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AKTUALNOŚCI

Przebudowa szkoły 
w Krzyżowicach?

Droga do szkoły 
i przedszkola 
w Golasowicach

Kolejne instalacje 
fotowoltaiczne 
w gminie

Przetarg na remont
SP Warszowice

Ważnym zadaniem dla Krzyżowic będzie budowa sali 
gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego. 

Planowana jest przebudowa ul. Sienkiewicza w Gola-
sowicach. 

Gmina Pawłowice stawia na fotowoltaikę. Kolejne 
cztery mikro-instalacje w obiektach użyteczności publicz-
nej powstaną na dachach:  Centrum Kultury w Pawłowicach, 
Osiedlowego Domu Kultury, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Osiedlu Pawłowice. 
Obecnie trwa sprawdzanie ofert złożonych w przetargu.

Gmina Pawłowice wystąpiła do Starostwa Powiatowego z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę. Jak tylko zostanie wydana decyzja, 
gmina ogłosi przetarg na wybór wykonawcy. 

W ramach zadania powstanie nowa sala gimnastyczna, dwie 
sale lekcyjne, świetlica, biblioteka oraz dwa dodatkowe gabinety.  
Powiększona zostanie szatnia, a cały obiekt zostanie dostosowany 
do przepisów przeciwpożarowych. Dotychczasowa sala gimna-
styczna zostanie wyburzona, ponieważ już od dawna nie spełniała 
swojej funkcji z uwagi na zbyt małą powierzchnię. 

Budynek szkoły jest narażony na oddziaływanie szkód górni-
czych, dlatego gmina wystąpi do KWK „Pniówek” o odszkodowanie 
za istniejącą salę gimnastyczną oraz pokrycie części kosztów zwią-
zanych z rozbudową obiektu. bs

Jest to droga ślepa o nawierzchni szutrowej. W przyszłości ma 
służyć jako dojazd do szkoły i przedszkola w związku z planowa-
nym kolejnym etapem przebudowy budynku, w ramach którego 
powstanie nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem i węzłem 
sanitarnym oraz większa biblioteka.

Inwestycja spowoduje zmianę układu komunikacyjnego przy 
szkole, a nowa droga pozwoli na bezpieczny i łatwy dojazd oraz 
wyjazd z placówki. 

Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o pozwolenie 
na budowę. Inwestycja jest planowana do realizacji w przyszłym 
roku. bs  

Łączna moc instalacji to aż 170,8 kWp. Zakładana roczna pro-
dukcja energii wyniesie 162,57 MWh. Szacuje się, że ok. dwie trzecie 
energii elektrycznej zużywanej w tych placówkach będzie pochodzi-
ło właśnie z tego odnawialnego źródła energii. Tym samym dzięki 
instalacjom fotowoltaicznym zapotrzebowanie w energię elektrycz-
ną w każdym z tych budynków zostanie zapewnione w ponad 65 �.

Inwestycja ma kosztować 778 090 zł, z czego 85 � gmina pozy-
skała z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany będzie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Realizacja ma potrwać 4 miesiące od podpisania 
umowy. bs

6 ofert, w tym 2 złożone elektronicznie, wpłynęło do urzędu  
w związku z ogłoszonym przetargiem na wybór wykonawcy prze-
budowy dachu w szkole podstawowej w Warszowicach. Trwa ich 
sprawdzanie pod względem zgodności z ogłoszonym przetargiem. 
Trzy oferty finansowo mieszczą się w kwocie, jaką gmina zamierzała 
przeznaczyć na realizację tego zadania, dlatego inwestycja powinna 
w niedługim czasie ruszyć. 

W ramach prac zostanie przebudowany dach na starej części 
budynku. Na pozostałej części dachu pomalowana zostanie bla-
cha i wyremontowane zostanie pokrycie, w tym także nad salą 
gimnastyczną, gdzie planowana jest również wymiana okien.  
Odnowiona zostanie elewacja budynku. Całość robót planowana 
jest do wykonania w tym roku. bs

zd
j. b

s

zd
j. b

s

zd
j. b

s

zd
j. a

rc
hi

w
um



3RACJE GMINNE
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Jaśniej na drogach 
gospodarczych

Łatanie dziur potrwa 
dłużej

W Pawłowicach 
powstało boisko do 
plażowej siatkówki

Trwa projektowanie budowy oświetlenia przy drogach 
gospodarczych w Warszowicach i Pawłowicach.

Pozimowe naprawy dróg potrwają jednak nieco dłużej. 
Z uwagi na obecną sytuację i braki kadrowe w firmach prace 
nie zakończą się w kwietniu, ale zostaną wydłużone do maja.

Pełnowymiarowy i profesjonalny obiekt znajduje się 
na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach (za 
kortem tenisowym). Inwestycja właśnie została ukończona.   

Gmina Pawłowice pod-
pisała umowy z wykonaw-
cami. Ich zadaniem będzie 
zaprojektowanie oświetlenia 
dla 700-metrowego odcin-
ka drogi gospodarczej od  
ul. Zjednoczenia do Dobrej  
w Pawłowicach oraz odcinka 
o długości 900 metrów od ul. 
Zjednoczenia w kierunku ul. 
Szybowej (do posesji nr 116). 
Projekty mają być gotowe do 
sierpnia, aby jeszcze w tym 
roku zakończyć budowę. bs     

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg trwa od marca. Do tej 
pory prace remontowe zostały wykonane w Golasowicach, Pielgrzy-
mowicach i Jarząbkowicach. Obecnie drogowców możemy spotkać 
w Pawłowicach i Pniówku. W maju ekipy remontowe przeniosą się 
do sołectw północnych: Warszowic i Krzyżowic.

Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia kadrowe 
w wielu firmach, prace nie są wykonywane przy pełnej mocy prze-
róbczej. Jednak do końca miesiąca wszystkie ubytki w drogach 
gminnych mają być uzupełnione.  

Naprawy realizowane są w oparciu o ustalony harmonogram. 
Wytypowano również odcinki, które nie nadają się do doraźnych 
prac i zostaną objęte tzw. wielkopowierzchniowym remontem  
i osobnym przetargiem. bs

Boisko o wymiarach 8 na 16 metrów spełnia wszystkie wymogi 
i pozwala nie tylko na treningi, ale także na organizację zawodów. 
Inwestycję realizował Gminny Ośrodek Sportu, ale przy jego powsta-
waniu bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy, a zwłaszcza Piotr 
Mrzyk, członek grupy siatkarskiej Floorsky Pawłowice, który od wielu 
lat z powodzeniem trenuje siatkówkę plażową. – W naszej gminie nie 
ma profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej – uważa. – A wielu 
mieszkańców gra w piłkę siatkową. Takie boisko z pewnością poprawi 
jakość naszych treningów. 

Teren został ogrodzony, zamontowano też piłkochwyty. Podłoże bo-
iska jest wysypane specjalnym piaskiem, który nie kurzy się i nie dostaje 
do oczu. Wykonano również drenaż, aby zapewnić właściwy spływ wody.

Obiekt zostanie udostępniony do użytku już 4 maja! Młodzież szkol-
na będzie mogła z niego korzystać bezpłatnie, natomiast w przypadku 
pozostałych osób będzie obowiązywać płatna rezerwacja. bs     

W maju pierwsze 
koszenie

Gmina Pawłowice podpisała umowy na koszenie 
poboczy dróg gminnych i powiatowych. 

Podobnie jak w roku ubiegłym zaplanowano po 4 koszenia 
na drogach gminnych oraz 3 pełne i jedno z ograniczonym 
zakresem na drogach powiatowych. Zadanie na drogach powia-
towych będzie realizowane wspólnie z Powiatem Pszczyńskim, 
który zabezpieczył na ten cel w swoim budżecie 50 tys. zł. Drugie 
50 tys. zł pochodzi z budżetu gminy Pawłowice. Pierwsze kosze-
nie planowane jest już w połowie maja. bs    

Więcej drzew 
Przy drogach powiatowych w Pawłowicach i Jarząb-

kowicach posadzono 10 młodych drzew. To głównie 
lipy, klony i dęby.

Młode drzewa zostały posadzone w ramach tzw. zasadzeń 
zastępczych.  Za 3 drzewa, które zostały wycięte przy ul. Wodzi-
sławskiej w Pawłowicach, posadzono dziewięć nowych, a przy 
ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach – wycięto i zasadzono jedno. 
Zakupu i nasadzeń dokonał zarządca drogi, czyli Powiatowy 
Zarząd Dróg. bs

Wielkie sprzątanie
Od czego zaczyna się wiosna? 

Zdecydowanie od porządków! W całej gminie trwa grabie-
nie trawników, przycinanie krzewów, sprzątanie ulic.
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Chociaż urząd i gminne jednostki ogra-
niczyły bezpośredni dostęp dla klientów, to 
obsługa  jest nadal prowadzona, a osobisty 
kontakt zastępuje rozmowa telefoniczna, 
 e-mail, elektroniczne systemy obsługi klienta.  
W niektórych przypadkach, kiedy bezpo-
średni kontakt jest konieczny, pracownik 
wychodzi do klienta na zewnątrz budynku, 
a spotkanie odbywa się przy zachowa-
niu dodatkowych środków ostrożności,  
z wykorzystaniem płynów do dezynfekcji, 
jednorazowych rękawiczek, a od 16 kwietnia 
– maseczek na twarzy. W urzędzie nie wpro-
wadzono zmianowości. Urzędnicy przycho-
dzą do pracy na osiem godzin, ale większość 
narad i spotkań z radnymi, sołtysami oraz  
z pracownikami urzędu i dyrektorami jedno-
stek odbywa się zdalnie. Wójt i pracownicy 
urzędu pracują stacjonarnie, za wyjątkiem 
jednej osoby, która pracuje zdalnie.

Inspektorzy urzędu posiadający stosow-
ne uprawnienia branżowe (budowlane, 

elektryczne, sanitarne) regularnie nadzorują  
i kontrolują postęp inwestycji. Zakończyły 
się główne prace budowlane w przedszkolu 
w Warszowicach. Obecnie trwają odbiory 
techniczne, ale do wykonania pozostała 
jeszcze budowa miejsc postojowych, mon-
taż wiatrołapu i windy dla osób niepełno-
sprawnych. Rozbudowuje się przedszkole  
w Pawłowicach, a w ramach dofinansowa-
nia z funduszy Unii Europejskiej wymienia-
ne 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. 

Przedłużająca się pandemia nie po-
zostaje bez wpływu na sytuację finanso-
wą firm działających na terenie naszej 
gminy. Szczególnie drastycznie dotknęła 
ona firmy, ale i nasze jednostki gminne, 
których działalność została zamknięta 
na podstawie rozporządzenia Rady Mi-
nistrów. Przedsiębiorcy zwracają się do 

urzędu gminy w sprawach zwolnienia  
z opłat dzierżawy, wieczystego użytkowania 
jak i odroczenia poboru podatków. W spra-
wie tych wniosków wójt podejmuje indywi-
dualne decyzje odraczające lub zwalniają-
ce. Urząd przygotował też projekt uchwały  
o przesunięciu terminu płatności rat podat-
ku od nieruchomości za maj i czerwiec do  
30 września 2020 roku, a w przypadku firm, 
których działalność została ograniczona roz-
porządzeniem Rady Ministrów - zwolnienia  
z podatku od nieruchomości za miesiąc maj  
i czerwiec. Projekt uchwały będzie głosowa-
ny przez radę gminy podczas sesji 5 maja. 

Sytuacja finansowa firm przekłada się 
bezpośrednio na sytuację finansową gminy. 
Trudno dokładnie w tym momencie oszaco-
wać ubytek w dochodach gminy. Już wcze-
śniejsze ograniczenia związane obniżeniem 
o 1 % stawki PIT oraz wprowadzenie stawki 
zerowej PIT dla osób poniżej 26 roku życia 
obniżyły dochody gmin. Jestem przekonany 
że zaplanowany na 2020 rok podatek CIT  
w wysokości 2,5 mln zł nie wpłynie do bu-
dżetu gminy. Dodatkowo,  po rozliczeniu 
podatku CIT za 2019 r. wynika, że mamy 
obowiązek zwrócić 2 mln zł. Ta sytuacja  
z pewnością wymusi na nas znaczne ogra-
niczenie wydatków bieżących.

Franciszek Dziendziel, 
Wójt Gminy Pawłowice
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Jak pracuje urząd?
Mimo że nie jest możliwa bezpośrednia obsługa 

klientów, sprawy mieszkańców naszej gminy są na bieżąco 
załatwiane przez pracowników urzędu i gminnych jednostek.

Ze względu na bezpieczeństwo klientów i pracowników w czasie 
pandemii koronawirusa, preferowany kontakt z pracownikami urzę-
du to internet oraz telefon. W ważnych przypadkach jest możliwy 
kontakt osobisty z urzędnikiem. W czasie epidemii nie zrezygnowano 
z realizacji usług dla mieszkańców, zmieniła się jedynie ich forma. 

Wszystkie zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, 
ewidencją ludności i dowodami osobistymi, pomocą społeczną, 
świadczeniem usług komunalnych, wydawaniem decyzji administra-
cyjnych np. dotyczących zajęcia pasa drogowego, wycinki drzew czy 
decyzji środowiskowych są załatwiane na bieżąco. Pracownicy urzę-
du wyjeżdżają w teren, jeżeli sprawy wymagają wyjścia na zewnątrz  

w związku z nadzorem inwestycji, wycinką drzew czy ustaleniem granic 
oraz innych spraw mieszkańców. Przedsiębiorcy korzystają z pomocy 
w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Klienci przekonują się, że wiele spraw można załatwić bez wyjścia  
z domu, kontaktując się z urzędem telefonicznie albo mailowo.

Rozmowa telefoniczna z urzędnikiem jest pomocna przy wypeł-
nianiu skomplikowanych formularzy lub wniosków, wtedy kontakt 
z urzędem ogranicza się do wrzucenia przygotowanych dokumen-
tów do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do budynku. 
Oczywiście zdarzają się sprawy, które wymagają bezpośredniego 
kontaktu z pracownikiem, np. odbiór dowodu osobistego. W tych 
sytuacjach klienci korzystają ze specjalnego wydzielonego stanowi-
ska znajdującego się przy wejściu.  Zamontowana szyba zapewnia 
potrzebny dystans. Przy wejściu do urzędu znajdują się również 
środki dezynfekujące. 

Czas kwarantanny zmobilizował sporo osób do założenia profilu 
zaufanego, dzięki któremu wiele urzędowych  dokumentów można 
poświadczać elektronicznie a nie własnoręcznym podpisem. W cią-
gu ostatniego miesiąca do urzędu zgłosiło się ok. 50 osób z prośbą  
o potwierdzenie profilu.         

Bywa, że w porozumieniu z klientem, niektóre sprawy przesuwane 
są w czasie, ale jeżeli sprawa jest ważna dla mieszkańca, urzędnicy 
realizują zadanie, jak na przykład ślub cywilny, który odbył się  
18 kwietnia przy gościach ograniczonych jedynie do świadków,  
z zachowaniem dystansu i w maseczkach na twarzach. 

Telefonicznie oraz mailowo świadczona jest także m. in. pomoc 
społeczna, mieszkańcy mogą korzystać z telefonicznego wsparcia 
psychologów oraz bezpłatnych porad prawnych. bs
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Trzy osoby zarażone w gminie Pawłowice
W sobotę, 25 kwietnia Sanepid poinformował Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie o pierwszym 

przypadku zakażenia koronawirusem w gminie Pawłowice. 28 kwietnia pozytywny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2 
stwierdzono u kolejnego mieszkańca naszej gminy, a 29 kwietnia potwierdzono koronawirusa u trzeciej osoby.

Fałszywy alarm
Pierwsze informacje o zakażeniu koronawirusem dotarły do 

Urzędu Gminy Pawłowice 19 kwietnia. Informacje z Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie mówiły najpierw 
o trzech, a następnie o kolejnych czterech osobach zakażonych  
w gminie Pawłowice. Na szczęście wyniki badań okazały się fałszywe. 
Wszystkie osoby były związane ze szpitalem w Jastrzębiu – Zdroju, 
gdzie wśród personelu oraz pacjentów wykryto źródło rzekomego 
zakażenia. Jednak ponowne wymazy wykluczyły zakażenie korona-
wirusem SARS-CoV u wszystkich osób, także siedmiorga mieszkań-
ców gminy Pawłowice. Tym samym wszystkie wykonane w weekend 
badania, na podstawie których stwierdzono dodatnie wyniki u sied-
miu mieszkańców tej gminy, okazały się błędne. Mieszkańcy zostali 
zwolnieni z izolacji domowej. Informacja o rzekomym zarażeniu 
była efektem błędnie przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Paraliż w szpitalu
Fałszywy pozytywny wynik na koronawirusa u 56 osób z perso-

nelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
spowodował zamknięcie tej jednostki na trzy dni. Placówka wstrzy-
mała przyjęcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Lekarze  
i personel medyczny nie wrócili na noc do domów. Rozważano na-
wet ewakuację 150 pacjentów! Wtedy nadeszły wyniki drugiej serii 
tzw. badań weryfikacyjnych. Okazało się, że nikt nie jest zakażony.  
21 kwietnia wieczorem szpital wznowił działalność. 

Sześć osób zarażonych w powiecie 
W chwili oddawania gazety do druku (29.04.2020) zakażenie ko-

ronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono do tej pory u sześciu osób  
z powiatu pszczyńskiego - u mężczyzny i kobiety z gminy Suszec, 
mężczyzny z gminy Pszczyna oraz u trzech mieszkańców gminy 
Pawłowice (stan na godz.14.00).

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Pszczynie, kwarantanną 
domową na podstawie decyzji administracyjnej sanepidu obję-
tych jest 34 mieszkańców naszego powiatu. Na podstawie danych 
przekazanych przez pszczyńską policję wiemy, że łącznie na terenie 
powiatu w kwarantannie przebywa 148 mieszkańców. W izolatorium 
w Goczałkowicach-Zdroju przebywają osoby zakażone lub z podej-
rzeniem zakażenia, które nie wymagają hospitalizacji, a nie mogą 
izolować się w domu. bs

Pracownik kopalni Pniówek zarażony koronawirusem
26 kwietnia o godz. 15:45 Sanepid przekazał dyrekcji kopalni Pniówek informację o pozytywnym wyniku testu  

u jednego z pracowników kopalni na obecność koronawirusa. Zakażony nie jest mieszkańcem gminy Pawłowice. 

W ciągu około godziny służby 
kopalniane ustaliły listę 29 osób, 
z którymi pracownik miał kon-
takt w ciągu minionych dwóch 
tygodni. - Zgodnie z ustaleniami 
sztabu kryzysowego JSW jesteśmy 
od ponad miesiąca przygotowani 
do takich działań. Najważniejsze 
jest wytypowanie osób, z którymi 
zarażony pracownik miał kon-
takt, aby ustalić wszystkie osoby 
z kopalni Pniówek, które powinny 
zostać objęte kwarantanną – mówi 
Aleksander Szymura, dyrektor do 
spraw pracy w KWK Pniówek. To 
pierwszy potwierdzony przypadek 
koronawirusa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. - Nasz pracownik 
czuje się dobrze. Przebywa w domu. Jesteśmy z nim w stałym kon-
takcie - mówi dyrektor Szymura. 

Kierownictwo kopalni i biuro zarządu JSW ściśle współpracują 
ze służbami sanitarnym. Na bieżąco są przekazywane informacje 
o sytuacji.

Zgodnie z procedurami wdrożonymi w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej na terenie zakładów Spółki już w marcu stworzono 
dodatkowe punkty do mycia i dezynfekcji rąk. Ograniczono liczbę 
osób w windach zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających na 
powierzchnię. Górnicy używają ochronnych masek i okularów nie 
tylko na stanowiskach pracy, ale także w drodze do nich, także 

na powierzchni kopalni. Syste-
matycznie przeprowadzana jest 
dezynfekcja najbardziej newral-
gicznych miejsc - łaźni, lampow-
ni, cechowni i ważnych ciągów 
komunikacyjnych oraz wind gór-
niczych (tzw. szoli). Odkażane są 
także podziemne kolejki i dworce. 
Codziennie odbywa się pomiar 
temperatury ciała wchodzących 
na teren zakładu pracowników. 
Kopalnie od 23 marca pracują  
w specjalnym trybie trzyzmiano-
wym, który ma ograniczyć kon-
takty pracowników pracujących 
na różnych zmianach. 

Pomoc Fundacji JSW
Działająca przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej Funda-

cja zaangażowała się walkę z koronawirusem. Dotąd wraz  
z Zarządem JSW rozdysponowała 1,75 mln zł na walkę z Co-
vid-19. Pieniądze już trafiły na konta placówek medycznych. 
Wsparcie otrzymało siedem szpitali w: Raciborzu, Wodzisławiu 
Śląskim, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju, Sosnowcu, Cieszynie  
i Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz 
niezbędnych środków higieny i ochrony osobistej. Dla szpitala  
w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono 10 respiratorów, a dla placówki 
medycznej w Pszczynie ufundowano 2 respiratory i przekazano 
50 tys. zł na zakup łóżek. bs
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Matury tylko pisemne!
Są nowe terminy! Matury odbędą się 8 czerwca,  

a egzamin ósmoklasisty - 16 czerwca.  

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla 
absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 
8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów 
ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od  
8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą 

Pierwsza łąka kwietna w naszej gminie
Łąki kwietne są już w wielu dużych miastach w Polsce - w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, czy Katowicach. Pierwszy 

teren pełen miododajnych kwiatów powstanie przy inhalatorium w Pawłowicach.   

Przyjmuje się, że jeden metr kwadratowy 
łąki kwietnej wychwytuje tyle samo pyłów 
co pięcioletnie drzewo. Czym więc jest łąka 
kwietna i co w niej takiego wyjątkowego? 

Łąka kwietna to rodzaj trawnika wyma-
gającego minimalnej pielęgnacji, ale też 
znakomity sposób na pięknie zagospoda-
rowaną przestrzeń i czystsze środowisko. 
Dodatkowo taka rabata pełna kwiatów 
jest miejscem schronienia i pożywienia dla 
wielu pożytecznych owadów - pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków 
i małych ssaków. Pszczoły z wielką przyjemnością odwiedzają łąki, by 
zebrać pyłek z kwiatów.

Pierwsze w naszej gminie kwiatowe poletko powstanie na części 
dużej łąki, która znajduje się przy inhalatorium w Pawłowicach.   

Trwają przygotowania terenu. Zanim zostaną wysiane kwiaty, trzeba 
najpierw oczyścić glebę z chwastów i traw. W ruch muszą iść glebogry-
zarka i szpadel. Ziemia musi zostać porządnie oczyszczona z pędów  

i kłączy, aby wysiane nasiona miały miej-
sce na pełny rozwój i nie zostały zagłu-
szone przez chwasty. Na powierzchni 
ponad 1100 m kw. zostanie wysianych 
ponad tysiąc miododajnych bylin i roślin 
jednorocznych. Wśród nich będą m.in. 
lawenda, jeżówka purpurowa, czyściec 
wełnisty, kocimiętka czy trawa ozdobna.  
- Mieszanka została tak dobrana, by kwiaty 
mogły kwitnąć przez cały sezon - od wiosny 

do jesieni. Staraliśmy się również dobrać rośliny miododajne i o różnych 
wysokościach wzrostu. Bujną dojrzałość łąka uzyskuje od drugiego roku 
– mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy.   

Warto zauważyć, że taki ekosystem, w późniejszym okresie użytko-
wania nie wymaga dodatkowego nawadniania i prezentuje się dobrze 
nawet w czasie suszy, którą zapowiadają na najbliższe lata meteorolodzy. 

Bardzo jesteśmy ciekawi jak ta łąka kwietna będzie wyglądać  
i czekamy na efekt końcowy. bs

znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września,  
a jego wyniki poznamy do 30 września.

Ministerstwo uspokaja maturzystów, że proces rekrutacji na stu-
dia będzie nieco zmodyfikowany, ale rok akademicki rozpocznie się  
w normalnym trybie.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz  
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze 
wiosennym, potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie 
się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. 

W związku z nowym terminem egzaminu zmienią się terminy rekru-
tacji do szkół średnich. Informacje o nowych terminach ósmoklasiści 
wkrótce znajdą na stronach internetowych szkół. bs

Tegoroczni maturzyści zakończyli rok szkolny
24 kwietnia naukę w szkołach średnich zakończyli tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Pawłowicach. Ze względu na zagrożenie związane z epidemią koronawirusa, nie mogli spotkać się w szkole, by odebrać 
świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.

To była zupełnie wy-
jątkowa końcówka roku 
szkolnego dla wsz yst-
kich tegorocznych ma-
turzystów. Ostatnie dni 
roku szkolnego musieli 
spędzić z dala od siebie  
i  m u r ó w  s z k o l n y c h ,  
w zaciszu własnego domu  
i ucząc się zdalnie. Gdy-
by nie sytuacja związana  

z koronawirusem, 24 kwietnia świętowaliby ukończenie nauki  
w szkole średniej. W tym dniu odbyłaby się tradycyjna uroczystość 
z wręczeniem świadectw i nagród w obecności samorządowców  
i rodziców. - Nagrody zostaną wręczone jak tylko pozwoli na to 
sytuacja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzież chciałaby spo-
tkać się ostatni raz w szkole i pożegnać z nauczycielami – mówi 
Andrzej Wowra, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Pawłowicach.

W tym roku naukę zakończyło prawie 60 maturzystów z klas 
III A oraz III B Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy IV Techni-
kum Logistycznego. Najlepszymi absolwentami zostali: Marzena 
Konopka (w technikum) oraz Paulina Kowalska (w liceum), która 

otrzymała również zaszczytny tytuł „Primus Inter Pares”, nada-
wany najlepszemu absolwentowi ZSO Pawłowice. Paulina może 
pochwalić się średnią ocen 5,4! Natomiast złoty indeks Akademii 
WSB otrzymała Julia Paszyna. Julia nie musi przystępować do 
egzaminów wstępnych i w nowym roku akademickim będzie 
studiować język angielski na jednej z najlepszych uczelni w Polsce.    

Rozdanie świadectw odbywało się według indywidualnego 
harmonogramu, żeby uczniowie nie gromadzili się w szkole.  
Po dokumenty ukończenia szkoły uczniowie zgłaszali się 28 i 29 
kwietnia. Wprawdzie uczniowie spotkają się jeszcze na maturach, 
bo wszyscy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu dojrzałości, 
ale podczas egzaminów, które rozpoczną się 8 czerwca, stres może 
być dużo większy, niż radość z bycia razem. Dlatego nauczyciele 
razem z uczniami, którzy jeszcze w szkole zostają, przygotowali dla 
maturzystów podziękowania za wspólnie spędzone lata w wersji 
elektronicznej. Filmik można zobaczyć na stronie internetowej 
szkoły ww.zso.pawlowice.edu.pl. 

- Chciałbym życzyć Wam, żebyście czerpali radość z każdej przeży-
tej w życiu chwili i zawsze z optymizmem patrzyli w przyszłość – tymi 
słowami do maturzystów zwrócił się dyrektor szkoły. – Nasza szkoła 
będzie zawsze dla Was otwarta i będzie nam miło, kiedy przyjdziecie 
nas odwiedzić, by tak po prostu porozmawiać.  

 Sabina Bartecka
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Koronawirus w Norwegii, Islandii 

Krzysztof Frymarkiewicz, od 10 lat mieszka w Norwegii, pracuje jako szef kuchni, w wolnych chwilach rapuje

Klaudia Migdał, od 8 lat mieszka na Islandi, pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej

Na Islandii przez cały okres pandemii czynne są szkoły i przedszkola. W Norwegii 27 kwietnia do pracy wrócili fryzjerzy.
Jak wygląda sytuacja związana z epidemią w innych krajach? Zapytaliśmy o to pawłowiczan, którzy na stałe mieszkają 
w Norwegii i na Islandii.  

Na Islandii mieszka 350 tysięcy osób. Na chwilę obecną (z dnia 
23.04) koronawirusa wykryto u prawie 1800 osób. 1500 z nich już 
wyzdrowiało, 15 osób jest w szpitalu, a 5 na intensywnej terapii. 
Wszystkie osoby z koronawirusem zostały odizolowane, ale jedynie 
mała część tych osób została hospitalizowana. Do tej pory zostało 
wykonanych ponad 45 tysięcy testów, robionych przez szpital oraz 
prywatną firmę Decode Genetics. Ja także miałam wykonywany test. 
Warto nadmienić, że każda osoba mieszkająca na Islandii może się za-
pisać na wykonanie testu, nawet nie mając żadnych symptomów. Mój 
wynik na szczęście był negatywny. Testy są wykonywane bezpłatnie. 

Pojawiło się wiele głosów wśród obcokrajowców (w tym wielu 
Polaków), którzy głośno nie zgadzali się z obostrzeniami, stwier-
dzając, że zasady nie są wystarczająco ostre. Między innymi fakt, 
że przedszkola i szkoły podstawowe pozostały dalej otwarte. Nie 
oznacza to braku restrykcji w ogóle. W szkolepodstawowej, w której 
uczę, obowiązuje limit 20 uczniów w klasie, muszą być zachowane 
odstępy między uczniami, zakazane jest używanie przedmiotów 
wspólnego użytku. Zamknięto stołówkę oraz zlikwidowano przerwy 

na dworze. Dyrektor  mojej szkoły zaproponował, aby osoby, które 
obawiają się o swoje zdrowie czy też bliskich, pozostały w domu na 
czas nieokreślony, zachowując przy tym wszystkie prawa pracowni-
cze. Ja chodziłam do pracy cały czas, jednak czasem w klasie miałam 
tylko po 5 - 6 uczniów.

Niestety wzrosła stopa bezrobocia. Na podstawie danych z Urzędu 
Pracy, na koniec marca tego roku zostało zarejestrowanych 38 600 
bezrobotnych. Z tego 24 400 osobom zmniejszono wymiar godzin, 
a 14 200 otrzymywało regularne zasiłki. Rząd islandzki zaoferował 
firmom pokrycie zasiłków dla wzrastającej liczby bezrobotnych. 

Ogólnie na Islandii nie czuć atmosfery paniki, tutaj ludzie są raczej 
spokojni, z resztą jak zawsze, starają się dostosować do reguł i po 
prostu przeczekać najgorsze i dotrwać do momentu aż będzie lepiej. 
Nie ma zakazu wychodzenia z domu, także bardzo dużo osób korzy-
sta ze świeżego powietrza. Dzieci dalej wychodzą się bawić na dwór,  
a dorośli chętnie uprawiają sport. Ja, oczywiście, bardzo się przeję-
łam sytuacją, jak większość znanych mi osób i na Islandii i w Polsce. 
Jednak staram się zachować spokój i zachować pozytywne myślenie. 

W Norwegii podobnie jak w Polsce od polowy marca są za-
mknięte szkoły, obiekty sportowe, restauracje. Centra handlowe 
są czynne, ale mają ograniczone dni otwarcia. Sklepy spożywcze 
pracują normalnie, ale klienci są zobowiązani do zachowania zasad 
bezpieczeństwa. W kontaktach z innymi ludźmi trzeba zachować 
dystans 2 metrów oraz nie można spotykać się w grupie większej 
niż 5 osób. Nie jest to jednak bardzo restrykcyjnie przestrzegane.

Ponieważ w ostatnich dniach dopisuje pogoda, większość ludzi 
spędza czas na świeżym powietrzu, głównie na plażach czy chodząc 
na spacery.  

Statystyki dotyczące liczby zakażeń w Norwegii są w ostat-
nich dniach optymistyczne. Z dnia na dzień maleje ilość ludzi  
w szpitalach, pod respiratorami czy umierających. Natomiast  
21 kwietnia zostały otwarte przedszkola, oczywiście z zachowaniem 
wszystkich środków bezpieczeństwa oraz na specjalnych zasadach.  
W przedszkolach zostały wydzielone strefy, a przedszkolaki zostały 
podzielone na bardzo małe grupy. 27 kwietnia do pracy wrócili 
masażyści, fryzjerzy, kosmetyczki, fizjoterapeuci. Tego samego 
dnia do szkół powróciły dzieci z klas od 1-4. Lekcje odbywają się 
w małych grupach. W przypadku mojej córki, klasa licząca 22 osób 

została podzielona na 6 grup. Do tej pory lekcje odbywały się przez 
internet. Było to możliwe, gdyż w szkole, do której chodzi moja córka, 
każdy uczeń ma swój iPad do zajęć szkolnych. Nauka przebiegała 
bardzo sprawnie i bez kłopotów, gdyż wszystkie materiały były przez 
nauczycieli bardzo dobrze przygotowane.

Moja sytuacja zawodowa nieco się skomplikowała. Ponieważ je-
stem jednych z szefów na basenie i w centrum sportowym w Drøbak, 
które jest nieczynne od 13 marca, mój etat został zredukowany  
o 50 proc. Obecnie zajmuję się ogólnie administracją, kontaktami 
z pracownikami oraz przystosowaniem kuchni do otwarcia, kiedy 
minie zagrożenie. Aby utrzymać pełne zatrudnienie, postanowiłem 
jednak poszukać dodatkowej pracy. Gdy tylko urząd miasta ogłosił, 
że potrzebuje kierowcy, natychmiast się zgłosiłem. Moja praca po-
lega na tym, iż codziennie odbieram próbki badań krwi z 3 miejsc 
przeznaczonych w gminie na badania i wiozę je do szpitala.

W wolnych chwilach tworzę piosenki. Mój najnowszy klip „Po-
czuj energię” napisałem ku pokrzepieniu serc. W trudnym czasie 
epidemii, chcę przekazać wszystkim, że najważniejsza jest rodzina 
i pasja, nie możemy też zapominać o ludziach, którzy potrzebują 
naszej pomocy w tej trudnej sytuacji. 
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Pogotowie w Pawłowicach od 1 maja!
W nocy z 30 kwietnia na 1 maja punktualnie o północy swoją pracę rozpocznie zespół wyjazdowy ratownictwa me-

dycznego. Nad zdrowiem mieszkańców naszej gminy czuwać będzie non stop dwuosobowy zespół pogotowia. 

Siedziba punktu znajduje się  
w ośrodku zdrowia przy ul. Górniczej  
w Osiedlu Pawłowice, gdzie na wezwa-
nie oczekiwać będzie stale dwóch ra-
towników. Pogotowie będzie czynne 24 
godziny na dobę przez 365 dni w roku.

- Uruchomienie nowego miejsca 
stacjonowania zespołu ratownictwa 
medycznego z pewnością skróci czas 
dotarcia do miejsca zdarzenia i pozwoli 
skuteczniej udzielać pomocy – mówi 
Robert Ostrowski, kierownik stacji po-
gotowia ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju. Powstanie punktu nie 
wiąże się z innymi zmianami dla mieszkańców, którzy nadal będą 
wzywać pomoc dzwoniąc pod numer 999. – Dyspozytor wskaże 
karetkę, która w tym momencie jest najbliżej osoby oczekującej 
pomocy. Pacjent trafi do odpowiedniego szpitala. W większości 
przypadków będzie to placówka w Jastrzębiu – Zdroju, ale mogą to 
być także inne oddziały szpitalne – dodaje. 

W Pawłowicach stacjonować bę-
dzie karetka oznaczona literą P. Jest to 
ambulans, który jest dysponowany do 
wypadków, urazów, zachorowań, gdzie 
nie jest wymagane zadysponowanie 
załogi S, kierowanej w stanach zagro-
żenia życia. 

- O powrót pogotowia do Pawłowic 
zabiegaliśmy od 1990 roku – mówi wójt 
gminy Franciszek Dziendziel. – Zadekla-
rowaliśmy swój udział w przygotowaniu 
miejsca i parkingu.

Sprawa nabrała tempa dopiero w tym roku. Pod koniec stycznia 
2020 roku wyrażono zgodę na stacjonowanie ambulansu, a Gmina 
Pawłowice znalazła się w planie działania systemu ratownictwa 
medycznego na ten rok. 

Jak już informowaliśmy na łamach gazety, gmina wyremonto-
wała z własnych środków pomieszczenia dla pogotowia, a prace 
wykonał Gminny Zespół Komunalny. bs

Ile osób może być w kościołach na terenie 
gminy Pawłowice?

Od 20 kwietnia obowiązują nowe ograniczenia co do liczby osób obecnych na nabożeństwach. W kościele na 1 osobę 
musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni. Ile zatem wiernych może znajdować się w poszczególnych świątyniach 
na terenie gminy Pawłowice, nie licząc osób posługujących?

Większość parafii na swojej stronie internetowej zamieściła 
informacje na temat poruszania się i sposobu zajmowania miejsc 
w świątyni. Parafie proszą o umożliwienie uczestnictwa w liturgii  
w pierwszej kolejności osobom zamawiającym intencję mszy. Osoby 
z grup podwyższonego ryzyka są proszone o pozostanie w domach. 
Zaleca się parafianom przyjmowanie komunii św. na rękę. Podczas 
tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, 
aby nie dotykać zewnętrznej części maski. Prawie wszystkie parafie 
w naszej gminie kontynuują transmitowanie w internecie mszy, 
Koronki do Miłosierdzia Bożego i nabożeństw.

Parafia św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach
W eucharystiach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób, łącz-

nie z miejscami w wieży i na chórze.
Parafia prosi o zajmowanie miejsc oznaczonych kartkami  

– 20 osób na dole i 10 na chórze. Od 26 kwietnia przywrócony został 
normalny porządek mszy świętych. Wróciła msza św. o godz. 9.00. 
Wszystkie eucharystie są transmitowane przez internet. Kościół jest 
też otwarty do osobistej modlitwy: w niedziele od 6.30 do 17.00  
i w tygodniu od 6.30 do 17.30.

Parafia Podwyższenia Krzyża św. 
w Osiedlu Pawłowice

Parafia szczegółowo podaje ilość osób mogących uczestniczyć  
w eucharystii: jest to 10 osób w dolnym kościele, 24 osoby w górnym 
kościele i 8 osób na chórze. Parafianie, którzy z racji ograniczeń 
związanych z epidemią, nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie, 
proszeni są do włączenia się w transmisje online za pomocą strony 
internetowej parafii.

Parafia Świętego Michała Archanioła 
w Krzyżowicach

W kościele podczas mszy św. może przebywać maksymalnie  
30 osób. Parafia zachęca, aby korzystać z mszy świętych transmito-

wanych przez radio, telewizję i internet. Z kościoła w Krzyżowicach 
transmitowane są wszystkie msze według porządku nabożeństw. 
Na chwilę obecną nie ma możliwości korzystania ze spowiedzi św. 
w dotychczasowej formie, tzn. w konfensjonale. Można jednak 
umówić się na spowiedź indywidualnie – w celu ustalenie godziny 
i miejsca spowiedzi należy zadzwonić do parafii tel. 32- 472-36-77.

Parafia św. Mikołaja w Warszowicach
W kościele na jednej mszy może przebywać maksymalnie  

30 osób. W tym celu wyznaczone zostały ławki – parafia prosi, aby 
zajmować wskazane miejsca. 

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Golasowicach

Po przeliczeniu metrażu w kościele ustalono, że jednorazowo 
mogą w eucharystii uczestniczyć 23 osoby. Parafia prosi, aby były 
to przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją. Należy 
zachować wszystkie zasady dotyczące stosownego dystansu oraz 
zasłaniania ust i nosa.

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Pielgrzymowicach

W kościele podczas mszy świętej mogą przebywać 22 osoby. 
W związku z tym, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia 
związane z epidemią w tym roku nie będzie nabożeństw majowych, 
zawieszone nadal pozostają także nauki przedślubne. W piątek 
odbywają się odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian. 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: nr tel. 32 7233082.

Parafia Ewanegelicko-Augsburska 
w Golasowicach

Parafia zaprasza na niedzielne nabożeństwo online o godzinie 
9.30. Na aplikacji zoom odbywają się natomiast lekcje religii dla 
wszystkich klas oraz spotkania Rady Parafialnej. bs
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Maseczki dla mieszkańców: akcja trwa 
Wolontariusze, mieszkańcy oraz harcerze z Pawłowickiego Szczepu szyją maseczki dla mieszkańców gminy. Harcerze 

ruszyli w teren, aby zapewnić ochronę mieszkańcom Pawłowic.

Akcja szycia maseczek ochronnych trwa i przybiera na in-
tensywności. Rośnie liczba osób, które postanowiły obdarować 
mieszkańców i placówki medyczne. Nie brakuje też darczyńców 
dostarczających materiały.  

W akcję bardzo mocno zaangażował się Pawłowicki Szczep 
Harcerski CTW. 27 kwietnia harcerze ruszyli w teren, aby rozdać 
uszyte przez siebie maseczki mieszkańcom gminy. - Nasi harce-
rze dzielnie ruszyli na ulice Pawłowic, aby każdy pawłowiczanin 
znalazł w swojej skrzynce pocztowej uszytą przez nas maseczkę.  
I tak małymi krokami i w miarę naszych możliwości będziemy dostar-
czać je każdemu – zapewnia Ewa Tokarczyk - Królik, komendant 
Pawłowickiego Szczepu.

Jak zapewnia: - Oczywiście nadal potrzebujemy pomocy, 
materiału i motywacji, ale deklarujemy, że dopóki starczy nam sił,  
a nasze maszyny nie odmówią posłuszeństwa, będziemy dla was 
szyć i dostarczać wam maseczki!

Wcześniej za sprawą harcerzy maseczki trafiły już do osie-
dlowych sklepów, supermarketów Intermarche i Tesco, Żabki, 
Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice, Urzędu Gminy, Parafii św. 
Jana Chrzciciela z Pawłowic oraz Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego na osiedlu. 

Harcerze zapraszają do współpracy wszystkich chętnych. Jeśli 
ktoś chciałby pomóc szyć maseczki, może skontaktować się te-
lefonicznie z Ewą Tokarczyk–Królik członkiem zarządu Stowarzy-
szenia Inicjatyw Harcerskich dla Dzieci i Młodzieży w gminie Paw-

łowice "Przyjaciele" pod numerem tel. 506 153 095 lub mailowo  
ewciatk2@wp.pl. Również mieszkańcy, którzy chcieliby otrzymać 
maseczki, proszeni są o kontakt ze stowarzyszeniem.

Przypominamy również, że mieszkańcy, którzy mają trudności 
z dostępem do maseczek, mogą je otrzymać w urzędzie gminy. 
Wystarczy przyjść i zadzwonić na Punkt Obsługi Klienta pod 
numer tel. 32 4756 300.  Pracownik urzędu wyjdzie na zewnątrz 
do klienta i wyda maseczkę. 

Gmina sfinansuje również zakup materiału oraz gumek 
potrzebnych do szycia, jeżeli znajdą się organizacje, grupy wo-
lontariuszy, którzy chcieliby się podjąć uszycia większej ilości 
maseczek dla mieszkańców lub osób potrzebujących. W sprawie 
ewentualnej współpracy prosimy o kontakt z urzędem pod nu-
merem tel. 32 4756 347.

Natomiast w połowie kwietnia Gmina Pawłowice zakupiła 
ponad trzy tysiące maseczek, które przekazała mieszkańcom 
powyżej 60. roku życia.    

Dziękujemy! 

Szycie maseczek wymaga spędzenia wielu godzin przy maszy-
nie do szycia. Przygotowanie 10 sztuk zajmuje około jednej godziny,  
a praca krawcowych i krawców od maseczek pozostaje najczęściej 
anonimowa. Wszystkim osobom zaangażowanym w bezintere-
sowną pomoc bardzo dziękujemy. 
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XII konkurs „Malujemy z natury” także online!
Gminny Ośrodek Kultury postanowił online przeprowadzić kolejny zaplanowany na wiosnę konkurs. Tym razem 

będzie to konkurs plastyczny!
Do udziału zapraszamy wszystkich miłośników malarstwa  

i rysunku! Kto może wziąć udział? Mieszkańcy Gminy Pawłowice  
i okolic – dzieci od lat 7, młodzież i dorośli.

Jak wziąć udział w konkursie?
• Namaluj lub narysuj jedną z udostępnionych przez GOK mar-

twych natur. Specjalnie przygotowane kompozycje pojawią się 
na stronie 16 maja o godzinie 9:00.

• Pamiętaj, że oceniamy wyłącznie prace w technice malarstwa 
lub rysunku, prace cyfrowe nie będą oceniane.

• Wypełnij kartę zgłoszenia i zeskanuj (albo zrób zdjęcie).
• Sfotografuj pracę konkursową zgodnie z wytycznymi wymienio-

nymi w regulaminie.
• Prześlij zgłoszenie i zdjęcia pracy na adres:  

konkursy_gokpawlowice@o2.pl
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie 16 maja do godziny 19:00. 

Na stronie internetowej znajdują się regulamin i karta zgłoszenia.

 

Piąte urodziny Centrum Kultury
1000 wydarzeń, 30 tys. sprzedanych biletów i 70 tys. uczestników: bilans pięciolecia istnienia Centrum Kultury  

w Pawłowicach wygląda imponująco!

29 kwietnia Centrum Kultury w Pawło-
wicach świętowało jubileusz 5-lecia funk-
cjonowania! Jego osiągnięcia robią niemałe 
wrażenie. W ciągu 5 lat od otwarcia budynku 
zorganizowano tutaj prawie 1000 różnych 
wydarzeń. Wśród nich były odbywające się 
cyklicznie: Dni Gminy Pawłowice, Przegląd 
Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”, Gmin-
ny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej, Gminne Dyktando im. Heleny Brzozow-
skiej o Tytuł Mistrza Ortografii, Pawłowickie 
Spotkania Teatralne „Melpomania, konkursy 
plastyczne: Malujemy z natury i Wielkanocne 
Jajo, ale też targi pracy i przedsiębiorczości, 
gale taneczne i przeglądy jasełkowe. 

GOK regularnie organizuje również: 
dyskoteki dla dojrzałych, dopołudniowe 

spotkania z kulturą, cykl Wesołe Bajeczki, 
„Podusiowy” teatrzyk dla najmłodszych, 
wystawy w galerii „II Piętro”. 

W doskonale wyposażonej sali wi-
dowiskowej z prawie 300 miejscami dla 
publiczności odbywają się zwykle przy 
kompletnej widowni profesjonalne spekta-
kle teatralne, koncerty i występy kabaretów. 
Łącznie sprzedano około 30 tys. biletów,  
a w imprezach plenerowych wzięło udział 
70 tys. osób! 

GOK Pawłowice to także bogata działal-
ność grup i zespołów: pod egidą Gminnego 
Ośrodka Kultury działa 5 zespołów ludo-
wych, 5 zespołów wokalnych,4 grupy teatral-
no-musicalowe oraz grupa wolontariuszy. 
GOK prowadzi 17 kółek zainteresowań  

z uwzględnieniem grup wiekowych – dla 
dzieci, młodzieży, 4 kursy EDUS dla seniorów, 
Ognisko Muzyczne. 

W ramach inicjatyw lokalnych GOK 
pomaga przy organizacji festynów, świą-
tecznych warsztatów, różnych uroczystości, 
spotkań seniorów.

- Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą 
w organizowanych przez nas wydarzeniach 
i zajęciach oraz wszystkim pracownikom 
zaangażowanym w ich realizację – mówi 
Mariusz Grygier, dyrektor GOK Pawłowice. 
– Mogę powiedzieć, że w kolejnych latach nie 
zabraknie imprez które wpisały się na stałe 
do kalendarza, ale pojawią się również nowe 
pozycje, na które już teraz zapraszamy.

 Sabina Bartecka 
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Najlepsi śpiewacy 
wybrani online

XXIII Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej za nami! Konkurs był wyjątkowy, bo po raz 
pierwszy jury oceniało śpiewaków na podstawie prze-
słanych nagrań.

- Miło było Was posłuchać i zobaczyć. 
Niektórzy z Was nakręcili prawdziwe tele-
dyski, z kolei inni zabrali nas do swojego 
pokoju, a nawet ogrodu – piszą organi-
zatorzy. Serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom i ich rodzicom za udział 
i zaangażowanie! Organizatorzy mają 
nadzieję, że w przyszłym roku konkurs 
odbędzie się na scenie Centrum Kultury, 
gdzie wszyscy będą mieli zapewnione 
te same warunki techniczne. Być może 
zostanie zorganizowany  nowy konkurs 
muzyczny na najlepszy wideoklip? Co Wy 
na to? Obok wyniki:

Kulturalnie w sieci
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach nie zamknął 

swoich podwojów na czas zagrożenia koronawirusem. Prze-
niósł jednak swoją działalność do wirtualnej przestrzeni. Jak 
to wygląda w praktyce?

W akcję zaangażowani są wszyscy pracownicy GOK Pawłowice, 
którzy na co dzień odpowiedzialni są za realizację bogatej oferty 
kulturalnej instytucji. Akcja obejmie serię wizualną w formie filmów 
instruktażowych i edukacyjnych, a także ciekawe transmisje online 
oraz konkursy, akcje i zabawy z nagrodami.

– Zajęć teatralnych nie ma, ale to nie koniec świata! Możecie zro-
bić swój teatrzyk w domu. Oto filmik, w którym przedstawiamy jak 
wykonać ,,Kartkowy teatrzyk domowy". To naprawdę nic trudnego, 
a ile zabawy! - zachęca do zabawy Ewa Sikora, instruktorka zajęć 
teatralnych. - Czekamy na Wasze propozycje. Jaką bajkę wybieracie? 
Która jest Waszą ulubioną? U nas Królewna Śnieżka, na pewno wszyscy 
ją znacie, prawda?

Z grupą „Małą Fanaberia” realizowany jest projekt „Wierszyki 
domowe”. Kiedy rozpoczęła się kwarantanna, grupa pracowała nad 
spektaklem. Koronawirus pokrzyżował plany małych pasjonatów 
teatru, ale nie wyklucza treningów w domu. Instruktorka wysyła 
członkom grupy zadania do domu, zachęca do prób i ich nagry-

wania. Przez internet młodzi adepci otrzymują wskazówki i uwagi 
do dalszej pracy.

W trudnej sytuacji znalazła się również grupa musicalowa eM, 
która w czerwcu planowała premierę swojej nowej sztuki. Już wia-
domo, że premiery w tym terminie nie będzie, ale co się odwlecze, 
to.... Spektakl z piosenkami szwedzkiej grupy Abba ma już swój 
tytuł „Kalejdoskop”. - Kilka dni temu napisałam ostatnie teksty do 
scenariusza – mówi Ewa Sikora. - Cała akcja toczy się w śnie głównej 
bohaterki – pani redaktor z telewizji. Spektakl opowiada o jej przemia-
nie pod wpływem młodych ludzi.

Za oprawę muzyczną przedstawienia odpowiada Monika Ku-
rowska. - Młodzież uczy się piosenek, wysłałam im mailem podkłady 
– mówi. - Wspieramy się i mobilizujemy na grupie na FB.

Grupa Fantazja co tydzień otrzymuje ćwiczenia dykcyjne do 
domów, teksty i podkłady muzyczne, także słuchacze Ogniska Mu-
zycznego mają kontakt ze swoimi nauczycielami, którzy na bieżąco 
przesyłają im zadania. Młodzi plastycy, którzy wyrazili taką chęć, 
od kilku dni otrzymują zadania rysunkowe i plastyczne. W stałym 
kontakcie z instruktorką jest także grupa plastyczna EDUS.                       

Na stronie GOK prezentowane są zadania dla chętnych, np. jak 
zrobić coś z niczego i wykorzystać rzeczy, które mamy w domu.  
Z kartki papieru można na przykład zrobić lalki wachlarzykowe!

Dla wszystkich chętnych są także konkursy online.
Jak widać, kultura nie zniknęła, przeniosła się jedynie do sieci.
 Sabina Bartecka  
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Kategoria przedszkola i klasa 
I szkoły podstawowej

Nagroda: Zofia Karolak, Filip Kwiatoń
Wyróżnienie: Kamila Fizia

Kategoria klasy II-III 
szkoły podstawowej

Nagroda: Franciszek Dziedzic, Emilia Frysz-
kowska, Agata Szczepańska, Krzysztof We-
lchar, Milena Ziebura
Wyróżnienie: Marta Kiełkowska, Jan Piecha-
czek, Dominika Polit, Maja Staniek, Barbara 
Tokarczyk

Kategoria klasy IV-VI 
szkoły podstawowej

Nagroda: Karolina Dąbrowska, Maria Kania
Wyróżnienie: Wiktoria Hejnoł, Nadia Kwiatoń, 
Julia Kuboszek, Wiktoria Paszyna

Kategoria klasy VII-VIII szkoły 
podstawowej i młodzież szkół 

ponadpodstawowych
Nagroda: Katarzyna Wantuła, Julia Wadas, 
Hanna Skorupka, Karolina Żurek
Wyróżnienie: Julia Bortlik, Julia Paszyna
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Od 4 maja czynne boiska sportowe 
Od poniedziałku, 4 maja mieszkańcy będą mogli korzystać z boisk i kortów. Na murawie nie może przebywać jednak 

więcej niż 6 osób, a na korcie – 4 osoby.

- Cieszymy się z tej informacji i już przygotowujemy się do udostęp-
nienia boisk oraz miejsc do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni 
– mówi Tomasz Porwisz, dyrektor GOS Pawłowice. 

Od 4 maja zostaną udostępnione dla maksymalnie sześciu osób 
korzystających na danym obiekcie: boiska piłkarskie, bieżnie lekko-
atletyczne i inne, boiska szkolne i wielofunkcyjne oraz otwarte obiekty 
takie jak: tory wrotkarskie i rolkowe. W przypadku kortów tenisowych,  
w II etapie, zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte. Będzie 
obowiązywał limit czterech osób na kort.

Dla naszej gminy oznacza to otwarcie obiektów Gminnego Ośrod-
ka Sportu: boiska wielofunkcyjnego, kortów tenisowych, boiska do 
piłki siatkowej plażowej. Udostępnione zostaną boiska szkolne oraz 
boisko wielofunkcyjne w Jarząbkowicach. 

Powrót na murawę planują już kluby sportowe i zapowiadają nowe 
rygory organizacyjno-sanitarne. - Zawodnicy muszą przyjść na trening 
przebrani. Rodzice nie będą mogli przebywać w czasie treningu na terenie 
obiektu sportowego, w tym także na trybunach – informuje Robert Sta-
jer, prezes UKS Warszowice. - Nie będzie obowiązywał dotychczasowy 
harmonogram zajęć treningowych. Na boisku będą mogli przebywać 

zawodnicy UKS Warszowice tylko pod opieką trenera, w ramach zajęć 
określonych rozporządzeniem zarządu klubu. Poza zajęciami boisko 
nadal będzie zamknięte. 

Ministerstwo Sportu opracowało także wstępnie kolejne etapy 
powrotu do sportowej rzeczywistości. Będą one wdrażane w zależ-
ności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Informacje na ich 
temat można znaleźć na stronie internetowej rządu: www.gov.pl/
web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc.

Pamiętajmy, że w przypadku korzystania 
z infrastruktury o charakterze otwartym 
będą obowiązywały następujące zasady 

bezpieczeństwa:
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na 

dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku 
nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób 

wchodzących na obiekt),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego 

(poza WC),
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących  

i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezyn-

fekcja po każdym użyciu.

 Sabina Bartecka

To fragment wiersza, który napisała Natalia Dziadek. Dziewczy-
na jest zawodniczką klubu piłkarskiego UKS Rio Pielgrzymowice  
i wzięła udział w konkursie na napisanie wiersza, którego tematem 
jest właśnie pielgrzymowicki klub. 

Wśród nagrodzonych sportowców, którzy nie tylko świetnie 
grają w piłę, ale mają także duszę poety, znaleźli się:  Hanna Oku-
larczyk, Kacper Okularczyk, Tomasz Lewoniuk, Wiktor Krypczyk 
i Grzegorz Machej.

- Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej 
zabawy – mówi Bogdan Bazgier, prezes klubu. – Dla zwycięzców 
mamy pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Najlepsze prace zostały opublikowane na stronie interneto-
wej klubu, a władze klubu w związku ze znoszeniem ograniczeń  
w sporcie już przygotowują się do wznowienia treningów. 

Szczegóły na stronie klubu. bs

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu wydarzenia.

Ze względu na wprowadzenie w naszym kraju stanu pandemii, 

organizatorzy zmienili datę organizacji biegu pod nazwą "Jarząb-

kowicko (za)Dyszka". Nowy planowany termin wydarzenia to 4 paź-

dziernika 2020. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Piłkarze-poeci
„UKS Rio Pielgrzymowice! Tak dziś krzyczą nasi kibice

Trenujemy prawie codziennie i to nawet przyjemne
Trafiamy do bramek idealnie, a nasze marzenia są całkiem realne!
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Basen zamknięty, 
lecz praca wre!

Niech nie zmyli nikogo ta pustka na basenie... praca 
wre! W „Wodnym raju” nie można popływać, lecz czas ten 
wykorzystano na remonty. Po powrocie, klienci na pewno 
zauważą zmiany!  

W związku z trwającą epidemią przyśpieszono prace konserwa-
torskie wykorzystując czas obowiązujących ograniczeń. Przerwa 
technologiczna na basenie w Gminnym Ośrodku Sportu w Paw-
łowicach, która do tej pory miała miejsce w pierwszym tygodniu 
września, została przyśpieszona.

- Zdecydowaliśmy się wykorzystać dostępny czas i zamknięcie 
basenu, aby przeprowadzić większy zakres prac i dokonać remontów, 

na które w ciągu 10 dni przerwy technologicznej nie mogliśmy sobie 
pozwolić  – mówi Tomasz Porwisz, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Pawłowicach.    

Wymieniono wszystkie uszkodzone płytki na basenie, poma-
lowano poręcze oraz ściany, między innymi w pomieszczeniach 
dla ratowników. Naprawiono również uszkodzone ramy luster, 
odmalowano metalowe konstrukcje na basenie i znajdujące się  
w obiekcie szafki.

W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa na wymianę 
ślizgu na zjeżdżalni i wyposażenie tej wodnej atrakcji między innymi 
w pomiar czasu oraz multimedia (dźwięki i światło). – Pojawią się 
lampki, a dzieciom na pewno spodoba się nowa gra. Zabawa będzie 
polegała na tym, aby w czasie jazdy nacisnąć wyznaczone punkty 
znajdujące się we wnętrzu zjeżdżalni – wyjaśnia Tomasz Porwisz. 

Firma będzie miała 6 miesięcy na montaż nowego ślizgu, ale wiele 
wskazuje na to, że zrealizuje prace znacznie szybciej.  

Sauny do remontu  

GOS przygotowuje się również do dużego planowanego remontu 
saun. Złożono już wniosek w Starostwie Powiatowym o pozwolenie 
na budowę. – Planowana jest całkowita przebudowa. Wygląd saun 
zmieni się diametralnie – informuje dyrektor GOS. 

Po przebudowie powstaną trzy sauny: fińska, ziołowa i łaźnia. 
Wszystkie będą nie tylko lepiej wyposażone, ale też bardziej kom-
fortowe i większe. W tym celu zostanie zagospodarowana część 
po solarium i gabinecie masażu. Na klientów będzie czekała strefa 
relaksu z fontanną oraz biosauna z tężnią. W celu schłodzenia będzie 
można wyjść na zewnątrz na wydzielony i zasłonięty taras. bs          

Koronawirus. Bezpłatne porady dla konsumentów
Odwołany lot, wykupione wczasy, wpłacone zaliczki na obozy i kolonie. Wszyscy znaleźliśmy się w nadzwyczajnej 

sytuacji w związku z niemożnością zrealizowania umowy czy terminowego rozpatrzenia reklamacji. Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Pszczynie radzi jak poradzić sobie z problemami. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie udziela bez-
płatnych porad pod numerem tel. 32 449 23 28 (koszt połączenia  
wg taryfy operatora) oraz mailowo konsument@powiat.pszczyna.pl.

Wnioski o podjęcie interwencji, udzielenie porady/informacji 
prawnej/pomocy w sporządzeniu pisma można przesłać również 
na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także drogą elek-
troniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując do-
kumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pakiet porad dotyczących problemów dot. m.in. z usług tury-
stycznych, transportowych czy finansowych, jakie mogą napotkać 
konsumenci w związku z epidemią koronawirusa przygotował Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Porady zamieszczono pod 
adresem uokik.gov.pl/koronawirus.
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INFORMACJE

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).

Możesz odroczyć spłatę zadłużenia wobec ARiMR 
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie 
terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagroże-
nia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobo-
wiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała 
specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl.

Wnioski o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do 
Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, 
w następujący sposób:

• za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.
gov.pl/wps/portal,

• pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl,

• pocztą tradycyjną.

W sytuacji braku możliwości skorzystania  
z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie 
terminu spłaty zadłużenia mogą być również 
przekazywane przy użyciu tzw. wrzutni udo-
stępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

Dopłaty dla rolników: nowe terminy

Eksperci ostrzegają, latem grozi nam poważna susza!

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Wnioski przesyła się do ARiMR za pomocą 
aplikacji eWniosekPlus. Natomiast w terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 roku można składać wnioski o dopłatę 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Poziom wód gruntowych się obniża i wysychają niektóre studnie, Pawłowickie Wodociągi apelują o racjonalne korzystanie 
z wody. Informują też, że w tym sezonie nie będzie można liczyć na tańsze napełnienie przydomowego basenu.    

Pomoc w wypełnieniu wymienionych wniosków można uzyskać 
umawiając z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pszczynie 
z Anną Rogalą - Romanek w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 515 275 909.

Jednocześnie informujemy o terminach składania wniosków nastę-
pujących dotacji:

- do 20 lipca 2020r. można ubiegać się w ARiMR o dotację z PROW 

2014-2020 na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.
- do 17 czerwca 2020r. przedłużony został nabór wniosków w ARiMR 

o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej” z PROW na lata 2014-2020. To oferta pomocy skierowana do rolni-
ków, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim 
pomorem świń.

Nasila się problem deficytu wody  
i związanego z nim zjawiska suszy hy-
drologicznej. Jest to wynikiem przede 
wszystkim zmian klimatu: łagodne zimy  
i brak opadów nie wpływają korzystnie 
na pokłady wodonośne, z których czer-
pana jest woda pitna do naszych domów. 

W trosce o środowisko oraz zasoby 
wodne Wodociągi Pawłowice apelują 
o racjonalne gospodarowanie wodą. 
Wzorem sąsiednich przedsiębiorstw 

wodociągowych wycofane zostają: wnioski 
o nienaliczanie opłat za kanalizację sanitarną 
na potrzeby napełnienia basenu, jak również 
o napełnienie basenów ogrodowych przez 
pogotowie wodociągowe. 

Pawłowickie Wodociągi apelują o ogra-
niczenie podlewania ogródków, trawników, 
mycia samochodów czy napełniania przydo-
mowych basenów wodą z sieci wodociągowej 
w szczególności w czasie weekendu, kiedy 
notowane są największe pobory wody.

 
Kronika Policyjna

Kraksa w Golasowicach
We wtorek, 21 kwietnia około godziny 20.40 na DW - 938 

w Golasowicach doszło do wypadku z udziałem dwóch sa-
mochodów osobowych. Na miejscu interweniowali strażacy 
i policjanci.

Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, ale na szczęście obe-
szło się bez rannych. Zawiniła kierująca samochodem marki 
BMW, która nie wyhamowała i najechała na tył audi. Obydwa 
samochody nadają się do kasacji. Utrudnienia w ruchu trwały 
około 45 minut.
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REKLAMY I INFORMACJE

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

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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Aquatica Pawłowice 
ma już 15 lat!

strona  12

Podsumowanie roku 
2019 i plany na rok 
bieżący
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Ciężarówka w ogniu 
na DK-81 w Warszowicach
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wodny plac zabaw?
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odbiorów 

Ta sala będzie tętnić życiem!

strona  2

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości
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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

Ogłoszenia wywieszane są na 
tablicy przed urzędem

Z powodu zagrożenia koronawirusem funkcję urzędowej 
tablicy ogłoszeń pełni tablica ustawiona przy ul. Zjednoczenia. 
Tam zamieszczane są wszystkie ważne komunikaty i informa-
cje, które muszą być wywieszane na tablicy ogłoszeń. Można 
również skorzystać z tablicy online znajdującej się na stronie 
internetowej gminy – www.pawlowice.pl. 

DYŻUR OPTYCZNY 
- PAWŁOWICE
MÓJ BEZPIECZNY 
SALON OPTYCZNY

Nie pozostawiając Was bez opieki optycznej prowadzimy dla Was dyżur 
w salonie w Pawłowicach!  Odpowiadając na Wasze potrzeby w razie: 

• awarii okularów, 

• wykonania badania,

• wykonania nowych okularów

• zakupu soczewek kontaktowych.

Jesteśmy dla Was!

Pawłowice, ul. Mały Rynek 6

 695 000 699
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Z ŻYCIA GMINY

Masz duszę podróżnika, który chce poznawać ciekawe i eg-
zotyczne zakątki świata? Mimo kwarantanny marzą Ci się dalekie 
wyprawy? Nic prostszego! W ramach Tygodnia Bibliotek, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zaprasza na PIERWSZE SPOTKA-
NIE ONLINE. Naszym gościem będzie Robert Gondek - doskonale 
znany podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki, autor licznych pokazów 
podróżniczych.

,,Zimbabwe i Malawi są OK?"
W październiku 2013 roku Robert Gondek odwiedził Malawi. Nie 

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że celem podróży były 
góry Mafinga i zdobycie najwyższej góry Zambii. Jak się okazało, 
nie lada wyzwaniem było samo jej znalezienie. Sprawa skompliko-
wała się jeszcze bardziej, gdy na miesiąc przed podróżą zmieniono 
przebieg granicy pomiędzy Zambią i Malawi i jeszcze przez wiele 
miesięcy trudno było uzyskać informacje o jej przebiegu i umiej-
scowieniu góry… To dopiero początek pasjonujących przygód, ciąg 
dalszy poznamy w trakcie spotkania!

Przed ekrany tabletów i komputerów zapraszamy 8 maja (piątek) 
o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się na FACEBOOKOWYM PROFILU 
BIBLIOTEKI - www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-
-Pawłowicach-437888466405720/

8 maja, godz. 17.00
FACEBOOKOWY PROFIL BIBLIOTEKi 

#NieZostawiamCzytelnika

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach umożliwia swoim czy-
telnikom darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi, w ramach 
Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego. Legimi 
to tysiące bestsellerów i nowości: kryminałów, fantastyki i SF, powieści 
obyczajowych, romansów i wiele innych… do czytania za darmo na 
czytnikach, tabletach i smartfonach. W sumie 60 tys. tytułów!

Żeby skorzystać z serwisu, trzeba pobrać w bibliotece centralnej 
miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana 
jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kody wydawane są podczas 
osobistych wizyt w bibliotece centralnej, a obecnie mailowo i/lub 
telefonicznie: gbp@pawlowice.pl; 32/47-22-198 w godz. 9.00-14.00.


