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Okazuje się, że statystyczny Ko-
walski zużywa ponad 92 litry wody 
na dobę. To o osiem litrów więcej niż 
rok wcześniej. 

Ubiegły rok przyniósł również 
kolejne inwestycje w gospodarkę wod-
no – ściekową. Wybudowano 1,72 
km sieci wodociągowej oraz 1,19 km 
przyłączy. Do nowej sieci podłączono 
56 posesji. 

Po tych inwestycjach  wodociąg  
w naszej gminie ma długość 174,47 
km, a przyłącza wynoszą łącznie 
59,19 km. W ubiegłym roku w za-
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kresie kanalizacji sanitarnej wykonano 
11 km sieci, 3,19 km przyłączy, co 
łącznie z istniejącą infrastrukturą daje 
długość: 199,96 km sieci, 47,72 km 
przyłączy oraz 2982 posesje podłączo-
ne do kanalizacji w gminie Pawłowice. 

W ubiegłym roku od odbiorców 
gminnych i przemysłowych ode-
brano 1.049.132 m sześc. ścieków, 
natomiast oczyszczono 1.080.617  
m sześc. Różnica związana jest  
z przedostawaniem się wód grunto-
wych i opadowych do sieci kanalizacji 
sanitarnej. bs

Woda i ścieki w 2011 i w 2012 roku

- Zdecydowanie mniej jest najbardziej 
uciążliwych przestępstw kryminalnych,  
a to znaczy, że wszystko zmierza  
w dobrym kierunku - podkreśla Karolina 
Błaszczyk, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej  Policji w Pszczynie. 

W 7 kategoriach 
Ze statystyk za 2O12 r. wynika, 

że w gminie Pawłowice odnotowano 
w ubiegłym roku 174 przestępstwa  
w siedmiu najważniejszych kate-
goriach. Spadek liczby przestępstw 
dotyczy przede wszystkich czynów 
najbardziej „dokuczliwych” dla Pola-
ków, jak kradzieże mienia - ich liczba 
w porównaniu z 2011 r. spadła z 95 na 
89, kradzieże samochodów - było ich 
mniej o 5 (rok wcześniej odnotowano 
9), bójki i pobicia (z 4 na 2) oraz uszko-
dzenia ciała (z 6 na 4). 

W 2012 roku na terenie gminy 
policjanci zanotowali 45 kradzieży  
z włamaniem (wzrost o 4 takie zdarze-
nia), 5 rozbojów oraz 20 przypadków 
uszkodzeń ciała. W tych trzech kate-
goriach sytuacja uległa nieznacznemu 
pogorszeniu.

Pytana o te statystyki rzeczniczka 
KPP Pszczyna zaznaczyła, że są one 
m.in. wynikiem lepszej współpracy 
pomiędzy społeczeństwem a policją. - 

Wzrosło zaufanie do policji i mieszkańcy 
przekazują nam więcej informacji, są też 
bardziej przekonani, że warto zgłaszać 
przestępstwa - podkreśliła.

Przypomniała też, że policja anali-
zuje i korzysta z tzw. map zagrożeń 
sporządzanych właśnie dzięki współ-
pracy z mieszkańcami danych rejonów.  
W miejsca najbardziej - w ich odczuciu - 
zagrożone przestępstwami wysyłanych 
jest więcej patroli.

Mniej wypadków 
Ogólna sytuacja na drogach  

w naszej gminie jest dobra. W stosunku 
do roku ubiegłego liczba wszystkich 
zdarzeń drogowych uległa obniżeniu. 
W 2012 roku doszło do 28 wypad-
ków, w których rannych zostało 41 
osób. Nikt nie zginął. Dla porównania 
dodajmy, że w 2011 roku odnotowa-
no 30 wypadków, 39 osób zostało 
rannych, 3 osoby zginęły. Mniej 
było również kolizji (spadek z 156 na 
152).  Do głównych przyczyn zdarzeń 
drogowych funkcjonariusze zaliczają 
niedostosowanie prędkości do warun-
ków ruchu drogowego, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, błędy osób 
pieszych, nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu pieszemu. 

Najbardziej niebezpiecznym miej-

scem w naszej gminie jest skrzyżowanie 
DK 81 z DW 938, a więc dwupasmówki 
z drogą na Cieszyn. Jako przyczynę 
wypadków w tym miejscu policjanci 
wskazali przede wszystkim nadmierną 
prędkość.  KPP w Pszczynie prowadzi 
rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad o wygospo-
darowanie miejsca w rejonie tego 
skrzyżowania na ustawienie policyj-
nego radiowozu, aby możliwe było 
przeprowadzenie kontroli prędkości 
przez policję lub inspekcję transportu 
drogowego. 

Policja przeanalizowała również 
zdarzenia drogowego w powiecie 
pszczyńskim pod kątem dni tygodnia. 
Okazało się, że na ogólną liczbę 1030 
zdarzeń aż 187 miało miejsce w pią-
tek, a 173 w środę. Najspokojniej było  
w niedzielę (99) oraz w sobotę (125). 
Na 130 wypadków ogółem do 26 
doszło w piątek, a do 22 w niedzielę. 
Najniebezpieczniej na drogach jest po-
między godz. 15.00 a 18.00, czyli w 
czasie powrotu z pracy, kiedy jesteśmy 
zmęczeni, a nasza koncentracja słabsza. 

Plagą na drogach są pijani kierowcy. 
W ubiegłym roku z ich winy doszło do 
16  wypadków, w których obrażenia 
ciała odniosły 22 osoby. bs
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Zdarzenia drogowe w gminie 
Pawłowice w latach 2010 – 2012

Ilość zdarzeń w wybranych 7 kategoriach 
w 2011 i 2012 roku w gminie Pawłowice

Nowy obiekt powstaje naprzeciw-
ko Urzędu Gminy, za parkingiem 
przy ul. Zjednoczenia. - Targowisko 
ma skupić w jednym miejscu wszystkich 
sprzedawców straganowych, którzy 
obecnie stoiska rozstawiają po całej gmi-
nie – wyjaśnia wójt gminy Damian 
Galusek. - Na targowisku będą mogli 
swoje płody sprzedawać rolnicy bezpo-
średnio z samochodów. Mieszkańcy będą 
mogli zakupić świeże owoce i warzywa. 

Ma się tutaj znaleźć miejsce na kil-
kanaście stanowisk. - Mieszkańcy już 
pytają o możliwość wynajęcia stoiska. 
Pytają o zasady najmu – przyznaje 
Bogumiła Sitek z Urzędu Gminy. 
- Jest jednak za wcześnie, by mówić  
o konkretach. Informacje w tym temacie 
na pewno zostaną podane w gazecie oraz 
na stronie internetowej.    

Zakupy na targowisku 
E@F�E�+����,

Jak przyznaje wójt, o gminnym 
targowisku myślano od dawna. De-
cyzję o budowie przyśpieszyła moż-
liwość pozyskania środków unijnych 
w wysokości 1 mln zł. Łączny koszt 
inwestycji to 3,6 mln zł, sama hala  
z zapleczem będzie kosztować 2,6 
mln zł. Oprócz hali trzeba wybudo-
wać także infrastrukturę otaczającą. 
- Parking zostanie powiększony. Oprócz 
tego wybudowana zostanie zajezdnia 
autobusowa, na której zatrzymywać się 
będą wszystkie autobusy jadące przez 
Pawłowice - wymienia Bogumiła Sitek.

Na razie prowadzone są prace 
ziemne. Obecnie zbrojone są ławy 
fundamentowe hali targowej.  Budo-
wa hali ma potrwać do jesieni. Wtedy 
planowane jest otwarcie hali targowej 
oraz zajezdni autobusowej. bs
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Wydłużenie terminu jest spowodo-
wane dłuższym niż zakładano oczeki-
waniem na zgodę Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych klasy III na cele nie-
rolnicze. – Zgoda ministra jest konieczna, 
aby można było wyznaczyć nowe tereny 
budowlane. Wnioskowaliśmy o przekwa-
lifikowanie ok. 20 hektarów gruntów 
rolnych – wyjaśnia Danuta Dziendziel 
z Urzędu Gminy. 

W grudniu do Urzędu Gminy do-
tarły także nowe wytyczne Wojewody 
Śląskiego w sprawie procedury sporzą-
dzania uchwał z zakresu planowania 
przestrzenego. Wytyczne nakładają 
nowe zadania przy sporządzaniu 
planu, m.in. konieczne jest wykona-
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nie analizy dróg na całym obszarze, 
który obejmuje projekt planu. - Chodzi 
o to, aby nie wytyczać dróg na terenach 
prywatnych. Trzeba wskazać miejsca,  
w których nie można dokonać poszerzenia 
dróg, a wszystko to uzasadnić i zapisać  
w dokumentach formalno – prawnych – 
tłumaczy dalej. – To wymaga czasu. 

Kolejną przyczyną opóźnienia  
w opracowaniu planu jest negatywna 
opinia Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach dotycząca 
terenów położonych w sąsiedztwie 
Pielgrzymówki. – Zarząd Gospodarki 
Wodnej nie posiada aktualnych map 
pokazujących tereny zalewowe z uwzględ-
nieniem przeprowadzonej w ostatnich 
latach regulacji Pielgrzymówki – wyja-

śnia Danuta Dziendziel. – Z informacji 
przekazanej przez ZGW wynika, że mapy 
terenów zalewowych zostaną zaktualizo-
wane jeszcze w tym roku.

Dlaczego jest to tak ważne? W opra-
cowywanym planie przestrzennym 
Gmina Pawłowice zamierza przywrócić 
tereny budowlane przy Pielgrzymówce. 
Wcześniej tereny te zostały zamienione 
na rolne, gdyż w czasie intensywnych 
opadów deszczu i ulew znajdywały się 
one pod wodą. Po przeprowadzonej 
regulacji cieku, sytuacja wodna na tym 
terenie została uregulowana, więc nie 
ma już przeszkód ku temu, aby miesz-
kańcy nie mogli tam budować domów. 

Projekt planu zostanie opracowany 
do końca października. bs
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Program służy budowaniu wi-
zerunku firm i instytucji na tle całej 
polskiej gospodarki w oparciu o najbar-
dziej reprezentatywne aspekty działal-
ności. - Już sama nominacja jest wielkim 
sukcesem dla spółdzielni, ponieważ sytu-
uje nas w absolutnej czołówce spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce. Konkurencja  
w skali ogólnopolskiej jest bardzo duża,  
a o funkcjonowaniu spółdzielni wy-

powiadają się eksperci. Tym bardziej 
satysfakcjonujące jest to, że możemy być 
wzorem dla innych – przyznaje Anna 
Dąbrowska, prezes zarządu spółdzielni.

W efekcie analizowania rynku  
i zbierania danych dokonano wstępnej 
weryfikacji spółdzielni, które najbar-
dziej na tytuł Symbolu zasługują. 
O tym, kto z nominowanych stanie 
się laureatem, decyduje w końcowej 

fazie programu specjalnie powołana 
Kapituła. Oddzielną kategorią Progra-
mu są EuroSymbole, które otrzymają 
spółdzielnie z sukcesem pozyskujące 
i wykorzystujące środki z funduszy 
unijnych.

Przyznając nominację, Monitor 
Rynkowy docenił działania i osiągnięcia 
pawłowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na tle całego polskiego biznesu. 
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Spółdzielnię, jak i wszystkie inne  
w kraju, oceniano na podstawie do-
konań i wyników finansowych kilku 
ostatnich lat.

Spółdzielczość mieszkaniowa  
w Pawłowicach od lat zbiera bardzo 
pochlebne opinie. Spółdzielnia postrze-
gana jest jako firma rozwijająca się, 
doskonale radząca sobie w warun-
kach rynkowych. O działalności SM 

„Pawłowice” wie każdy, kto mieszka 
w jej blokach, budynkach. - Posiadamy 
płynność finansową, co jest niebagatelnym 
elementem współczesnego biznesu. Niski 
wskaźnik zadłużeń czynszowych jest 
dobrym fundamentem naszego działania. 
Daje mieszkańcom pewność i bezpieczeń-
stwo zamieszkiwania – przyznaje prezes 
Anna Dąbrowska. - Pracujemy rzetelnie, 
staramy się, by nasze bloki były coraz 
ładniejsze.

Jak mówi dalej, duże nakłady 
przeznaczane są na remonty, ma-
lowanie elewacji budynków, wejść  
i klatek schodowych, remonty dachów, 
wymianę instalacji wodnych oraz 
budowę chodników i parkingów. Za 
zużyte ciepło, wodę, kanalizację i ener-
gię elektryczną każda nieruchomość 
rozliczana jest indywidualnie według 
wskazań mierników. Wszystkie licz-
niki mieszkaniowe odczytywane są 
drogą radiową. Każdy mieszkaniec 
ma dostęp do swoich kartotek finan-
sowych - z każdego miejsca i o każdej 
porze za pośrednictwem internetu,  a o 
każdym rozliczeniu czy zmianie opłat 
powiadamiany jest mailowo. - Bardzo 
dbamy o wysoki poziom obsługi naszych 
mieszkańców – mówi pani prezes. - 
Większość spraw, w tym wydawanie po-
trzebnych zaświadczeń, załatwiana jest 
„od ręki”. Dobra współpraca z Urzędem 
Gminy,  KWK „Pniówek” i radnymi przy-
czynia się do rozkwitu naszego Osiedla.

„Symbole Polskiej Spółdzielczości 
Mieszkaniowej” w tym roku wręczo-
ne zostaną po raz trzeci. O tym, kto 
otrzyma Symbol dowiemy się pod 
koniec roku.  bs

Cykl zebrań odbywających się  
w naszej gminie rozpoczęły Krzy-
żowice. O zebraniu sprawozdaw-
czo – wyborczym w tym sołectwie 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
gazety. Drugie z zebrań odbyło się 
w Pniówku. Wzięło w nim udział 48 
mieszkańców sołectwa, czyli ponad 
50 proc. więcej niż rok wcześniej. 

W przedstawionym sprawdzaniu 
sołtys Zdzisław Goik omówił lokalne 
wydarzenia ubiegłego roku. Rada So-
łecka zorganizowała „Majówkę”, spo-
tkanie seniorów, zabawę sylwestro-
wą, strefę kibica podczas Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej oraz pomogła 
w założeniu „Pola Nadziei”, będącego 
symbolem jedności z nieuleczalnie 
chorymi. Sołtys omówił również 
inwestycje zrealizowane w sołectwie.  
W ubiegłym roku na wniosek miesz-
kańców zamontowano progi zwal-
niające na ul. Zgodnej, wykonano sy-
gnalizację świetlną na skrzyżowaniu 
ulic Pszczyńskiej, Świerczewskiego  
i Orlej wraz z przejściami dla pie-
szych, jednak największą inwesty-
cja była budowa ronda w miejsce 
skrzyżowania ulic Orlej i Kruczej. 
Mieszkańcy  z radością przyjęli także 
budowę placu zabaw przy Domu 
Ludowym oraz miejsca odpoczynko-
wego na szlaku rowerowym.  

W roku 2013 w sołectwie Pniówek 
realizowane będzie przez Gminę jedno 
duże zadanie inwestycyjne - przebu-
dowa ul. Kanarkowej oraz bieżące 
utrzymanie. W dalszej części zebrania 

Wysoka frekwencja na 
zebraniu wiejskim w Pniówku

sołtys poinformował mieszkańców  
o zmianach w podziale gminy na 
okręgi wyborcze. Do tej pory Pniówek 
należał  do okręgu wspólnie z Osie-
dlem  Pawłowice, gdzie do zdobycia 
było 5 mandatów w wyborach do 
Rady Gminy. Od przyszłych wybo-
rów samorządowych Pniówek będzie 
stanowił okręg wyborczy wspólnie  
z Krzyżowicami, gdzie jest wybierany 
tylko jeden radny. Zmianę taką zarzą-
dził  Komisarz Wyborczy.

Odbyły się także konsultacje  
w sprawie statutu sołectwa, który 
musi zostać zmieniony w związku  
z koniecznością dostosowania do no-
wych przepisów. Statut został prze-
głosowany, ale mieszkańcy przeciwni 
byli powoływaniu przewodniczącego 
rady sołeckiej. Jego zadaniem ma być 
zwoływanie posiedzeń rad soleckich, 
a według mieszkańców, może tym 
zająć się sołtys. Tworzenie kolejnego 
stanowiska jest niepotrzebne. Opi-
nia mieszkańców zostanie wzięta 
pod uwagę w pracach komisji Rady 
Gminy.       

W części dotyczącej zgłaszania 
wniosków mieszkańcy zwrócili się  
o obniżenie stawek wynajmu małej 
sali w Domu Ludowym oraz inter-
wencję w Urzędzie Miasta Jastrzę-
bie – Zdrój w sprawie możliwości 
nawracania na DW 933. Korzystając  
z obecności przedstawicieli KWK 
„Pniówek” zwrócono się o ogranicze-
nie hałasu przy stacji odmetanowania 
oraz o zajęcie się sprawą zapylenia 
powodowanego przez samochody ja-
dące na zwałowisko. Poinformowano, 
że podczas przeładunku tworzy się 
chmura pyłu, który przedostaje się 
do domostw. Obiecano zająć się tym 
tematem i pomóc mieszkańcom. 

Ponadto mieszkańcy dyskutowali 
z przedstawicielami Gminy, KWK 
„Pniówek” i Powiatu na temat no-
wych zasad zbiórki śmieci, podatku 
od gruntów rolnych, wynajmu dużej 
sali z zapleczem w Domu Ludowym, 
zniżek dla rodzin wielodzietnych, 
przyspieszenia remontu ul. Kanar-
kowej oraz naprawy dróg po zimie. 

Sabina Bartecka      
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W tym roku na 1% naszego po-
datku czeka ponad 7 tys. organizacji, 
spośród nich prawie 800 z terenu 
województwa śląskiego, w tym jed-
na z gminy Pawłowice.

Jak przekazać pieniądze? Bardzo 
prosto. Wystarczy, że w terminowo 
złożonym zeznaniu podatkowym 
podany zostanie numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego jednej 
wybranej organizacji oraz wysokość 
kwoty na jej rzecz nieprzekraczającej 
1% podatku należnego. Pieniądze na 
konto wybranej organizacji przekaże 
za nas urząd skarbowy.

����$�F�?�����[�
swojego podatku
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Aktualną listę organizacji po-
żytku publicznego można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na stronie internetowej 
www.mpips.gov.pl oraz w portalu 
Ministerstwa Finansów www.e-de-
klaracje.gov.pl.

Wśród aktualnej listy Organizacji 
Pożytku Publicznego z gminy Paw-
łowice jest tylko GKS „Pniówek 74”. 
1 proc. podatku można przekazać 
także szkołom poprzez Stowarzysze-
nie „Przyjazna Szkoła”. Szczegółowe 
informacje w ogłoszeniach na str. 11

Zebrania wiejskie
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Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka 

Marina przyjechała do Polski 
z Hiszpanii. - Została skierowana 
do nas, by uczyć swojej kultury, 
odegrać rolę posłańca rodzimych 
obyczajów – mówi dyrektorka 
Przedszkola w Modrzewiowym 
Ogrodzie Justyna Rutkowska.

Przyjazd Mariny związany 
jest z realizacją akcji Asysten-
tura Comeniusa w ramach 
Programu „Uczenie się przez 
całe życie”. Akcja promuje wy-
jazdy na praktykę pedagogicz-
no - zawodową do innych kra-
jów europejskich. Przedszkole  
w Pawłowicach jako jedne  
z pięciu na Śląsku zostało 
wybrane do realizacji projektu 
i uzyskało zgodę na pobyt 
asystenta.

To już drugi projekt reali-
zowany w tym przedszkolu 
ze środków Unii Europejskiej. 
Pierwszym był projekt Co-
meniusa „Takie różne, a takie 
podobne zarazem” z udziałem 
Wysp Kanaryjskich, Malty, 
Rumunii, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii. - Udało nam się po-
zyskać środki na jego realizację, 
gdyż dobrze przygotowaliśmy 
wniosek.  W uzasadnieniu napi-
saliśmy, że program ma służyć 
pomocą w realizacji naszego 
projektu edukacyjnego, który jest 

Od przedszkolaka 
&���@����E��H$�

nastawiony na wychowanie przedszkola-
ka na prawdziwego Europejczyka. 

Projekt ten zawierał cały szeroki 
plan dojścia do tego, by kilkuletnie 
dziecko czuło się mieszkańcem Europy, 
by rozumiało pojęcie: człowiek Europy 
i świata. - Poprzez prace, które do nas 
przychodziły z przedszkoli państw part-
nerskich, dzieci same uświadamiały sobie, 
że niezależnie od strefy klimatycznej,  
w której mieszkają i koloru skóry, wszyst-
kie lubią rysować, wycinać, kleić, koloro-
wać, śpiewać, tańczyć... Niby takie różne, 
a takie podobne – wyjaśnia dalej. Reali-
zacja tego projektu (do dziś przedszkole 
utrzymuje kontakt z Maltą i Wielką 
Brytanią) ukierunkowała pracę tego 
przedszkola na kolejne lata. Dostrzeżo-
no wśród dzieci duże zainteresowanie 
i chęć poznawania języków obcych, 
kultury i obyczajów  innych państw  
i postanowiono tę otwartość wykorzy-
stać do poszerzenia wiedzy dzieci o Unii 
Europejskiej i Europie. Stąd realizacja 
kolejnego projektu i obecność Mariny 
z Hiszpanii.  

Marina uczestniczy w życiu przed-
szkola, codziennie prowadzi zajęcia we 
wszystkich grupach. Uczy hiszpań-
skich słówek i przybliża maluchom 
kulturę swojego kraju. – Czasami nie 
zrozumiemy się do końca i wynikają z tego 
zabawne sytuacje — śmieje się Justyna 
Rutkowska, dyrektorka. – Nikt się 
jednak nie denerwuje, jest przy tym sporo 

śmiechu i dzięki temu wszystko odbywa 
się bardziej naturalnie. Fantastyczne jest 
też to, że dzieci czerpią z samego źródła 
wiedzę o kulturze i obyczajach innego 
narodu. Szybko zapamiętują nowe słowa, 
liczby czy kolory.

 Przedszkole realizuje jeszcze jeden 
projekt. W ramach POKL realizowane 
są działania związane z ochroną przy-
rody oraz edukacją regionalną w opar-
ciu o program autorski opracowany  
w tym przedszkolu „Pawłowice - pięk-
ne okolice”.  Dzieci poznają przyrodę 
Pawłowic, dowiadują się o występu-
jących tutaj zwierzętach i roślinach. 
Wszystko to nie z książek, ale uczest-
nicząc w wycieczkach po okolicy.  

Bogaty jest także program przed-
szkolnych uroczystości. Przedszkolaki 
uczestniczą w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, świętują 
„Dzień Jabłuszka” i „Dzień Dziecka”,  
kiszą kapustę z  paniami z KGW  
z Pniówka, bawią się na balu kar-
nawałowym, prezentują na Dniu 
Babci i Dziadka, szukają w ogrodzie 
wielkanocnego zajączka, uczestniczą  
w spotkaniach z policjantem i stra-
żakiem.

Rozwijają swoje zdolności manu-
alne podczas warsztatów z origami,  
tanecznych, wykonania ozdób z siana 
oraz lepienia z gliny. 

Z pewnością w takim przedszkolu 
nie wiedzą, co to nuda! bs
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28 lat historii z
a pasem
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Nowelizacja ustawy o dokumen-
tach paszportowych wprowadziła 
kilka zasadniczych zmian. Teraz 
będzie można złożyć wniosek pasz-
portowy, a także odebrać paszport  
w dowolnym organie paszporto-
wym w kraju (a nie jak do tej pory  
– w miejscu właściwym dla stałego 
zamieszkania czy zameldowania).

Będzie to możliwe także w Staro-
stwie Powiatowym w Pszczynie, choć 
pierwotne plany Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego były inne. Wojewoda 
z dniem 31 marca 2013 r. planował 
likwidację jedenastu Terenowych 
Punktów Paszportowych, w tym tego 
w Pszczynie. 

„Psia łapa dla 
przedszkolaka” 
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W ramach projektu oferujemy bez-
płatne zajęcia z artterapii, języka an-
gielskiego z wykorzystaniem dogote-
rapii, zajęcia logopedyczne oraz naukę 
pływania.

Projekt sfinansowany będzie w cało-
ści ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie, 
warunkach uczestnictwa, planowanych 
działaniach można uzyskać osobiście 
w Ośrodku Pomocy Społecznej lub tele-
fonicznie pod nr telefonu 32/47-21-741.

Zainteresowanych rodziców, opie-
kunów prosimy o kontakt z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Pawłowicach przy 
ul. Górniczej 26 w terminie do 29 marca.

Wszystko to w ramach projektu 
„Skarby dla maluchów”, realizowane-
go przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pawłowicach. Projekt jest w całości 
finansowany przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. Zajęcia dla dzieci są 
całkowicie bezpłatne. 

Ten innowatorski projekt został 
bardzo wysoko oceniony przez 
komisję konkursową decydującą  
o przyznaniu dotacji. Na 424 projekty 
złożone w całej Polsce, do podpisa-
nia umowy zakwalifikowano tylko 
71. W tej grupie znalazły się jednak 
aż dwa projekty Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pawłowicach: „Skarby 
dla maluchów” oraz „Psia łapa dla 
żaka 2”. 

Pierwszy z nich jest realizowa-
ny od września ubiegłego roku  
z udziałem 10 dzieci w wieku od 3 do 
5 lat. W grupie tej jest trójka dzieci 
niepełnosprawnych. W ramach pro-
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maluchów

jektu maluszki uczestniczą w nauce 
pływania prowadzonej na basenie  
w Pawłowicach. Zajęcia prowadzone 
są metodą Halliwicka. - Metoda ta 
pozwala m. in. na przezwyciężanie wła-
snych zahamowań tak, aby przebywanie 
w wodzie było dla dziecka przyjemnością 
– wyjaśnia dyrektor OPS Pawłowice 
Grażyna Kaczmarczyk. - Kolejne etapy 
tej metody kładą nacisk na osiągnięcie 
w wodzie coraz większej niezależności 
oraz nabycie konkretnych umiejętności. 
W naukę pływania zaangażowany jest 
rodzic, co ma duże znaczenie dla pogłę-
biania więzi emocjonalnej. 

Projekt obejmuje również zajęcia 
edukacyjno - integracyjne. Dzieci 
poznają język angielski oraz roz-
wijają swoją wyobraźnię poprzez 
zajęcia ze sztuki. Szczególnie cieszy 
je dogoterapia, a więc nauka języ-
ka angielskiego poprzez kontakty  
z psem. - Dzieci uczą się popularnych 

angielskich słówek, nazw domowych 
oraz egzotycznych zwierząt, kolorów 
oraz wielu innych. W nauce pomaga im 
pies – mówi Martyna Karolak, która 
prowadzi zajęcia.    

- Lubię tutaj przychodzić – mówi 
Martynka. - Nauczyłam się grać  
w Piotrusia i wyraźnie mówić.

- Syn jest cały czas uśmiechnięty, 
chętnie uczestniczy we wszystkich zaję-
ciach, otwiera się na kontakty z rówie-
śnikami. Dla nas jest to niebywałe, bo 
podczas innych terapii był bardzo spięty 
– mówi ojciec kilkulatka, który cierpi 
na autyzm.

- Te zajęcia synowi bardzo pomogły. 
Zaczął rysować, nie boi się ludzi – do-
daje inny.      

Zajęcia potrwają do kwietnia. 
Chętnych zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnym projekcie. Na-
bór potrwa do 29 marca. Szczegóły  
w ramce. bs
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Wójt Pawłowic Damian Galusek wspólnie z przewodniczącym Franciszkiem 
Dziendzielem oraz zastępcą Aleksandrem Szymurą podziękowali sołtysowi 
za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie i wykonywanie wszystkich 
zadań w trosce o dobro mieszkańców sołectwa. Do podziękowań za wspólne 
lata współpracy przyłączyli się również radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu 
Gminy. Na tę okoliczność wręczono sołtysowi wiązankę kwiatów oraz książkę.

Stawki za wodę i ścieki bez zmian 

Po tym miłym akcencie przystąpiono do podejmowania uchwał. Zatwier-
dzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach. 
Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 
roku. Dla mieszkańców najważniejsza informacja jest taka, że stawki pozo-
stają bez zmian. Za wodę i ścieki zapłacą tyle samo, ile w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. 

Sesja Rady Gminy 
– 26 lutego
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W dalszej części obrad udzielono pomocy finansowej Powiatowi Pszczyń-
skiemu w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod 
nazwą „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. 
Powstańców w Pielgrzymowicach”. Jest to zadanie prowadzone w porozu-
mieniu z Powiatem Pszczyńskim, podzielone na etapy. W pierwszej kolejności 
planuje się wykonać dokumentację projektową dla odcinka od ul. Słowackiego 
do ul. Lipowej w Golasowicach.

Podjęto również uchwałę w sprawie przejęcia zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi znajdującymi się na terenie Gminy Pawłowice. Uchwała jest 
potrzebna, aby Gmina mogła ustalić zasady korzystania z tych obiektów i udo-
stępnić je przewoźnikom. Pozyskane od nich pieniądze zostaną przeznaczone  na 
budowę i remont przystanków. W kolejnej uchwale radni zatwierdzili zmiany 
w statucie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju, 
spowodowane wystąpieniem ze Związku Miasta Wodzisław Śląski. Członkami 
MZK nadal pozostają: Czerwionka Leszczyny, Jastrzębie - Zdrój, Marklowice, 
Mszana, Pawłowice, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Suszec, Świerklany oraz Żory.

Ostatnie uchwały dotyczyły dofinansowania form doskonalenia zawodowe-
go dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 
Określono kierunki i specjalności na dany rok kalendarzowy uwzględniając 
aktualne potrzeby placówek w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej 
oraz potrzebne na ten cel środki finansowe.  

Sabina Bartecka 
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Rejs jest nagrodą  
Fundacja „Szkoła pod Żaglami" 

kapitana Krzysztofa Baranowskie-
go zachęca młodzież, by pomagała 
innym. W zamian za pracę społecz-
ną nagradza wolontariuszy morską 
żeglugą. 25 września załoga „Po-
gorii”, a w niej m.in. Kalina Paszy-
na z Pielgrzymowic, rzuciła cumy  
i wypłynęła z portu w Świnoujściu. 
W rejsie uczestniczyło 30 uczniów 
trzecich klas gimnazjum, dla których 
rejs był nagrodą za roczną pomoc 
niesioną ludziom potrzebującym. Spo-
śród wszystkich zainteresowanych, 
najbardziej aktywni wolontariusze 
(ponad 100 osób) w czerwcu wzięli 
udział w eliminacjach sportowych  
w Dęblinie. Trzydziestu najlepszych 

zostało zakwalifikowanych do udziału 
w wyprawie. - Musiałam przebiec 400 
metrów, trzykrotnie podciągnąć się na 
drążku i przepłynąć stylem dowolnym 
50 metrów. Treningi przyniosły efekty  
i zaliczyłam te zadania na piątym miejscu.

Na rejs Kalina musiała zapracować 
również społecznie. Uczennica Gim-
nazjum nr 1 w Pawłowicach przez 50 
godzin pomagała dzieciom w świetlicy 
socjoterapeutycznej w Chybiu. Wypra-
wa, w której wzięła udział, pozostanie 
w jej pamięci na całe życie. - Bardzo 
chciałam wypłynąć w rejs wraz ze "Szkołą 
Pod Żaglami". Od dziecka każde wakacje 
spędzam z rodzicami na Mazurach. Do 
tej pory pływałam tylko po jeziorach, a ta 
podróż to spełnienie moich marzeń o rejsie 
na otwartym morzu - mówi z uśmie-

Nauka na falach

chem Kalina. 
Rejs to nie wagary!

Na „Pogorii” uczniowie spędzili 
pierwszy semestr III klasy gimna-
zjum. Podczas rejsu uczniowie, obok 
czterogodzinnych wacht pokłado-
wych, realizowali program szkolny 
poszerzony o wiedzę żeglarską. Rejs to 
nie wagary! Ośmiu nauczycieli dbało  
o to, aby podczas rejsu gimnazjaliści 
przerobili zaplanowany materiał. Ideą 
„Szkoły pod Żaglami” jest bowiem 
łączenie normalnej nauki szkolnej  
z pracą na żaglowcu, dlatego młodzież 
każdego dnia spędzała 5 godzin w sali 
lekcyjnej. 

- Byliśmy podzieleni są na cztery 
równe zespoły (zwane wachtami) i peł-
niliśmy służbę pokładową zmieniając 

się co 4 godziny - opowiada. - W ta-
kim rytmie mieliśmy 4 godziny służby,  
5 godzin lekcji i 8 godzin odpoczynku.  
W godzinach 8.00 – 12.00 mieliśmy 
zajęcia lekcyjne. W tym czasie służbę 
pokładową pełnili nauczyciele, którzy nie 
prowadzili zajęć. Po obiedzie czekała nas 
ciężka praca. W czasie wachty pomaga-
liśmy w kuchni, pełniliśmy służbę nawi-
gacyjną z oficerem oraz wykonywaliśmy 
zadania bosmańskie. 

W czasie, gdy żaglowiec był na 
morzu lekcje odbywały się każdego 
dnia bez wyjątku. W czasie postoju 
w porcie, załoga miała wolne i mogła 
jechać na wycieczkę, iść do miasta czy 
na plażę. Kalina była m.in. w Barcelo-
nie, Lizbonie, Amsterdamie i Maladze.

Przez Maderę, Monako 
do Genui 

Trasa wyprawy wiodła przez Bał-
tyk, Morze Północne, Atlantyk i Mo-
rze Śródziemne. Załoga żeglowała ze 
Świnoujścia do Cherbourga we Francji, 
dalej do Vigo w Hiszpanii, do Funchal 
na Maderze. Potem obrała kurs przez 
Gibraltar do Malagi i dalej do Barcelony, 
skąd skierowała się do Monaco. Na-
stępnie dotarła do Bonifacio we Francji 
i dalej do włoskiej Elby. Rejs zakończyła 
3 listopada w Genui.

Ale rejs to nie tylko poznawanie 
świata. To także prawdziwa szkoła 
odwagi, wytrwałości i solidarności. 
- Morze jest świetnym nauczycielem.  
Z dala od rodziców, musieliśmy wykazać 
się samodzielnością, poradzić sobie przede 

wszystkim z tęsknotą – opowia-
da uczestniczka tej niezwykłej 
wyprawy. -  Ekstremalne wa-
runki szybko jednak kształtują 
charaktery, wyrabiają odwagę, 
uczą odpowiedzialności i umie-
jętności przeżycia.

Połknęła bakcyla
Z żeglarstwem Kalina chcia-

łaby związać swoją przyszłą 
karierę zawodową. – Na pewno 
będzie to moje hobby, wielka pasja 
- dodaje gimnazjalistka. – Więk-
szość moich rówieśników wybrała 
się w rejs ze względu na podróże  
i możliwość obejrzenia wielu cie-
kawych miejsc, a ja kierowałam 
się przede wszystkim żeglugą. 
Może to dziwne, ale wolałam pły-
nąć niż stać w portach – śmieje 
się gimnazjalistka. – Największą 

przyjemność sprawiało mi sterowanie, 
wchodzenie na reję oraz wspinanie się na 
32-metrowy maszt. Jako jedna z dwóch 
osób nie miałam choroby morskiej. Nie 
czułam żadnych dolegliwości, nawet kiedy 
fale mocno uderzały o pokład. 

Wśród żeglarzy funkcjonuje po-
wiedzenie, że kto raz poczuł wiatr  
w żaglach, wobec morza nie pozostaje 
obojętny. Kalina już myśli o rejsie na 
wakacje. Natomiast w dalszej przyszło-
ści chciałaby zostać kapitanem i opłynąć 
cały świat.

Wiara czyni cuda, a jeżeli jest jeszcze 
poparta ciężką pracą, wtedy wszystko 
staje się możliwe. Życzymy Kalinie 
spełnienia marzeń i realizacji zamierzeń. 

Sabina Bartecka
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Opowiedz nam o swoich przygodach i wyjazdach
Nasi mieszkańcy jeżdżą po całym świecie, przeżywają rozmaite przy-

gody. Wiele ciekawych rzeczy dzieje się w lokalnych społecznościach, nie 
docierają tam jednak dziennikarze, a warto by się o tych wydarzeniach 
dowiedzieli inni. Zainteresowanych publikacją na łamach gazety, prosimy 
o kontakt z biurem GOK Pawłowice, tel. 32/ 47 22 570.
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Ferie w bibliotece
=	"������	;	��	�����	��
�������/���
���	�����/���	-
�����������������������	$@������������/����	
�����
��	������	
����������	0����	���	;�
���	%����	����%
��������%��������
�������	�
��	�����	%������	%�	����%
"��������������	(������	����������	
	%��	
	�����/$

W artykule zatytułowanym „Czy-
telnicy chętnie tu wracają” możemy 
przeczytać: „Działalność pawłowic-
kiej książnicy od wielu lat jest wy-
soko oceniana w tzw. agregatowym 
indeksie aktywności, w którym zaj-
muje pierwsze miejsce wśród bibliotek  
w powiecie. Profesjonalna pomoc i 
sympatyczna atmosfera, którą starają 
się stworzyć bibliotekarki, powodują, 
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że czytelnicy chętnie tu wracają”.  
W gazecie opisywana jest szcze-

gółowo działalność pawłowickiej 
biblioteki, liczne akcje skierowane 
do dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
oraz seniorów, którzy w ubiegłym 
roku uczestniczyli w spotkaniach 
autorskich organizowanych w ra-
mach projektu „Podziel się swoją 
starością”. bs   

Jak zwykle na okres ferii zimowych Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć 
dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Z oferty ko-
rzystali głównie uczniowie szkół podstawowych. 
Zorganizowane dwie grupy uczestniczyły w zaję-
ciach przygotowanych dla nich przez instruktorki 
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu. Łącznie z zajęć skorzystało 
85 dzieci. 

Za kilkadziesiąt złotych dzieci miały okazję prze-
żyć moc przygód w wyjątkowych miejscach. Nie 
dziwi zatem, że listy chętnych szybko się zapełniły. 
Na te dzieci, które się na nich znalazły, czekały za-
jęcia: plastyczne, teatralne i sportowe. Korzystając 
z zimowej aury, dzieci lepiły bałwana, rzucały się 
śnieżkami. Uczestniczyły także w wycieczkach. 
Pluskały się na basenie w Żorach, fikały w figloraju, 
były też w kinie i w teatrze. 

- Wszystkie wyjazdy były super – opowiada 
Małgosia Niemczyk z Pielgrzymowic, która wraz 
z rodzeństwem Jarkiem i Zuzią uczestniczyła  
w zajęciach organizowanych w pierwszym tygo-
dniu ferii w GOK Pawłowice. - W domu byśmy się 
nudzili, a tutaj cały czas coś się działo. Poznaliśmy nowe 
koleżanki i kolegów. Panie były bardzo miłe.         

Atrakcją turnusu była Koloriada Koleżeńska 
Olimpiada, czyli zajęcia i łamigłówki, które dzieci 
rozwiązywały w czterech grupach. Na najlepszych 
czekały nagrody, a dla wszystkich słodkości.

Tym sposobem dwa tygodnie minęły bardzo 
szybko – jak z bicza strzelił i nadeszła pora, aby 
wrócić do przedszkola i szkoły. bs     

Ferie w GOK: kino, basen...

Dzieciaki wyruszyły tropem Yeti
„W Krainie Płatka Śniegu” - pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna 

filia Osiedle zorganizowała cykl zajęć dla najmłodszych czytelników podczas 
tegorocznych ferii zimowych.

W takcie zajęć, które odbyły się w pierwszym tygodniu ferii, dzieci stwo-
rzyły górską osadę oraz uczestniczyły w spotkaniu z pasjonatem gór Walde-
marem Rusinem. Zdobywca wielu kilkutysięczników przybliżył uczestnikom 
zajęć zasady bezpiecznego poruszania się w górach oraz wskazówki dotyczące 
potrzebnego podczas wypraw ekwipunku.

Podczas kolejnych dni dzieciaki, korzystając z własnej inwencji, wykonały 
płatki śniegu z papieru, którymi ozdobiły górską osadę, podążały tropem Yeti, 
wykonując po drodze trudne zadania, a na końcu odnalazły tajemniczy list 
wraz z niespodzianką.

W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Dziki Zachód zdobyty
W zajęciach zorganizowanych przez Filię Warszowice uczestniczyło 15 dzieci 

w wieku od 7 do 13 lat. Młodzi czytelnicy spędzili czas aktywnie i twórczo. 
Bawili się i uczyli, uczestnicząc  w warsztatach  artystycznych oraz zajęciach 
na świeżym powietrzu. Poznali techniką decoupage’u i metodę quilingu. 
Ozdabiali wazony, wykonywali kwiatki z krepiny oraz pamiątkowe księgi 
ze swoim zdjęciem.

13 lutego udali się w „Podróż na Dziki Zachód”. W świat kowbojów i In-
dian, klimat znany z westernów wprowadziła uczestników Anita Lisowska 
z Agencji Artystycznej „Taniec bez granic”. Dzieci mogły przymierzyć stroje 
kowbojów, założyć kapelusze i chusty i zatańczyć skoczny kowbojski taniec. 

Ferie się już skończyły, ale prace wykonane przez dzieci pozostaną w biblio-
tece. - Cieszymy się, że uczniowie zechcieli spędzić swój wolny czas nie tylko przed 
telewizorem i komputerem, lecz w bibliotece między kolorowymi bajkami i książkami 
– mówi Elżbieta Lala, pracownik biblioteki. bs
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Tego dnia sala zapełniła się od piratów, 
kowbojów, księżniczek, biedronek i innych 
kolorowych postaci! 

Maluchy tańczyły w parach i w kółeczku, 
niektórzy tworzyli węża, dziewczynki kręciły 
się wokół aż wirowały ich spódnice i sukienki. 
Na sali było kolorowo i wesoło, tym bardziej że 
wszystkie dzieci były przebrane. bs
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KULTURA I SPORT
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Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżowicach 
oraz GOK Pawłowice zapraszają na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W pro-
gramie występy artystyczne, poczęstunek i dobra zabawa. 
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Zapraszamy  do obejrzenia najnowszego spektaklu zrealizowanego przez 
młodzież z grupy „Teatralny Bzik” w reżyserii Ewy Sikory. To teatral-
na, nieco bajkowa opowieść autorstwa Andrzeja Maleszki o rodzinnych 
relacjach, w które łatwo wkrada się obojętność i brak zrozumienia, oraz  
o potrzebie odnalezienia wzajemnej bliskości. Wstęp wolny!

Spotkanie kobiet w Pniówku
I�����%"���$2C$71%&��'����������	�

KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na coroczne spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet. W programie występ zespołu „Druga Młodość” z Szerokiej, 
ciepły poczęstunek oraz inne atrakcje. Informacje i zapisy u przewodniczącej 
KGW Reginy Budzińskiej - tel. 324729552.
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Tegoroczny Dzień Kobiet organizowany w Osiedlowym Domu Kultury 
odbędzie się w konwencji „Sabatu czarownic”. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie panie do wspólnej zabawy w babskim gronie - mile widziane 
przebrania. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w biurze DKO. Zapewniony 
poczęstunek. 
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Zapraszamy do obejrzenia prac młodych artystek – studentek Instytutu 
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na wystawie zaprezentują 
się Agata Hadikova, Karolina Nowak, Aneta Szarzec, Zofia Zawadzka oraz 
mieszkanka naszej gminy Aneta Płaczek. Zobaczymy prace wykonane  
w różnych technikach w pracowni dr Katarzyny Pyki. Wstęp wolny! 

Muzyka filmowa i symfoniczna
B�����%"���$2J$71%
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GOK Pawłowice organizuje wyjazd na koncert symfoniczny. W programie 
Szeherezada i muzyka filmowa (Takemitsu, Gliere, Rimski – Korsakow). 
Bilety w cenie 30 i 20 zł do nabycia w biurze GOK.  
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KGW Golasowice oraz GOK Pawłowice zapraszają na spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. W programie występy artystyczny Janusza Benesza, zespołu 
Viola, poczęstunek i dobra zabawa z zespołem Prima. 

Szkubaczki w Warszowicach 
J�����%"���$2J$11%��
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Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic zapraszają na Szkubaczki, czyli spotkanie z tradycją na 
wesoło. W programie występ zespołu „Wesoło Czelotka” z Osin, a imprezę 
poprowadzi Bogusław Musiolik.
Informacje i zapisy w sklepach: „Barbórka”-  B. Krzysztofiak; „Anwo”  
– A. Smyczek, „Złoty Róg” - E. Muras oraz w Drink Barze „Hawel”.
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Kolejny cykl kobiecych spotkań będzie poświęcony wykonaniu ozdobnych 
naczyń i biżuterii ze szkła. Panie poznają unikalną technikę obróbki ko-
lorowego szkła (fuzzing). Szczegółowych informacji udziela Małgorzata 
Ferfecka, tel. 660829896. Koszt udziału w zajęciach wynosi 25 zł.

Teatrzyk dla dzieci
2!�����%"���$2C$11%&��-�
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W ramach cyklu „Wesołe bajeczki” najmłodsi mieszkańcy naszej gminy 
obejrzą spektakl teatralny pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce” w wykonaniu 
Teatru „Ptak” z Bielska – Białej. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą 7 zł. 
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Kolejne spotkanie w „Klubie seniora” poświęcone zostanie herbatom z róż-
nych stron świata. Seniorzy poznają smak herbaty japońskiej, chińskiej, 
tureckiej i rosyjskiej, a o sposobach ich parzenia opowiedzą im podróżnicy. 
Wiosennym akcentem spotkania będzie wspólne sadzenie nasion i cebulek 
kwiatów, które ozdobią zabytkowy park przy willi.  
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Już po raz 13. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie 
na zdobione jajko świąteczne. Technika wykonania jest dowolna. Prace 
należy składać w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu w terminie do 20 
marca (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00).

Trasa pieszej wędrówki wiodła 
ze Straconki przez Gaiki, Groniczki, 
Hrobaczą Łąkę do Żarnówki. Pawło-
wiczanie  pokonali 11,5 kilometra. 
Jednak wraz z przemierzonymi 
kilometrami, oprócz zmęczenia, 
wzrastała także wiedza o okolicz-
nym terenie. Po nieco ponad dwóch 
godzinach grupa dotarła do poło-
żonej na wysokości 708 m n. p. m 
Przełęczy u Panienki z zabytkową 
kapliczką i źródełkiem Maryjnym 
poniżej. Stąd było już tylko 20 

minut do milenijnego krzyża na 
Hrobaczej Łące i położonego nie-
opodal schroniska prowadzonego 
przez warszawskich księży. Do pełni 
szczęścia brakowało tylko dalekich 
widoków na Pogórze Śląskie. 

- Cieszy fakt, że w naszej wycieczce 
uczestniczyło kilkoro najmłodszych 
mieszkańców gminy: Ania, Zosia, 
Bartek i Krystian, którym zimowa aura 
sprawiała podwójną radość – mówi 
Mirosław Kordiak, prezes Gminnego 
Koła PTTK w Pawłowicach.

Na zakończenie pozostało zejście 
w okolicy zapory wodnej w Porąb-
ce, w budowie której miał udział 
sam prezydent Gabriel Narutowicz.

Wszystkich chętnych PTTK za-
prasza na kolejny wyjazd już 24 
marca do Ołomuńca i na Święty 
Kopeczek. Zapisy podczas dyżurów 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca 
od godz. 16.00 do 17.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pawłowi-
cach. Serdecznie zapraszamy!
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Górskimi szczytami 
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- Zajęcia sportowe kształtują  
u dzieci koordynację, równowagę, uczą 
dyscypliny, pracy w grupie, wytrwałości. 
To wszystko procentuje w przyszło-
ści – przekonuje Bernadeta Wróbel, 
instruktorka.

Zajęcia muzyczno - taneczne to 
propozycja na aktywne spędzanie 
wolnego czasu dzieci w wieku 4- 7 

Przedszkolaki 
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lat. Podczas różnorodnych zabaw 
dzieci mają możliwość poznać swoich 
rówieśników i zdobyć pierwsze umie-
jętności ruchowe. Zajęcia prowadzone 
są w formie radosnej, spontanicznej 
zabawy z muzyką i tańcem. 

Do nowej sekcji zapisało się ponad 
60 dzieci. – Zainteresowanie grupą 
przerosło nasze oczekiwania – przyznaje 
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Bożena Wróbel, dyrektorka GOS. – 
To był strzał w dziesiątkę. Trafiliśmy  
w niszę. Rodzice cały czas dzwonią i chcą 
przyprowadzać swoje pociechy.

Dzieci ćwiczą w czterech grupach 
wiekowych. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu. – Syn ma niespożytą wręcz 
energię – mówi mama 5-letniego Ni-
kodema Śliwińskiego. - Chodzi jeszcze 
na basen i piłkę nożną. 

Julia Matera z Pniówka ma 5 lat. 
Dziewczynka wykazuje poczucie 
rytmu oraz zdolności muzyczne.  
– Córka lubi śpiewać i tańczyć, a te 
zajęcia pozwolą rozwinąć jej zdolności 
– mówi mama dziewczynki. – Ze star-
szą córką na zajęcia umuzykalniające 
musiałam jeździć do Jastrzębia. Cieszę 
się, że teraz powstało coś u nas. 

 Uczestniczkami zajęć są także 
siostry Sara i  Maja Klejnot z Paw-
łowic. – Starsza córka należy do sekcji 
mażoretek, a młodsza też chce tańczyć 
– opowiada mama dziewczynek. – 
Mam nadzieję, że będą dobrze się bawić 
i spędzą ciekawie czas.

- Zajęcia ruchowe dla najmłodszych 
to połączenie świetnej zabawy z różnymi 
metodami pobudzającymi aktywność fi-
zyczną i kształtującymi umuzykalnienie 
oraz poczucie rytmu. Podczas zajęć wy-
konywane są ćwiczenia, które kształtują 
zdolności percepcyjne dziecka – wyjaśnia 
instruktorka. 

Podczas zajęć prowadzone będą 
zabawy animacyjne z elementami 
gimnastyki, akrobatyki oraz zumby. 

Sabina Bartecka

Od 18 lutego siedziba Gminnego Ośrodka Kultury 
znajduje się przy ul. Zjednoczenia 12 w Willi Reitzein-
steinów. Wejście z boku budynku.

W tym miejsca odbywają się zajęcia plastyczne  
w nowym semestrze. Natomiast zajęcia teatralne zostają 
przeniesione do Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
przy ul. LWP 11.

�����!�Zmiana 
+��&��AH�q�<����������

Gminna Biblioteka Publiczna Filia Osiedle zaprasza 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do 
udziału w konkursie plastycznym „Zając Wielkanocny”.

Prace można wykonywać dowolną techniką, nie mogą 
być one jednak wyższe niż 30 cm. Wykonane zające 
należy przynosić do biblioteki w terminie do 20 marca, 
tel. 32/ 4722 266.

Konkurs wielkanocny
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SPORT

Gminna Liga Futsalu
2, 9, 10 marca, godz. 16.00, 

hala GOS Pawłowice
Trwają rozgrywki rundy rewanżo-

wej Gminnej Ligi Futsalu. Rywalizują 
drużyny: Futsal Pawłowice, Blaugrana, 
Jo - Mar Stawowa, Normal, KSRG Zo-
fiówka, Pawłowice, GKS „Pniówek ‘74”, 
Kolegium Sędziów, Niebiescy, Gwiazdy 
Pawłowice. Najbliższe mecze 2, 9 i 10 
marca. Wstęp wolny!

Liga tenisa stołowego
2 marca, godz. 10.00, 

ZSO Pawłowice
Rusza ósma edycja Ligii Amatorów 

Tenisa Stołowego, w ramach której 
rozegrane zostaną 4 turnieje. Pierwsze 
zawody odbędą się 2 marca o godz. 
10.00 w ZSO Pawłowice. Zawodnicy 
rywalizować będą w kategoriach: do 
12 lat, od 13 do 17 lat i powyżej 18 
lat. Zapisy przed rozgrywkami. Kolejne 
turnieje planowane są 3, 23 i 24 marca, 
kiedy to odbędzie się podsumowanie ligi 
i wręczenie nagród.  

Turniej skata
8 marca, godz. 16.00, 
OSP Pielgrzymowice

Wszystkich pasjonatów gry w karty 
zapraszamy na kolejny turniej w ra-
mach Gminnej Ligi Skata Sportowego. 
Zawody odbędą się 8 marca o godz. 
16.00 w OSP Pielgrzymowice. Zapisy 
na miejscu. 

Turniej szachowy dla dzieci
9 marca, godz. 9.00, Dom Kultu-

ry w Pawłowicach Osiedlu
Młodzi miłośnicy szachów spotkają się  
w Domu Kultury, aby wyłonić najlep-
szych graczy do lat 13. Zapisy do XIX 
Gminnego Indywidualnego Turnieju Sza-
chowego Dzieci przyjmowane są w dniu 
rozgrywek. Uczestnicy muszą mieć przy 
sobie ważne legitymacje szkolne. Regula-
min na ww.gokpawlowice.hg.pl. 

Rusza liga szachowa 
16 marca, godz. 9.00, 

I Turniej Ligi Szachowej 
Rozpoczynamy zmagania szachistów 

w ramach dorocznego cyklu Ligi Sza-
chowej - Grand Prix Pawłowice 2013. 
Aby wziąć udział w zawodach, należy 
zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Regulamin na stronie www.
gokpawlowice.hg.pl. Informacji udziela 
Marek Kobiela, tel. 787 152 536, e-mail: 
chessmarko@interia.pl. Cykl będzie się 
składał z sześciu turniejów i potrwa od 
marca do listopada. 

XIX Turniej Mistrzów Szkół 
Podstawowych

21 marca, godz. 9.00, 
Dom Kultury w Pawłowicach 

Osiedlu
Szachiści ze szkół podstawowych 

naszej gminy spotkają się podczas tur-
nieju, który wyłoni najlepszą szkołę 
oraz najlepszych graczy wśród uczniów. 
Regulamin na stronie www.gokpawlo-
wice.hg.pl. 

 To właśnie ten zespół zdobył 
pierwsze miejsce wygrywając w fi-
nale z Halonet RKC Ruda Śląska 
wynikiem 5:2. Barw gminy broniły 
dwie drużyny: „Curlusy Baniate” 
oraz „KS Juniorzy”. Ta druga dru-
żyna wystąpiła w składzie: Damian 
Herman, Jacek Rokita, Adam Pauszek 
i Radosław Pisarek. Nasi zawodnicy 
byli w półfinałach bardzo blisko wy-
eliminowania reprezentantów Polski, 
przegrywając ostatecznie po zaciętej 
grze w dogrywce (8:7). W meczu 
o trzecie miejsce KS Juniorzy zmie-
rzyli się z drużyną z Gliwic, w której 
to barwach występował jeden z re-
prezentantów Polski, ale w tym spo-
tkaniu nie dali już swoim rywalom 
żadnych szans wygrywając 8:3.

Turniej był zwieńczeniem trwają-
cej kilka dni akcji pod nazwą „Poznaj 
curling”. W jej ramach każdy chęt-
ny mógł się pod okiem instrukto-

Poznawali curling 
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ra zapoznać z tajnikami tej 
olimpijskiej gry na najlepiej 
przygotowanym torze w Pol-
sce. Sama akcja przerosła 
oczekiwania organizatorów. 
Z treningów skorzystało po-
nad 70 osób. Byli wśród nich 
mieszkańcy naszej gminy, ale 
również miejscowości ościen-
nych. - Wszyscy oni poczuli 
na „własnej skórze”, że nie jest 
tak prosto wypuścić kamień na 
linię z odpowiednią siłą - jak 
to wygląda w telewizji, ale 
jednocześnie zadeklarowali, że 
to nie jest ich ostatnie słowo 
w tym sporcie – mówi Damian 
Herman, organizator przed-
sięwzięcia. 

Należy nadmienić, że cała 
akcja miała tak okazały wy-
miar dzięki dofinansowaniu 
z budżetu Gminy Pawłowice. Dodatkowo wprowadzone zostały 

nowe karnety wstępu w cenie 20 zł  
z rabatem 20 proc.!

Bilety ulgowe przysługują: dzieciom 
do 7 lat, dzieciom i młodzieży szkolnej za 

Grota solna 
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Gmina Pawłowice organizuje konkursy na realizacje zadań publicznych  
z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Na 
łamach gazety przedstawimy informacje o klubach, które te szkolenia realizują, 
wraz z wykazem treningów. Takie zajęcia to znakomita okazja, aby nasze 
pociechy spróbowały różnych dyscyplin sportu. 
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Obniżone ceny biletów przyciągnęły wielu amatorów aktywnego wypo-
czynku. W okresie od 11 do 24 lutego krytą pływalnię „Wodny Raj” odwie-
dziło blisko 8 tys. osób! Jednak największe oblężenie przeżywała grota solna  
- w ciągu 2 tygodni z 45 - minutowych seansów skorzystało 891 osób! Również 
hala sportowa oraz lodowisko cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Na łyżwy  
w okresie ferii wybrało się 3590 osób. bs

Ferie 
na sportowo
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Od 25 lutego cena biletów 
wstępu wynosi :

- 2 zł bilet ulgowy
- 4 zł bilet normalny

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek 
Sportu przygotował dla wszystkich pań upominek.

8 marca za wstęp na basen panie zapłacą tylko 3zł!

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, 
studentom do 26. roku życia, emerytom, 
rencistom, a także kobietom powyżej 60 
lat i mężczyznom powyżej 65 lat oraz 
osobom niepełnosprawnym.

W Dniu Kobiet 
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KRONIKA POLICYJNA telefon 
komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Rozbił szybę
10 lutego o godz. 20.20 na ul. 

Żorskiej w Warszowicach, niezna-
ny sprawca dokonał umyślnego 
zniszczenia mienia poprzez rozbicie 
przedniej szyby w samochodzie oso-
bowym marki Citroen C 5. Chuligan 
spowodował straty w wysokości 
około 1 tys. zł na szkodę mieszkańca 
powiatu rybnickiego. 

Próbował ukraść auto
Nieznany sprawca poprzez 

rozwiercenie  wkładki  zamka  
w drzwiach samochodu osobowego 
marki Audi A3 usiłował dokonać 

jego kradzieży. Do zdarzenia doszło 
6 lutego o godz. 6.00 na ul. Polnej 
w Pawłowicach.  

Skakał po masce
18 - letni mieszkaniec Pawłowic 

chyba bardzo się nudził, bo posta-
nowił poskakać sobie po masce fiata 
punto. Swoim wybrykiem spowo-
dował zniszczenia o wartości ok.  
1 tys. zł na szkodę mieszkańca Paw-
łowic. Do tego wybryku doszło 8 
lutego na ul. Polnej w Pawłowicach.

Pijany kierowca
16 lutego na ul. Kruczej w Paw-

łowicach, policjanci zatrzymali 

Przyjęty przez rząd projekt noweli-
zacji ustawy o świadczeniach rodzin-
nych przewiduje przyznawanie dwóch 
rodzajów świadczeń: świadczenia 
pielęgnacyjnego (niezależnego od do-
chodu na osobę w rodzinie) i specjalnego 
zasiłku opiekuńczego (uzależnionego od 
dochodu na osobę w rodzinie).

Nowe przepisy obowiązują od  
1 stycznia 2013 r. Należy jednak 
podkreślić, że od stycznia do czerwca 
włącznie (sześciomiesięczny okres przej-
ściowy) zachowane zostało prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) dla 
osób obecnie je otrzymujących. 
Komu przysługuje świadczenie?

Od 1 stycznia 2013 roku świadczenie 
pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepeł-
nosprawność osoby wymagającej opieki 
powstała:

- nie później niż do ukończenia 18. 
roku życia lub

- w trakcie nauki w szkole lub  
w szkole wyższej, jednak nie później 
niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spo-

krewnioną, w rozumieniu ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Świadczenie przysługuje również 
innym osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy ciąży obowiązek alimentacyjny,  
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności pod warunkiem że 
rodzice osoby wymagającej opieki nie 
żyją, zostali pozbawieni praw rodzi-
cielskich, są małoletni lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, nie ma innych 
osób spokrewnionych w pierwszym 

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej położonej w Warszowicach przy ul. Stawowej 
(nr działki 1678/43) o powierzchni 1307 m kw. za cenę 
wywoławczą 82 tys. zł.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy asfaltowej 
drodze gminnej – ul. Stawowej i w pobliżu drogi krajowej nr 
81. Dojazd od DK 81 ok. 650 m.

Według miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części sołectwa Warszowice działka położona jest 
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Teren 
przedmiotowej działki stanowi w części obszar byłego stawu 
obecnie zasypany materiałem mieszanym składającym się  
z ziemi i gruzu.

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice przy ul. Zjednoczenia 60, w sali nr 0.14.

Szczegółowe warunki przetargowe (regulamin) można 
odebrać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia 
Urzędu Gminy Pawłowice. Osoba uprawniona do udzielania 
informacji: Tyberiusz Zawadzki, tel. 32 475 63 19.

Działka przy ul. Stawowej do sprzedania
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Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 
647 z 2012 r., ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Pawłowice uchwały nr XXII/277/2012 
z dnia 27 listopada 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pawłowice. Zmiana dotyczy północno - 
zachodniej części gminy Pawłowice i polega na uwzględnieniu  
w studium udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu 
jako kopaliny towarzyszącej „Żory – Warszowice”.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany 
studium oraz do wyżej wymienionego postępowania do 25 
marca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej do Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 Paw-

łowice, ul. Zjednoczenia 60,
• ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej Geo-

dezji i Mienia Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 60,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmi-
na@pawlowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Pawłowice.

Wójt Gminy Pawłowice

Zmiana studium – złoże węgla 
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– zmiany w 2013 r. 
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nietrzeźwego kierowcę. 53-letni 
pawłowiczanin, kierował oplem 
zafirą, miał we krwi 0,84 promila 
alkoholu.

Ukradł 3 tys. zł
23 lutego o godz. 17.00, niezna-

ny sprawca dostał się do budynku 
gospodarczego przy ul. Katowickiej 
w Pawłowicach należącego do pry-
watnej firmy. Poprzez wyłamanie 
metalowych drzwiczek włamał 
się do schowka znajdującego się 
pod biurkiem i skradł pieniądze  
w kwocie 3 tys. złotych oraz tarcze 
z tachografu.

- Celem nowo powstającej grupy wspar-
cia jest przede wszystkim umożliwienie 
wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie 
świadomości dotyczącej tego problemu, 
nabycie wiedzy na temat możliwości uzy-
skania specjalistycznej pomocy – wyjaśnia 
Jolanta Lenda z OPS Pawłowice. - Uczest-
nictwo w grupie wsparcia daje możliwość 
podzielenia się własnymi przeżyciami, 
uzyskania zrozumienia, jest szansą na 
poprawę jakości swojego życia.

Pierwsze spotkanie odbędzie 
się 9 kwietnia 

w godz. 17.00 – 19.00 
w OPS Pawłowice.

Przemoc w rodzinie: 
���+#�E,���@�H��+������
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Kolejne spotkania odbywać 
się będą systematycznie w każdy 
wtorek w podanych wyżej go-
dzinach. 

Udział w spotkaniach jest bez-
płatny. Grupę wsparcia prowadzi 
psycholog Agnieszka  Reszka.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Pawłowicach, ul. Górnicza 26 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 – 15.30 (we wtorki 
do godz. 17.00) lub telefonicznie 
pod numerem 32 4721741. Osoba 
do kontaktu: Jolanta Lenda.

Nabór na stanowisko dyrektora GOS
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy 43-250 Pawło-

wice, ul. Zjednoczenia 60, do 25 marca 2013 r. Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60. Pracownikiem 

upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest zastępca wójta Marek Lucjan, nr tel. 32/ 47 56 309.

stopniu, są małoletnie lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Ważne!
Świadczenie przysługuje, jeżeli 

wskazane wyżej osoby nie podejmują 
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowa-
nia opieki nad osobą legitymującą się 
odpowiednim orzeczeniem o niepełno-
sprawności. 

Jak kwota?
Świadczenie pielęgnacyjne przy-

znawane jest do ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności. Obecnie kwota 
świadczenia pielęgnacyjnego wyno-
si 520 zł miesięcznie, natomiast od  
1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyj-
ne wynosić będzie 620 zł miesięcznie. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje 
niezależnie od dochodów rodziny. 

Dla kogo specjalny zasiłek 
opiekuńczy?

To nowy rodzaj świadczenia, który 
przysługuje osobom, na których zgod-
nie z przepisami Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego ciąży obowiązek alimen-
tacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w związku  
z koniecznością sprawowania stałej 
opieki nad osobą legitymującą się 
odpowiednim orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Jego wysokość to 520 zł 
miesięcznie.Do uzyskania świadczenia 
konieczne jest spełnianie kryterium 
dochodowego. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przelicze-
niu na osobę nie przekracza 623 zł.  

Osoby, które chcą zapłacić 
podatek gotówką w Banku 
Spółdzielczym, proszone są  
o zgłoszenie się do Urzędu Gmi-
ny Pawłowice (pokój nr 1.12) 
po gotowe dowody wpłat z in-
dywidualnym numerem konta 
i kodem kreskowym.

Trzeba 
���������
podatek 

2!����������	����
�������P���������-
������	���/������
��
�	"��
	��	"�$

����	"����	 ��;������	 ��(��
������3�>���������������-
�	���	� � ����������/% �
$ )��-
����� C
��������	
	;���Q7 
DI  1D2$

��������	
�������	��
������������
���������
������������	��
������������
���� �!����"������	��
�����������#
���������������$����	��$��%&������������
����'%����!�(������%���	��)���������*�
����+!���!�,��������	��
������������
���� ���������"���%����	��$��%&������������
����-�������	��������	��$��%&����������.*
����/%$&����0���������1����������������
����2����3�
��������	��$��%&�����������4
����,�����
���(�������	��
����������.�
����-���������������	��)����������.
����/��������������	��
����������.�
����2��%��5��6�$���7�,����6���	��
����������*8
����������-
�������(��%9����������88
����,�����
���2��
���������:6������������4
����2����;��������	��$��%&�����������#
����-�������2�&�����	��$��%&�����������.
����+�$������-�6���������	��$��%&����������..
����2����,���<�������	��$��%&����������*#
����=�����>����������	��
������������
��������1���?������	��
�����������#�����
'�	��

Odeszli



Racje Gminne 11

��<=	�^

W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

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

  32 211 21 68

Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18

(przy rondzie i mleczarni)
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To jest miejsce 
na twoją reklamę

Cennik na stronie 
www.gokpawlowice.hg.pl.
W sprawie reklam należy 

kontaktować się 
z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, 

tel. 32/ 4722570.

ROZWIJAJMY RAZEM EDUKACJĘ
To już 8 edycja Akcji! Zaufało nam 350 000 podatników

Przekaż 1% na szkołę
Twojego dziecka,
bo zyskamy wszyscy!

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice, Tel: 32 222 22 22, Faks: 32 444 66 11 , listy@ps.org.pl Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000031762, REGON: 277615741,  NIP: 2220730670  www.ps.org.pl www.wartobycdobrym.pl

TAK NALEŻY WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PIT (NA PRZYKŁADZIE PIT-37)

W TYM ROKU ŚRODKI CHCEMY PRZEZNACZYĆ NA:JESTEŚMY 
ORGANIZATOREM 

POD
PATRONATEM

��������	@����������*�����������%K))))))K)'&,

Kupię działkę 
budowlaną 
na terenie 

Pawłowic, Andrzej, 
tel. 512 018 309
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Abiturientki zaprezentowały się 
w pięknych kreacjach, wspaniałych 
fryzurach oraz gustownych dodat-
kach. Panowie za to w dostojnych 
garniturach i z zapasem sił na zabawę 
do rana. Były łzy wzruszenia, słowa 
podziękowania, a także świetnie przy-
gotowany tradycyjny polonez. – Kroki 
ćwiczyliśmy od miesiąca, spotykaliśmy 
się raz w tygodniu na sali gimnastycznej 
w naszej szkole – mówi Natalia Malik, 
która prowadziła poloneza w parze  
z dyrektorem Jackiem Kowolem. 

Za nimi z gracją podążali Dorota 
Uszok i wicedyrektor Andrzej Wowra 
oraz uczniowie i nauczyciele. W sumie 
kilkadziesiąt par.     

- Przygotowania trwały bardzo długo, 
chcieliśmy, aby wszystko było dopięte na 
ostatni guzik - mówi Kamil Skowro-
nek, który wspólnie z Natalią Malik 
prowadził część oficjalną studniówki.  

Ten pierwszy w życiu młodych 
ludzi bal odbył się w eleganckich 
wnętrzach „Dworku pod Jemiołą” 
w Ćwiklicach. W przeciwieństwie do 
wielu innych szkół, tutaj uczniowie 
mieli decydujący wpływ na to, jak 
ma wyglądać ten wyjątkowy wieczór. 
Sami wybrali lokal i menu. 

Maturzyści doskonale się bawili, 
szalejąc na parkiecie zarówno w rytm 
współczesnych hitów, jak i starych 
przebojów. Podczas balu grał zarówno 
zespół muzyczny, jak i didżej. Dzięki 
temu parkiet nie pustoszał ani na 
chwilę. – Muzyka była bardzo zróżni-
cowana. Na pewno każdy znalazł coś dla 

Studniówka ZSO 
�������������!

siebie – przyznaje maturzysta.   
- Przyznam, że nie byłam pewna, jak 

będzie wyglądać studniówka, trochę się 
obawiałam, a jest super - opowiada ma-
turzystka. - Trochę się stresowałam, jak 
przed każdym tego typu wydarzeniem.

Około północy uczniowie z klasy  
3 b przedstawili program artystycz-
ny, którego scenariusz trzymany był  
w tajemnicy do ostatniej chwili. 
Grupka chłopców założyła stroje ba-
letnic i zatańczyła „Jezioro łabędzie”.  
Śmiechu było mnóstwo. Ciekawe 
były też prezentacje przygotowane 
przez poszczególne klasy technikum 
i liceum. Każda klasa przedstawiła 
swoje wspomnienia z lat spędzonych 
w szkole w formie kilkuminutowe-
go filmiku. – Fajnie było popatrzeć  
i przypomnieć sobie to wszystko, co przez 
te kilka lat przeżyliśmy – podkreślają 
maturzyści.  

 - Studniówka to jest tradycja, ważna 
dla uczniów. Po latach będą ją mile wspo-
minać - mówi dyrektor Jacek Kowol. 
    Wszyscy mieli jednak świadomość, 
że po studniówce trzeba będzie ostro 
zabrać się do pracy i zdać maturę. 
-  Ciężko nie myśleć o maturze, bo ciągle 
wszyscy: rodzice, znajomi, mi o niej 
przypominają – mówi maturzysta. – 
Jestem jednak spokojny, bo jest jeszcze 
sporo czasu, żeby powtórzyć materiał.

- Teraz w głowie będzie już tylko 
matura - zapowiada inny. 

Dodajmy, że matura z języka pol-
skiego już 7 maja o godz. 9.00.

Sabina Bartecka 

Gimnazjaliści, wybierzcie Pawłowice
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  
w Pawłowicach w roku szkolnym 2013/2014 proponuje:

- dla żądnych przygód

Klasa Wojskowo - Obronna

- dla odważnych mężczyzn

Technik Górnictwa Podziemnego

- klasy liceum ogólnokształcącego dostosowane 
do ciebie    

TYLKO U NAS SAM wybierzesz rozszerzenia
(klasy idealne dla humanistów oraz ścisłowców)

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
21 marca, w godz. 8.00 – 16.00 

Wstąp, zobacz, przekonaj się!
Zapraszamy uczniów i rodziców.

 Szczegółowe kryteria naboru na www.zso.pawlowice.edu.pl
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