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Znowu będzie pięknie, 
znowu będzie normalnie
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Ale ładne przedszkole!

14 ofert w przetargu 

Zakończyły się roboty budowlane związane z rozbudową 
przedszkola w Warszowicach. Pozostały jeszcze prace dodatko-
we związane głównie z montażem windy i budową parkingu.  

Aż 14 ofert wpłynęło do Powiatu Pszczyńskiego  
w postępowaniu przetargowym na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej ul. Ligonia w Krzyżowicach. Inwestycję 
nadzorował będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. 

Warto zaznaczyć, że przedszkole było inwestycją zrealizowaną ze 
środków budżetu gminy w wysokości ok. 2,5 mln zł. Prace budowlane przy 
obiekcie trwały od wakacji 2019 roku. Celem inwestycji była rozbudowa 
placówki, która z uwagi na rozwojowy charakter sołectwa, przestała do-
brze spełniać swoją funkcję. W przedszkolu znajdowały się trzy oddziały,  
a czwarty funkcjonował w szkole podstawowej. W rezultacie prowadzo-
nych robót  nad parterową częścią budynku zostały dobudowane dwie 
nowe sale oraz gabinet pedagoga i logopedy. Teraz przedszkole będzie 
miało do swojej dyspozycji cztery przestronne sale wraz z toaletami. Sale 
wybudowane na piętrze zostały przedzielone za pomocą ruchomej ścianki 

Jest to pierwszy etap prac obejmujących budowę chodnika na dłu-
gości ok. 0,38 km, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjaz-
dów do posesji oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.

Obecnie trwa sprawdzanie ofert przetargowych. Dobrą informa-
cją jest to, że być może pojawią się oszczędności, bo zdecydowana 
większość ofert opiewa na kwotę niższą niż planowano. Na realizację 
inwestycji powiat zarezerwował w swoim budżecie 200 tys. zł, nato-
miast gmina Pawłowice – 300 tys. zł. Gminie Pawłowice zależy, aby 
ewentualne oszczędności przeznaczyć na realizację kolejnego etapu 
zadania. Trwają w tej sprawie rozmowy z powiatem pszczyńskim. bs    

Nowa elewacja 
Osiedlowego 

Domu Kultury
Gmina Pawłowice otworzyła przetarg na wykonanie 

elewacji Osiedlowego Domu Kultury. 
Wpłynęło 5 ofert, aktualnie trwa procedura sprawdzania ich 

zgodności z warunkami postępowania przetargowego. Zgodnie 
z założeniami, prace mają potrwać do końca wakacji, tak aby 
planowane obchody 20-lecie istnienia budynku mogły odbyć 
się w nowej odsłonie. bs

działowej. Po jej otwarciu możliwe będzie organizowanie uroczystości 
przedszkolnych w komfortowych, przestronnych warunkach.

Wydzielona została również klatka schodowa i oddzielne szatnie 
dla dzieci znajdujących się na parterze i na piętrze oraz toalety dosto-
sowane do osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia zostały 
odmalowane. 

Przebudowana i na nowo wyposażona w urządzenia została kuchnia 
oraz towarzyszące jej pomieszczenia. W kuchni znajdują się teraz m.in.: 
piec konwekcyjno-parowy, wentylacja nawiewno-wywiewna wraz  
z pochłaniaczem zapachów oraz winda towarowa. 

Przedszkole w Warszowicach zachwyca kolorami i nowym wize-
runkiem. Cztery kolorowe sale dydaktyczne z pewnością będą stano-
wiły miejsce, w którym przedszkolaki będą chętnie zdobywały wiedzę  
i umiejętności.

Główne prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają 
odbiory techniczne. Nadal będą jednak prowadzone prace dodatkowe 

związane z budową miejsc postojo-
wych, montażem wiatrołapu i win-
dy dla osób niepełnosprawnych.

- Dzieci w przedszkolu zyskają 
lepsze warunki do zabawy i nauki  
- zapewnia Joanna Lala, dyrektorka 
placówki. 

Wykonawcą zadania jest kon-
sorcjum firm, którego liderem jest 
Ben-Bud z Żor. bs
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FIRMA Z TRADYCJAMI 2020

Hurtownia 
Materiałów 

Budowlanych 
Czesław Goszyc

Minął miesiąc izolacji 

Przygotowania 
do sesji 

Od ponad miesiąca żyjemy w nowej, trudnej rzeczywi-
stości. Konieczność ochrony przed koronawirusem wymusiła 
nie tylko zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i stylu życia 
mieszkańców, ale również zmiany w funkcjonowaniu gminy. 

5 maja odbędzie się sesja Rady Gminy Pawłowice. Infor-
matycy Urzędu Gminy pracują nad tym, aby jeżeli będzie taka 
potrzeba, sesja mogła odbyć się w sposób zdalny.

Chociaż urząd i gminne jednostki pozostają zamknięte dla klien-
tów, praca i obsługa mieszkańców jest nadal prowadzona, a osobisty 
kontakt zastępuje rozmowa telefoniczna, e-mail, elektroniczne systemy 
obsługi klienta. W niektórych przypadkach, kiedy bezpośredni kontakt 
jest konieczny, pracownik wychodzi do klienta na zewnątrz budynku, 
a spotkanie odbywa się przy zachowaniu dodatkowych środków 
ostrożności, z wykorzystaniem płynów do dezynfekcji, jednorazowych 
rękawiczek, a od 16 kwietnia – maseczek na twarzy. W urzędzie nie 
wprowadzono zmianowości, a urzędnicy przychodzą do pracy na osiem 
godzin. Spotkania wójta z dyrektorami jednostek odbywają się zdalnie.   

Gmina realizuje zaplanowane działania związane z utrzymaniem 
gminnej infrastruktury jak również prowadzeniem inwestycji. Wszyst-
kie prace prowadzone są na bieżąco, trwa łatanie dziur na drogach,  
oraz przegląd dróg i obiektów mostowych. Widać też efekty prac przy 
gminnej zieleni. Na trawnikach i klombach w pełni zagościła wiosna. 
Bez zakłóceń działa zbiórka odpadów, odebrane zostały również 
odpady wielkogabarytowe. Gmina jest również w trakcie przygotowy-
wania przetargu na odbiór odpadów na kolejne lata. Zamknięcie szkół  
i stan epidemii wymusił zmiany w komunikacji lokalnej, która jeździ 
od poniedziałku do piątku zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni 
robocze bez nauki szkolnej oraz w soboty i jest darmowa, aby kierowcy 
nie musieli kontaktować się z pasażerami podczas sprzedaży biletów.  

Inspektorzy urzędu posiadający stosowne uprawnienia branżowe 
(budowlane, elektryczne, sanitarne) regularnie kontrolują postęp 

zdjecie z sesji

prac i wykonanie inwestycji. Zakończyły się główne prace budowlane  
w przedszkolu w Warszowicach. Obecnie trwają odbiory techniczne, ale 
do wykonania pozostała jeszcze budowa miejsc postojowych, montaż 
wiatrołapu i windy dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowuje się 
przedszkole w Pawłowicach, a w ramach dofinansowania z funduszy 
Unii Europejskiej wymieniane jest oświetlenie uliczne w całej gminie. 
Ogłaszane są też kolejne przetargi m.in. na przebudowę dachu starej 
części szkoły w Warszowicach wraz z odnowieniem elewacji i wymianą 
pokrycia dachowego na pozostałych szkolnych budynkach czy montaż 
mikroinstalacji fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej nr 2, Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, domu kultury w Osiedlu 
Pawłowicach oraz Centrum Kultury w Pawłowicach. Sprawdzana jest 
również dokumentacja przetargowa na odnowienie elewacji domu 
kultury na osiedlu.  

Zmienił się system pracy Wodociągów Pawłowice. Aby zapewnić 
mieszkańcom ciągłość w dostawie wody i odbiorze ścieków, pra-
cownicy stacji uzdatniana wody i pogotowia wodociągowego nie 
mają styczności z pracownikami oczyszczalni, a pracownicy i brygady 
pracujące w systemie zmianowym nie zachodzą na siebie. Kontakt  
z przełożonymi i dyspozycje wydawane są przez telefon.   

Dużym wyzwaniem dla gminy, szczególnie w pierwszym okresie 
wprowadzenia obostrzeń, było zdobycie środków dezynfekcyjnych. 
Z pomocą przyszła firma Autoland z Pawłowic. Za darmo ofiarowała 
gminie 600 litrów środka odkażającego potrzebnego w ośrod-
kach zdrowia, ochotniczych strażach pożarnych, szkołach i innych 
gminnych jednostkach. Dodatkowo gmina pozyskała z Autolandu  
450 litrów płynu dla izolatorium utworzonego w Goczałkowicach-Zdro-
ju, w którym przebywają osoby zakażone niewymagające hospitalizacji 
z rejonu tyskiego. Gmina zabezpieczyła również 58 sztuk własnych 
łóżek składanych z przeznaczeniem dla KWK Pniówek na wypadek 
konieczności stworzenia brygady awaryjnej, która musiałaby pozostać 
na kopalni przez dłuższy czas. 

Strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w maseczki, urząd czeka też 
na dostawę rękawic ochronnych. Z gminnego budżetu zakupiono też 
maseczki wielorazowe dla mieszkańców w wieku 60 +, które są właśnie 
dystrybuowane przez pracowników urzędu na terenie gminy. Seniorzy 
znajdą je w swoich skrzynkach pocztowych.   

Gmina współpracuje również z policją kontrolującą osoby poddane 
kwarantannie. Na szczęście, do tej pory, w samej gminie Pawłowice  
i powiecie pszczyńskim nie ma żadnego potwierdzonego przypadku 
zakażenia. I po miesiącu izolacji to jest z pewnością najlepsza wiado-
mość. 

Możliwość przeprowadzenia zdalnych sesji samorządów 
terytorialnych, posiedzeń zarządów czy komisji wprowadziła 

ustawa z 31 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z epidemią.

Informatycy urzędu instalują obecnie potrzebne oprogramo-
wanie, aby posiedzenie mogło odbyć się bez przeszkód. Radni 
będą mogli łączyć się dzięki platformie multimedialnej, która 
poprzez obraz i dźwięk pozwoli zweryfikować, czy głos rzeczy-
wiście zabiera osoba uprawniona do głosowania i czy to radny 
fizycznie jest przy tablecie. Sesja będzie transmitowana tak jak 
poprzednie w internecie. bs
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Gmina Pawłowice zakupiła ponad trzy tysiące wielorazowych 
maseczek ochronnych dla mieszkańców powyżej 60. roku życia, 
które od czwartku (16 kwietnia) są sukcesywnie dostarczane se-
niorom. Maseczki trafiają do skrzynek pocztowych mieszkańców, 
a w ich dystrybucję zaangażowani są gońcy urzędowi i pracownicy 
urzędu gminy.

Pamiętajmy, że noszenie maseczek nie chroni nas w 100� przez za-
rażeniem, ale z pewnością zmniejsza ryzyko zachorowań na COVID-19.

Maseczki dla 
wszystkich seniorów

Koronawirus 
Od czwartku, 16 kwietnia każda osoba na ulicy ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Oprócz tego przedłużono obo-

wiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. 

Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony 
został obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
Każda osoba w miejscu publicznym musi 
nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która 
zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek 
dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na 

ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach 
świadczenia usług oraz w zakładach pracy. 
Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też 
środków publicznego transportu zbiorowego 
oraz pojazdów samochodowych, w których 
poruszają się osoby niezamieszkujące lub 
niegospodarujące wspólnie.

Żeby jednak maseczka spełniała swoją 
funkcję, przede wszystkim powinniśmy 
wiedzieć, jak użytkować ją poprawnie. W 
przeciwnym razie możemy wręcz zwiększyć 
ryzyko zakażenia. Przed nałożeniem maseczki 
należy dobrze umyć ręce, sama maseczka 
musi dobrze przylegać do ciała, nie należy też 
jej dotykać w trakcie użytkowania. Maseczki 

jednorazowe wyrzucamy zaraz po użyciu 
do worka. Worek należy zawiązać i umieścić  
w pojemniku na odpady komunalne zmie-
szane. Maseczkę taką należy też wymienić 
na nową, kiedy tylko stanie się wilgotna. 
Nigdy nie wolno używać ponownie maseczki 
ochronnej jednorazowego użytku. Natomiast 
maseczki wielokrotnego użytku (bawełniane) 
po każdorazowym zastosowaniu należy 
zdezynfekować. Można spryskać ją roztwo-
rem alkoholu (minimum 70 proc.), wyprać 
w wysokiej temperaturze (minimum 60 st. 
C) i wyprasować. Na koniec należy zadbać  
o higienę rąk, umyć je i zdezynfekować.

Maseczki obowiązkowe!

Nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego, a tym samym w Gminie Paw-
łowice brak jest też osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia. Pszczyńska policja kontroluje na terenie powiatu 
87 adresów, pod którymi przebywa 127 mieszkańców objętych kwarantanną domową (dane z 15 kwietnia, z godz. 8.00).

Informację o sytuacji epidemiologicznej 
przekazuje na swojej stronie powiat pszczyń-
ski, w którym funkcjonuje Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. To właśnie 
do tej jednostki z SANEPIDU trafiają dane 
dotyczące ilości osób objętych kwarantanną 
czy ewentualnych zarażonych, gdyż to powia-
ty koordynują działania związane z nadzorem 
i wsparciem osób będących w kwarantannie. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że dane są bardzo 
dynamiczne. Niektóre osoby kończą kwa-

rantannę, inne zaczynają, ilość osób może 
zmieniać się nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.  

Aktualnie żaden z mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego, a tym samym z Gminy Paw-
łowice nie przebywa w szpitalu z powodu 
podejrzenia zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2. Natomiast osoby zakażone lub  
z podejrzeniem zakażenia z terenu wojewódz-
twa śląskiego, które nie wymagają hospitali-
zacji, a nie mogą poddać się izolacji w miejscu 
zamieszkania, przebywają w izolatorium  
w goczałkowickim uzdrowisku.

Przypominamy, że kwarantanna dotyczy 
osób zdrowych, o których wiadomo, że miały 
bliski kontakt z osobami zakażonymi lub 
podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. 
Obowiązkową kwarantanną objęte są także 
osoby wracające z zagranicy. Od 1 kwietnia 
kwarantanna została rozszerzona i podlegają 
jej także bliscy, mieszkający z osobą objętą 

kwarantanną.
Osoby objęte kwarantanną przez dwa ty-

godnie (liczone od chwili ostatniego kontaktu 
z zakażonym lub dnia powrotu z zagranicy) 
mają całkowity zakaz wychodzenia z domu 
- nawet gdy czują się dobrze i nie przeja-
wiają żadnych objawów choroby. Dotyczy 
to również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, 
spacerów z psem. U osób odbywających kwa-
rantannę zakazane są również odwiedziny.

Gdy takie osoby poczują się gorzej, 
szczególnie jeśli pojawi się gorączka, kaszel, 
problemy z oddychaniem, powinny na-
tychmiast zawiadomić telefonicznie stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Szczegółowe zasady kwarantanny domo-
wej znajdują się na stronie www.gov.pl/web/
koronawirus.

Kwarantanna w gminie
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Maseczki dla 
wszystkich seniorów

- najnowsze informacje
Do 19 kwietnia zostały przedłużone zakazy przemieszczania się oraz dodatkowe zakazy korzystania z terenów zielo-

nych, parków oraz lasów. Oznacza to, że „bez ważnego powodu” nie należy wychodzić z domu. 

Nie chcąc narazić się na konsekwencje 
– mandat od policji – należy przemieszczać 
się wyłącznie z ważnego powodu. Zakaz nie 
dotyczy:     
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, 

prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. 
Masz również prawo udać się po zakup towa-
rów i usług związanych ze swoją zawodową 
działalnością.

• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. 
Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem  
i pomagasz potrzebującym przebywającym 
na kwarantannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia 
codziennego. Może się przemieszczać, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, 
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa. 
Obowiązuje także do odwołania zakaz 

przebywania na terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, 
zieleńców. Nieczynne jest także inhalatorium. 
Zakazane jest korzystanie z rowerów miejskich. 
Systemy rowerowe GeoVelo, z których mogli 
korzystać m.in. mieszkańcy naszej gminy, zostały 
czasowo zawieszone.  

2 metry – minimalna odległość 
między pieszymi

Należy utrzymywać co najmniej 2-metrową 
odległość między pieszymi. Dotyczy to także 
rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
•  rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 

13. roku życia),
• osoby niepełnosprawne lub niemogące się 

samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku 
życia, nie mogą wychodzić z domu bez opieki. 
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub 
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność 
na ulicy.

Zawieszona jest działalność zakładów fryzjer-
skich, kosmetycznych, tatuażu itd. Nieczynne 
są restauracje, ale niektóre z nich zapewniają 
jedzenie na wynos i z dojazdem do klienta.  

Obowiązują także dodatkowe zabezpie-
czenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.). Pra-
codawcy muszą zapewnić dodatkowe środki 
bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
• stanowiska pracy poszczególnych osób 

muszą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra.

• pracownicy mają obowiązek używania ręka-
wiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów 
dezynfekujących.
Do niedzieli, 26 kwietnia obowiązuje nadal za-

mknięcie szkół i uczelni, przedszkoli i żłobków. Do 
odwołania obowiązują ograniczenia w zakresie 
organizacji imprez masowych i zgromadzeń. bs

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Zakupy to przyziemna czynność, która w obliczu epidemii koronawirusa zupełnie zmieniła swój charakter. Obecnie 
każde zakupy trzeba zaplanować, odpowiednio się do nich przygotować i zachować ostrożność na ich każdym etapie. 
Jak bezpiecznie zrobić zakupy w czasie pandemii koronawirusa?

Przede wszystkim do zakupów trzeba się przy-
gotować. Ze względu na epidemię COVID-19 na-
leży ograniczyć zakupy do minimum  – ważne 
jest takie planowanie każdej wizyty w sklepie, by 
kolejne wyjście na zakupy jak najbardziej odłożyć 
w czasie. Zakupy najlepiej wykonywać wtedy, gdy 
ruch i kolejki w sklepach są najmniejsze. Należy 
kupować jak najwięcej potrzebnych produktów  
w jednym sklepie, by ograniczyć konieczność wizy-
ty w innych punktach handlowych. Przed udaniem 
się do sklepu należy przygotować listę zakupów, 

by jak najbardziej skrócić czas pobytu w markecie.
Pamiętajmy, że w sklepach, drogeriach  

i aptekach wprowadzone zostały tzw. godziny dla 
seniorów (10.00 - 12.00). Jest to czas, w którym 
do placówek są wpuszczane wyłącznie osoby od  
65 roku życia. Seniorzy mają także często pierwszeń-
stwo obsługi przy kasie. Wszystko po to, by osoby 
starsze przebywały w sklepie jak najkrócej i były 
przez to jak najmniej narażone na zachorowanie.

Co ważne, nie ma decyzji o wstrzymaniu 
płatności gotówką. Rekomendowana jest jednak 
płatność kartą, najlepiej zbliżeniowo. W wielu 
sklepach, przy wejściu znajduje się płyn dezynfe-
kujący do rąk; dezynfekowane są wózki i koszyki 
zakupowe.

Sklepy mogą obsłużyć maksymalnie 3 osoby 
na jedną kasę (np. jeśli w markecie jest 10 kas, to 
w danym momencie może robić zakupy maks. 
30 osób). To jednak powoduje, że tworzą się 

kolejki. Największe były przed Wielkanocą, kiedy 
to mieszkańcy zaopatrywali się w produkty 
potrzebne na świąteczny stół. Wiele sklepów 
wydłużyło godziny otwarcia, mimo to czytelnicy 
zgłaszali nam, że do jednego ze sklepów w Paw-
łowicach kolejka licząca ok. 20 osób ustawiła się 
już o 6.00 rano.     

Jeżeli już dostaniemy się do sklepu i zacznie-
my robić zakupy, pamiętajmy, że obowiązkowo 
musimy założyć rękawiczki jednorazowe i ma-
seczkę. Należy też zachować 2 metry odległości 
od siebie - zarówno w sklepach, jak i wszędzie  
w przestrzeni publicznej. 

Niektóre sklepy wydłużają godziny otwarcia, 
po to, by zminimalizować ilość osób robiących 
zakupy w jednym czasie i zmniejszyć kolejki, 
które stanowią sytuację ryzykowną dla zdrowia. 
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy 
budowlane są zamknięte.

Jak bezpiecznie robić zakupy?
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Z ostatniej chwili
Rząd planuje luzowanie ograniczeń w gospodarce. Pewne jest anulowanie zakazu wejścia do lasów i parków. W dalszej kolejności mają 

być zmniejszane niektóre ograniczenia dotyczące handlu. Przelicznik klientów na kasę w sklepie ma zostać zastąpiony ich przeliczaniem 
na metr kwadratowy. Podobna zasada ma dotyczyć kościołów. Pozwoli to na pojawienie się w tych miejscach większej liczby kupujących  
i wiernych. Gdy zamykaliśmy numer, trwały dyskusje, ile mają wynieść te wskaźniki.



6 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Podróżowanie autobusem w czasie epidemii

Pomoc dla sióstr

Zmiany w rozkładach, dodatkowe dezynfekcje i optymistyczne plakaty w autobusach MZK. Jak wygląda komuni-
kacja publiczna w czasie epidemii?

W domach pomocy społecznej i hospicjach przebywają 
osoby z grup wysokiego ryzyka, dlatego w czasie zagrożenia 
chorobą Covid-19 miejsca te powinny być objęte szczególną 
opieką.

W związku z trwającą epidemią wirusa 
COVID – 19 zostały wprowadzone kolejne 
zmiany w rozkładach jazdy Komunikacji 
Lokalnej Gminy Pawłowice. Od niedzieli,  
12 kwietnia, autobusy nie kursują w niedziele  
i święta. W związku z ograniczoną mobilno-
ścią mieszkańców, autobusy były puste, więc 
zrezygnowano ze świadczenia usług komuni-
kacyjnych w te dni. Od poniedziałku do piątku 
autobusy kursują jak w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej, w soboty bez zmian. Zmiany 
w komunikacji lokalnej będą obowiązywać 
do odwołania. Natomiast w autobusach MZK 

została zawieszona część kursów z sobotnie-
go rozkładu jazdy. Warto dodać też, że od 
26 marca do odwołania nie kursują busy na 
liniach Pawłowice – Strumień - Bielsko-Biała, 
ponieważ firma nie ma możliwości zapewnie-
nia bezpieczeństwa zarówno pasażerom, jak 
i kierowcom. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi 
liczby pasażerów (która nie może przekroczyć 
połowy miejsc siedzących) na niektórych kur-
sach podstawiane są dodatkowe autobusy.  
W naszej gminie dotyczy to trzech kursów MZK 
z Centrum Przesiadkowego. Dwa autobusy  

w jednym czasie pojawiają się: dla linii B10  
o godz. 6:12 i 14:10, a dla linii B11 o 4:55. 
Natomiast w przypadku gminnej komunikacji 
dodatkowe autobusy kursują na trasach L-1 i L-4 
w godzinach dowozu pracowników do kopalni.

Osoby korzystające z komunikacji publicz-
nej powinny wiedzieć, że od kilku tygodni pro-
wadzona jest dodatkowa dezynfekcja autobu-
sów ze szczególnym uwzględnieniem m.in. 
poręczy, uchwytów i kasowników. Wzmożone 
zostały kontrole czystości autobusów, a także 
podjęto szereg działań zmierzających do 
ochrony zarówno pasażerów, jak i kierow-
ców. Wstrzymano m.in. sprzedaż biletów  
w autobusie i wyznaczono w pojazdach strefy 
bezpieczeństwa. 

Natomiast 11 kwietnia w autobusach MZK 
pojawiły się plakaty z optymistycznym przesła-
niem. - W dobie epidemii, wielu przeżywa ciężkie 
chwile i traci nadzieję. Postanowiliśmy przypo-
mnieć, że jeszcze będzie pięknie… Abyście o tym 
nie zapomnieli, umieściliśmy optymistyczne 
hasła na naszych autobusach – czytamy na 
stronie MZK.

Aktualne rozkłady można sprawdzić na 
www.pawlowice.pl oraz www.mzkjastrzebie.
com. bs

Wraz z wprowadzeniem restrykcji dotyczących wszystkich obywa-
teli, zostały również wprowadzone regulacje dotyczące DPS – wpro-
wadzono, między innymi, całkowity zakaz odwiedzin.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa tego typu ośrodki: Dom 
Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach oraz Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy w Krzyżowicach. W przypadku tych placówek zagrożenie 
jest szczególnie duże, ze względu na wiek podopiecznych i ich 
stały kontakt z pracownikami medycznymi, pracującymi również  
w szpitalach. Placówki zapewniają całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Hospicjum w Krzyżowicach, w którym przebywa obecnie  
25 osób, we własnym zakresie zaopatrzyło się w środki do dezynfek-

cji, rękawiczki i maseczki. Do zakładu trafiło też około 200 maseczek 
uszytych przez mieszkanki, które postanowiły wspomóc pacjentów 
w tych trudnych chwilach i w obliczu zagrożenia. - Sytuacja jest u nas 
spokojna, ale oczywiście boimy się zagrożenia i robimy, co w naszej 
mocy, aby zapewnić naszym pracownikom i pacjentom jak największe 
bezpieczeństwo – mówi kierująca placówką Helena Buchta.  

Skromne środki, bo zaledwie 8 sztuk płynów do dezynfekcji oraz 
20 sztuk maseczek trójwarstwowych przekazała Agencja Rezerw Ma-
teriałów dla dwóch DPS-ów działających na terenie powiatu, w tym  
w naszej gminie. Jednak potrzeby placówek w środki ochrony osobi-
stej dla mieszkańców, jak również pracowników są znacznie większe.  

Do Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, który funkcjo-
nuje pod nadzorem Powiatu Pszczyńskiego, trafiło właśnie wsparcie 
przekazane przez powiat: kilkaset maseczek bawełnianych, uszy-
tych przez mieszkanki z materiałów zakupionych przez starostwo,  
1600 jednorazowych rękawiczek, 30 przyłbic oraz płyn do dezynfekcji.

– To dla nas bardzo duża pomoc - mówi siostra Danuta Mryka,  
dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach i pod-
kreśla, że podopieczni przyzwyczaili się już do nowych, rygorystycz-
nych zasad, które wprowadzono w ośrodku. - Nasze podopieczne od 
miesiąca nie opuszczają ośrodka, zachowujemy wszystkie wymagane 
środki ostrożności.

W Domu Pomocy Społecznej przebywa kilkadziesiąt osób  
z upośledzeniem głębokim i wieloma przewlekłymi schorzeniami. 
Najstarsza mieszkanka ma 66 lat. W wieku powyżej 65 lat są także 
trzy siostry zakonne.  

Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach prowadzony jest 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od 1951 r. Siostry otaczają 
podopieczne opieką, organizują terapie zajęciowe, uczą, tworzą dom 
dla niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet. bs
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Zgodnie z ustawą o tzw. tarczy antykry-
zysowej, przedsiębiorcy mają możliwość 
skorzystania z dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Dofinansowanie może być przyznane tylko 
mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim 
przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy mają możliwość 
skorzystania z kilku instrumen-

tów pomocowych:
• niskoprocentowych pożyczek do 5 tys. zł dla 

mikroprzedsiębiorców,
• dofinansowania części kosztów wynagro-

dzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie 
społeczne,

• dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
będącego osoba fizyczną niezatrudniającą 
pracowników,

• dofinansowania części kosztów wynagro-
dzeń pracowników zatrudnionych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubez-
pieczenie społeczne, w przypadku spadku 
przychodów).

Przedsiębiorcy z powiatu pszczyńskiego ze 
względu na spadek obrotów w następstwie 
wystąpienia COVID-19 będą mogli uzyskać 
wsparcie w łącznej wysokości 11,5 mln zł.

Świadczenia wypłacane są bardzo szybko. Je-
żeli ktoś ma wątpliwości dotyczące wypełnienia 
wniosku, może kontaktować się telefonicznie 
pod nr tel. 32 210 27 29 lub zadać ewentualne 
pytania w formie mailowej: urzad@pszczyna.
praca.gov.pl.

Lada dzień ruszy nabór wniosków na kolej-
ne po pożyczkach formy wsparcia. Warto wie-
dzieć, że pracodawcy mogą korzystać zarówno 

z pomocy urzędu pracy, jak i wsparcia Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy 
można złożyć online, a jeżeli ktoś nie posiada 
podpisu elektronicznego - złożyć je do skrzynki 
w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z niezbęd-
nymi załącznikami.

Zmieniły się także godziny pracy urzędu, 
by usprawnić weryfikację wniosków i móc 
przyznać wsparcie pracodawcom i samozatrud-
nionym. PUP pracuje obecnie od poniedziałku 
do czwartku do godz. 20.00 oraz w piątki do 
godz. 18.00.

Wszystkie druki oraz wnioski dotyczące 
pożyczki można pobrać ze strony interneto-
wej PUP w Pszczynie: pszczyna.praca.gov.pl/
dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
pozyczka.
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Pierwsza pomoc dla przedsiębiorców. 
PUP przyjmuje wnioski

Pierwsza pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej trafia do przedsiębiorców z terenu powiatu pszczyńskiego. 
W tym tygodniu uruchomione zostały kolejne instrumenty pomocowe. Powiatowy Urząd Pracy wydłuża godziny pracy, 
by pomóc przedsiębiorcom.
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Dwa nowe oddziały 
dla przedszkolaków

Od 1 września w naszej gminie będą funkcjonowały 
dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Taką decyzję  
9 kwietnia podjął wójt gminy po zapoznaniu się z wstępnymi 
wynikami naboru do gminnych przedszkoli.  

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie w przedszkolach miejsca 
dla dzieci, które w roku bieżącym kończą trzy lata i dla dzieci sze-
ścioletnich, które przygotowują się do rozpoczęcia nauki szkolnej.  
Tegoroczny nabór spotkał się z dużym zainteresowaniem rodziców, 
dlatego w pierwszym etapie rekrutacji zabrakło 46 miejsc dla dzieci 

w przedszkolach w Pawłowicach i Osiedlu Pawłowice oraz w Pielgrzy-
mowicach i Golasowicach, natomiast pojedyncze wolne miejsca po-
zostały w  Warszowicach i Krzyżowicach. Po przeanalizowaniu sytuacji 
i uwzględnieniu faktu, że trwa właśnie przebudowa Przedszkola nr 1 
w Pawłowicach, wójt zdecydował o utworzeniu dwóch dodatkowych 
oddziałów. Jeden powstanie w PP nr 1 i będzie on również przezna-
czony dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w Modrzewiowym 
Ogrodzie. Drugi, dla dzieci z Pielgrzymowic i Golasowic, powstanie 
w pielgrzymowickim przedszkolu. Grupa sześciolatków przeniesie się 
do szkoły podstawowej i w ten sposób zostanie wygospodarowane 
miejsce dla dodatkowej grupy. Podobne rozwiązanie z powodzeniem 
funkcjonuje w przypadku przedszkola na osiedlu.     

Rodzice jeszcze do 20 kwietnia mają czas na ostateczne potwier-
dzenie chęci korzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci. 
Jeżeli wszyscy potwierdzą swój wybór, w gminnych przedszkolach od 
września będzie się bawić i uczyć 682 dzieci na 717 zaoferowanych 
przez gminę miejsc.

Dodatkowych 160-170 miejsc znajduje się w dotowanych  
z budżetu gminy przedszkolach niepublicznych i żłobku dla 60. naj-
młodszych dzieci. Dotacja dla dzieci w przedszkolach wynosi 75� 
kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, 
to jest ok. 740 zł na dziecko miesięcznie, z wyjątkiem przedszkola  
w Jarząbkowicach. W związku z brakiem w tym sołectwie przedszkola 
publicznego, gminna dotacja pokrywa 100 � kosztów utrzymania 
dziecka. Dopłata z gminy do pobytu dziecka w żłobku wynosi 350 zł. 
Jeżeli w niepublicznym przedszkolu znajdują się dzieci z innych gmin, 
opłaty ponoszą te samorządy, w których dzieci mieszkają. W sumie 
na terenie gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach jest 
miejsce dla blisko dziewięciuset dzieci.  
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Mieszkaniec Pielgrzymowic o górnictwie 
wie wszystko 

Jarosław Tekla, mieszkaniec Pielgrzymowic, absolwent ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach o kierunku „technik 
górnictwa podziemnego”, zdobył I miejsce podczas XV edycji Turnieju Wiedzy Górniczej.

Turniej został zorganizowany podczas 
konferencji naukowej pn. Szkoła Eksploata-
cji Podziemnej, która odbyła się pod koniec 
lutego w Krakowie. Jest to forum na którym 
świat nauki  i praktycy górnictwa podziem-
nego wymieniają się wiedzą i obserwacjami 
praktycznymi, dążąc do ciągłego podnoszenia 
kompetencji, a co za tym idzie – efektywności 
i bezpieczeństwa. 

W turnieju wzięło udział dziewięcioro stu-
dentów z trzech polskich uczelni kształcących 
w kierunkach górniczych. Swoje najlepsze 
reprezentacyjne trójki wystawiły uczelnie: 
Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia 
Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika 
Wrocławska. Uczestnicy mieli za zadanie roz-
wiązać test jednokrotnego wyboru złożony 
z 40 pytań.  W jury konkursu zasiedli dr inż. 
Jacek Korski (FAMUR SA) oraz dr hab. inż. Jacek 
Sobczyk, prof. IGSMiE PAN. 

Jarosław Tekla wraz z Jakubem Polakiem  
i Marcinem Gawłem reprezentowali Politech-
nikę Śląską. Wszyscy są studentami ostatniego 
roku studiów magisterskich na kierunku Gór-
nictwo i Geologia, specjalizacja Eksploatacja 
Złóż i Zagospodarowanie Odpadów.

Zakres literaturowy był bardzo obszerny, 
dotyczył prawa geologicznego i górniczego 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 
eksploatacji węgla, miedzi, soli, cynku i oło-
wiu, a także szeroko rozumianej wiedzy do-
tyczącej obecnego stanu górnictwa w Polsce 

i na świecie. Studenci przygotowując się do 
turnieju, musieli także sięgnąć do literatury 
anglojęzycznej.

Po 40 pytaniach konkursowych, jury 
zaprosiło Jarosława Teklę (PŚ) oraz Filipa 
Jochimczyka (AGH) do dogrywki. Uczestnicy 
wiedzieli, że walczą o podium. Wyniki turnieju 
przedstawiono w ten sam dzień, na oficjalnej 
gali w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie, gdzie wręczono puchary oraz nagrody. 
Ostatecznie na podium stanęli : I miejsce – Ja-
rosław Tekla (PŚ), II miejsce – Filip Jochimczyk 
(AHG), III miejsce – Oskar Długosz (AGH). 

Nagrodami były drobne nagrody rzeczo-
we, puchary, medale, ale też oferty stażowe 
w firmach z branży górniczej - także zagra-
niczne.

- Tegoroczny turniej nieco zaskoczył, było 
w nim bardzo wiele zagadnień dotyczących 
eksploatacji rud miedzi, a przecież mój proces 
edukacji od samego początku nastawiony 
jest na węgiel kamienny, zahaczając tylko  
o wybrane technologie miedziowe - przyznaje 
Jarosław Tekla. - Myślę, że ten sukces, ma też 
swoje korzenie w Pawłowicach. Kilka lat temu 
uczęszczając do ZSO im. Jana Pawła II na 
kierunek „technik górnictwa podziemnego”, 
brałem udział w podobnych konkursach, lecz 
o mniejszej randze. 

Mieszkaniec Pielgrzymowic podkreśla, że 
szkoła posiada znakomicie przygotowane 
klasy patronackie, a jej absolwenci, którzy 
łączą swoją dalszą przyszłość z szeroko rozu-
mianym górnictwem, idąc na uczelnię wyższą 
taką jak Politechnika Śląska w Gliwicach, 
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeń-
stwa i Automatyki Przemysłowej mają na 
starcie ogromny „gratis” w postaci świetnego 
przygotowania merytorycznego. - Bardzo 
pomocna okazała się także praktyka - ja swoją 
realizowałem w KWK Pniówek, z którą wiążę 
przyszłość. Obecnie w tej kopalni realizuję 
także swoją pracę magisterską z zagrożenia 
metanowego. bs

Katyń - pamiętamy

Chrzest Polski

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
W Pawłowicach tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat związane są z posta-
ciami policjantów z tutejszego posterunku. Komendant Teofil Szczęsny, 
Wojciech Kuta, Franciszek Pierchała, Ignacy Walkowiak i Stanisław Jaskól-
ski byli internowali w obozie w Ostaszkowie i zamordowani w Kalininie 
pomiędzy 5 kwietnia a 5 maja 1940 roku. Pochowano ich w Miednoje. 
Od 1995 roku na budynku komisariatu policji przy ul. Karola Miarki 
znajduje się tablica upamiętniająca ofiary zamordowane przez NKWD 
na mocy decyzji naczelnych władz Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich z 5 marca 1940 r. Ufundowało ją społeczeństwo Pawłowic.

14 kwietnia obchodzimy państwowe Święto Chrztu Polski, które oficjalnie ustano-
wiono w ubiegłym roku. Dzień ten uznawany jest za symboliczny początek polskiej 
państwowości. W 966 Mieszko I Książę Polan został ochrzczony, a Polska stała się 
państwem chrześcijańskim. Chrzest Polski pociągnął za sobą wiele zmian nie tylko 
religijnych i politycznych, ale przede wszystkim społecznych. Mieszko I po przyjęciu 
chrztu stał się równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze, a Polska 
została włączona w krąg kultury zachodniej.
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Z ŻYCIA GMINY

Mieszkańcy naszej gminy opowiadają 
jak spędzili tegoroczne święta

Msze online
Wielki Tydzień to okres upamiętniający ostatnie dni 

Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrze-
ścijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem 
jest Triduum Paschalne. 

Dla nas te święta jak dla wszystkich innych ludzi są bardzo 
trudne. Zwykle spędzone w gronie rodziny, pełne gwaru i radości 
ze Zmartwychwstania tym razem ograniczyliśmy do minimum... 
Świąteczne śniadanie zjedzone tylko w gronie domowników. Ale 
udało się zachować pewne tradycje np. śmigus-dyngus przez 
płot z sąsiadami. Te dni, kiedy jesteśmy w domu, poświęcamy na 
realizację obowiązku szkolnego w formie zdalnej, czytanie ksią-

W związku ze stanem epidemii i brakiem możliwości udania się 
do kościoła, na stronach wielu parafii umieszczane były transmisje 
na żywo poszczególnych mszy.  

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Golasowicach również kontak-
tuje się z parafianami za pośrednictwem internetu. Na stronie parafii 
opublikowane zostało nabożeństwo wielkanocne, które poprowa-
dził ks. Marcin Makula, a podczas którego kazanie wygłosił: ks. bp. 
dr Marian Niemiec. Nagranie audio-wizualne z pięknymi ujęciami 

świątyni i śpiewem przygotował Jakub Karzełek. Ma ono już ponad 
3 tys. wyświetleń, a podziękowania za realizację przesyłają osoby  
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Poznania, Elbląga, czy Warszawy.

Z kolei ks. Eugeniusz Paruzel, proboszcz parafii św. Jana Chrzci-
ciela w Pawłowicach nagrał świąteczne życzenia dla mieszkańców. 
Już od kilku tygodni parafia umożliwia mieszkańcom możliwość 
uczestniczenia we mszy online. Zainteresowanie jest tak duże, 
że dla stabilności łącza konieczne stało się transmitowanie mszy  
z nowego serwera. 

Na wspólne oglądanie mszy świętej w Poniedziałek Wielkanocny 
zaprosił z kolei ks. Piotr Kuczera, proboszcz Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pawłowicach Osiedlu. Parafia w Warszowicach 
zachęca do wysłuchania na swojej stronie internetowej kazań, które 
miały być wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw Gorzkich 
Żali przez ks. Dawida Maślankę. Msze święte niedzielne od 29 marca 
transmitowane są także z kościoła w Krzyżowicach. bs 

żek i zabawy w domu. Wolny czas spędzamy także na ogrodzie... 
Dziewczynki skaczą w gumę, wchodzą na drzewa i zaglądają zza 
płotu, co dzieje się u sąsiadów.

Od początku pandemii aktywnie włączyłam się w szycie mase-
czek dla szpitala, a także dla osób, które ich potrzebowały. Część 
z własnych materiałów a część z ofiarowanych. Na obowiązek 
zakrywania nosa i ust jesteśmy więc przygotowani.

Anna Karpińska z Pawłowic, mama 10-letnich bliźniaczek Marysi i Marty: 

Regina Budzińska 
z Pielgrzymowic:

To były dla mnie bardzo smutne 
święta, które spędziłam bez bliskiej 
mi osoby. Była jednak ze mną cór-
ka. Upiekłam mazurka i trzy babki. 
Na obiad przygotowałam typowe 
śląskie dania: rosół, roladę, kluski  
i kapustę. Rzadko teraz wychodzę 
z domu, jestem w grupie ryzyka, 
więc większość czasu spędzam 
w domu. Gdybym tylko mogła, 

to wsiadłabym w samochód i pojechała nad morze. Tęsknię 
za podróżami, które kocham. Dużą pociechę przynoszą mi 
jednak kontakty z rodziną. Dzieci robią dla mnie zakupy, dbają 
by mi niczego nie zabrakło. Z synem, który miesza za granicą, 
rozmawiamy na czacie. Dzisiaj syn i synowa wypytywali mnie o 
przepis na ulubione placuszki drożdżowe. Wnuczek, 3-letni Igo-
rek machał mi rączką i przesyłał buziaczki. Dużo czasu spędzam  
w ogrodzie, plewię, kopię i sadzę. Z radością patrzę jak wokół 
jest pięknie i kolorowo.

Beata Wala z Krzyżowic:
To z pewnością były zupełnie inne 

święta. Mimo że moja rodzina mieszka 
bardzo blisko siebie, nie było dużych 
spotkań w gronie rodzinnym, nie poszli-
śmy do kościoła, nie było też święconki. 
Wszyscy bardzo przeżywamy obecną 
sytuację, ale staramy się w tym trudnym 
czasie zachować pozytywny nastrój i do-
brą energię. Dużą przyjemność sprawia 
mi gotowanie, więc z zapałem wzięłam 
się za świąteczne wypieki. Upiekłam dwa 

serniki, z których jeden znikł jeszcze przed świętami, babeczki i przy-
gotowałam też dietetyczne deserki z galaretką, owocami i jogurtem. 
O swojskie szynki i kiełbasy zadbał mój brat. Oglądaliśmy też mszę 
online z naszego kościoła. Dzięki transmisji można poczuć się tak 
jakby było się naprawdę w kościele – to duże wsparcie duchowe.   

Często ze sobą rozmawiamy. Te rozmowy są potrzebne, bo jest to 
bardzo trudny czas  ze względu na epidemię, i tworzącą się trudną 
sytuację ekonomiczną i gospodarczą. Mało kto jednak miał ochotę 
bawić się i lać wodą w lany poniedziałek.       
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Najlepiej u siebie
Panie należące do stowarzyszenia KGW w Pielgrzymo-

wicach mogą cieszyć się odświeżoną i coraz lepiej wyposażo-
ną przestrzenią siedziby, która została sfinansowana dzięki 
środkom w ramach funduszu sołeckiego z gminy Pawłowice.

Za ponad 8 tys. zł zakupiono piec gazowo-elektryczny, taboret  
elektryczny, ale też trzy stoły laminowane, trzy stoły plastikowe  
i 40 krzeseł. Teraz z powodzeniem można spotykać się w większym gronie. 

A dzieje się tutaj całkiem sporo. Tutaj spotykają się nie tylko 
członkowie stowarzyszenia podczas rozmaitych zebrań i spotkań, ale 
też swoje próby mają członkowie zespołu śpiewaczego Pielgrzymo-
wianie. Emeryci mieli tutaj wigilijkę, a spółka wodna swoje zebranie. 
Natomiast gospodynie piekły pączki i zorganizowały szkubanie pierza.

Pomieszczenia, o których mowa, znajdują się na piętrze budynku, 
który kiedyś stanowił siedzibę kółka rolniczego. KGW i zespół Piel-

grzymowianie są ich gospodarzem. – To nasze miejsce i bardzo o nie 
dbamy – mówi Brygida Baron, przewodnicząca koła.

Zaradne gospodynie i ich mężowie w czynie społecznym przepro-
wadzają konieczne naprawy wspólnie z brygadami GZK Pawłowice. 
W taki sposób udało się pomalować ściany, wykonać obróbkę po 
wstawieniu okien czy zamontowaniu drzwi zewnętrznych. 

W planach jest jeszcze wymiana okien na parterze oraz pomalowa-
nie klatki schodowej. – Powolutku robimy ile się da – przyznaje szefowa 
koła, pokazując dobrze wyposażona kuchnię i meble z odzysku. 

Swoje zakupy gospodynie finansują ze sprzedaży swoich wyrobów 
podczas jarmarków świątecznych i przygotowanych przetworów. 
Panie kiszą ogórki, robią sałatki obiadowe w wekach, ketchup z cukinii 
i pyszne soki z aronii. Lepią też pierogi na sprzedaż. Teraz z w czasie 
zagrożenia koronawirusem wszystkie te działania są zawieszone, ale 
panie liczą, że wszystko wróci wkrótce do normy i będą mogły wrócić 
do swojej pasji i wspólnych spotkań. - Naszym celem od zawsze była 
integracja wsi - wyjaśniają panie z koła. - By ludzie nie zamykali się  
w sobie, spotykali się. Chcemy działać dla wspólnego dobra. bs

Piąte urodziny Centrum Kultury
Trudno w to uwierzyć, ale Centrum Kultury w Pawłowicach obchodzi za kilka dni jubileusz 5-lecia istnienia.

Od samego początku nowoczesna bryła 
obiektu przykuwa wzrok i budzi duże zain-
teresowanie z uwagi na swój nieszablonowy 
i futurystyczny wygląd. Mieszkańcy gminy 
doceniają ciekawą architekturę budynku,  
a zwłaszcza funkcjonalność i możliwości, które 
nowy obiekt pozwala realizować w obszarze 
kultury. Koncerty muzyczne, przedstawienia 
teatralne, gale i uroczystości, a także zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dyskoteki. 
Centrum Kultury to miejsce, gdzie tworzy się 
i prezentuje sztukę, ale też miejsce integracji 

i spotkań. Wcześniejszy budynek nie dawał 
tak wielu możliwości, a  teraz dla wielu osób 
Centrum Kultury jest jak drugi dom!   

Oficjalne otwarcie pawłowickiego Centrum 
Kultury odbyło się 29 kwietnia 2015 r. Z tej oka-
zji odbyło się szereg spektakli i koncertów 
z udziałem wielu mieszkańców. Będziemy 
mogli wrócić wspomnieniami do tych nie-
zwykłych chwil, oglądając wystawę i film, 
który jest obecnie przygotowywany przez 
instruktorów ośrodka. Materiały dostępne 
będą na stronie internetowej. bs  
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uroczyście otwarte!

Wstęgę przecinają: wójt Franciszek Dziendziel, poseł RP Sławomir 
Kowalski oraz przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura.  

zdj. bs

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. b

s

Tysiące bestsellerów 
bezpłatnie w Twoim 
domu!

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach umoż-
liwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do ebooków  
w serwisie Legimi, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicz-
nych Województwa Śląskiego.

Legimi to tysiące bestsel-
lerów i nowości: kryminałów, 
fantastyki i SF, powieści oby-
czajowych, romansów i wiele 
innych… do czytania za darmo 
na czytnikach, tabletach i smartfonach. W sumie 60 tys. tytułów!

Wypożyczone ebooki można czytać na urządzeniach z systemami 
operacyjnymi, dla których dostępna jest aplikacja Legimi: iOS (iPhone, 
iPad), Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows Phone, 
Windows 8 i 10.

Aby otrzymać dostęp do serwisu  
wykonaj następujące kroki:

• pobierz kod w swojej bibliotece (musisz być jej zarejestrowa-
nym czytelnikiem),

• wejdź na stronę www.legimi.pl/slaskie,
• wprowadź otrzymany kod,
• załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je posiadasz,
• czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji 

kodu!

Czytelnicy, którzy chcą korzystać z Legimi na komputerze muszą 
skorzystać z aplikacji: www.microsoft.com/pl-pl/p/legimi-ebooki-
-bez-limitow/9wzdncrdcngl.

Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w bibliotece centralnej 
następny miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzowym 
wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów.

Kody wydawane są podczas osobistych wizyt w bibliotece cen-
tralnej, a obecnie mailowo i/lub telefonicznie: gbp@pawlowice.pl; 
32/47-22-198 w godz. 9.00-14.00.
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Powstaje symfonia 
muzyczna

Konkursy online

Uczniowie Ogniska Muzycznego działającego  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach przygotowują 
symfonię muzyczną.  

Trwają prace kompozytorskie nad stworzeniem „Symfonii na Ogni-
sko Muzyczne”. Każda grupa instrumentów otrzyma do zagrania swoją 
partię. W partyturze znajdzie się też coś dla klasy śpiewu solowego.

Uczniowie lada dzień otrzymają na swoje skrzynki mailowe ma-
teriały nutowe i podkłady muzyczne, do których będą mogli ćwiczyć  
w domu. Warto wykorzystać wolny czas, aby poczuć radość, jaką 
daje muzyka. bs

Czas epidemii ograniczył działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pawłowicach i możliwość bezpośredniego spotkania, ale 
nie pozbawił mieszkańców kontaktu ze sztuką. Kultura przeniosła 
bowiem swoją działalność do wirtualnej przestrzeni.

GOK Pawłowice zachęca do korzystania z internetowych spacerów 
po wielu galeriach, muzeach i teatrach, przejrzenia zasobów bibliotek i 
archiwów oraz do udziału w internetowych konkursach. W tej trudnej 
sytuacji Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla mieszkańców cał-
kiem nowe propozycje. Są to konkursy online: dla kochających śpiew, 
utalentowanych plastyków i lubiących wielkanocne tradycje. 

Pierwszy raz konkursy organizowane przez GOK Pawłowice: Wielka-
nocne Jajo, Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Malujemy 
z natury odbywają się przez internet.

Konkurs Wielkanocne Jajo został rozstrzygnięty, natomiast do  
22 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Wkrótce na stronie internetowej znajdą 
się również informacje dotyczące kolejnego konkursu, tym razem 
plastycznego Malujemy z natury, który również odbędzie się w tym 
roku online. Koniecznie zajrzyjcie na stronę www.kultura.pawlowice.
pl i wypełnijcie kartę zgłoszenia.

Wielkanocne pisanki wybrane
XX konkurs plastyczny Wielkanocne Jajo przeprowadziliśmy  

w tym roku w nowej formie. Aby wziąć udział w konkursie trzeba było 
przygotować pracę konkursową, nagrać krótki filmik pokazujący ją 
z różnych stron i wysłać mailem, aby komisja mogła dokonać oceny. 
Byliśmy bardzo ciekawi, czy znajdą się chętni, żeby zmierzyć się z takim 
zadaniem. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęły 
prace stałych uczestników i nowych osób. Niespodzianką był liczny 
udział chłopców! Przy okazji kilkoro dzieci bardzo ciekawie opowie-
działo o swoich pracach przed kamerą. Kto wie, być może konkursy 
internetowe będziemy organizować częściej? Poniżej przedstawiamy 
imiona i nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Wręczenie 
nagród odbędzie się na pierwszej plenerowej imprezie organizowanej 
przez GOK po epidemii. Czekamy z niecierpliwością.

 GOK Pawłowice
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kategoria do lat 6:
nagroda: Paulina Rokita
wyróżnienie: Kamila Fizia, Magdalena 
Tokarczyk, Julia Uryć, Oliwia Wizner

kategoria 7-10 lat:
nagroda: Lena Wójcik
wyróżnienie: Martyna Bochnak, Julia Chrą-
ściel, Filip Fizia, Julia Fuchs, Sabina Gozdek, 
Bartłomiej Kiełkowski, Eliza Kołodziejczyk, 

Igor Kołodziejczyk, Izabela Łukasiewicz, 
Hanna Łuszcz, Jakub Smorzik, Amelia Stan-
kiewicz-Lipko

kategoria 11-12 lat:
nagroda: Mateusz Grzechnik, Martyna Sku-
pień, Olivia Uryć, Zofia Tokarczyk
wyróżnienie: Patryk Boryś, Maria Kania, Adam 
Koczar, Oskar Kumor, Martyna Marcisz, Filip 
Nejkauf, Nikodem Śliwiński, Dominika Wizner

kategoria młodzież:
wyróżnienie: Julia Ćmiel, Dominika 

Owsiany, Szymon Rokita

kategoria dorośli:
nagroda: Ewa Kuboszek-Owsiany, 

Teresa Uryć

wyróżnienie: Agnieszka Paszenda, 

Renata Rokita
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Jak trenują piłkarze? Co robią podczas epidemii?  

Puste boiska, brak treningów, ale…

Piłkarze GKS Pniówek'74 Pawłowice nie mają treningów grupowych, nie rozgrywają też meczów. Jak wykorzystują 
wolny czas? Jak dbają o swoją formę?  

To już cztery tygodnie, od kiedy zamknięto szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Od połowy marca nie odbywają 
się zajęcia dodatkowe i treningi. Dzieci czeka przymusowa przerwa od treningów, która potrwa co najmniej do 26 kwiet-
nia. Bardzo możliwe jednak, że ten okres się wydłuży i przerwa będzie trwała kolejne tygodnie… 

Rafał Baron:
Klub wysyła nam na 

bieżąco plany z ćwicze-
niami, jakie powinniśmy 
wykonywać. Co jakiś czas 
wychodzę na zewnątrz 
i wykonuję ćwiczenia  
z piłką w swoim ogródku. 

W wolnym czasie gotuję, lubię zwłaszcza 
kuchnię włoską. Oglądam też filmy i gram  
w gry komputerowe. Wiosennych prac do 
zrobienia wokół domu jest sporo, więc zbyt-
nio się nie nudzę. Brakuje trochę znajomych  
i kolegów z drużyny, ale sytuacja jest poważ-
na i musimy wszyscy razem wytrzymać.

Mateusz 
Szatkowski:

Dostaliśmy od trene-
rów maile z rozpiskami 
treningów na okres epi-
demii. Osobiście staram 
się realizować plan naka-
zany przez trenerów, lecz 

głównie motoryczny i ćwiczenia ze stabilizacji 
oraz delikatny akcent siłowy. Mieszkam  
z narzeczoną i 7- letnim synem. Dużo czasu 
poświęcam na naukę mojego pierwszokla-
sisty i jest to nie lada wyzwanie. W wolnych 

chwilach oglądam seriale Netflixa, spędzam 
czas z rodziną. Wspólnie gramy w gry plan-
szowe i zabawy edukacyjne. Czeka mnie też 
sporo pracy w przydomowym ogródku. 

Kamil Glenc:
Chodzę bez zmian 

do pracy. Po powrocie  
w godzinach popołu-
dniowych staram się reali-
zować treningi rozpisane 
przez nasz sztab. Wolny 
czas spędzam głównie 

oglądając seriale i filmy na Netflixie. Ostatnio 
spodobał mi się serial ,,Skazany na śmierć”.

Rafał Adamek:
Mieszkam na wsi, więc 

mam gdzie trenować. Bie-
gam i wykonuję ćwiczenia 
siłowe. W wolnym czasie 
za to oglądam jakieś filmy 
na laptopie, słucham dużo 
muzyki. Czasami pogram  

w Counter Strike. Czas kwarantanny to ciężki 
okres dla nas wszystkich. Mam nadzieję że wszyst-
ko się dobrze skończy i już wkrótce zobaczymy 
się na murawie. Bardzo bym chciał, abyśmy mogli 
dokończyć rozgrywki. Wszystkim życzę dużo 
zdrówka. Dbajcie o siebie i najbliższych.

Tomasz Musioł:
Od poniedziałku do 

piątku pracuję, a po pra-
cy staram się realizować 
plan narzucony przez tre-
nerów. Dużo więcej cza-
su niż zwykle spędzam 
teraz w kuchni, oglądam 

seriale i czytam książki. Aktualnie z seriali leci 
u mnie ,,Dom z papieru”, a z książek z czystym 
sumieniem mogę polecić „Millennium”.

Szymon 
Zalewski:

Podczas kwarantan-
ny zdecydowaną wiecz-
ność czasu spędzam  
w domu, co jest zrozu-
miałe w obecnej sytu-
acji. Na dwór wychodzę 

tylko, żeby przeprowadzić jednostkę trenin-
gową lub na zakupy do sklepu. W domu dużo 
czytam. Interesuję się psychologią i rozwojem 
osobistym, aktualnie czytam książkę „Odkryj 
swoje wewnętrzne dziecko” Stefanie Stahl. 
Pozostały czas wypełniają mi seriale oraz gry 
planszowe z rodzeństwem. 

Oprac. na podstawie 
www.gkspniowek74.com.pl 

Epidemia koronawirusa ma 
ogromny wpływ na to co będzie 
się działo z grupami sportowymi, 
zawodnikami, treningami i roz-
grywkami.  Wszystkie kluby spor-
towe zawiesiły swoje treningi. 
Rozgrywki ligowe są zawieszone 
co najmniej do 26 kwietnia. 

Kluby błyskawicznie zare-
agowały na sytuację związaną  
z przymusową przerwą od zajęć, 
zachęcając sportowców do ak-
tywności i udziału w zabawach  
i wyzwaniach sportowych. – 
Skoro dzieci mają siedzieć w domu lub na podwórkach przy swoim 
domu unikając kontaktów z innymi osobami, to na pewno warto 
dać im piłkarską „pracę domową” – uważa Bogdan Bazgier, prezes  
UKS Rio Pielgrzymowice.

Robert Stajer, prezes UKS Warszowice podkreśla, że trening  
w domu, to najlepsza okazja na poprawienie i doskonalenie swoich 
umiejętności piłkarskich, swojej kontroli nad piłką oraz wiele innych 
czynników, które są bardzo ważne dla rozwoju młodego piłkarza.

Na swoim profilu na Facebooku klub z Warszowic ogłosił konkurs 

dla trampkarzy na nagranie 
filmiku pokazującego dowolne 
ćwiczenie, które wykonują, aby 
poprawić swoje umiejętności. 
Juniorzy uczestniczyli z kolei 
w zabawie zainicjowanej przez 
trenera i każdego dnia tworzy-
li piłkarskie memy lub filmiki. 
Młodsze grupy czekają piłkarskie 
zadania. Codziennie publikowa-
ne są ćwiczenia do wykonania 
w domu, a zadaniem młodych 
piłkarzy jest nagrać filmik z wyko-
nanym ćwiczeniem. Najbardziej 

aktywni uczestnicy nagrodzeni zostaną piłkami. Zabawą są objęci 
zawodnicy od skrzata po trampkarza młodszego.

Piłkarze piszą wiersze
UKS Rio Pielgrzymowice w ramach akcji #zostanwdomu zachęca rów-

nież młodych piłkarzy do wyzwań sportowych, ale też pisania wierszy. 
Do niedzieli 19 kwietnia członkowie klubu mogą przesyłać swoje 

wiersze, których tematem będzie… UKS Rio Pielgrzymowice. Prace 
należy przesyłać na adres mailowy klubu: www. uks.pielgrzymowice.
gmail.com. Czekają nagrody! bs
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Dofinasowanie do zakupu wapna nawozowego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofi-

nansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na 
lata 2020-2021.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozo-

wego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania 
nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach na-
wozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mi-
neralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122); 

2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządze-
nia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się 
posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, o pH 
gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna 

nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów 
transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR  

o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; 
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące; 
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie; 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez 

OSChR. 

Należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice,  
a elektroniczną wersję wersję wniosku należy przesłać na adres: 
wapnowanie@wfosigw.katowice.pl. 

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji 
środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu 
wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie 
naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonó-
w:Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach: 32 231 74 19  
w. 22, tel. Kom. 660 436 281 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386

Badania gleb 
Badanie gleb oraz opinię o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO 

wykonuje:
 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, 

ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice. 
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie próbek gleb jest:

 Mariusz Mucha – specjalista OSCHR w Gliwicach 

Sportowcy z całe-
go świata prześcigają 
się w wyszukiwaniu 
sposobów na radzenie 
sobie z izolacją, spo-
wodowaną szerzącym 
się koronawirusem. Co 
jednak ma zrobić bie-
gacz, kiedy nie może 
wyjść na trening do 
lasu czy parku? Bartek 
Jakubowski z Pawło-
wic udowadnia, że 
można biegać w domu 
i można na niedużej 
przestrzeni pokonać 
naprawdę sporo kilo-
metrów. 

Bieganie w domu wymaga jednak pewnej 
determinacji. Ile razy można okrążyć swoje 
mieszkanie? Najbardziej zdeterminowani 
udowadniają, że między komodą i kanapą 
można pokonać nawet trasę półmaratonu 
(21,0975 km).

Bartek miał do dyspozycji dwa pokoje  
i przedpokój. Pętla miała około 45 metrów, 
ale przez to, że ustawił na niej ciężarki  

i biegał wokół nich ósemki, udało się ją 
nieco wydłużyć. – Nie planowałem przebiec 
półmaratonu – przyznaje sportowiec z Paw-
łowic. – To miał być godzinny trening. Szło 
jednak całkiem dobrze i po godzinie miałem 
już 9 km, postanowiłem więc zrobić jeszcze  
6 km, aby zakończyć trening na 15 km. Jak już 
przebiegłem ten dystans, to szkoda było mi 
połówki nie zrobić i tak to wyszło.

Jak przyznaje nie 
było to trudne, tylko 
nudne! - Gdyby nie moje 
dzieci, które próbowały 
też biegać i żona, która 
kibicowała nam, to nie 
dałbym rady – mówi 
pawłowiczanin.

Bartek Jakubowski 
biega od 3 lat. Począt-
kowo bieganie było 
dla niego sposobem 
na zrzucenie zbędnych 
kilogramów po tym jak 
przestał palić, ale szyb-
ko odnalazł w bieganiu 
radość i pasję. – Począt-
kowo truchtałem, dość 

nieregularnie, i pokonywałem krótkie odcinki 
– mówi. – Od ubiegłego roku biegam jednak 
systematycznie, około 150-200 km miesięcznie.

Co ciekawe pawłowiczanin nie przebiegł 
jeszcze żadnego oficjalnego półmaratonu, 
chociaż dystans ten, a także o wiele dłuższe 
już wielokrotnie udało mu się pokonać, 
ale w górach. Jego pasją są bowiem biegi 
górskie.bs

Co można robić w domu? Nawet przebiec półmaraton

W czasie kwarantanny dużo czasu spędzamy w domu. Czytamy książki, ale też ćwiczymy. Większości osób wystarczy 
jednak joga albo kilka przysiadów. Dla innych to za mało.

Sportowiec podczas treningów może liczyć na 
towarzystwo synów.

Bartek Jakubowski z Pawłowic przebiegł ponad 
21 kilometrów w swoim domu!
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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).

Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych
W związku z ogłoszonym stanem epidemii, wydłużeniu uległy m.in. terminy ważności czasowych orzeczeń o niepeł-

nosprawności, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zmieniono zasady wydawania orzeczeń.

Terminy ważności czasowych orzeczeń 
o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

• upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 
8 marca 2020 roku), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego 
wniosku o wydanie orzeczenia: wówczas orzeczenie zachowuje ważność 
do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzecze-
nia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

• upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 
dnia 8 marca 2020 r.): wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia  
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydawanie kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych wa-
runkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie 
dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Zasady wydawania orzeczeń
Z dniem 6 kwietnia 2020 r. wznowiono posiedzenia składów orzekają-

cych w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia  
o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia od-
wołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii - jeżeli lekarz (prze-
wodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna 
złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny 
bez konieczności badania - skład orzekający (lub członek powiatowego 
zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa 
w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka  
i jego przedstawiciela ustawowego.

O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostaną poinfor-
mowane telefonicznie lub listownie.
Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania 

skarg i wniosków.
Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 

o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz 
wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Infolinia na temat składania wniosków i pomoc w ich 

wypełnianiu pod numerami:
517 219 410 oraz 517 219 146 w godz. od 8.00 do 14.00

Bezpośrednia obsługa klientów tylko i wyłącznie w sprawach nie-
cierpiących zwłoki dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty 
parkingowej, którego złożenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu - po wcześniej-
szym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny pod numerem: 733 440 133  
w godz. od 8.00 do 14.00.

Duże zagrożenie 
pożarowe w lasach

Więcej czasu na 
rejestrację pojazdu

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w niemal 
wszystkich lasach. Niewielka ilość śniegu, przesuszona po 
zimie ściółka leśna oraz przedłużający się brak opadów 
zwiększają ryzyko pożarów. Podobna sytuacja ma miejsce na 
polach, gdzie za chwilę rozpocznie się okres siewu.

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał wię-
cej czasu na zarejestrowanie samochodu oraz zawiadomienie 
o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie 
Polski. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres 
do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.

Zła sytuacja na polach, to nie tylko efekt ciepłej w tym roku zimy. 
Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z suchymi miesiącami 
letnimi i z ogólnie mniejszą liczbą opadów w ciągu całego roku. Gdy 
nie ma śniegu i brakuje opadów, to gleby się wysuszają. Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz Nadleśnictwo 
Kobiór apelują o rozwagę i ostrożność w lasach.

Na terenie całego Nadleśnictwa Kobiór obowiązuje trzeci - najwyż-
szy, stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka leśna w niektórych miej-
scach ma wilgotność poniżej 10 proc. W takich warunkach bardzo łatwo 
można wywołać pożar. Niestety to człowiek w większości przypadków 
powoduję jego powstanie. W związku z zaistniałą sytuacją, strażacy oraz 
leśnicy proszą o rozwagę oraz ostrożność. Straż przypomina ponadto, 
że używanie otwartego ognia w lesie i w odległości do 100 m od lasu 
jest zabronione.

Aktualne zagrożenie pożarowe można sprawdzić na stronie  
www.bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie.

Jeśli zauważysz pożar lub inne zagrożenie, dzwoń: 998 lub 112.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw nastąpiła modyfikacja terminu związanego z obowiązkiem:

- zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowa-
nego na terytorium Polski,

- rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej.

W obecnym stanie prawnym obowiązujący dotychczas 30-dniowy 
termin został wydłużony do 180 dni. Dotyczy to pojazdów wcześniej 
zarejestrowanych w Polsce, a nabytych lub zbytych oraz sprowadzo-
nych z Unii Europejskiej od 1 marca 2020 roku i będzie obowiązywał 
do 31 grudnia br.

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjono-
wane karą pieniężną (zgodnie z art. 140mb Ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej.
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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

Śląski Telefon dla 
Seniora SENIOR-fon

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę 
skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Ślą-
skiego - Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem 
telefonu: 32 506-56-40 jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:
FUNKCJA nr 1 - TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psy-

chologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia 
osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym 
czasie, samotność, brak wsparcia i poczucie bezsilności, doskwierają, 
zwłaszcza osobom starszym.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na infolinii będzie można 
zgłosić problem seniora, a interwenci będą podejmować działania 
skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku 
lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, 
zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 18.00.

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy 
socjalni i inni interwenci.

Racje Gminne online
Wszystkich, którzy chcieliby przeczytać najnowsze „Racje 

Gminne”, zachęcamy do przeczytania wersji cyfrowej. W sieci 
publikowane będą nie tylko archiwalne, ale również bieżące 
wydania. Gazetę wciąż można kupić również stacjonarnie. Wykaz 
punktów oraz linki do wydań cyfrowych można znaleźć na stronie 
ww.kultura.pawlowice.pl.
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Budżet gminy 
na 2020r. strona  2-3

Maluchy w bibliotece
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ze Dziewiąte miejsce 
Pniówka

strona 12

Oferta dla seniorów

strona 11strona 5

Mieszkańcy naszej 
gminy stworzyli grę 
planszową

strona 16

Udany jarmark w Pawłowicach! strona 8-9

JAS-FBG obejmuje 
patronatem kolejne klasy

strona  7
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Aquatica Pawłowice 
ma już 15 lat!

strona  12

Podsumowanie roku 
2019 i plany na rok 
bieżący

Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?

w
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ze Liczba urodzeń 
najmniejsza 
od kilkunastu lat!

strona 5strona 4strona 2 - 3

11 miejsce 
pawłowickiego 
technikum

strona 8

Świąteczne spotkania i koncerty uczniów strona 9 i 11

Ciężarówka w ogniu 
na DK-81 w Warszowicach

strona  7

Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?
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Karetka pogotowia 
w Pawłowicach! strona  5

Firma z Tradycjami
- 7.02.2020

Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?
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ze Mieszkaniec 
Jarząbkowic 
produkował bimber

strona 7strona 7strona  3

Nasi zawodnicy na 
zimowych igrzyskach 
w Szwajcarii!

strona 12

Powstanie sygnalizacja świetlna przy „źródełku”

Sołtys Pawłowic wybrany 
na kolejną kadencję strona  3

Pewna praca, 
wysokie zarobki

strona 4
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Listopad miesiącem 
odbiorów 

Ta sala będzie tętnić życiem!

strona  2

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości
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ze Ryby w roli głównej.
Nagroda dla 
Pielgrzymowic

strona 5

Zły stan jakości 
powietrza 
– SMOG powrócił!

strona 4strona 3

Autobus z Żor jedzie 
do Krzyżowic

strona 6

strona 7

Z okazji nadchodzącej Barbórki 
wszystkim Górnikom z gminy Pawłowice, 

ich rodzinom oraz pracownikom KWK „Pniówek” 
składamy życzenia zdrowia, pomyślności 

i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 Niech św. Barbara będzie gwarancją bezpiecznego 
powrotu na powierzchnię i otacza Was swoją opieką 

w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Pawłowice
           Andrzej Szaweł                         Franciszek Dziendziel    
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Naprawa szkód 
górniczych. Jakie 
prace w 2020 roku?
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ze Pary małżeńskie 
na medal!

strona 8-9

Jest już budżet 
na 2020 rok

strona 3strona 2

Ferie zimowe - oferta 
GOK, GOS i Biblioteki

strona 10, 13

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 

 życzymy zdrowia, pokoju, odpoczynku od codziennego trudu 

oraz wielu radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie pogodę ducha, 

osobistą i zawodową satysfakcję

oraz spełnienie wszelkich planów i zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Pawłowice 
            Andrzej Szaweł        Franciszek Dziendziel

Wypasione Ogrody
profesjonalne usługi ogrodnicze 
– pełen zakres

usługi profesjonalnym rębakiem 
do gałęzi Teknamotor – średnica gałęzi do 25 cm

usługi glebogryzarką separacyjną

mgr inż. Monika Piszczek – Brandys
tel. 509 652 047   •   Pawłowice
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Z ŻYCIA GMINY

Co możesz zrobić, aby pomóc pszczołom

1) Używaj nawozów naturalnych, na 
przykład kompostu, a nie chemii;

2) Stwórz ogród przyjazny pszczołom. 
Zadbaj o różnorodność roślin kwit-
nących, o to, by w ogrodzie lub na 
pobliskiej łące znalazły się rośliny 
miododajne, które są korzystne także 
dla nas lub dla zwierząt gospodarskich. 
Są to: koniczyna, facelia, miodunka, 
lucerna, łubiny, maki polne, chabry, 
jeżówki, groszki, wrzosy, tymianek, 
macierzanka, lawenda, hyzop, berbe-
rys - niegdyś na polskich wsiach było 
ich pełno.

3) Sadź miododajne drzewa, takie jak lipy 
różnych gatunków, wierzby, trześnie, 
robinie, jarząby i klony. Lista roślin 
przyjaznych pszczołom i innym owa-
dom zapylającym jest długa, niegdyś 
były to rośliny powszechnie rosnące na 
miedzach, w lasach czy na rowach, dziś 
praktycznie już nie występują. 

4) Stwórz tzw. wannę dla pszczół.
Do płytkiej miski lub pojemnika nalej czystą wodę i dodaj do niej ka-
myczki tak, aby wystawały ponad powierzchnię wody. W ten sposób 
stworzysz tzw. wannę dla pszczół. Ona stanie się idealnym miejscem do 
napicia oraz odpoczynku dla tych owadów. Pamiętaj, że one również 
potrzebują przerwy w czasie swojej pracy.

Kto z nas nie lubi jabłek, malin czy pomidorów. Bez pszczół nie moglibyśmy się jednak nimi zajadać. Każ-
dy z nas może jednak w prosty sposób wspomóc pracę tych pożytecznych owadów, aby cieszyć się pysznymi 
owocami i warzywami. 

5) Buduj domki dla samotnych pszczół.
Większość gatunków pszczół prowadzi 
samotny tryb życia. Aby pomóc takim 
pszczołom, możesz kupić im specjalny 
domek lub zbudować go samodziel-
nie. Dzięki temu stworzysz mieszkanie 
dla samotnych owadów.

6) Nie wypalaj traw i nie spalaj suchych 
łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin. 
W suchych łodygach i kwiatostanach 
zimują często pszczoły dziko żyjące. 
Gdy je spalimy, owady zginą. 

7) Postaw na naturę. 
Zostaw w ogródku jeden na wpół dziki 
zakątek, którego nie będziesz uprawiał 
intensywnie, nie przekopywał, nie 
wyrywał chwastów, nie sprzątał po 
zimie. Dzięki temu pszczoły dziko ży-
jące będą miały gdzie zimować i będą 
mogły zakładać w ziemi gniazda. One 
się przyzwyczajają do tego miejsca.

8) Załóż łąkę kwietną.
Zamiast kawałka trawnika, możesz 
stworzyć łąkę kwietną. Będziesz mieć 
mniej pracy związanej z koszeniem,  
a przy okazji dasz szansę dziko rosną-
cym gatunkom roślin.

CiekawostkI

Kilka prostych sposobów, aby ogród był ostoją dla owadów zapylających:
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Przy inhalatorium powstanie łąka kwietna
Właśnie rozpoczęły się prace przy tworzeniu pierwszej w naszej gminie łąki kwietnej. Na powierzchni ponad  

1100 m kw. zasianych zostanie ponad tysiąc miododajnych bylin.

Wśród sianych kwiatów znajdą się m.in.: lawenda, jeżówka purpurowa, 
czyściec wełnisty, kocimiętka i japońska trawa ozdobna.

Na miejsce pierwszej w naszej gminie łąki kwietnej wytypowano teren 
za budynkiem inhalatorium. Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne,  
z przodu budynku od strony ul. Zjednoczenia, powstanie również okazały 
kwietnik wysiany miododajnymi kwiatami.    

Łąki kwietne przynoszą wiele korzyści dla ekosystemu. Są przyjazne środo-
wisku, przyciągają pszczoły, motyle i ptaki, zachwycają barwami i zapachami, 
a przede wszystkim wymagają mniej pielęgnacji niż tradycyjne trawniki. 
Z pewnością łąki pełne kwiatów wyglądają pięknie i pomagają stworzyć 
wyjątkową strefę relaksu. Więcej informacji w kolejnym wydaniu gazety. bs

• Jeśli 10 osób posadzi miododajne kwiaty na powierzchni 
odpowiadającej jednej doniczce balkonowej, to łączna 
powierzchnia takich pszczelich oaz będzie odpowiadać  
750 boiskom piłkarskim!

• W każdej sekundzie ginie w Polsce ponad 100 pszczół!

• Pszczoły zapylają ok. 80 proc. roślin kwiatowych na ziemi,  
w tym drzewa owocowe czy rzepak. Nawet jeśli drzewa owo-
cowe mogą rodzić owoce w rezultacie samozapylenia, to plon 
jest wtedy mniejszy i gorszej jakości. 


