
NR 
07
(609)

01.04-15.04.2020 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 5� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.kultura.pawlowice.pl

RACJE

Kiedy zacznie działać 
pogotowie 
w Pawłowicach?

Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?

w
 n

um
er

ze W Pawłowicach 
powstaną klasy 
dwujęzyczne

strona 6strona 2 strona  5

Sprawy urzędowe 
telefonicznie i przez 
internet

strona 3

Ochrona zdrowia 
w obliczu pandemii

zd
j.a

rc
hi

w
um

 Z
SO

 P
aw

ło
w

ic
e

Zostań w domu! 
Apelują uczniowie klasy medycznej ZSO Pawłowice!
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SZANOWNI 
MIESZKAŃCY 
GMINY PAWŁOWICE

Nastał trudny dla nas czas epidemii. Wszystkim mieszkańcom 
dziękuję, za zachowanie nadzwyczajnych środków higieny i zasad 
bezpieczeństwa. Najlepszym dowodem tego jest informacja prze-
kazana nam z powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, że 
na terenie naszej gminy nie ma osób zarażonych koronawirusem, 
a zaledwie kilka osób jest objętych kwarantanną domową. Mimo 
zamkniętych przedszkoli, żłobka oraz ośrodków kultury i sportu, jak  
i placów zabaw dla dzieci, musimy teraz szczególnie zadbać nie tylko 
o siebie, ale i o najbliższych, dostrzegać i nieść pomoc również tym, 
którzy jej potrzebują, by nie narażać ich na zagrożenie.  W szkołach od 
pierwszych dni zawieszenia nauki prowadzone jest nauczanie zdalne. 
Wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu.

Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, pomocy 
społecznej oraz wszystkim pracującym w handlu, przy produkcji 
żywności, niezbędnych środków do dezynfekcji i zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także wszystkim, którzy podejmują trud pracy 
mimo własnych obaw, abyśmy mogli w tych trudnych czasach 
funkcjonować.

Apeluję do Was, abyście wytrwali w zachowaniu ostrożności  
i pozostali w swoich domach do zakończenia epidemii.

Życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości
Wójt Gminy Pawłowice 

Franciszek Dziendziel

Ochrona zdrowia  
w obliczu pandemii

Wszystkie przychodnie zdrowia na terenie gminy 
obsługują pacjentów, jednak wywiad lekarski odbywa się 
drogą telefoniczną. Jeżeli jest taka konieczność - pacjent 
jest przyjmowany w ośrodku osobiście.

Wypisywanie recept na potrzebne lekarstwa również odbywa się 
za pomocą telefonu. Pacjent zgłasza telefonicznie zapotrzebowanie 
na lekarstwa, po czym otrzymuje czterocyfrowy kod, na podstawie 
którego, wraz z numerem PESEL, w dowolnej aptece może wykupić 
leki. Lekarze zwracają jednak uwagę, żeby zgłaszać się po recepty  
w momencie, kiedy kończą się przyjmowane lekarstwa, a nie na wszel-
ki wypadek. Pacjentów dzwoniących do ośrodków prosimy również 
o wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy linia jest zajęta. 

Poniżej numery telefonów do przychodni  
zdrowia na terenie gminy Pawłowice

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARTIMED”
43-252 Golasowice, ul. Korczaka 6
tel. 32 4723 302

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” S.C.
43-251 Pawłowice, ul. Górnicza 14A
tel. 32 4721 853

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE" Sp. z o.o.
43-251 Pniówek, ul. Krucza 12
e-mail: 2401039@zoz.org.pl
tel. 32 7562 596

Przychodnia POZ
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12
tel. 32 4721 812

Przychodnia POZ
43-254 Krzyżowice, ul. Ligonia 48
tel. 32 4723 504

Podstawowa opieka zdrowotna wieczorem, w nocy i w dni usta-
wowo wolne od pracy. Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następ-
nego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może 
skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym 
punkcie udzielającym tych świadczeń.

Zakres świadczeń dla pacjentów poniżej 18 roku życia:
* porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana  

w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzie-
lana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamiesz-
kania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne.
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Krasickiego 21
Centrala: 32 475 99 60, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 
32 475 99 63, centrala główna: 32 478 42 00
WAŻNE: przed udaniem się na wizytę z dzieckiem należny zweryfi-
kować telefonicznie dostępność godzinową pediatrów na dyżurze.

Zakres świadczeń dla pacjentów powyżej 18 roku życia:
• porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana  

w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska 
udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu za-
mieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7A,
lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 
32 478 42 07, centrala główna: 32 478 42 00

Zakres świadczeń:
* porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana  

w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska 
udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu za-
mieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
Miejsce:
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach ul. Dąbrowskiego 20 
(wejście od strony izby przyjęć), tel. 32 434 12 40
WAŻNE: przed udaniem się na wizytę z dzieckiem należny zweryfikować 
telefonicznie dostępność godzinową pediatrów na dyżurze. Więcej infor-
macji można uzyskać na stronie internetowej NFZ: www.nfz-katowice.pl/

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy:  
Stacja Pogotowia Ratunkowego  

- tel. alarmowy 999 lub 112
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Sprawy urzędowe 
telefonicznie 
i przez internet

Pomoc dla potrzebujących 
– telefoniczne wsparcie 
psychologiczne 

Zostań w domu!

Pomimo zamkniętych drzwi, urząd nadal pracuje i po-
maga mieszkańcom załatwiać najpilniejsze sprawy.

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy 
np. przy zrobieniu zakupów! A może chcesz bezinteresownie 
pomagać osobom potrzebującym? Skontaktuj się z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

31 marca Rząd RP ogłosił kolejne obostrzenia, które 
zaostrzają rygor dotyczący wychodzenia z domu. Nowe 
zasady mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa 
w Polsce. 

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić bez 
wychodzenia z domu. Przede wszystkim w kontaktach z urzędem 
warto zasięgnąć informacji drogą telefoniczną lub mailową. Kontakty 
do poszczególnych referatów i pracowników urzędu znajdują się na 
stronie www.pawlowice.pl.

Zachęcamy również do skorzystania z załatwiania spraw dro-
gą elektroniczną za pomocą usług online na platformie e-urząd.  
Warunkiem skorzystania z tych platform jest posiadanie tzw. profilu 
zaufanego. To rodzaj „podpisu elektronicznego” poświadczającego 
tożsamość osoby załatwiającej sprawę. Jeżeli dotychczas nie założyli-
ście profilu zaufanego, w każdej chwili możecie to zrobić rejestrując się 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Banki umożliwiające 
założenie profilu zaufanego to: Bank Polski PKO, Santander, mBank, 
Inteligo, Bank Pekao, ING, Millennium, Alior Bank, a także usługi ban-
kowe w T-mobile i Envelo – poczta polska. Więcej o profilu zaufanym 
na www.pz.gov.pl.

Klienci, którzy muszą osobiście załatwić ważną sprawę, jak np. akt 
zgonu, proszeni są o wcześniejszy telefon i umówienie spotkania. 
Wszystkich prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i przestrze-
ganie zalecanych zasad sanitarnych.

Tablica ogłoszeń, która dotychczas mieściła się wewnątrz urzędu, 
aktualnie znajduje się przed urzędem, przy ul. Zjednoczenia. Zachęca-
my jednak do zapoznania się z nią elektronicznie na www.pawlowice.
pl/tablica-ogloszen-urzedu-gminy. 

Informujemy również, że Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie nie przyjmuje żadnych wnio-
sków. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 32/ 47 56 350.

Możesz zadzwonić do radnego i sołtysa
Informujemy, że w ważnych sprawach mieszkańcy mogą kontak-

tować się telefonicznie z radnymi i sołtysami. Wykaz numerów na 
www.bip.pawlowice.pl. 

Z OPS można kontaktować się codziennie, przez siedem 
dni w tygodniu, od 7.30 do 19.00, pod numerem telefonu 
tel. 739-001-606.

Dodatkowo w OPS Pawłowice uruchomione zostało psycholo-
giczne wsparcie telefoniczne. Pomoc psychologa można uzyskać 
po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 32 47 21 741). 
Porady są udzielane od poniedziałku do piątku, od 13.00 do 14.00 
pod numerem telefonu tel. 728 479 710.

Niezależnie od tych kontaktów, osoby potrzebujące mogą w godzi-
nach pracy OPS, skorzystać z dotychczasowych numerów telefonów, 
tel. 32 4721-741, pracownik socjalny: tel. 739-001-603.

Koronawirus w Polsce. Jakie obostrzenia wprowadził rząd?
• Należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet 

podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu 
są tylko osoby nieletnie, wymagające opieki oraz starsze.

• Ograniczenia dostępu do parków, bulwarów i skwerów, a także 
innych miejsc rekreacji.

• Zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich.
• Zamknięte zostają wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, 

fryzjerskie i gabinety tatuażu.
• W sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeli-

czeniu na jedną kasę. A więc jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy 
będzie mogło robić 30 osób jednocześnie.

• W urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób 
na jedno okienko.

• Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech 
osób na jedno stoisko.

• Przed wejściem do sklepu trzeba obowiązkowo zakładać rękawiczki.
• W weekend są zamknięte wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy 

budowlane.
• Otwarte pozostają apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym,  

że w godzinach 10-12 będą czynne wyłącznie dla osób powyżej 
60. roku życia.

• Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem są bu-
dynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny.

• W zakładach pracy wprowadzony został wymóg odległości co 
najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy.

• Formuła kwarantanny zostaje rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej 
poddani, podlegają całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. 
Jeżeli będą odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej 
będą wszyscy domownicy.

• Prywatni przewoźnicy, np. busy obowiązywać będą te same zasady, 
co komunikację publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować 
się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących.

• W punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy są 
zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ogra-

niczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastrono-
micznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa 
kwarantanna dla powracających zza granicy.

Pomagajmy starszym 
Przypominamy, że czas zagrożenia epidemicznego wymaga od 

wszystkich szczególnych zachowań, a przede wszystkim ogranicze-
nia kontaktów społecznych. Szczególnie narażone są osoby starsze 
i przewlekle chore, dlatego zaleca się im, aby pozostawali w domu, 
a w robieniu zakupów i załatwianiu niezbędnych spraw pomogli im 
inni członkowie rodziny lub sąsiedzi.
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Trwają prace 
w przedszkolu

Pomimo trwającej kwarantanny firmie SKID z Pawło-
wic na razie udaje się bez większych trudności prowadzić 
prace budowlane w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach. 

Dzięki inwestycji w przedszkolu powstała dodatkowa sala dla 
grupy przedszkolaków. W tym celu sala gimnastyczna, została po-
dzielona stropem na dwa pomieszczenia. Było to możliwe z uwagi na 
jej wielkość i wysokość. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przedszkolu 
na piętrze powstał dodatkowy, przestronny pokój na dodatkowy 
odział dla dzieci.

Ponad tysiąc nowych lamp w całej gminie!
Mimo trudnej sytuacji jaka zapanowała na rynku w związku z pandemią koronawirusa, udało się rozpocząć prace 

związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Pawłowice. 

Warto dodać, że inwestycja rozpoczęła się już w ubiegłym roku, 
kiedy to wyremontowano łazienki i częściowo wymieniono okna. 
Wymiana pozostałych okien została uwzględniona w tegorocznej 
inwestycji, podobnie jak przebudowa szatni na parterze. Z myślą  
o osobach poruszających się na wózkach, zabudowane zostaną windy 
umożliwiające pokonanie schodów znajdujących się zarówno na 
zewnątrz budynku, jak i w jego środku.  

Przedszkole zostanie również dostosowane do przepisów przeciw-
pożarowych. Ponadto powstaną dwie dodatkowe łazienki - jedna na 
parterze, a druga na piętrze tak, aby każda sala miała swoją własną.  

Po przebudowie przedszkole będzie dysponować siedmioma 
salami, zwiększy się więc ilość dzieci przyjmowanych do placówki. 
Do nowego przedszkola dzieci powinny zacząć uczęszczać wraz  
z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021. bs

Inwestycję realizuje firma OBI COMPLEX z Żor. Jej zadaniem 
będzie zlikwidowanie z naszych ulic niemal połowy przestarzałego 
oświetlenia sodowego. Zamiast lamp o charakterystycznej pomarań-
czowej barwie będą nowoczesne lampy LED o dwukrotnie dłuższej 
żywotność i mniejszym zapotrzebowaniu na prąd. Po modernizacji 

roczne zużycie energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg powinno 
zmniejszyć się trzykrotnie, z 532 MWh do ok. 146 MWh. 

Zadanie obejmuje wszystkie sołectwa. Obecnie prace wyko-
nywane są wzdłuż ul. Polnej w Osiedlu Pawłowice. Na odcinku od  
ul. Kruczej zabudowano już fundamenty pod nowe słupy oraz doko-
nano niezbędnych przewiertów i poprowadzono kabel. Wykonawca 
oczekuje obecnie na dostawę opraw oświetleniowych i słupów. 

W ramach zadania wzdłuż ulic i parkingów, oraz przy szko-
łach i przedszkolach na terenie gminy, zamontowanych zostanie  
1020 opraw świetlnych, wymienionych zostanie 261 słupów oświe-
tlenia ulicznego i 248 wysięgników dla opraw na linii napowietrznej. 

Realizacja projektu będzie kosztować ok. 2,7 mln zł, jednak 
większość pokryta zostanie ze środków Unii Europejskiej. Gminie 
Pawłowice udało się bowiem pozyskać aż 2 mln zł z funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. 

Dzięki modernizacji niemal połowa oświetlenia na terenie gminy 
stanie się nowoczesna i energooszczędna. Gmina liczy na pozyskanie 
dofinansowania na wymianę drugiej połowy, co pozwoli zrealizować 
prace w przyszłym roku. bs

Wiosenne łatanie dziur
Ruszyły pozimowe naprawy dróg. Nie jest tajemnicą, że 

po zimie i niskich temperaturach niektóre ulice aż proszą się  
o dodatkową porcję asfaltu. Uzupełnianie ubytków w nawierzch-
niach jezdni mimo ograniczeń kadrowych idzie dość sprawnie. 

Sprawdźmy, gdzie możemy spotkać ekipy remontowe? – Obecnie 
prace wykonywane są w Pielgrzymowicach – informuje pracownik 
urzędu. – Drogowców możemy zastać w okolicach kościoła, a także 
na ulicach: Sadowej, Wąskiej, Akacjowej i Grunwaldzkiej. W kwietniu 
ekipy remontowe przeniosą się do Golasowic, a następnie do Pawłowic, 
Warszowic i pozostałych sołectw.

Teraz jest najlepszy okres na wykonywanie remontów drogowych 
ze względu na znikomy ruch kołowy i ograniczony ruch pieszych. 
Jednak z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia kadrowe 
w wielu firmach, prace nie są wykonywane przy pełnej mocy przerób-
czej. Jednak do końca miesiąca wszystkie ubytki w drogach gminnych 
powinny być uzupełnione.  

Naprawy realizowane są w oparciu o harmonogram ustalony 
wraz z sołtysami. Wytypowano również odcinki, które nie nadają się 
do doraźnych prac i zostaną objęte tzw. wielkopowierzchniowym 
remontem i osobnym przetargiem. bs
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zdrowia przy ul. Górniczej, a do-
kładnie - nieużywane pomiesz-
czenia piwniczne, które przysto-
sowano do potrzeb ratowników. 
Przebudową zajęła się brygada 
budowlana GZK Pawłowice. Aby 
rozkład lokalu dostosować do 
potrzeb pogotowia, postawiono 
lekkie ścianki dzielące przestrzeń. 
W ten sposób uzyskano trzy 
pomieszczenia: administracyjno 
- socjalne, gdzie ratownicy będą 
wykonywać niezbędne prace biu-
rowe związane z przyjmowaniem 
zgłoszeń, będą mogli również 
tutaj przygotować i zjeść posiłek; 
pomieszczenie przeznaczone 
do odpoczynku, np. podczas 

nocnych dyżurów oraz pomieszczenie gospodarcze. Ratownicy będą 
mieli do dyspozycji sanitariaty i prysznic.

W ramach prac odmalowano również ściany, położono nową 
wykładzinę i płytki. Aktualnie trwają prace przy budowie specjalnego 
wjazdu dla karetki pogotowia. Wyposażenie obiektu w niezbędny 
sprzęt i meble zapewni pogotowie.  

Uruchomienie placówki planowane jest na 1 maja. Gmina Paw-
łowice wywiązała się ze swoich zobowiązań w tym zakresie. Teraz 
jednak konieczne jest załatwienie spraw formalnych i niezbędnych 
uzgodnień, które znajdują się po stronie Pogotowia Ratunkowego. bs     
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Kiedy zacznie 
działać pogotowie 
w Pawłowicach?

Kończą się prace przy zagospodarowaniu miejsca dla 
pogotowia ratunkowego.

Już w maju w gminie ma zacząć stacjonować podstawowy 
zespół ratownictwa medycznego. Zgodnie  z umową, którą Gmina 
Pawłowice, podpisała z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, 
zadaniem samorządu było wskazanie, a następnie wyremontowanie 
pomieszczenia dla ratowników. Ostatecznie wybór padł na ośrodek 

Solidarni z naszymi 
przedsiębiorcami

Odroczenie składek 
przez ZUS

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, 
której akcjonariuszem jest gmina Pawłowice i Żorska Izba 
Gospodarcza, zapraszają przedsiębiorców z naszej gminy do 
korzystania ze specjalnej strony internetowej promującej 
lokalny biznes.   

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą 
już teraz korzystać z rozwiązań proponowanych przez 
ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na 
epidemię koronawirusa.

W trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się wszyscy przedsiębiorcy 
w związku z pandemią koronawirusa, Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości S.A. w Żorach stworzyła stronę internetową, na której 
przedsiębiorcy mogą promować swoje usługi w ramach akcji 
„solidarni z naszymi przedsiębiorcami". W przypadku gastronomii  

Skrócony został do jednej strony i maksymalnie uproszczony 
wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych  
i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na 
sytuację finansową firmy.

Wnioski te przedsiębiorcy mogą przesłać elektronicznie  
– za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą 
lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Wniosek można 
pobrać ze strony www.zus.pl.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się również projekty kilku 
ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona 
zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finan-

– są to na przykład usługi na wynos,  
a w przypadku innych firm np. 
usługi - online i z zachowaniem 
środków ostrożności. Zgłoszenia 
należy wysyłać na www.bizneslo-
kalnie.pl.  

Natomiast w trosce o wspólne bezpieczeństwo wstrzymana 
została bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie firmy. Możliwy 
jest jednak kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00  
do 14:00, tel. 790 351 566, e-mail: biuro@arpsa.pl.

Więcej o działalności ARP, z usług której mogą korzystać przed-
siębiorcy z gminy Pawłowice, znajduje się na stronie: www.arpsa.pl 
oraz na Facebooku. 

sowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa 
proponuje trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez 
mikroprzedsiębiorców .

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe  
w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, 
agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także 
opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.
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W Pawłowicach powstaną klasy dwujęzyczne
Od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Pawłowicach planują uruchomić dwujęzyczne klasy z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. 

Pawłowickie szkoły będą jednymi  
z pierwszych w regionie z tak nowoczesnym 
sposobem edukacji językowej uczniów.

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną  
i innowacyjną formą nauczania języka obce-
go, która cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Polega ono na nauczaniu 
poszczególnych przedmiotów zarówno  
w języku ojczystym, jak i obcym. Dzięki temu 
uczniowie w szybkim czasie są w stanie 
swobodnie posługiwać się obcym językiem 
w mowie i w piśmie.

Od siódmej klasy 
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego 

nauczaniem dwujęzycznym mogą zostać objęci 
uczniowie od VII klasy szkoły podstawowej.  
– Chcielibyśmy, aby pierwsza klasa dwujęzycz-
na powstała już od nowego roku szkolnego 
2020/2021. Uczniowie tej klasy rekrutowaliby się 
z obecnych uczniów klas VI – informuje Grzegorz 
Paszyna, dyrektor SP nr 1 w Pawłowicach. – Pla-
nujemy utworzyć jedną klasę.

Jedna klasa dwujęzyczna ma powstać 
również w Szkole Podstawowej nr 2 w Paw-
łowicach Osiedlu. - Językiem wykładowym  
w obydwu placówkach będzie języka angielski, 
a przedmiotami nauczanymi w dwóch języ-
kach: ojczystym i obcym będą fizyka i infor-
matyka – wyjaśnia Anna Ganiek, dyrektorka 
ZSP Pawłowice.    

To uczeń planuje swoją  
przyszłość!

W przypadku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Pawłowi-
cach klasa dwujęzyczna z drugim językiem 
wykładowym angielskim przewiduje moż-
liwość wyboru przedmiotów realizowanych  
w zakresie rozszerzonym. W dwóch językach 
nauczane będą przedmioty takie jak: fizyka, 
matematyka, informatyka oraz biologia.  
- To klasa idealna dla osób, które wiążą swoją 

przyszłość z naukami ścisłymi, medycyną czy 
językami obcymi – zapewnia Andrzej Wow-
ra, dyrektor ZSO Pawłowice. - Dzięki temu,  
że uczeń sam wybiera przedmioty rozszerzone, 
będzie mógł stworzyć własną, indywidualną 
ścieżkę kształcenia. Uczniowie będą mieć od 
5 do 6 lekcji języka angielskiego tygodniowo! 

Poza obowiązkowymi zajęciami szkoła 
oferuje również cotygodniowe zajęcia  
z native speakerami języka angielskiego 
m.in. z Irlandii, zajęcia z języka angielskiego 
w specjalnie przystosowanym laboratorium 
językowym, możliwość udziału w obozie 
językowym z native speakerem w Polsce  
i za granicą, a także możliwość udziału w pro-
jekcie międzynarodowej wymiany młodzieży  
w ramach programu Erasmus Plus.

Klasy dwujęzyczne trampoliną 
do sukcesu

Umiejętność swobodnego porozumie-
wania się w języku obcym stwarza dodat-
kowe możliwości dla rozwoju ucznia. Nauka  
w klasie dwujęzycznej w szkole podstawo-
wej będzie znakomitym przygotowaniem 
uczniów do dalszego kształcenia w kla-
sach dwujęzycznych w szkołach średnich,  
a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce 
i za granicą. – Mam nadzieję, że chętnych do 
nauki w klasach dwujęzycznych będzie sporo 
w całej gminie. Stawiamy na edukację i rozwój 
naszych uczniów na najwyższym poziomie. 
Skończenie klasy dwujęzycznej otworzy przed 
nimi w przyszłości szerokie perspektywy roz-
woju – przekonuje wójt gminy Franciszek 
Dziendziel. 

Nowoczesne pracownie
W szkołach, w których mają powstać klasy 

dwujęzyczne, zadbano o to, aby stworzyć 
bardzo dobre warunki do nauki języków w 
tak innowacyjnej formie. Dzięki środkom z 
budżetu gminy wspartym przez Unię Euro-

pejską i Fundację JSW powstają profesjo-
nalne multimedialne pracownie językowe, 
wyposażone w najwyższej klasy komputery, 
interaktywne tablice, a także funkcjonalne  
i nowoczesne meble. Koszt trzech pracowni 
wynosi ponad 1 mln zł!

Jak wygląda rekrutacja?
Rekrutacja do SP-1 i SP-2 w Pawłowi-

cach odbywa się tylko drogą elektroniczną  
i trwa do 10 kwietnia. Wszystkie dokumenty 
potrzebne do rekrutacji są dostępne do 
pobrania na stronach internetowych szkół. 
Pobrane i wypełnione dokumenty można 
przesłać skanem lub fotokopią dokumentów 
na adres e-mailowy szkoły lub poprzez pocz-
tę tradycyjną. Terminy testów kompetencji 
językowych do klas dwujęzycznych będą 
podane w późniejszym terminie.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Paw-
łowicach potrwa od 11 do 20 maja 2020 r. do 
godz. 15.00. Obowiązuje test kompetencji 
językowych z języka angielskiego, który 
odbędzie się 25 maja o godz. 15.00. Wyma-
gane dokumenty można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły. 

Rekrutacja do klasy sportowej
W szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowi-

cach prowadzona jest również rekrutacja 
do klas mistrzostwa sportowego do klasy VI. 
Rekrutacja dotyczy więc obecnych uczniów 
klasy V. Klasy sportowe w Pawłowicach 
funkcjonują już od 2017 roku. Prowadzone 
jest szkolenie sportowe w zakresie pływania 
dziewcząt i chłopców w oparciu o współpracę 
z Uczniowskim Klubem Sportowym Aquatica 
Pawłowice.

Rekrutacja potrwa do 10 kwietnia,  
a wszystkie wymagane druki dostępne są na 
stronie internetowej  szkoły.

 Sabina Bartecka

AKTUALNOŚCI

„Oszukał” zmysły  
i zgarnął nagrodę

Dominik Buchacz, uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2  
w Pawłowicach, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przyrodni-
czego „Nauka z recyklingu” organizowanego przez  Pracownię Chemii 
i Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Z Nauką 
w Przyszłość”. Corocznie konkurs jest skierowany do uczniów klas  
I – VI szkół podstawowych.  Warunkiem udziału jest wykonanie jednego 
z trzech zadań doświadczalnych, wykorzystując dowolne przedmioty 
codziennego użytku. 

Uczeń „Dwójki” wykonał zadanie pt: ,,Oszukać zmysły”, w którym 
wykorzystał złudzenia optyczne tj. grę światłem, trójwymiarowość 
oraz złudzenia ruchowe. Obiektem badań w jego wieloetapowym do-

świadczeniu był on sam i zabawka 
- tygrys. Jury konkursu najwyżej 
oceniło pracę Dominika, którą 
zaprezentował pod koniec lutego 
podczas Festiwalu Doświadczeń  
w sali audiowizualnej w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. W ra-
mach festiwalu odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród i dyplo-
mów dla laureatów i wyróżnionych 
w konkursie. Ponadto, zebrani 
uczniowie ze śląskich szkół podsta-
wowych mieli okazję uczestniczyć 
w pokazach doświadczeń fizyko - 
chemicznych i warsztatach.
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Z ŻYCIA GMINY

Liceum rekrutuje na nowy rok szkolny 
Klasy dwujęzyczna, mundurowa i medyczna w liceum, klasy patronackie w technikum i branżowej szkole I stopnia: 

warto już teraz zapoznać się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicz-
nego Dzień Otwarty ZSO został odwołany. 
Chcąc jednak ułatwić ósmoklasistom wybór 
szkoły ponadpodstawowej, zachęcamy 
do zapoznania się z ofertą edukacyjną na 
stronie: https://zso.pawlowice.edu.pl/rekru-
tacja-2019/szkola/rekrutacja.html. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Pawłowicach oferuje naukę 
w liceum ogólnokształcącym, technikum 
oraz szkole branżowej I stopnia. Nowością  
w ofercie liceum jest klasa dwujęzyczna 
(więcej na str. 6), obok sprawdzonej i bardzo 
dobrze funkcjonującej już klasy medycznej, 
klasy mundurowej i klasy ogólnokształcącej.

Technikum oferuje naukę w tzw. kla-
sach patronackich, ściśle współpracują-

cych z konkretnymi firmami: w przypadku 
technikum logistycznego jest to: JAS-FBG 
S.A., technikum chłodnictwa i klimatyzacji: 
JBG-2 Sp z o.o., technikum górniczego 
oraz elektrycznego: JSW S.A. Ponadto  
w klasach patronackich JSW S.A każdy 
uczeń otrzymuje stypendium wysokości 
250 zł miesięcznie, w klasach patronackich  
JBG-2 obecnie kilkunastu uczniów otrzymuje  
150 zł miesięcznie. Szkoła daje również 
uczniom możliwość udziału w płatnych stażach  
w firmach.

Warto nadmienić, że pawłowickie techni-
kum w ogólnopolskim rankingu czasopisma 
„Perspektywy” zajęło 6. miejsce w wojewódz-
twie śląskim w 2018 r. oraz 11. miejsce w roku 
2019 i 2020. 

Uczniów zainteresowanych nauką zawo-
du, zachęcamy do nauki w szkole branżowej 
I stopnia, która kształci w zawodach: blacharz 
samochodowy, murarz-tynkarz, dekarz, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, kowal, mechanik-mon-
ter maszyn i urządzeń, monter systemów  
rurociągowych, fotograf, stolarz, sprzedawca, 
fryzjer, elektryk, piekarz, cukiernik, kucharz, 
elektromechanik pojazdów samochodo-
wych, operator obrabiarek skrawających, me-
chanik pojazdów samochodowych, ślusarz, 
monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik. 

Atutem szkoły są z pewnością nowocześnie 
wyposażone pracownie oraz bogata baza spor-
towa z boiskami, torem przeszkód i strzelnicą. 

 Sabina Bartecka

Nauczanie w czasach koronawirusa
Ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa, do 10 kwietnia decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały 

zawieszone zajęcia we wszystkich szkołach, przedszkolach i żłobkach.

To nie jest jednak czas wakacji i wolnego 
od nauki. 25 marca weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
o nauczaniu zdalnym, które m.in. zaleca moni-
torowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów oraz 
postępów w nauce.

Nauczyciele już od pierwszych dni zawie-
szenia nauki w szkołach prowadzą nauczanie 
zdalne w formach ustalonych w danej szkole. 
Wykorzystywane są programy i aplikacje do 
komunikowania się online. Nauczyciele wyko-
rzystują zarówno dzienniki elektroniczne, ale 
też aplikacje typu WhatsApp, Skype, Microsoft 
Teams, platformę Zoom.

Drugim sposobem komunikacji jest prze-
syłanie bądź udostępnianie uczniom mate-
riałów dydaktycznych, m. in. krótkich filmów 
instruktażowych, ćwiczeń interaktywnych, 
kart pracy. Nauczyciele wysyłają linki z zada-
niami i materiały do powtórek. Nadzorują, czy 
uczniowie wykonują zadania.

Nie jest to łatwy czas, zarówno dla nauczy-
cieli, rodziców, jak i uczniów. Początkowo nie 
wszystko działało tak jak powinno. Dzienniki 
elektroniczne były przeciążone, logowanie 
niemożliwe, a połączenia zrywane. Nie wszy-
scy uczniowie mieli też dostęp do komputera  
i internetu. - Wczoraj 9 rodziców zasygnalizo-
wało nam brak dostępu do komputera, jednak 
dziś wszyscy już byli przygotowani do nauczania 
zdalnego. Doceniamy wysiłek rodziców, którzy 
wkładają wiele wysiłku w to, aby edukacja ich 
dzieci nie ucierpiała z powodu epidemii - mówi 
Anna Ganiek, dyrektorka ZSP Pawłowice. 

Na prowadzenie nauczania drogą elektro-
niczną Gmina Pawłowice otrzymała 80 tys. zł 

od wojewody śląskiego. Pieniądze pozwolą 
sfinansować zakup 40 laptopów, które lada 
dzień trafią do szkół.

Na pewno nowa sytuacja wymaga zmiany 
w dotychczasowym podejściu do nauczania. 
Kształcenie online zakłada interaktywny kon-
takt. Dlatego nauczyciele robią wszystko, co  
w ich mocy, aby chociaż w jakiejś formie prze-
kazać uczniom wiedzę. - Nagrałam lekcję wideo 
i rozesłałam ją uczniom – dodaje dyrektorka. 
- Otrzymałam wiele pozytywnych sygnałów  
i zapytania o to, kiedy będą kolejne lekcje.    

Z pewnością łatwiej jest tym nauczy-
cielom, którzy już wcześniej korzystali  
z nowoczesnych technologii. Inni muszą 
przejść przyspieszony kurs. Na pewno jednak 
wszyscy potrzebują czasu, aby oswoić się  
z nową sytuacją, dotyczy to zarówno nauczy-
cieli, jak i rodziców, ale też uczniów, u których 
nowe zasady nauczania mogą budzić niepokój 
i lęk. - Tęsknimy za naszymi uczniami, szkoła 
bez nich jest pusta – przyznają pedagodzy. bs
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W okresie od lutego do marca 1945 roku 
trwały uporczywy walki w rejonie Pawłowic. 

Na ten teren nacierały oddziały 38 Armii IV 
Frontu Ukraińskiego, a dokładnie 101 Korpus 
Strzelecki w składzie 70, 140, 183 i 350 Dywizja 
Strzelecka, które współpracowały z lewoskrzy-
dłowymi jednostkami I Frontu Ukraińskiego. 
Na peryferiach Pawłowic walki toczyły się już 
w lutym 1945 roku. Na przykład prowadzo-
no szczególnie zacięte walki o Nowy Dwór  
w rejonie granicy Zbytkowa i Pawłowic. Niem-
cy zawzięcie bronili się i nie zamierzali oddać 
tego terenu. Stacjonowała tutaj 75 Dywizja 
Piechoty gen. mjr. Karla Arninga. Zgodnie  
z rozkazem bojowym dowódcy frontu  
nr 0082/OP z dnia 18 lutego 1945 roku, wojska 
38 Armii przystąpiły do umacniania osiągnię-
tej rubieży. Przejście wojsk sowieckich do 
obrony nie oznaczało bynajmniej przerwa-
nia walk. Obie strony prowadziły aktywne 
działania, aby poprawić swoje położenie 
przed kolejną ofensywą. Najbliższym celem 
Sowietów było umocnienie przyczółka na za-
chodnim brzegu Wisły wzdłuż linii Pawłowice, 
Golasowice, Rychułd, Drogomyśl. 

Tymczasem 20 lutego Niemcy uderzyli  
z rejonu Pawłowic w sile batalionu ze wspar-
ciem 5 dział pancernych. Kontrnatarcie 
rozpoczął także kolejny batalion, tym razem 
wsparty nie tylko przez działa pancerne, ale 
także przez czołgi (łącznie 7 pojazdów pan-
cernych). Z rejonu na zachód od Jarząbkowic 
(kota 258) trzykrotnie nacierała kompania 
piechoty i 4 transportery opancerzone, zaś 
z lasu Borowiec batalion. Na jakiś czas front 
ustabilizował się. Sowieci przygotowywali 
się do nowej ofensywy. Początkiem marca 
1945 roku odnotowano wojska niemieckie 
stacjonujące na następujących odcinkach:  
75 Dywizja Piechoty bez 222 pułku grena-
dierów od centrum Pawłowic do Golasowic,  
253 Dywizja Piechoty na wschód od Golaso-
wic do wschodniego skraju lasu 3 kilometry 
na południowy-zachód od Strumienia. Z kolei 
wojska sowieckie zajmowały pozycje wyj-
ściowe do natarcia na odcinku od Pawłowic 
do lasu Jarząbkowice: 101 Korpus Strzelców: 
183 Dywizja Strzelców – północno-wschodni 
skraj Pawłowic (500-800 metrów od linii kole-
jowej), 70 Dywizja Strzelców Gwardii – na za-
chód od Kolonii Studzionka (200-400 metrów 
na wschód od linii kolejowej), 140 Dywizja 
Strzelców (w drugim rzucie) – dwór Konrado-
wo, las na południe. 127 Lekki Górski Korpus 
Strzelców: 69 Górska Brygada Strzelców  
– 100 metrów na wschód od rozjazdu kole-
jowego (1 kilometr na północ od Dębiny), 
północno-wschodni brzeg stawu (na połu-
dniowy-wschód od rozjazdu kolejowego), 
70 Górska Brygada Strzelców – północno-
-zachodni skraj Dębiny, zachodni skraj Zbyt-
kowa, 3 Górska Brygada Strzelców (w drugim 
rzucie) – Wisła Mała, 67 Korpus Strzelców:  

81 Dywizja Strzelców – południowy skraj 
Zbytkowa, zachodni róg zagajnika Jarząb-
kowice, 340 Dywizja Strzelców – (wyłącznie) 
staw na zachód od zagajnika Jarząbkowice, 
północny skraj lasu Borowiec i dalej na 
wschód do rzeki Wisła. 52 Korpus Strzelców 
(w odwodzie dowódcy armii): 241 Dywizja 
Strzelców – Pawłowice, 340 Dywizja Strzel-
ców: Studzionka, 305 Dywizja Strzelców: 
Koźle (na północ od Pawłowic). Główną siłą 
uderzeniową 4 Frontu Ukraińskiego w rejo-
nie Pawłowic był przekazany przez Kwaterę 
Główną Naczelnego Dowództwa 5 Korpus 
Zmechanizowany Gwardii. 

Sowieci ruszyli do natarcia 10 marca 1945 
roku, o godzinie 8.55. Poprzedziło je 70-mi-
nutowe przygotowanie artyleryjskie, które 
rozpoczęło się o godzinie 7.45, czyli o 5.45 
czasu środkowoeuropejskiego. 101 Korpus 
Strzelców (183 Dywizja Strzelców i 70 Dywizja 
Strzelców Gwardii oraz 42 Brygada Pancerna 
Gwardii i 1511 pułk artylerii samobieżnej  
w pierwszym rzucie i 140 Dywizja Strzelców 
w drugim rzucie) atakowały na odcinku 
Pawłowice – Folwark Dolny Dwór (wyłącznie) 
z bliższym zadaniem opanowania Jastrzębia-
-Zdroju, północnej części Ruptawy. Zadaniem 
5 Korpusu Zmechanizowanego Gwardii było 

wykorzystanie przełamania niemieckiej 
obrony na odcinku pomiędzy Pawłowicami 
a północnym skrajem lasu na południe od 
Bąkowa i uderzenie w kierunku na Frysztat, 
Hrabovą, Klimkovice. Już w nocy z 9 na 10 
marca rozpętała się śnieżyca. Następnego 
dnia rano widoczność spadła niemal do zera. 
Artyleria nie mogła prowadzić kierowanego 
ognia; nad odcinkiem przełamania nie ope-
rowały uziemione na lotniskach samoloty.  
Co gorsza, dzięki zbiegom z Armii Czerwonej, 
którzy porzucili jej szeregi i uciekli na drugą 
stronę frontu, Niemcy niemalże w ostatniej 
chwili poznali datę sowieckiego natarcia. Na 
tyłach wojsk działała także niemiecka agentu-
ra, prowadząca działalność szpiegowsko-dy-
wersyjną. Czołowe oddziały wojsk sowieckich 
osiągnęły niewielkie sukcesy terenowe. 
Zajęto jedynie przedni skraj niemieckiej 
obrony do głębokości 3 kilometrów. Także 
kolejna ofensywa zapoczątkowana w dniu  
24 marca nie wyparła wojsk niemieckich  
z rejonu Pawłowic. Walki w tym rejonie trwały 
niemal do końca kwietnia 1945 roku.

Źródło: www.pamyat-naroda.ru  
Wojciech Kiełkowski 

– Klub Miłośników Historii przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Pawłowicach

10 lutego 1945 r.

Połowa marca 1945 r.
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KULTURA

Jarmarku nie będzie!
Jarmark Wielkanocny, który miał rozpocząć się w Pawło-

wicach 5 kwietnia i potrwać do 8 kwietnia, został odwołany. 
Wszystkich wystawców, którzy już zgłosili chęć udziału  
w imprezie, przepraszamy. Mamy nadzieję na szybkie spotkanie.  

Dni Pawłowic odwołane!
Gminny Ośrodek Kultury z uwagi na epidemię koronawirusa  

i w trosce o zdrowie publiczności odwołuje Dni Gminy Pawło-
wice, zaplanowane na ostatni weekend maja.

Coroczne Dni Gminy Pawłowice to czas zabawy i integracji 
mieszkańców. Do tej pory świętowaliśmy je tłumnie, ciesząc 
się pogodą, chwilą odpoczynku, obecnością przyjaciół. Teraz 
jednak jak nigdy wcześniej ważne jest to, aby zadbać o warto-
ści nadrzędne: zdrowie, życie, bezpieczeństwo nas wszystkich. 
Czekamy z niecierpliwością na szybkie rozwiązanie tej trudnej 
sytuacji, abyśmy wkrótce mogli spędzać czas razem.

Kultura w sieci

W domu z kulturą

Konkursy „Wielkanocne Jajo” 
i „Przegląd Piosenki” odbędą się online!

Jak uprzyjemnić sobie czas koniecznej izolacji? Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje: zostań 
w domu, sztuka przyjdzie do Ciebie. Możliwości jest wiele.

Jak wykorzystać czas podczas przymusowego pobytu w domu spowodowanego koronawirusem? TWÓRCZO!

Nie byliście nigdy w kopalni soli w Wieliczce? Dotychczas nie 
udało się Wam zwiedzić Muzeum Zamkowego w Malborku? A może 
chcielibyście przekonać się, czy opera Was zachwyci? Teraz możecie 

Wyjątkowa sytuacja, z którą obecnie się mierzymy z powodu 
epidemii koronowirusa, spowodowała między innymi czasowe 
zawieszenie wszelkiej aktywności kulturalnej. W Gminnym Ośrodku 
Kultury nie odbywają się nie tylko koncerty, ale też zawieszone zostały 
zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, Edukacji Seniorów, Ogniska 
Muzycznego i pozostałe.

W ramach akcji #zostanwdomu instruktorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury zachęcają do wykorzystania wolnego czasu na kontakt  
z kulturą. Uczestnicy stałych zajęć odbywających się w domach 
kultury mogą liczyć na wsparcie swoich instruktorów, którzy starają 
się mieć z nimi stały kontakt i udostępniać materiały do ćwiczeń  
w domu. Czas kwarantanny można bowiem spędzić w sposób 
twórczy, nie tracąc kontaktu z kulturą, a nadmiar wolnych godzin 
wykorzystać na rozwijanie umiejętności w zaciszu własnego domu. bs       

Pierwszy raz konkursy organizowane przez GOK Pawłowice, Wiel-
kanocne Jajo oraz Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, odbę-
dą się przez internet. Zajrzyjcie na stronę www.kultura.pawlowice.pl  
i wypełnijcie kartę zgłoszenia. Dołączcie filmiki pokazujące waszą pra-
cę konkursową i prześlijcie ją mailem do Gminnego Ośrodka Kultury. 
Potem wystarczy już czekać na ogłoszenie wyników, które zostaną 
również podane przez internet. Na prace konkursowe organizatorzy 
czekają do 15 kwietnia - konkurs Wielkanocne Jajo i do 22 kwietnia 
- Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

skorzystać z internetowych spacerów po wielu galeriach, muzeach  
i teatrach a nawet zajrzeć do zasobów bibliotek i archiwów. Wszystko 
przez internet. Nie trzeba długich podróży, biletów ani specjalnego 
stroju.

Zachęcamy do wirtualnych odwiedzin, zwłaszcza, że wiele in-
stytucji przygotowało specjalne wydarzenia w sieci. Prezentowane 
są spektakle online, nagrania wideo czytań, internetowe wykłady, 
spotkania, ale też konkursy i zabawy dla najmłodszych. Poruszając 
kursorem, przejdziemy przez wszystkie sale i zakamarki muzeum. 
Możemy też ruszyć w naszą wirtualną podróż dalej i odwiedzić 
miejsca za oceanem.

Warto śledzić strony na bieżąco, bo do akcji przyłączają się kolejne 
instytucje kultury, zaś te, które brały już w niej udział, ciągle poszerzają 
swoją ofertę.

Bardzo możliwe, że zechcecie zajrzeć osobiście w te miejsca, kie-
dy już minie epidemia. A wtedy, po odbytym wirtualnym spacerze, 
poczujecie się tam jak w domu. Bo naszym domem jest kultura. Do 
zobaczenia!

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
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 Kronika Policyjna

Zderzenie ciężarówek na DK-81
18 marca około godziny 13.20 na drodze krajowej w Paw-

łowicach zderzyły się dwie ciężarówki. Do wypadku doszło 
w rejonie skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia na prawym pasie 
w stronę Żor. Było to klasyczne najechanie na tył. Szczęśliwie 
nikomu nic poważnego się nie stało. Z ciągnika marki Volvo 
wyciekły płyny eksploatacyjne, których neutralizacją zajęli 
się druhowie OSP Pawłowice. Uszkodzona ciężarówka została 
odholowana przez pomoc drogową. Utrudnienia trwały blisko 
trzy godziny.

Chowali się przed policjantami. 
Mieli narkotyki

Samochód z ukrytym w środku woreczkiem z marihuaną, 
dwójka poszukiwanych i schowana w zaroślach w pudełku po 
papierosach amfetamina. Tak przedstawiał się bilans tego, co 
zastali pawłowiccy policjanci przy jednej z osiedlowych uliczek. 
Trójka młodzieńców wzbudziła zainteresowania stróżów prawa 
swoim podejrzanym zachowaniem. Chowając się między siedze-
niami mężczyźni, chcieli za wszelką cenę pozostać niezauważeni.

Takie unikanie mundurowych, ukrywanie się przed ich wzrokiem  
i dążenie do pozostania niezauważonym to typowe zachowanie osób, 
które mają coś do ukrycia. Zazwyczaj bezbłędnie jest oceniane przez 
policjantów. Tak też było 22 marca, kiedy patrolujący rejon osiedla 
mundurowi wylegitymowali dwóch pasażerów i kierowcę audi. Jak 
się okazało czekający w samochodzie na powrót swojego kolegi 
dwaj młodzi mężczyźni byli poszukiwanymi. W ręce stróżów prawa 
wpadli: 31-latek z Żor, który, zgodnie z dyspozycją żorskiego sądu, 
trafił na miesiąc za kratki i jego kolega, 37-latek z Rybnika, figurujący 
jako poszukiwany i podejrzany o dokonanie kradzieży rozbójniczej.

Policjanci znaleźli w samochodzie ponad pół grama marihuany. 

Nieco więcej, bo prawie 2 gramy amfetaminy, zabezpieczyli po 
przeszukaniu pobliskich zarośli. Okazało się bowiem, że zmierza-
jący do samochodu 28-latek, widząc stojących przy jego audi po-
licjantów, porzucił, jak sądził dyskretnie, pudełko po papierosach 
z zawartością wymienionych środków psychoaktywnych.

Cała trójka została zatrzymana, samochód odholowany, ujaw-
nione substancje zabezpieczone, a kierowca audi usłyszał zarzuty 
posiadania wbrew ustawie środka odurzającego - marihuany  
i środka psychoaktywnego - amfetaminy. O jego losie już wkrótce 
zadecyduje sąd i prokurator.

Wiosenne wypalanie traw: 
strażacy interweniowali już 6 razy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 

apeluje o niewypalanie traw. Tylko od 6 do 12 marca strażacy 
interweniowali łącznie 6 razy przy tego rodzaju pożarach m.in. 
w Golasowicach.

Niestety nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że wy-
palanie traw powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost. Jest ono nie 
tylko błędne, ale także bardzo niebezpieczne. Tylko w 2019 roku 
odnotowano w Polsce prawie 56 tys. pożarów traw i nieużytków 
rolnych. Za ponad 90 proc. z nich odpowiadają ludzie. W wyniku 
tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. 

Dlaczego wypalanie traw 
jest szkodliwe?

• Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu  
z powietrza.

• Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

• Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczegól-
nie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.

• Wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, a w przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli.

• Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, nisz-
cząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze 
odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

• Pożary traw powodują również spustoszenie flory i fauny. Giną 
rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki 
leśne oraz domowe.

Zagłosuj na policjanta! 
Możesz podziękować policjantowi, który wykazał się 

empatią i profesjonalizmem w trudnej sytuacji. Trwa 13. edycja 
ogólnopolskiego konkursu pt. „Policjant, który mi pomógł”. 

Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" przy współpracy z Biurem 
Prewencji KGP. Jego celem jest wyróżnienie tych policjantów, którzy 

charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną po-
stawą i umiejętnościami indywidualnej pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. Wyjątkowych policjantów można zgłaszać do 
konkursu na specjalnych formularzach do 31 maja.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może 
dokonać osoba indywidualna, organizacja lub instytucja (oczywiście 
z wyjątkiem Policji). Typowanie kandydatów odbędzie się na pod-
stawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach 
zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php.
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Oszustwa na „koronawirusa”
Przestrzegamy wszystkich mieszkańców przed oszustami, którzy wykorzystując trudną sytuację związaną z pan-

demią oraz niepokój związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wyłudzają nasze dane, a także środki pieniężne.
Przestępcy używają jako tło swojej dzia-

łalności komunikaty i fałszywe informa-
cje związane z epidemią koronawirusa  
(COVID-19). Podszywają się pod instytucje 
zaufania publicznego takie jak banki, urzędy 
państwowe, centralne oraz lokalne. W prze-
syłanych wiadomościach zawarte są linki 
prowadzące do stron przestępców, których 
jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów 
i haseł do bankowości internetowej, a także 
kodów autoryzacyjnych dających możliwość 
zatwierdzenia przelewów na rachunek 
przestępców. W niektórych przypadkach 
linki mogą prowadzić do stron zawierających 
złośliwy kod powodujący przejęcie urządze-
nia klienta, na którym otrzymał wiadomość.

Oto kilka najczęstszych  
sztuczek, którymi posługują  

się naciągacze:

1. Na fake newsa

Poprzez portale społecznościowe, strony 
informacyjne albo wyszukiwarki możemy 
natknąć się na nieprawdziwe, przygotowane 
przez oszustów artykuły o koronawirusie. 
Strona, na której znajduje się informacja, 
najczęściej podszywa się pod portal infor-
macyjny, stronę policji czy stacji telewizyjnej. 
Na końcu znajduje się nagranie z kamery, 
które wymaga podania przez ofiarę danych 
logowania do serwisu Facebook.

Dlatego należy uważnie sprawdzać, gdzie, 
na jakiej stronie i w jakich okolicznościach po-
dajemy nasze hasło i login do Facebooka. Po 
pozyskaniu dostępu do Facebooka, wysyłana 
jest do znajomych prośba o pilne przelanie 
pieniędzy, np. z powodu nieszczęśliwego 
wydarzenia, najczęściej z użyciem kodów 
BLIK. Jeśli ktoś uwierzy w tę informację, 
poda swój kod BLIK i zaakceptuje operację, 
to przestępcy mogą wyłudzić jednorazowo 
nawet kilkaset złotych.

2. Na blokadę środków

Oszuści korzystają też z fałszywych stron 
internetowych, złośliwego oprogramowania 
rozsyłanego za pomocą linków w e-mailach, 
SMS-ach. Przykładem takiego oszustwa  
w ostatnich dniach jest SMS informujący  

o tym, że pieniądze z rachunków bankowych 
Polaków zostaną przekazane na rezerwy NBP 
i aby zachować 1 000 zł należy zalogować się 
na podanej stronie.

3. Na szczepionkę

CERT Polska ostrzega również przed 
informacjami o „możliwości skorzystania ze 
szczepionki na koronawirusa po dokonaniu 
dopłaty do refundacji". Popularność tej me-
tody działania oszustów ma swoje źródło  
w pojawiających się w sieci teoriach spi-
skowych na temat koronawirusa, zgodnie  
z którymi szczepionka została wynaleziona 
już kilka lat temu i od tego czasu jest ukry-
wana przed społeczeństwem.

Policja ostrzega również przed niepraw-
dziwymi e-mailami rozsyłanymi przez cy-
berprzestępców, do których pod pozorem 
obietnicy informacji na temat ochrony przed 
wirusem mogą być dołączane złośliwe pliki 
infekujące komputer ofiary złośliwym opro-
gramowaniem lub wykradające jej dane.

4. Na talizmany

Policja ostrzega przed fałszywymi au-
kcjami internetowymi i domokrążcami, 
którzy oferują talizmany, amulety i specjalną 
żywność podnoszącą odporność. Pośród 
fałszywych ofert pojawiają się między innymi 
talizmany, amulety, zioła czy herbaty. Był też 
przypadek próby sprzedaży „specjalnego 
mleka”, które zdaniem oszustów, ma właści-
wości wzmacniające odporność. Wszystkie te 
fałszywe przedmioty mają rzekomo chronić 
przed zarażeniem, a w jego przypadku spo-
wodować cudowne ozdrowienie.

5. Na Sanepid

Wojewódzki Inspektor Sanitarny informu-
je, że pracownicy nie odwiedzają prywatnych 
mieszkań w celu ich dezynfekcji. Jeżeli ktoś 
przyjdzie do naszego mieszkania i poda się 
za pracownika sanepidu, który chce zdezyn-
fekować mieszkanie, pod żadnym pozorem 
nie można mu wierzyć. Może to być próba 
oszustwa.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, którzy mogą mieć kontakt osobisty  
z mieszkańcami powinni się wylegitymować 
legitymacją służbową. Nie są oni ubrani  
w uniformy ani strój roboczy. Nie odwie-
dzają oni prywatnych mieszkań w celu ich 
dezynfekcji.

6. Na okazyjne inwestycje  

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega 
przed oszustami wykorzystującymi epidemię 

koronawirusa, by wyłudzić pieniądze. Oszu-
ści proponują m.in. uratowanie ostatniego 
1000 zł na koncie bankowym. Ten, kto da 
się nabrać, rzeczywiście może stracić całą 
resztę. KNF ostrzega też przed namawianiem 
na „okazyjne inwestycje”, kuszące wysokim 
zyskiem. Komisja Nadzoru Finansowego 
zwraca uwagę m.in. na oferty okazyjnego 
kupna akcji lub obligacji producentów sprzę-
tu medycznego w okresie epidemii. Oszuści 
kusząc wizją szybkiego i łatwego zysku, będą 
zapewniać o tym, że inwestycja jest „pewna".

Pamiętajmy, że oszuści wykorzystają 
każdą sytuację, żeby wzbogacić się cudzym 
kosztem. Niech historia młodej kobiety, 
która otrzymała wiadomość o dopłacie do 
przesyłki, będzie dla wszystkich przestrogą. 
Cyberprzestępcy posłużyli się wiadomością 
SMS, przekierowującą do fałszywej strony 
banku. Niczego nieświadoma ofiara myśląc, 
że wpłaciła 1,20 zł, tak naprawdę potwierdziła 
wykonanie przelewu na 35 tys. zł. W tym wy-
padku natychmiastowa reakcja policjantów 
na przekazaną informacje o próbie kradzieży 
pieniędzy z konta, udaremniła działania 
przestępców.

Jak się chronić?
Policjanci apelują, by czerpać informacje 

z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. 
Aktualne informacje na temat koronawirusa 
publikowane są na oficjalnych stronach 
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego, Państwowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH, Światowej Orga-
nizacji Zdrowia oraz Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Przede wszystkim należy dokładnie 
sprawdzać źródło informacji, zanim podej-
miemy działania na jej podstawie lub ją po-
wielimy.  Nie działajmy też pod presją czasu 
- bądźmy wyczuleni na wszelkie wiadomości, 
które skłaniają do działania natychmiast.  
Powinniśmy również dokładnie sprawdzać 
adres i wygląd strony, na której podajemy 
dane logowania, osobowe czy karty płatniczej.

Wszelkie podejrzenia, jak przestrzega 
CERT, powinniśmy weryfikować, kontaktując 
się z rzekomym nadawcą innym znanym 
kanałem i/lub szukając potwierdzenia infor-
macji w innych źródłach.
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ROZMAITOŚCI

Obiekty sportowe zamknięte
Do odwołania zamknięte zostały obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach - hala 

sportowa, pływalnia „Wodny Raj”, wielofunkcyjne boiska sportowe, korty tenisowe. Nie odbywają 
się rozgrywki w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

zawieszone zostały rozgrywki futsalu. Odwołane zostały wszystkie najbliższe imprezy sportowe  
w obiektach GOS Pawłowice. Zaplanowany na noc z 14 na 15 marca VII Ogólnopolski Nocny Maraton 
Pływacki OTYLIADA’2020 został przesunięty na październik br. Nie wiadomo, czy odbędzie się bieg 

Jarząbkowicko (za)Dyszka, który zaplanowano na 17 maja. bs

Zamawiając jedzenie na wynos wspierasz 
lokalnych przedsiębiorców

Zgodnie z decyzjami rządowymi, lokale gastronomiczne, puby i restauracje zostały zamknięte. Mogą jednak ser-
wować jedzenie „na wynos” i z dowozem do klienta. Sprawdź, które lokale w Twojej okolicy serwują posiłki i napoje na 
wynos, w tym także z dowozem. Pamiętaj, że zamawiając jedzenie na wynos wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Wielu 
restauratorów przygotowało specjalne oferty i promocje. Poniżej publikujemy listę lokali z gminy Pawłowice, w których 
można zamówić posiłki na wynos, w większości przypadków z dowozem do domu.

Restauracja Koniczynka
www.hotel-koniczynka.pl
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 16b
kom. 602 691 472, tel. 32 472 21 22
Zamówienia na dowóz lub z odbiorem 
osobistym

Restauracja UNIWAR
www.facebook.com/Restauracja.UNIWAR
Pawłowice, ul. Katowicka 10
kom. 516 069 537, tel. 32 475 70 77 (wew. 53)
Zamówienia cateringowe, z karty, z dowo-
zem lub z odbiorem osobistym

Restauracja Lawendowy Strych
www.facebook.com/Lawendowy-
-Strych-409663115834405/
Pawłowice Osiedle, ul. Górnicza 1 b.
kom. 537 892 567
Zamówienia na dowóz do domu. Płatność 
tylko kartą.

Zajazd Wodnik
www.zajazdwodnik.pl
Pawłowice, ul. Leśna 3
tel. 32 472 22 41
Dania na wynos.

Pizzeria Peperoncino
www.peperoncino.pl/
kom. 698 140 139
Dostawa bez kontaktu - prosto pod drzwi, 
SMS o zrealizowaniu zamówienia.
Zamówienia poprzez stronę internetową, 
płatność tylko online.

Pizzeria Malibu
www.facebook.com/Pizzeria-Malibu-Paw-
łowice/
tel. 32/3077775
Jedzenie na wynos i dowóz.

Bistro OK
www.facebook.com/BistroOk/
Pawłowice, ul. Mickiewicza 18/5
kom. 781 078 465
Dla osób starszych i samotnych, bez wzglę-
du na wartość zamówienia, dostawa na 
terenie Pawłowic – GRATIS.

Głodny Turek
www.glodnyturek.pl
Pawłowice, ul. Wodzisławska 62a
kom. 720 727 200
Posiłki wydawane na wynos

Restauracja Pielgrzymówka
www.pielgrzymowka.eu
Pielgrzymowice, ul. Cieszyńska 9
tel. 32 214 60 43
Na wynos z odbiorem osobistym.
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INFORMACJE

Pomoc prawna na 
nowych zasadach

Od 24 marca na szczególnych zasadach funkcjonują 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego. Porady prawne i obywatelskie 
będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość - w tym przypadku rozmowy telefonicznej.

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów wizyt. 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń 
dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu pod numerem telefonu: 32 44 9 23 78.

Kwalifikacja 
wojskowa zawieszona

Została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji  
wojskowej na terenie całego kraju.

W związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta 
decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego 
kraju od 16 marca br. Wezwania wysłane na dzień od 16.03 do 
30.04.2020 r. tracą ważność.

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2020r.

Na podstawie art. 11 d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity)

z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania, z wniosku Wójta Gminy Pawłowice o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

,,Przebudowa ulicy Kwiatowej w Jarząbkowicach".
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem 
wskazano działki podlegające podziałowi:
242/50, 327/50, 328/50, 207/54, 360/54, 330/88, 447/48, 449/47, 420/55, 149/56, 388/68, 401/69, 62, 342174, 343/77, 196/74, 195/74, 415/74, 
282/85, 281/85, 364/86, 366/86, 418/86, 296/89, 272/95, 163/97, 164/97, 260/105, 112, 161/99, 357/86, 358/86, 378/86, 295/89, 228/30, 275/70, 
276/117, 87, 498/108, 361/117, 395/67, 251/55, 359/54, 362/55, 450/47, 451/55, 253/55, 386/68, 407/68, 392/67, 394/67, 315/67, 397/69, 65, 402/69, 
442/77, 411/74, 340/78, 339/78, 414/74, 284/84, 277/115, 362/115, 91, 272/124, 391/84, 385/86, 162/98, 377/86, 376/86, 274/69.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, 
tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:
328/50 (456/50, 457/50); 360/54 (458/54, 459/54); 149/56 (460/56, 461/56); 62 (462/62, 463/62); 342/74 (466/74, 467/74); 343/77 (464/77, 465/77); 196/74 
(468/74, 469/74); 195/74 (470/74, 471/74); 282/85 (472/85, 473/85); 281/85 (474/85, 475/85); 364/86 (476/86, 477/86); 366/86 (478/86, 479/86); 163/97 
(480/97, 481/97); 164/97 (496/97, 497/97); 260/105 (484/105, 485/105), 112 (486/112, 487/112); 161/99 (490/99, 491/99); 357/86 (488/86, 489/86); 358/86 
(498/86, 499/86); 295/89 (492/89, 493/89); 228/30 (497/30, 498/30); 276/117 (857/117, 858/117); 272/95 (482/95, 483/95); 296/89 (494/89, 495/89).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
328/50 (456/50, 457/50); 360/54 (458/54, 459/54); 149/56 (460/56, 461/56); 62 (462/62, 463/62); 342/74 (466/74, 467/74); 343/77 (464/77, 465/77); 196/74 
(468/74, 469/74); 195/74 (470/74, 471/74); 282/85 (472/85, 473/85); 281/85 (474/85, 475/85); 364/86 (476/86, 477/86); 366/86 (478/86, 479/86); 163/97 
(480/97, 481/97); 164/97 (496/97, 497/97); 260/105 (484/105, 485/105), 112 (486/112, 487/112); 161/99 (490/99, 491/99); 357/86 (488/86, 489/86); 358/86 
(498/86, 499/86); 295/89 (492/89, 493/89); 228/30 (497/30, 498/30); 276/117 (857/117, 858/117); 272/95 (482/95, 483/95); 296/89 (494/89, 495/89).
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki
po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
242/50, 251/55, 359/54, 360/54, 362/55, 450/47, 461/56 (149/56), 451/55, 253/55, 386/68, 407/68, 392/67, 394/67, 315/67, 397/69, 65, 402/69, 463/62 
(62), 467/74 (342/74), 469/74 (196/74), 471/74 (195/74), 442/77, 411/74, 340/78, 339/78, 414/74, 284/84, 277/115, 362/115, 483/95 (272/95), 91, 
272/124, 391/84, 475/85 (281/85), 385/86, 162/98, 481/97 (163/97), 499/86 (358/86), 377/86, 376/86, 495/89 (296/89), 498/108, 274/69, 361/117, 395/67.
Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony (w związku z ogłoszonym stanem epi-
demii) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt telefoniczny (numer telefonu 32 211 20 24) w następujących godzinach: poniedziałek - 730 - 1630, 
wtorek - czwartek - 730 - 1500, piątek - 730 - 1330. Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem, operatora pocz-
towego. Szczegóły na stronie powiatu www.powiat.pszczyna.pl. Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu  
o posiadane dowody i materiały. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11 d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach
W związku z planowaną przebudową ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, Starosta Pszczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Osoby zainteresowane, będące stronami w postępowaniu, prosimy o zapoznanie  się z treścią 
obwieszczenia. Ewentualne pytania należy kierować do Wydziału Architektury  i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu składania wniosków i zastrzeżeń oraz uzyskiwania odpowiedzi na pytania zawarte są w treści obwieszczenia.

Zapłać za 
odpady online

Przypominamy, że 15 kwietnia mija termin opłaty za zago-
spodarowanie odpadów w I kwartale 2020 roku. Opłatę należy 
uiszczać online na indywidualny rachunek bankowy.
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 391 23 03 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

Awarie sieci wodociągowych: 
- Wodociągi Pawłowice
tel. 32/ 72 41 292 (w godz. od 

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

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020r.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity)

z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania, z wniosku Wójta Gminy Pawłowice o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach”.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: 
tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:
1640/197, 829/169, 2243/161, 1118/141, 2039/146, 2587/227, 2585/197, 2589/241, 2591/230, 2615/198, 1892/198, 1894/198, 2220/230, 2088/230, 
2093/225, 2413/198, 2073/161, 2349/160, 1240/142, 152, 414/137, 735/140, 784/183, 795/222, 825/167, 834/191, 1588/151, 1761/169, 1895/198, 
1971/198, 2037/156, 2085/142, 2087/142, 2092/241, 2145/159, 2149/161, 2168/161, 2221/227, 2331/159, 2338/159, 2376/155, 2836/136, 
138, 170, 477, 783/183, 789/191, 791/201, 797/222, 833/190, 1387/198, 1589/151, 1762/169, 1935/182, 2036/157, 2038/146, 2086/142, 
2090/230, 2094/225, 2147/159, 2167/161, 2189/167, 2244/161, 2337/159, 2348/160, 2524/156, 2849/182, 2347/160, 2845/160, 2328/159, 
2333/160, 2466/139, 2580/520, 2581/520, 2582/198, 2583/198, 2590/230, 2616/239, 2617/239, 1834/191, 1839/169, 1938/520, 934/474, 1396/155, 
2408/146, 1586/146, 1092/136, 1105/135, 1117/141.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, 
tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:
1240/142 (2927/142, 2928/142); 152 (2933/152, 2934/152); 414/137 (2915/137, 2916/137); 735/140 (2919/140, 2920/140); 784/183 (3012/183, 
3013/183); 795/222 (2982/222, 2983/222); 825/167 (3010/167, 3011/167); 834/191 (3002/191, 3003/191); 1588/151 (2929/151, 2930/151); 1761/169 
(2966/169, 2967/169), 1895/198 (2996/198, 2997/198); 1971/198 (3000/198, 3001/198); 2037/156 (2947/156, 2948/156); 2085/142 (2923/142, 
2924/142); 2087/142 (2921/142, 2922/142); 2092/241 (2990/241, 2991/241, 2992/241); 2145/159 (2939/159, 2940/159); 2149/161 (2954/161, 
2955/161); 2168/161 (2958/161, 2959/161); 2221/227 (2993/227, 2994/227, 2995/227); 2331/159 (2945/159, 2946/159); 2338/159 (2941/159, 
2942/159); 2376/155 (2935/155, 2936/155); 2836/136 (2913/136, 2914/136); 138 (2917/138, 2918/138); 170 (2970/170, 2971/170); 477 (3007/477, 
3008/477, 3009/477); 783/183 (2976/183, 2977/183); 789/191 (2978/191, 2979/191); 791/201 (2980/201, 2981/201); 797/222 (2984/222, 2985/222); 
833/190 (3014/190, 3015/190); 1387/198 (2998/198, 2999/198); 1589/151 (2931/151, 2932/151); 1762/169 (2962/169, 2963/169); 1935/182 
(2974/182, 2975/182); 2036/157 (2949/157, 2950/157, 2951/157); 2038/146 (2952/146, 2953/146); 2086/142 (2925/142, 2926/142); 2090/230 
(2988/230, 2989/230); 2094/225 (2986/225, 2987/225); 2147/159 (2937/159, 2938/159); 2167/161 (2956/161, 2957/161); 2189/167, (3004/167, 
3005/167, 3006/167); 2244/161 (2960/161, 2961/161); 2337/159 (2943/159, 2944/159); 2348/160 (2968/160, 2969/160); 2524/156 (2964/156, 
2965/156); 2849/182 (2972/182, 2973/182); 2347/160 (3024/160, 3025/160); 2845/160 (3022/160, 3023/160); 2328/159 (3028/159, 3029/159); 
2333/160 (3026/160, 3027/160); 2466/139 (3020/139, 3021/139).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna:
2927/142 (1240/142); 2933/152 (152); 2915/137 (414/137); 2919/140 (735/140); 3012/183 (784/183); 2982/222 (795/222); 3010/167 (825/167); 3002/191 
(834/191); 2929/151 (1588/151); 2966/169 (1761/169); 2996/198 (1895/198); 3000/198 (1971/198); 2947/156 (2037/156); 2923/142 (2085/142); 
2921/142 (2087/142); 2990/241, 2991/241, 2992/241 (2092/241); 2939/159 (2145/159); 2954/161 (2149/161); 2958/161 (2168/161); 2993/227, 
2994/227 (2221/227); 2945/159, 2946/159 (2331/159); 2941/159 (2338/159); 2935/155 (2376/155); 2913/136 (2836/136); 2917/138 (138); 2970/170 
(170); 3007/477, 3008/477 (477); 2976/183 (783/183); 2978/191 (789/191); 2980/201 (791/201); 2984/222 (797/222); 3014/190 (833/190); 2998/198 
(1387/198); 2931/151 (1589/151); 2962/169 (1762/169); 2974/182 (1935/182); 2949/157, 2950/157 (2036/157); 2952/146, (2038/146); 2925/142, 
2926/142 (2086/142); 2988/230 (2090/230); 2986/225 (2094/225); 2937/159, 2938/159 (2147/159); 2956/161, (2167/161); 3004/167, 3005/167 
(2189/167); 2960/161 (2244/161); 2943/159, 2944/159 (2337/159); 2968/160 (2348/160); 2964/156 (2524/156); 2972/182 (2849/182); 3024/160 
(2347/160); 3022/160 (2845/160); 3028/159 (2328/159); 3026/160 (2333/160); 3020/139 (2466/139); oraz działki nr 1892/198, 2220/230, 1894/198, 
2615/198, 2585/197, 2587/227, 2591/230.
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po 
podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
2997/198 (1895/198); 2983/222 (795/222); 2981/201 (791/201); 2979/191 (789/191); 3015/190 (833/190); 3006/167 (2189/167); 2967/169 (1761/169); 
2969/160 (2348/160); 3023/160 (2845/160); 3029/159 (2328/159); 2946/159 (2331/159); 2944/159 (2337/159); 2940/159 (2145/159); 2938/159 (2147/159); 
2934/152 (152); 2936/155 (2376/155); 2932/151 (1589/151); 2926/142 (2086/142); 2924/142 (2085/142); 2920/140 (735/140); 3021/139 (2466/139) 
oraz działki nr 2580/520, 2581/520, 2582/198, 2583/198, 2590/230, 2616/239, 2617/239, 1834/191, 1839/169, 1938/520, 934/474, 1396/155, 2408/146, 
1586/146, 1092/136, 1105/135, 1117/141.
Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony (w związku z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt telefoniczny (numer telefonu 32 211 20 24) w następujących godzinach: poniedziałek - 730 – 1630, 
wtorek – czwartek - 730 – 1500, piątek - 730 – 1330. Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Szczegóły 
na stronie powiatu www.powiat.pszczyna.pl Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody 
i materiały. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  
o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach
W związku z planowaną przebudową ul. Zapłocie w Pawłowicach, Starosta Pszczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Osoby zainteresowane, będące stronami w postępowaniu, prosimy o zapoznanie się z treścią 
obwieszczenia. Ewentualne pytania należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu składania wniosków i zastrzeżeń oraz uzyskiwania odpowiedzi na pytania zawarte są w treści obwieszczenia.
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REKLAMY I INFORMACJE

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Informacje pod numerem
32 47 22 570 oraz na 

www.kultura.pawlowice.pl

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

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

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

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

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
• Sąd Rejonowy w Pszczynie - (32) 44 94 100
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

Dyżury wstrzymane
Informujemy, że odbywające się w Urzędzie Gminy Pawłowice 

dyżury pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
BP oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego są wstrzymane do 
odwołania. Jednostki nie kontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, 
w razie konieczności należy wykorzystać komunikację elektroniczną:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP 
w Pszczynie ul. Szymanowskiego 23
email: BP228_Kancelaria@arimr.gov.pl
tel. 32 212 98 74, tel. 32 212 98 76

- pracownicy jednostki nie kontaktują się osobiście z interesantami;
- kontakt wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy 
e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do 
placówki Agencji:
- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, 
w jednostce udostępniona została wrzutnia/urna, w której możli-
we jest pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez 
konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie:
email: pzdr.pszczyna@odr.net.pl
tel. 32 210 33 28
Anna Rogala-Romanek tel. 515 275 909

WAŻNE: PZDR w Pszczynie obecnie nie pomaga w wypełnianiu 
wniosków o dopłaty bezpośrednie. Termin składania wniosków mija  
15 maja (składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną).

Wykaz nieruchomości
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do pu-

blicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice: a)wykaz lokali przezna-
czonych do oddania w najem, b)wykaz gruntów przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę. Wykazy zostały wywieszone na okres  
21 dni od dnia 19.03.2020 r.

Reprezentatywny przykład: 
Reprezentatywny przykład: rzeczywista roczna stopa oprocentowania 4,31 % dla następujących założeń: 
kwota kredytu 200.000,00zł,  okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu 3,70 % jako 
suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:1,70 %) i marży Banku w wysokości 
2.00 p.p., opłata przygotowawcza 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych 
zdarzeń losowych w Concordia Polska TUW 317,00zł (7.925.00zł za cały okres kredytowania) koszt usta-
nowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, całkowity koszt 
kredytu wynosi 123.037,93 zł w tym kwota odsetek w całym okresie kredytowania 111.893,93 zł oraz 
prowizja od przyznanego kredytu 1.5% tj. 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 323.037,93 zł, łączna 
liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Stała miesięczna 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.074,77 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 
w kwocie 1.074,00 zł. 

Marzysz o własnych czterech kątach?  
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach pomoże Ci spełnić marzenia. 

Wybierając nasz kredyt mieszkaniowy możesz wybudować, 
kupić lub wyremontować swój wymarzony dom czy mieszkanie.

MARŻA OD 2,00 %

OFERUJEMY: 
■ przejrzyste zasady
■ okres kredytowania 
   do 25 lat
■ finansowanie do 80�  

      wartości kosztorysu

■ szeroki zakres 
   kredytowania
■ karencja w spłacie 
   do 24 miesięcy
■ stałe lub malejące 
   raty kredytowe
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Frytt nagrał nowy 
teledysk

Do zostania w domu namawia także Krzysztof Fry-
markiewicz, raper pochodzący z Pawłowic, który właśnie 
nagrał nowy klip.

Frytt, tak brzmi pseudonim artystyczny muzyka, mieszka obecnie 
w Norwegii, gdzie pracuje jako szef kuchni. Muzyka i gotowanie to 
jego dwie największe pasje. Warto dodać, że pawłowiczanin dostał się 
do półfinałów norweskiej wersji „Mam talent”.  Teraz na swój sposób 
odniósł się do sytuacji na świecie. Nagrał teledysk nawołujący do 
zostania w domu, aby udaremnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.     

- To chyba jeden z najszybciej zrealizowanych projektów, ale myślę, że 
wyszedł całkiem fajnie. Nie są to łatwe czasy, i zapewne nie będą w naj-
bliższym czasie dla wielu z nas - czytamy na jego stronie na Facebooku. 

Teledysk, mimo że nawiązuje do zagrożenia koronawirusem, ma 
pozytywne przesłanie i jest pełen energii. Zachęcamy do posłuchania. 
Link do youtube https://youtu.be/owVR39xj2V0

Pomagają strażakom
335 litrów płynu odkażającego trafiło do jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych w gminie Pawłowice. Płyn będzie służył 
do dezynfekcji sprzętu i strażackich samochodów. To darowizna 
od firmy Autoland Car Care z Pawłowic.

Kolejnym darczyńcą na rzecz strażaków okazał się sklep 
Intermarche z Pawłowic, który przekazał jednostkom maseczki, 
tak niezbędne i cenne w dobie trwającej epidemii koronawirusa.

W imieniu strażaków ochotników – serdecznie dziękujemy.

Księgozbiory online
Biblioteki w Polsce zostały zamknięte, ale bibliotekarze nie 

zostawili swoich czytelników - promują dostęp do kultury, nauki, 
informacji online!

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach 
mogą korzystać z darmowej bazy wybranych publikacji m.in. 
Wydawnictwa Naukowego PWN w IBUK Libra. Kody - niezbędne 
do zdalnego dostępu, udostępniane są telefonicznie (32 47-22-
198) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

Dla najmłodszych czytelników, dostępnych jest wiele portali 
edukacyjno-rozrywkowych, m.in.: krokotak.com, ciufcia.pl, wier-
szedladzieci.pl, wolnelektury.pl.

Szyją maseczki 
dla szpitali

W trudnych czasach potrafimy się pięknie jednoczyć. 
Udowadniają to m.in. mieszkanki naszej gminy, które szyją 
maseczki dla szpitali.

W swoich domach szyją tak potrzebne teraz maseczki, zmniejszają-
ce ryzyko zakażenia koronawirusem. Pierwsza partia materiałów trafiła 
już do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie i Rybniku. Jak mówią 
mieszkanki zapotrzebowanie na maseczki jest ogromne. - Wspólnie  
z koleżankami przekazałam trzysta maseczek na Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej dla dzieci  – mówi pawłowiczanka. - Szyję nie tylko 
dla szpitala, ale też dla rodziny, znajomych i koleżanek z pracy. 

Maseczki szyte są z bawełny, można je prać i dzięki temu są 
wielokrotnego użytku. Każda z pań szyje je w domu i poświęca tyle 
czasu, ile może. 

Zachęcamy osoby zainteresowane pomocą w szyciu maseczek 
lub przekazywaniem materiałów do kontaktu z grupami, które moż-
na znaleźć na mediach społecznościowych. Tam udostępniane są 
instrukcje i inspiracje. bs
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