie i mamy nadzieję, że będziemy 
mogli się im niedługo zrewanżować – za-
pewnia dyrektor. 

Była to już 20. wizyta w ramach 
współpracy gminy Pawłowice z Te-
pliczką. Kontakty ze słowackim part-
nerem utrzymują szkoły w Pielgrzy-
mowicach i Krzyżowicach, parafia  
z Pawłowic oraz GOK. bs
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Ale tak naprawdę, nic w tym dziw-
nego, gdyż inwestor, którym jest 
Spółka Akcyjna JAS -FBG, to jedna  
z największych firm logistycznych  
w kraju. Należy podkreślić, że jest 
największą w swojej branży Spół-
ką wyłącznie z polskim kapitałem. 
Zajmuje się transportem, spedycją 
drogową międzynarodową i krajową, 
kolejową, morską, lotniczą, magazy-
nowaniem i usługami agencji celnych. 
JAS - FBG SA zatrudnia blisko tysiąc 
pracowników w około120 oddziałach 
usytuowanych w całym kraju. Firma 
posiada również placówki w Niemczech 
i na Węgrzech. Dysponuje 50 tys. m. 
kw. nowoczesnych powierzchni ma-
gazynowych, w których towary są 
składowane, jak również segregowa-
ne, przepakowywane, etykietowane, 
komisjonowane, konfekcjonowane, 
montowane, przetwarzane i  kontrolo-
wane pod względem jakości. JAS - FBG 
SA to także największa w Polsce sieć 70 
agencji celnych. 

Założyciel i wieloletni prezes Zarzą-
du, Wiesław Hanczarek był od począt-
ku działalności firmy bardzo mocno 
związany z Pawłowicami, gdzie przed 
22 laty JAS - FBG rozpoczęła swoją 
działalność. Do 2004 roku firma mia-

W Warszowicach powstaje 
centrum logistyczne

ła też w Pawłowicach swoją siedzibę. 
Następnie, po fuzji kapitałowej z ka-
towickim Transbudem SA, przeniosła 
się do Katowic. Dzisiaj, po dawnym 
biurowcu JAS - FBG SA w Pawłowicach 
nie pozostało już prawie śladu. Roze-
brany ze względu na szkody górnicze, 
zniknął z pejzażu Pawłowic. Na miejscu 
pozostał tylko jego bliźniaczy budynek 
oraz stara rampa celna, relikt tamtych 
czasów. Mimo że obecna siedziba 
JAS - FBG mieści się w Katowicach, to  
w dalszym ciągu w naszej gminie funk-
cjonuje filia agencji celnej oraz magazyn 
logistyczny.

A przecież przy ul. Kruczej 8  
w Pawłowicach wszystko się zaczę-
ło. Powstało pierwsze biuro spedycji, 
świadczące także usługi agencji celnej, 
rozpoczynając pasmo sukcesów firmy. 
Sukcesów nie tylko finansowych, ale 
również jakościowych, które docenione 
zostały m.in. dwukrotnie godłem „Te-
raz Polska”, czterokrotnie z rzędu tytu-
łem „Spedytora Roku”, wyróżnieniem 
specjalnym w Konkursie Spedytora 
Roku oraz wieloma innymi nagrodami 
branżowymi.

Warto podkreślić, że JAS - FBG SA 
objęta jest stałym audytem niezbędnym 
do zachowania posiadanych certyfi-

katów ISO, także dotyczących zacho-
wania norm ochrony środowiska. Jest 
również aktywna na polu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wspiera-
jąc m.in. Uczniowski Klub Sportowy 
Wojan Pawłowice, którego młodzi 
koszykarze w ciągu zaledwie 2 lat 
istnienia sekcji odnieśli liczne sukcesy 
sportowe, m. in. zdobyli dwukrotnie 
tytuł Mistrzów Śląska w koszykówce.

Nowa inwestycja w Warszowicach 
jest powrotem do korzeni i równo-
cześnie kontynuuje idee i zamierzenia 
założyciela JAS - FBG. Powierzchnia 
magazynowa budowanego Centrum 
Logistycznego zajmie ponad 9 tys. m. 
kw., na których zmieści się 9330 miejsc 
regałowych przeznaczonych na palety 
z towarami. Magazyn zostanie wy-
posażony w dużą chłodnię i mroźnię, 
w głównej mierze do obsługi branży 
spożywczej, a towary będą w nim 
przeładowywane za pośrednictwem 
24 doków. Produkty znajdujące się  
w mroźni będą mogły być przecho-
wywane w temperaturze nawet - 25 
stopni Celsjusza. Budowa centrum 
potrwa do 31 grudnia 2013 r. Centrum 
logistyczne w Warszowicach planuje 
zatrudnić w swojej części magazynowej 
ok. 100 osób. 

Gala wręczenia nagród odbyła się 
10 czerwca w Warszawie. Nagrodę 
odebrała prezes spółdzielni Anna 
Dąbrowska.

Corocznie w rankingu porówny-
wanych jest około 250 spółdzielni 
z całego kraju. Ocenie podlega cało-
kształt pracy i działalności spółdziel-
ni mieszkaniowych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na stan finanso-
wy oraz gospodarczy spółdzielni. 

W podsumowaniu rankingu 
zwrócono uwagę na wysoką i wzo-
rową jakość spółdzielczego gospoda-
rowania majątkiem członków spół-
dzielni w Pawłowicach. Kryteriami 
branymi pod uwagę w rankingu 
były przede wszystkim wskaźniki 
ekonomiczno – finansowe spółdziel-
ni jak np. dochód netto z działalności 
gospodarczej w przeliczeniu na jed-
nego członka spółdzielni, przy-
chód z gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi z 
uwzględnieniem całości 
naliczeń w roku, śred-
nia opłata eksploatacyjna 
za m kw. powierzchni 
użytkowej mieszkań mie-
sięcznie (która wynosi 
1,17 zł i nie była pod-
wyższana od 2007 roku). 
Porównywano też zakres 
i wielkość prac remon-
towych, zakres i jakość 
prowadzonych inwestycji 
oraz przychód osiągnięty 
z inwestycji, udział zale-
głości w opłatach za lokale 
mieszkalne i użytkowe, 
a nawet wydatki na 
działalność spo-
łeczno – kultural-
no – oświatową 
w przeliczeniu na 
jednego członka 
spółdzielni.
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najlepszych w kraju!

Pawłowicka spółdzielnia zna-
lazła się w czołówce spółdzielni  
w Polsce. To duży sukces, bo nasza 
spółdzielnia jest jednostką młodą, 
powstałą zaledwie pięć lat temu, 
licząc od odłączenia się od GSBM  
w Wodzisławiu Śląskim. Spół-
dzielnia zatrudnia 24 osoby łącznie  
z konserwatorami i dozorczynia-
mi. Obsługą 5,5 tys. mieszkańców 
(rozliczeniami czynszu, wody itp.) 
zajmuje się 10 osób. Tak sprawna 
i nieliczna kadra jest wyjątkiem. 
Spółdzielnię „Pawłowice” wyróżnia 
także ogrom prac remontowych. 
– Tylko w ubiegłym roku na remonty 
elewacji, naprawę dachów, malowanie 
klatek, wymianę liczników itp. prze-
znaczyliśmy 3 mln zł, mimo że na 
funduszu remontowym było o milion 
złotych mniej  - wyjaśnia prezes Anna 
Dąbrowska. – Mogliśmy sobie pozwo-
lić na tak wiele inwestycji ze względu 
na oszczędności, które zarządowi udało 
się wypracować z tytułu najmu lokali 

oraz dzierżawy nieruchomości.     
Pełny dostęp do informacji 
i sprawny system komuni-

kowania się z mieszkań-
cami to klucz dobrego 

funkcjonowania spół-
dzielni, która stara się 
być jak najlepszym 
partnerem. Za swoją 
działalność wiosną 
tego roku spółdzielnia 
została nominowana 
do „Symbolu Polskiej 
Spółdzielczości 2013”. 
Wyniki tego presti-

żowego rankingu 
poznamy pod 
koniec roku.

 
Sabina 

Bartecka  
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Policjanci z pszczyńskiej komen-
dy na zaproszenie Domu Kultury  
w Pawłowicach Osiedlu, przeprowa-
dzili wśród wszystkich uczniów klas 
pierwszych naszej gminy pogadankę 
na temat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym pieszych. Spotkanie składa-
ło się z dwóch części: teoretycznej  
i praktycznej. Całość została poprowa-
dzona w formie zabawy. Uczniowie 
oglądali filmy, rozwiązywali zada-
nia, tańczyli oraz śpiewali. Podczas 
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przeprowadzonego w zaciemnionej 
salce eksperymentu przekonali się, że 
pieszy ubrany na biało z elementami 
odblaskowymi jest widoczny nawet  
z dużej odległości, a ubrany na czarno 
znika w czeluściach nocy. 

Sprawdzianem zdobytych infor-
macji były zajęcia przeprowadzone  
w miasteczku ruchu drogowego. Dzie-
ci dowiedziały się jak bezpiecznie prze-
chodzić przez ulicę, i po której jej stro-
nie mogą chodzić. Uatrakcyjnieniem 

spotkania były przekazane dzieciom 
przez WORD w Katowicach drobne po-
darunki w postaci fluorescencyjnych 
gadżetów, planów lekcji i książeczek. 
Na koniec na dzieci czekała jeszcze 
wspólna fotografia z policjantem. 

Akcja jest organizowana przez GOK 
co roku. Skierowana jest do uczniów 
klas I i ma na celu zwrócenie uwagi na 
bezpieczne poruszanie się po drodze.

Sabina Bartecka
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Jak wspomina Małgorzata Kieł-
kowska, pomysłodawczyni i sze-
fowa Stowarzyszenia Społeczno 
– Kulturalnego Karola Miarki: - Za-
prosić do Pielgrzymowic mistrza Gem-
balskiego łatwo nie było. Powodem był 
napięty kalendarz koncertowy. 

Artyście towarzyszyli sopra-
nistka Elżbieta Grodzka – Łopu-
szyńska i laureat wielu konkursów 
skrzypcowych Adam Musialski. 
Do Pielgrzymowic przywieźli por-
cję oratoryjnych utworów, dzieła 
Bacha, Mozarta i Rheinbergera 
oraz wiązankę arii. Dopełnieniem 
wspaniałego występu były impro-
wizacje: jedna na organy solo, a 
druga, wspólna artystów. Wspa-
niały występ został nagrodzony 
owacjami na stojąco. 

Koncert odbył się przy współ-
pracy i zaangażowaniu Stowarzy-
szenia Kulturalno - Społecznego 
Karola Miarki w Pielgrzymowicach 
i Parafii Św. Katarzyny w Piel-
grzymowicach, w ramach dotacji 
z budżetu gminy.

Sabina Bartecka

Odnalezienie błyszczących sztabek 
okazało się być zadaniem godnym sa-
mego Sherlocka Holmesa. Uczestnicy 
musieli odgadnąć mnóstwo zaszyfro-
wanych i ukrytych w nietypowych 
miejscach wskazówek – od listu do 
książki, od piaskownicy do pomni-
ka, od wizyty w sklepie po zarośla 
w parku. Chcąc dotrzeć do skarbu 
musieli  m. in. odwiedzić komisariat 
policji, a także cmentarz i ciemną piw-
nicę pod budynkiem biblioteki, gdzie 
schowane były kolejne podpowiedzi 
i zagadki logiczne. Dopiero godzinę 
przed północą jednej z grup udało się 
dotrzeć do skarbu, czyli kufra ze słod-
kościami. Nagrodą dla zwycięzców  
oprócz słodyczy były książki z de-

Bezsenna noc 
w bibliotece 

dykacją. 
Po nocnych poszukiwaniach 

wszyscy bardzo zmęczeni wrócili 
do biblioteki, by dalej bawić się i słu-
chać o przygodach Krzysztofa Petka 
oraz poznać elementy sztuk walki 
i samoobrony. – Zobaczyliśmy filmy  
i fotografie z jego licznych wypraw po Polsce 
oraz po świecie – opowiada Jan Łomozik  
z Pawłowic. – Szczególnie ciekawa była 
jego podróż do amazońskiej dżungli.  

Przeżycia tej niezwykłej nocy oka-
zały się tak silne, że nikomu nawet 
nie przyszło do głowy, żeby zasnąć. 
Starczyło jeszcze sił na długie nocne 
rozmowy i gry. Rano wszyscy zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni zjedli 
śniadanie i wrócili do domów.

Po rekrutacji przeprowadzonej  
w marcu okazało się, że aż 16 dzieci 
nie może zostać przyjętych do pla-
cówki  w Warszowicach z powodu 
braku miejsca. - Rozważano wiele po-
mysłów na zagospodarowanie wolnych 
pomieszczeń w szkole podstawowej oraz 
objęcia edukacją przedszkolną jak naj-
większej grupy dzieci - mówi zastępca 
wójta Marek Lucjan.  

Dlatego postanowiono stworzyć 
dodatkowy oddział przedszkolny  
w szkole podstawowej. – Przez dwa 
lata taki oddział funkcjonował w szko-
le, mieliśmy już pewne doświadczenia 
w tym zakresie, więc wydawało się to 
dobrym rozwiązaniem w obecnej sytu-
acji – uważa Joanna Lala, dyrektorka 
przedszkola w Warszowicach. – Za-
stanawialiśmy się tylko jak rozwiązać 
sprawę wyżywienia. Planowaliśmy 
utworzenie oddziału pięciogodzinnego 
bez wyżywienia, ale na prośbę rodziców 
postanowiliśmy jednak zapewnić dzie-

�&>$�&##������
w Warszowicach

ciom posiłek.
Nowy oddział powstanie w po-

mieszczeniu obecnej świetlicy, która 
zostanie przeniesiona w miejsce izby 
regionalnej przy bibliotece. Co ważne, 
posiłki będą przygotowywane przez 
kucharki z przedszkola i dowożone 
do szkoły. W nowym oddziale prze-
bywać będą dzieci w wieku 5 i 6 lat, 
które zostały zapisane na 6 godzin. 

W dodatkowym naborze, które 
został ogłoszony w czerwcu, przy-
jęto 16 dzieci z listy rezerwowej  
i 4 nowych maluchów. Są to głów-
nie trzylatki. – Przedszkole liczy teraz  
4 oddziały i 95 dzieci. Mamy jeszcze pięć 
wolnych miejsc – mówi pani dyrektor. 
Na organizację dodatkowego oddziału 
dyrektor otrzyma z budżetu gminy 
53 tys. zł na 4 miesiące tego roku.           

Rodziców zainteresowanych zapi-
saniem dziecka do przedszkola, prosi-
my o kontakt pod numerem telefonu 
32/ 47 23 525. bs
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Tradycją są już comiesięczne 
teatrzyki odbywające się w Domu 
Kultury w Pawłowicach Osiedlu. 
Od września do czerwca maluchy 
mogą za darmo oglądać spektakle 
w wykonaniu grup teatralnych  
z całego regionu. Spektakle do-
stosowane są do wieku widzów  
i w dużej mierze oparte na posta-
ciach znanych z dziecięcych bajek 
lub z wierszy.

Piątkowe teatrzyki mają już 
grono stałych bywalców. Sze-
ścioro dzieci nie opuściło żadnego  

Teatr bawi, 
uczy i wychowuje

z dziesięciu prezentowanych spek-
takli. Są to: Lena Bartecka, Mar-
celina Gałuszka, Natalia Kubica, 
Jan Drozdziok, Zofia Drozdziok  
i Karolina Dąbrowska. W nagrodę 
mali miłośnicy teatru otrzymali 
dyplomy oraz pojechali do prawdzi-
wego teatru. W Teatrze Banialuka  
w Bielsku – Białej pasjonaci sztuki 
teatralnej  (do teatru pojechały dzie-
ci, które obejrzały 10 lub 9 spekta-
kli) obejrzeli spektakl pt. „Koziołek 
Matołek”. 

- Córka bardzo polubiła te comie-

sięczne spotkania z teatrem – opo-
wiada mama Karoliny Dąbrowskiej  
z Krzyżowic. – Każdy z prezento-
wanych spektakli niósł pozytywne 
wartości i miał jakieś przesłanie do 
przekazania młodym widzom. Uwa-
żam, że obcowanie ze sztuką uczy 
dzieci wrażliwości, a teatr to znako-
mite wprowadzenie do świata sztuki.     

Należy podkreślić, że bycie  
w teatrze uczy dzieci kultury oraz 
zachowania sie w miejscach pu-
blicznych. A więc zabierajmy dzieci 
do teatru. Kurtyna w górę! bs
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Dla sporej liczby osób nie był 
to pierwszy wyjazd do tej pełnej 
uroku miejscowości. Jak przyznaje 
Krzysztof Brandys, jeden z uczestni-
ków wycieczki: - Tak cenne kontakty 
i znajomości należy podtrzymywać, tym 
bardziej, że organizatorzy z niezwykłą 
wręcz dbałością przygotowują się do 
naszej wizyty, organizując wiele wy-
jazdów, dzięki którym możemy poznać 
najciekawsze miejsca tej części Niemiec. 

Była to już druga wizyta polskiej 
grupy EDU-s w Niemczech – pierw-
sza odbyła się 3 lata temu w paź-
dzierniku 2010 roku. Nasi niemieccy 
przyjaciele mieli również okazję 
gościć w Polsce z rewizytą w maju 
2011 roku. Jednak historia współ-
pracy między gminą Pawłowice  
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a Kippenheim sięga roku 2005, kiedy 
to grupa ministrantów z Pawłowic, 
dzięki zaangażowaniu Bożeny Sklan-
ny, pawłowiczanki mieszkającej  
w Kippenheim, gościła w Niemczech 
z okazji Dni Młodzieży. Później  
z inicjatywy GOK Pawłowice podjęto 
działania w celu zorganizowania wy-
jazdu dla grupy seniorów uczących 
się na kursach w ramach edukacji 
seniorów EDU-s. Łącznie udało się już 
zorganizować sześć spotkań różnych 
grup dzieci, młodzieży i dorosłych.

Współpraca ta jest możliwa dzięki 
pracy i zaangażowaniu wielu osób. 
Przede wszystkim Bożeny Sklanny, 
która organizuje życie parafialne  
w kościele katolickim w Kippenheim 
i skupia osoby zainteresowane kon-

taktami z Polską w „Kręgu przyjaciół 
Pawłowic”. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że w ramach „Kręgu przyjaciół 
Pawłowic” zorganizowany został dla 
mieszkańców Kippenheim i okolic 
kurs języka polskiego. 

Podczas wyjazdu pawłowiczanie 
zobaczyli największe atrakcje tej 
części Niemiec. Bogaty program 
wyjazdu obejmował zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu, skansenu Kinzigtal w górach 
Schwarzwald, Europaparku, Jeziora 
Bodeńskiego oraz jedynej w swoim 
rodzaju wyspy Mainau. Uczestnicy 
wzięli udział w tradycyjnym nie-
mieckim festynie Bockbierfest, który 
zainaugurował burmistrz Kippenhe-
im Matthias Gutbrod. Następnego 

Nasza restauracja była faworytem 
rankingu od samego początku trwa-
nia plebiscytu. Dopiero pod koniec 
zagroziła jej restauracja Dworek pod 
Jemiołą z Ćwiklic. Ostatecznie jed-
nak, liczbą 1688 głosów, restauracja 
z Pawłowic zdobyła tytuł najlepszej 
w powiecie pszczyńskim. Teraz wraz 
ze zwycięzcami z innych powiatów 
będzie walczyć o tytuł najlepszej 
restauracji w całym województwie 
śląskim.

Trwa XVII edycja ogólnopolskie-
go plebiscytu „Modernizacja roku”.  
W tym roku do konkursu zgłoszono 
922 obiekty, w tym także zmoder-
nizowany budynek Urzędu Gminy  

Oddaj 
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w Pawłowicach.
Pawłowick i  urząd  s tar tu je  

w kategorii użyteczność publiczna. 
Głosowanie odbywa się w serwisie 
internetowym organizatora, pod ad-

Smak Regionu 
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w powiecie!
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Klienci pawłowickiej restauracji 
doceniają niepowtarzalny urok tego 
miejsca, wyborną kuchnię oraz 
niezwykłe malowidła przedstawia-
jące najpiękniejsze zakątki naszego 
regionu. 

Właściciele restauracji dziękują 
za oddane głosy wszystkim swoim 
klientom, a w szczególności miesz-
kańcom gminy Pawłowice i proszą 
o kolejne w rankingu wojewódzkim.
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resem: www.modernizacja-roku.pl/
plebiscyt. Głosować można co 24 h. 
Zachęcamy do oddawania głosów na 
nasz obiekt. Każdy głos bierze udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Jak głosować?
- wejdź na: http://www.moderniza-

cja-roku.pl/plebiscyt
- z listy wybierz „użyteczność pu-

bliczna” (3 od dołu)
- oddaj głos na Pawłowice
- roześlij link do znajomych!

Ważne! 
Zagłosować możesz tylko 

raz w ciągu 24 h!
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dnia, po śniadaniu i gorących podzię-
kowaniach pawłowiczanie wyruszyli 
w drogę powrotną.  

- Tegoroczny wyjazd można zaliczyć 
do bardzo udanych z wielu powodów. 
Bogaty program pobytu, niezwykła at-
mosfera, gościnność i otwartość naszych 
niemieckich gospodarzy, wspaniała 
okolica doliny Renu i gór Schwarzwaldu 
oraz piękna pogoda – to wszystko spra-
wiło, że wszyscy wracaliśmy zachwyce-
ni i pełni wrażeń – mówi Przemysław 
Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice.

Osoby, które po raz pierwszy 
uczestniczyły w tego typu wymia-
nie, były zaskoczone serdecznością, 
bezpośredniością oraz ogromnym 
zaangażowaniem niemieckich go-
spodarzy. Jak wspominali już po 

powrocie pawłowiczanie: - Zakwate-
rowanie u rodzin to najlepszy sposób na 
przełamywanie, wciąż jeszcze silnych, 
funkcjonujących w obu krajach stereo-
typów – podkreśla Krzysztof Brandys. 

Grzegorz Witosza, nauczyciel 
języka niemieckiego, zwraca uwagę, 
że wyjazd za granicę jest niebywałą 
okazją, żeby poduczyć się obcego 
języka: - Oprócz możliwości poznania 
nowych miejsc i ludzi, taki wyjazd to 
okazja do praktycznego zastosowania 
umiejętności zdobytych podczas kursów 
organizowanych w ramach Edukacji 
Seniorów. 

Jak widać, przyjaźń pomiędzy 
Kippenheim a Pawłowicami rozwija 
się, obie strony deklarują chęć dal-
szych spotkań.

zdj. GO
K

zd
j. 

bs

�
���������
����������
8���!��������
	
'����������

'!��	
��������
!�
<�����

��	��	�������
���
%�������
7���;�����



 25 lipca

8 i 22 sierpnia21.00 - 24.00Plener za Domem Kultury

������ ORAZSKRZYPA RUN FOR EAST

Racje Gminne8

KULTURA

��������	
���������
�����
�����������
��
������������������������� !�"#�����$��������%�&��

����'!�()�!!�*)+�

Festyn w Pielgrzymowicach
58'���	+����
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OSP Pielgrzymowice i GOK Pawłowice zapraszają mieszkańców na 
festyn rodzinny. W programie występ zespołu Trojoki i zabawa taneczna 
z Sekret Duo.  

8D'���	J;	��	;�	
Film opowiada historię młodej i ślicznej Sophie 

(Amanda Seyfried), która niebawem ma wyjść za 
mąż. Dziewczyna chciałaby, aby do ślubnego kobierca 
zaprowadził ją jej ojciec. Problem w tym, że nigdy go 
nie poznała. Jej matka, Donna (Meryl Streep), zdradza 
tożsamość trzech mężczyzn, z którymi przed laty coś 
ją łączyło. Cała trójka zostaje zaproszona na ślub.  
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Komedia romantyczna  z 2010 roku. Opo-

wiada o Amerykance, która wyrusza do Irlandii, 
gdzie przebywa jej chłopak, aby wykorzystując 
tamtejszą tradycję, 29 lutego oświadczyć się 
swojemu wybrańcowi. 
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Amerykański film fabularny w reżyserii Thomasa 

Cartera. Opowiada o siedemnastoletniej Sarze, która 
utraciła matkę w wypadku samochodowym, gdy 
jechała na jej występ baletowy. 

CaCCCCCCCCCCCCCa
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Trzecia część przygód z serii „Piraci 
z Karaibów”o kapitanie Jacku Sparro-
wie z 2007 roku. 
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Uczniowie kończący I rok edukacji 
muzycznej otrzymali świadectwa z 
rąk swoich instruktorów  oraz gratu-
lacje od dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Przemysława Poloczka. Ogni-
sko muzyczne działa w Pawłowicach 
od września 2012 r. Zajęcia rozpoczęło 
36 osób, a I rok nauki ukończyła zna-
komita większość. - Jesteśmy dumni 
z naszych uczniów i gratulujemy im 
ogromnego zapału i zaangażowania – 
podkreślał dyrektor GOK. - Nauka 
gry na instrumentach wiąże się z dużą 
samodyscypliną i systematyczną pracą. 
Bardzo ważna jest także rola rodziców 
- bez ich poświęcenia nie ma mowy o 
udziale dziecka w zajęciach i postępach 
w nauce.

Jednak jak mówią podopieczni 
ogniska, ciężka praca wiąże się z 
dużą satysfakcją i radością, której 

Muzyczne 
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uczniowie mogą doświadczyć podczas 
koncertów.

Uroczyste wręczenie świadectw 
połączone było z występem uczniów 
ogniska. Usłyszeliśmy utwory gra-
ne na akordeonie, gitarze, pianinie, 
klarnecie i flecie poprzecznym. - Na 
zdolności muzyczne córki zwrócono mi 
uwagę w przedszkolu – mówi mama 
Alicji Wali, najmłodszej uczestniczki 
ogniska. - Córka chętnie uczestniczy w 
zajęciach, ćwiczy codziennie i sprawia jej 
to przyjemność.  

Zajęcia odbywają się w cyklu indy-
widualnych spotkań z nauczycielem 
oraz grupowych zajęciach teoretycz-
nych. W ofercie ogniska muzycznego 
podczas minionego roku szkolnego 
była nauka gry na fortepianie z Anną 
Ruszczyńską, akordeonie z Niną 
Mrajcą, gitarze z Przemysławem 

Strączkiem, flecie z Danutą Dudzik, 
trąbce z Mariuszem Oślizło, klarnecie 
z Grzegorzem Pakurą, perkusji z Mar-
cinem Kisielem, jak również zajęcia 
teoretyczne z umuzykalnienia.

W wyniku przeprowadzonych 
w czerwcu przesłuchań, na nowy 
rok szkolny przyjęto 19 uczniów. 
Jak widać, rysuje się perspektywa 
rozwoju dla pawłowickiego ogniska 
muzycznego. - Jesteśmy zadowoleni z 
tego, co udało nam się osiągnąć w ciągu 
pierwszego roku działalności ogniska. – 
mówi dyrektor GOK. – Coraz więcej 
rodziców dostrzega zalety kształcenia 
muzycznego i jego wpływ na ogólny 
rozwój dziecka. Edukacja muzyczna daje 
wymierne korzyści i konkretne umiejętno-
ści, z których dziecko będzie korzystać 
przez całe swoje życie.

Sabina Bartecka 

To pierwsze teatralne przed-
sięwzięcie działającej od ubie-
głego roku grupy, która po-
wstała z uczestniczek „Magicz-
nego świata teatru i muzyki”.  
Scenariusz „Pokoju z zabawkami” 
napisała instruktorka grupy Ewa 
Sikora, która zostawiła małym 
aktorkom miejsce na improwizację 
i realizację własnych, twórczych 
pomysłów. - Wspólnie z dziećmi 
stworzyliśmy spektakl, w którym nie 
padają żadne słowa, a ruch i taniec 
dodają przedstawieniu lekkości i hu-
moru – mówi instruktorka. - Ten 

���+���'&B��&=&>��[L

spektakl powstał metodą improwizacji 
tańców oraz scen o różnym zabar-
wieniu emocjonalnym. Dziewczynki 
próbowały znaleźć charakter granych 
przez siebie postaci, a ja pomagałam 
im wpisać to wszystko w konstrukcję 
scenariusza.

Cała historia dzieje się w pokoju 
z zabawkami. Na scenie pojawiają 
się lalki oraz pluszowe zwierzaki, 
które ożywają, pokazując swoje 
uczucia i emocje. Właścicielkę 
pokoju z zabawkami, czyli dziew-
czynkę, która kreuje całą historię, 
zagrała Dominika Olewniczak. 

Konflikt wywołuje nowa lalka, 
zagrana przez Basię Pękal, której 
wydaje się, że jest najważniejsza  
w tym świecie zabawek. W roli pa-
jacyka wystąpiła Zuzia Gajewska, 
lalkę – robocika zagrała Monika 
Poloczek, czarownicę – Julia Duc, 
baletnicę – Wiktoria Lewandowska. 
W przebraniu pluszaków zagrały: 
Ania  Zawadzka (króliczek), Julia 
Ćmiel (kotek), Natalia Jaszewska 
(małpka) i Agnieszka Kania (miś). 

Słowa uznania kierujemy do 
młodych aktorów za pierwszy, 
bardzo udany występ. bs    
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SPORT

W trakcie godzinnych zajęć dzieci 
uczyły się prostych kroków i ukła-
dów tanecznych. - Zajęcia taneczne 
kształtują pewność siebie, swobodę 
działania oraz wyczucie własnego cia-
ła – mówi instruktorka Bernadeta 
Wróbel. – Dzieci wyrabiają poczucie 
rytmu oraz umiejętność skoordynowania 

Studio aktywnych 
przedszkolaków

���	�96���������'	�4��L��)�	�*���#
�����*)��������������	����	�*�)�*����*
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budzenie w dzieciach ich naturalnej 
kreatywności i twórczych zachowań 
oraz uwrażliwienie na różne elementy 
muzyki. – Najbardziej cieszę się z tego, 
że dzieci w swych poczynaniach wyka-
zywały ogromną aktywność, a naszym 
wspólnym zabawom zawsze towarzy-
szyła radość – mówi instruktorka. 

W trakcie zajęć, a wiele z nich od-
było się wraz z rodzicami na świeżym 
powietrzu, na dzieci czekało wiele gier 
i zabaw, a także quizy i wspólne tań-
ce. Niektóre spotkania połączone były 
z zabawą manualną – tak powstało 
na przykład balonowe zoo. 

Na zakończenie zajęć dzieci otrzy-
mały dyplomy i zapewnienie, że za-
jęcia będą kontynuowane. Co więcej, 
na prośbę rodziców, będą się odbywać 
dwa razy w tygodniu, w tym raz  
w języku angielskim i zostaną po-
szerzone o nowe formy taneczne. 
Kontynuowane będą również zajęcia 
ruchowe dla mam, przyprowadza-
jących swoje pociechy na tańce. Dla 
nich przewidziano zajęcia pilates.

Nabór zostanie przeprowadzony 
we wrześniu, a szczegółowe informa-
cje przedstawimy w gazecie. 

Sabina Bartecka  

Przerwa technologiczna 
na hali sportowej

W dniach 22 do 28 lipca hala sportowa będzie nieczynna 
z powodu prac konserwacyjnych.

10 lipca w pawłowickim basenie 
ruszył program wprowadzający do 
nurkowania. W każdą środę lipca od 
godz. 19.00 do 21.30 każdy chętny 
może wziąć swój pierwszy oddech 
pod wodą i zanurkować w zupełnie 
inny świat. Pierwsze nurkowanie od-
bywa się pod okiem doświadczonego 
instruktora, który najpierw pokazuje 
sprzęt nurkowy, omawia jego ele-
menty oraz przekazuje podstawowe 
zasady nurkowania. Wreszcie - nur-
kujecie razem. Cały czas jest przy 
tobie instruktor, który dba o twój 
komfort i bezpieczeństwo. Pierwsze 
nurkowanie uwiecznione zostanie 
na zdjęciach.

Na pierwsze zajęcia przyszło 10 
osób. W tej grupie był Mirosław Mi-
ler z Pawłowic, który przyprowadził 
dwójkę swoich dzieci. - Nigdy nie nur-
kowałam z butlą. To było całkiem nowe 
wyzwanie. Najtrudniej jest przełamać 
się i zacząć oddychać pod wodą – opo-
wiadała Maria Miler, tuż po wyjściu 
z basenu.

Obniżka cen na basenie
Gminny Ośrodek Sportu ma dla wszystkich swoich klientów dwie 

wakacyjne promocje na basenie. W okresie od 1 lipca do 1 września 
wstęp na pływalnię kosztuje ���� (bilet ulgowy) i ����� (bilet normal-
ny) za nielimitowany czas. Oznacza to, że możemy korzystać z obiektu 
dowolną ilość godzin, płacąc o wiele mniej. Druga promocja dotyczy 
biletów ulgowych. Dzieci, młodzież do 26 lat oraz emeryci za 90 minut 
na basenie zapłacą tylko ����. 

Boisko pod namiotem
W czasie wakacji hala pod namiotem  w Pawłowicach Osiedlu jest-

czynna od poniedziałku do piątku od 13.00 do 21.00, w soboty i niedziele 
od 9.00 do 21.00. 

Letnia promocja na hali
Podobnie jak w latach ubiegłych na okres wakacji wprowadzono 

promocyjne ceny na hali sportowej. Od 1 czerwca do 1 września wyna-
jęcie hali sportowej w Pawłowicach jest dużo tańsze. Zamiast 	
��� za 
godzinę spędzoną na hali zapłacimy tylko ������  

aora ez emerr
y ko �����������. .

Intro - twoje 
pierwsze nurkowanie

Udało się jej przepłynąć pod wodą 
trzy długości basenu. - Było super 
– chwalił Maciej Paszek, instruktor 
Szkoły Nurkowania „Dive Way”. 

Program intro real izowany  
w Pawłowicach to program wpro-
wadzający do nurkowania w pełnym 
sprzęcie nurkowym (płetwy, maska, 
jacket, butla, automaty oddechowe, 
manometr). W zajęciach mogą brać 
udział osoby dorosłe oraz dzieci od 10. 
roku życia. Organizatorzy zapew-
niają sprzęt. Za zajęcia nie płacimy, 
musimy jedynie zakupić bilet wstępu 
na basen.

Kurs prowadzony jest przez żor-
ską Szkołę Nurkowania „Dive Way”. 
Szkoła posiada bardzo ciekawą ofertę 
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak  
i dorosłych miłośników nurkowania. 
Planuje zorganizować w Pawłowicach 
kurs nurkowy, dzięki któremu moż-
na będzie odkryć wspaniały świat, 
który skrywają głębiny morskie.          

- Nurkowanie może stać się przygodą 
życia, naprawdę tak jest – przynajmniej 

w moim przypadku tak się stało - opo-
wiada. - Nurkuję dzięki mojej żonie, 
ponieważ to ona wysłała mnie na kurs. 
Chciała mi zrobić wtedy niespodziankę  
i na pewno nie przypuszczała, że w przy-
szłości będę instruktorem nurkowania 
i że będzie pomagała mi w założeniu 
szkoły nurkowej.

Zapraszamy na kolejne zajęcia, 
które odbędą się 24 i 31 lipca, tel. 691 
437 766. 

Sabina Bartecka

����0�����������	�������0���	1���������0�	����������4��	�1?*����
�����	���	�)�3+����	�3����4���'������*�����+�	�	�������	��	���*��	�4�+
	��0������	�������	�)����	0�����#�������������	���������)����	��)1

Codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 13.00  dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach  sportowo 
- rekreacyjnych na sali gimnastycznej, 
brały udział w zajęciach plastycznych 
oraz  grach i zabawach na boisku 
szkolnym. Oferta została wzbogacona 
także o wycieczki rowerowe po okolicy 
oraz wycieczki autokarowe w góry.

- Uczniowie byli w Ustroniu i Szczyr-
ku, podziwiali meandry Odry oraz poje-
chali do Doliny Białej Wisełki – opowiada 
Andrzej Pilis, dyrektor szkoły.

Zajęcia prowadzili wuefiści: Zbi-
gniew Kiełkowski i Łukasz Skrzyński. - 
Zorganizowaliśmy 4 wycieczki rowerowe, 
podczas każdej przejechaliśmy po 30 – 40 
kilometrów. Grupa była bardzo zorgani-

całego ciała. Podczas zabaw muzyczno 
- ruchowych uczą się też współdziałać 
z całą grupą.

W zdobywaniu umiejętności ru-
chowych pomagały im różnorodne 
techniki: elementy tańca nowoczesne-
go, zumby czy hip – hopu. 

Głównym celem zajęć było roz-

zowana, chętna do współpracy i wszyscy 
wspaniale się bawiliśmy – opowiada 
Łukasz Skrzyński. Zajęcia odbywały 
się w dwóch turnusach, z których 
każdy kończył się imprezą integracyjną  
w gospodarstwie agroturystycznym. 
Przy ognisku i pieczonych kiełbaskach 
dzielono się wrażeniami z wakacji, 
opowiadano dowcipy i śpiewano znane 
piosenki. 

Przypominamy, że zajęcia na czas 
wakacji organizują dla dzieci i młodzie-
ży Gminny Ośrodek Kultury, Gminna 
Biblioteka Publiczna, a także kluby 
sportowe i parafie. Pełna oferta na stro-
nach internetowych www. gokpawlo-
wice.hg.pl oraz www.pawlowice.pl.  


�B�/$�+�����X/���
tylko w jednej szkole
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Tworzywa sztuczne i metale, takie jak:

�������	
��	�	�������	�	������	����������
���������	 �	 ������	 �����������	 ��	 ����������	  !����	 ��	 �!���	
����!"�	 !����	��	�#�����	 !����	��	 ������	�������
$�����	�����������	���������	$����	�	����	���	���!��	������"�
�����	�	������	���������	��������	����������	���
�����	 ��������	 ��	 �	 �����	 �����������	 �������������	 ����	 �����!	
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Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru żółtego.

Papier i opakowania wielomateriałowe:

���#����	�����!�	�������	���������	����!�!�
����!	��������	����	������!	�	������!�
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Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru niebieskiego.

Szkło:

� ����	�	�!��������������	�	�������	�	���������
��������	��������	�� ����%	������#�
�������	���������	�	������!�����

Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru zielonego.

Przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki:

���������	�!��!�	����!�	�����

Należy wrzucać do pojemników koloru czerwonego ustawionych w aptekach.

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony, odpady budowlane wielkogabarytowe:

���$!�	������!�	�������	�	����	�����	������	�!���!����!�
���������!�	�������!�	��������	������	�������	�	����	�����	���%�!	������!�����
������	�����	���!�	�!��!�	��!������	�� ���	 !�!	������&�����	����!�

Należy wyłożyć przy drodze dwa razy w roku przy zbiórce tzw. wielkogabarytów.

Odpady biodegradowalne w tym zielone:

������	�������	�������

Należy zbierać we własnych workach lub dostarczyć do kontenerów ustawionych 
na stałe przez firmę w miejscach do tego wyznaczonych.

Zużyte baterie i akumulatory

Należy przekazywać do pojemników ustawionych w Urzędzie Gminy, 
w szkołach i innych obiektach handlowych w dniach i godzinach ich otwarcia.

Odpady komunalne zabrudzone lub zmieszane, takie jak:

������	����������	���������	��	��$�������	��������	
�����!��	��������	�	� #������	�	���!��	������� ����
�����!��	��������	�����	�	��������	���	���������	������	����!�
��������	���!	�	�������!�	�����	���!�	���'����	��%���	������������
�����!	�	������	������!	����������
��!�!	��������	��� �	���������	��!���� !�	�������	��� �	��������
$������	���������	������	������������
��� �	�������	���������	��������������	�!����(�

Należy wrzucać do kubłów na odpady zmieszane.

UWAGA!
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Zbiórka odpadów 
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To powinieneś wiedzieć – na pytania redakcji  
odpowiada Wojciech Bazgier, kierownik Referatu  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu  
Gminy w Pawłowicach
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W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

Zapraszamy: 
PAWŁOWICE, UL. MICKIEWICZA 18/5 
(GALERIA KOLOR) 

  32 211 21 68

Bardzo tani kredyt „GOTÓWKOWY HIT” oraz KARTA KREDYTOWA
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proponuje kredyty dla firm 
i osób fizycznych

Teraz na wakacje
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Nabór na stanowisko nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela 

języka angielskiego 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach ogłasza 

nabór na stanowiska nauczyciela języka angielskiego 
oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Podania 
należy składać od 18 do 31 lipca w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00 do 12.00. Przewidywany termin 
rozmowy kwalifikacyjnej: 23 sierpnia. Dodatkowe 
informacje pod numerem telefonu: 32 47 22 631.

Praca dla nauczyciela rytmiki
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warszowicach  

zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęć rytmiki  
w przedszkolu w wymiarze 3/23 etatu. Wykształcenie: 
ukończone studia wyższe  kierunkowe  z przygotowa-
niem pedagogicznym, umiejętność gry na instrumencie. 
Oferty należy składać w kancelarii dyrektora w godzi-
nach 8.00 – 15.00 w terminie do 30 lipca. Informacje: 
tel. 32/4723 525.

Praca w oświacie
Wakaty w roku szkolnym 2013 / 2014 w Gimna-

zjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach 
na stanowiska: nauczyciela języka angielskiego, muzyki 
i plastyki. Podanie, cv, dokumenty potwierdzające wy-
magane kwalifikacje należy składać od 15 do 17 lipca 
2013 r. w sekretariacie szkoły (ul. Szkolna 1, Pawłowice, 
tel. 32/ 47 24 206. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie 
się 18 lipca.

`	����	�}

Nabór na stanowiska nauczycieli 
w gimnazjum

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Paw-
łowicach ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli: 
informatyki, fizyki i języka angielskiego. Oferty 
należy składać od 22 lipca do 5 sierpnia w sekre-
tariacie szkoły, ul. Pukowca 4, 43-215 Pawłowice, 
tel. (32) 472-11-04. 

Poszukiwany referent ds. kadrowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jó-

zefa Pukowca w Pawłowicach ogłasza nabór na 
stanowisko referenta ds. kadrowych w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Szczegółowe informacje  
w sekretariacie szkoły (tel. 32/ 47 21 952) lub pod 
adresem: www.sp2.pawlowice.pl.

Praca w ZSO w Pawłowicach 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 

II w Pawłowicach, ul. Józefa Pukowca 5 ogłasza na-
bór na stanowisko nauczycieli: języka angielskiego, 
języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych. 
Szczegóły na stronie www.zso.pawlowice.edu.pl 
lub w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 
32/4722149. 

Nabór na stanowisko logopedy 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Golasowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczy-
ciela logopedy. Oferty należy składać w sekretariacie 
ZSP Golasowice, ul. Nałkowskiej 2, w terminie od 
1 do 14 sierpnia, w godz. 8.00 – 15.00.  Informa-
cji udziela Anna Delijewska, tel. (32) 4723 - 201. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26.08.2013 r.

Gabinet stomatologiczny 

dr Laili 

ZAPRASZA! 
Rozpocznij wakacje ze zdrowym 
uśmiechem! Zapisz się na wizytę  
w lipcu a otrzymasz rabat nawet  
do 50 % na wszystkie usługi 

stomatologiczne dla ciebie 
i twojej rodziny.

Znieczulenie gratis! 
Od 15 d0 31 lipca konsultacja 

i usuwanie kamienia nazębnego 

za darmo! 
Poradnia stomatologiczna 

lek. stom. Laila Zagha
ul. Zjednoczenia 72a, Pawłowice, 

nr tel. 600 687 000 lub 32/472 26 70,

Zapraszamy! 

OSP Golasowice
���	��	 �����	�� )���� ������	������� 
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- lokal użytkowy o powierzchni 60 m kw.
- lokal użytkowy o powierzchni 60 m kw.
- lokal użytkowy o powierzchni 67,5 m kw.
- lokal użytkowy o powierzchni 15,5 m kw.

Data przetargu: 29.07.2013 r., godz. 
11.00. Wywoławczy czynsz miesięczny 
(netto) za 1 m kw. 8,00 zł + VAT. Regula-
min przetargu oraz wzór umowy dostępny 
na stroniewww.osp-golasowice.host56.
com w zakładce „PRZETARGI” oraz pod 
numerem telefonu: 505 694 158 w godz. 
10.00 – 16.00.
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W zawodach wzięły udział zespoły męskie, kobiece 
oraz młodzieżowe z terenu gminy. W sumie 15 jedno-
stek. Zgodnie z regulaminem rozegrane zostały dwie 
konkurencje: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza. 
Strażackie zmagania obserwowało grono zaproszonych 
gości wraz z mieszkańcami gminy. 

W sztafecie pożarniczej całkowity dystans 350 m 
podzielony został na siedem odcinków po 50 m. Na 
każdym z odcinków przewidziano przeszkody: płot 
lekkoatletyczny, rów, ścianę, tyczki slalomowe, równo-
ważnię. Podczas ćwiczeń bojowych zawodnicy mieli za 
zadanie zbudowanie stanowiska wodnego przy zbior-
niku, podłączenie rozdzielacza oraz utworzenie dwóch 
linii gaśniczych z dwóch odcinków. Zadaniem roty  
I było obrócenie lub złamanie tarczy, roty II - przewró-
cenie pachołków. 

O ile bieg pozwala ocenić kondycję oraz sprawność 
fizyczną ochotników, to w ćwiczeniu bojowym obser-
wować można sprawność zawodników oraz techniczne 
przygotowanie sprzętu. 

- Zawody pod względem organizacyjnym i sportowym 
przebiegały na bardzo wysokim poziomie, co potwierdziło 
bardzo dobre przygotowanie strażaków ochotników nie tylko 
do zawodów, ale też akcji pożarniczych - mówił wójt Da-
mian Galusek, który jest jednocześnie prezesem zarządu 
Oddziału Gminnego OSP w Pawłowicach.

W sobotnich zawodach bezkonkurencyjni dla pozo-
stałych czterech drużyn męskich okazali się ochotnicy 
z Jarząbkowic. W grupie kobiet i chłopców najlepsze 
drużyny wystawiła jednostka z Pawłowic. W ka-
tegorii MDP dziewcząt zwyciężyły Warszowice, co 
spotkało się z entuzjazmem ze strony widowni. Go-
ścinnie w zawodach uczestniczyła jednostka z Czech. bs 
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Poniżej wyniki zawodów:
MDP DZIEWCZĄT:
1)OSP Warszowice
2)OSP Pawłowice
3)OSP Pielgrzymowice
MDP CHŁOPCY:
1)OSP Pawłowice
2)OSP Warszowice
3)OSP Pielgrzymowice
4)OSP Golasowice
GRUPA C – kobiet:
1)OSP Pawłowie
2)OSP Pielgrzymowice
3)OSP Warszowice
GRUPA A – mężczyzn:
1)OSP Jarząbkowice
2)OSP Pawłowice
3)OSP Pielgrzymowice
4)OSP Warszowice
5)OSP Krzyżowice

W niedzielę, 23 czerwca odbyła 
się kolejna wycieczka zorganizo-
wana przez Gminne Koło PTTK  
w Pawłowicach. Wyjazd spotkał się  
z ogromnym zainteresowaniem paw-
łowiczan. Miejsca zostały wyprzeda-
ne na kilka miesięcy przed wyzna-
czonym terminem wyprawy. Trasa 
spływu wiodła wzdłuż malowniczej 
rzeki Mała Panew w województwie 
opolskim. Mała Panew jest prawo-
brzeżnym dopływem Odry, biorącym 
swe początki w Cynkowie. Naszej 
grupie udało się pokonać odcinek o 
długości ok. 10 kilometrów. - Gene-
ralnie można uznać trasę za łatwą i 
przyjemną, ale troszkę emocji dostarczył 
nam próg wodny i wystające do czasu do 
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czasu korzenie – relacjonuje Mirosław 
Kordiak, prezes Gminnego Koła PTTK  
w Pawłowicach. 

Wyjazd dostarczył wszystkim 
uczestnikom wielu przeżyć (w spły-
wie uczestniczyły 74 osoby). Wszy-
scy  już teraz zapytują o kolejne tego 
typu wyjazdy. Spływ kajakiem jest 
bowiem idealnym sposobem na zapo-
znanie się z walorami przyrodniczy-
mi okolicy, a w Dolinie Małej Panwi 
występują będące ewenementem na 
skalę krajową głazy naturalnego 
pochodzenia, są bajeczne krajobrazy 
oraz zachwyca niezwykle różnorod-
ny świat roślinno – zwierzęcy. Wy-
jazd zakończył się wspólną biesiadęą 
przy ognisku.

Wielki Jawornik zdobyty 
A już dwa tygodnie później odbyła 

się kolejna wycieczka. Za cel tego wy-
jazdu turyści postawili sobie leżące na 
terytorium Republiki Czeskiej pasmo 
Wierzchowskich Wierchów (Beskid 
Śląsko – Morawski) z najwyższym 
jego szczytem Wielkim Jaworni-
kiem. Pomimo rozpoczęcia wędrówki 
z przełęczy Pindula, nie obyło się bez 
męczących podejść i zejść. - Zmęczenie 
i pot, jakimi okupione były pokonane 
kilometry, wynagrodzone zostały wspa-
niałymi widokami na odwiedzane już 
w tym roku przez pawłowickie koło rejo-
ny Sztramberka i Koprzywnicy – mówi 
Mirosław Kordiak. 

Planowane są jeszcze cztery wa-

kacyjne wyjazdy z pawłowickim 
kołem. 21 lipca odbędzie się wy-
cieczka objazdowo – spacerowa do 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
4 sierpnia wejście na Małą Fatrę na 
Słowacji, 17 sierpnia zwiedzanie Doli-
ny Odry połączone z rejsem statkiem 

po Kanale Gliwickim. Zakończenie 
akcji lato zaplanowano w Termach 
Podhalańskich, i tylko na ten wyjazd 
są jeszcze wolne miejsca. Szczegółowe 
informacje na temat wyjazdu można 
znaleźć na stronie www.pttk.pawlo-
wice.pl.  bs

�	�������	����	�����'��4������)���	�	�	���
�)0���'��������	��)�	�"�'����;	����	���


������
��	
�

��
���

��
���

	�
��

�	

�

�
�
��
�

'!��	
��������
��
	�!������
�����	��
�
������
��
!����	�����
!��������

�����	����	
�
��

���


