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Wstępna wizualizacja poglądowa BBR - moduł przystankowy rowerowy rekreacyjny Bike&Ride

Załącznik 24 do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice"

Wstępna wizualizacja poglądowa BRR - widok od frontu przystanku rowerowego

Wstępna wizualizacja poglądowa BRR - widok z boku przystanku rowerowego

Wstępna wizualizacja poglądowa BRR - widok z boku przystanku rowerowego

Wstępna wizualizacja poglądowa BRR - widok z góry przystanku rowerowego

Niniejsze opracowanie jest objęte ochroną praw autorskich i pokrewnych. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nowoczesny i ekologiczny sposób komunikacji

W lipcu ruszą prace? Suche gałęzie 
zostały wycięte 

Gmina pozyskała niespełna 5,5 mln zł z Unii Europejskiej na projekt związany z rozbudową infrastruktury trans-
portu zbiorowego. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności systemu komunikacji dzięki integracji co najmniej  
3 środków transportu: roweru, autobusu i samochodu. 

Gmina ogłosiła przetarg na budowę sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym oraz powiększeniem 
biblioteki w Golasowicach.

Zostały przycięły suche gałęzie zwisające na drogą  
- ul. Krótką w Warszowicach. 

3 czerwca została podpisana umowa 
na to zadanie, którego realizacja wzbogaci 
każde sołectwo o nowe obiekty związane  
z komunikacją i transportem. Lokalizacja głów-
nych punktów pokrywa się z już istniejącymi 
przystankami i centrami komunikacyjnymi 
danego sołectwa. W ich skład wejdą między 
innymi: zadaszenia z paneli fotowoltaicznych 
dla postoju samochodów osobowych oraz 
rowerów, miejsca do odpoczynku dla rowerzy-
stów, automatyczne toalety samoczyszczące 
oraz urządzenia edukacyjno-zabawowe, z któ-
rego będą mogły korzystać dzieci oczekujące  
z rodzicami na kontunuowanie podróży. 

Niektóre istniejące przystanki również 

będą przebudowane, dzięki czemu staną się 
bardziej komfortowe i bezpieczne. Część z nich 
będzie zadaszona panelami fotowoltaicznymi, 
a prąd wyprodukowany w ramach instalacji 
będzie wykorzystany do oświetlenia przystan-
ków i elektronicznych tablic informacyjnych. 

Parkingi dla rowerów, zwane Bike &  Ride, 
na których mieszkańcy będą mogli zostawić 
swój jednoślad i dalej podróżować autobusem 
lub samochodem, również będą posiadały 
dachy w formie paneli fotowoltaicznych, aby 
oświetlać miejsce parkingowe. 

Projekt realizowany jest w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj”, co oznacza, że to wykonawca spo-
rządzi projekt budowlany, uzyska pozwolenie 

na budowę, a później zrealizuje roboty według 
wykonanego przez siebie projektu. Całkowity 
koszt inwestycji to 6 mln 850 tys. zł, z czego 80� 
sfinansowane zostanie ze środków unijnych.

W tym roku potrwają prace projektowe, 
a realizacja rozpocznie się w drugiej połowie 
2021 roku. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to wiosna 2022 rok.

Nowatorski projekt poprawi jakość trans-
portu, umożliwiając mieszkańcom bezpieczne 
połączenie podróżowania rowerem samo-
chodem i autobusem. Dodatkowym efektem 
zadania będzie zmniejszenie emisyjności 
transportu poprzez promocję jazdy na rowerze 
i zastosowanie rozwiązań fotowoltaicznych.  

Prace polegać będą na wyburzeniu dotychczasowej sali gimna-
stycznej, w jej miejsce powstanie sala o wymiarach 23 m na 12 m.  
To ponad dwa razy więcej przestrzeni niż obecnie. Przy sali powstaną 
nowe pomieszczenia będące zapleczem sportowym i sanitarnym. 
Powiększy się również znajdujące się obok pomieszczenie biblioteki.

Z uwagi na rozbudowę, która obejmie drogę dojazdową i parking 
wewnętrzny przy szkole, konieczne będzie przeniesienie drogi i par-
kingu w inne miejsce. Docelowo zmieni się organizacja ruchu poprzez 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wjazdem od strony  
ul. Nałkowskiej oraz wyjazdem od ul. Sienkiewicza.

Prace będą trwały niespełna rok od podpisania umowy. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja rozpocznie się  
w lipcu, a z nowej sali dzieci będą mogły korzystać w roku szkolnym 
2021/2022. bs       

Usunięto wszystkie suche gałęzie oraz te, które zwisały nad drogą 
i ograniczały możliwość bezpiecznego przejazdu maszyn rolniczych 
i samochodów.

Prace przeprowadziła brygada GZK Pawłowice, która również 
uporządkowała teren po wycince. Ze względu na wysokość drzew 
konieczne było użycie zwyżki. Takie prace są prowadzone przez 
GZK cyklicznie. Wcześniej na ul. Górka przycięto wrastający w drogę 
żywopłot.  W przypadku ul. Krótkiej wycinka miała również na celu 
poszerzenie pasa drogowego, który w części od drogi krajowej został 
zawężony przez drzewa. 

Nie są to jedyne prace, które w najbliższym czasie zostaną wyko-
nane w tej części Warszowic. Na ul. Krótkiej planowana jest wymiana  
oświetlenia na ledowe (takie lampy pojawią się na każdym słupie) oraz 
poprawa organizacji ruchu m.in. poprzez montaż progu. bs            

Wstępna wizualizacja poglądowa BR1 - moduł parkingowy rowerowy Bike&Ride.

Załącznik 23 do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice"

Wstępna wizualizacja poglądowa BR1 - widok od frontu wiaty rowerowej

Wstępna wizualizacja poglądowa BR1 - widok z boku wiaty rowerowej

Wstępna wizualizacja poglądowa BR1 - widok z boku wiaty rowerowej

Wstępna wizualizacja poglądowa BR1 - widok z góry wiaty rowerowej

Niniejsze opracowanie jest objęte ochroną praw autorskich i pokrewnych. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
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Wstępna wizualizacja poglądowa ZAB- przystankowe urządzenie edukacyjno-zabawowe

Załącznik 26 do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice"

Wstępna wizualizacja poglądowa ZAB - widok od frontu

Wstępna wizualizacja poglądowa ZAB - widok z boku

Wstępna wizualizacja poglądowa ZAB - widok z boku

Wstępna wizualizacja poglądowa ZAB - widok z góry

Niniejsze opracowanie jest objęte ochroną praw autorskich i pokrewnych. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
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Wstępna wizualizacja poglądowa WC - toaleta publiczna kontenerowa automatyczna

Załącznik 25 do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice"

Wstępna wizualizacja poglądowa WC - widok od frontu toalety publicznej

Wstępna wizualizacja poglądowa WC - widok z boku

Wstępna wizualizacja poglądowa WC - widok z góry toalety publicznej

Wstępna wizualizacja poglądowa WC - widok z boku toalety publicznej

Niniejsze opracowanie jest objęte ochroną praw autorskich i pokrewnych. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
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AKTUALNOŚCI

W Pielgrzymowicach 
budują kanalizacjęUl. Zapłocie: 

jest decyzja! Dobiegają końca prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej i przebudową sieci wodociągowej przy  
ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach. W sołectwie trwa 
jeszcze budowa 5 km kanalizacji na ul. Borowej i Gruntowej.

Gmina Pawłowice otrzymała zezwolenie na realizację 
przebudowy ul. Zapłocie, co pozwoli ogłosić postępowanie 
przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Cieszyńskiej polega na 

wymianie rur na odcinku o długości 1372 m. Nowe rury wykona-
ne z tworzywa sztucznego mają większą średnicę, co jest zgodne  
z wymogami przeciwpożarowymi i zapewnia odpowiednie parametry 
wydajności oraz ciśnienia. Natomiast nowa sieć kanalizacyjna powsta-
je na odcinku 858 m, dodatkowo na długości 362 m budowana jest 
kanalizacja tłoczna. Ze względu na różnice w terenie konieczne było 
zabudowanie dwóch przepompowni ścieków (przy drodze DW938 
oraz w rejonie ul. Cieszyńskiej 12). Realizacja obu inwestycji wiązała 
się z wykonaniem przewiertu pod drogą wojewódzką nr DW 938. 
Prace mają potrwać do końca lipca.

Równocześnie trawa budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku  
ul. Borowej oraz ul. Gruntowej w Pielgrzymowicach. W ramach tej 
inwestycji postanie ok. 5 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy prze-
pompownie ścieków. Wymieniona zostanie również nawierzchnia 
asfaltowa na ul. Gruntowej. Prace potrwają do końca maja 2021 roku.

Z uwagi na trwające prace na drodze wojewódzkiej do Pszczyny 
i związane z nimi objazdy, w pierwszej kolejności prace obejmą 
odcinek drogi od torów kolejowych do ul. Wyzwolenia (w kierunku 
na Pszczynę). Inwestycja obejmie budowę nowej nawierzchni jezdni 
o szerokości 5,5 metra oraz budowę chodnika. W ramach zadania 
zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz  przebudowane 
zostaną sieci energetyczna, oświetlenia drogowego i teletechniczna. 
Drugi etap inwestycji jest zaplanowany do przebudowy w przyszłym 
roku wraz z ul. Górka.

Ulica Zapłocie pełni ważną funkcję komunikacyjną dla mieszkań-
ców Pawłowic. Stanowi objazd w przypadku zalania drogi powiatowej 
ul. Wyzwolenia. Ponieważ ul. Zapłocie znajduje się na terenie szkód 
górniczych, dlatego KWK Pniówek w ramach zabezpieczenia obiek-
tów przed skutkami tych szkód, poniesie również koszty związane  
z przebudową drogi. bs

Dach zostanie 
odmalowany

Zostanie odnowiony dach domu przedpogrzebo-
wego przy cmentarzu komunalnym w Pawłowicach.

Prace na zlecenie GZK Pawłowice wykona firma zewnętrz-
na. Szary dach zmieni swój kolor na ceglasty, nawiązując do 
znajdującego się nieopodal probostwa. Wcześniej brygada 
GZK Pawłowice pomalowała podbitkę dachu i elewację. Prace 
potrwają do połowy lipca.bs   

Nowe drzwi
W Domu Ludowym w Pniówku zostaną wymienione drzwi. 

Aluminiowe drzwi były nieszczelne i o ich wymianę zwrócili 
się mieszkańcy, zgłaszając inwestycję do realizacji w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Łącznie wymienionych zostanie 8 drzwi 
w sali, w której odbywają się imprezy i 2 drzwi wejściowych do 
budynku. Inwestycja będzie kosztować ok. 36 tys. zł i zostanie 
sfinansowana z budżetu gminy. 20 tys. zł zostanie przekazanych 
w ramach Funduszu Sołeckiego.  

Prace zostaną zrealizowane do połowy sierpnia. bs
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Zdalne obrady radnych
2 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Pawłowice. Z uwagi na sytuację epidemiczną po raz kolejny radni obradowali 

online. Sesję prowadził przewodniczący rady Andrzej Szaweł.

Swoje sprawozdanie  z działalności urzę-
du i jednostek w okresie międzysesyjnym (od 
9 maja do 2 czerwca) przedstawił wójt Fran-
ciszek Dziendziel, dużą uwagę poświęcając 
rozwijającej się epidemii.  Aby przyspieszyć 
badania wśród mieszkańców gminy,  gmina 
współfinansuje testy na obecność koronawi-
rusa dla 300 mieszkańców wskazanych przez 
sanepid. Wójt złożył też wniosek do Woje-
wody Śląskiego o środki unijne w kwocie  
1 mln 143 tys. 832 zł na pokrycie dotych-
czas poniesionych kosztów oraz wydatków 
zaplanowanych do końca czerwca na walkę 
z koronawirusem.

W związku z pandemią w trudnej sytuacji 
znalazło się wielu przedsiębiorców w naszej 
gminie. Na podstawie wniosków, które wpły-
nęły do urzędu gminy od przedsiębiorców, 
do końca września odroczono płatność 
podatków w wysokości 2.100.000 zł. Roz-
patrywane są też wnioski najemców lokali 
użytkowych gminy Pawłowice o odroczenie  
i zmniejszenie wysokości dzierżaw i czynszów.

Wójt poinformował, że w ramach środ-
ków unijnych z programu „Zdalna szkoła” 
gmina kupiła 61 laptopów, które zostały 
już przekazane do szkół. Bez większych 
problemów prowadzone są też prace przy 
przebudowie przedszkoli w Warszowicach  
i Pawłowicach. W Osiedlu Pawłowice i Pniów-
ku dobiega końca wymiana oświetlenia so-

dowego na ledowe z nowym okablowaniem 
i słupami. Kończą się remonty cząstkowe 
dróg gminnych, a w najbliższych dniach 
rozpocznie się wielkopowierzchniowa 
wymiana zniszczonych nawierzchni asfal-
towych. Gmina spłaciła też  65 � kredytu 
zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na budowę stacji uzdatniania wody i budowę 
studni głębinowych w Warszowicach. Pozo-
stała część pożyczki w wysokości 1.367.000 
zł została umorzona i zostanie przeznaczo-
na na działania proekologiczne w gminie. 
Gmina podpisała też umowę z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego na dofinansowanie 
w wysokości 5,458 mln zł (całkowity koszt 
6,9 mln zł) na budowę centrów przesiad-
kowych we wszystkich sołectwach gminy. 
Podpisano też umowę z wykonawcą na 
realizację tego zadania.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Pawłowice na lata 2020 – 2024 oraz uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2020. Po tym, jak projekty uchwał zostały 
wycofane z porządku obrad podczas sesji  
8 maja, uchwały ponownie trafiły pod obrady 
komisji. Ostatecznie radni wycofali z budżetu 
gminy trzy zadania inwestycyjne: budowę 
auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Osiedlu Pawłowice, przebudowę budynku 

gospodarczego przy przedszkolu w Pielgrzy-
mowicach oraz budowę placu zabaw przy szkole  
w Pielgrzymowicach, z którego miała korzy-
stać grupa sześciolatków rozpoczynająca od 
września zajęcia w budynku szkoły. Pozostałe 
inwestycje jak: budowa sali gimnastycznej i bi-
blioteki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Golasowicach, budowa sali gimnastycznej  
i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Krzyżowicach, przebudowa ul. Zapłocie 
w Pawłowicach czy przebudowa Domu Kul-
tury w Osiedlu Pawłowice zostały w budżecie  
i będą realizowane bez zmian.

Radni uchwalili również stawki opłat za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 
1 lipca mieszkaniec za odbiór odpadów 
segregowanych zapłaci 22 zł. W związku  
z ubiegłoroczną zmianą ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku na terenie gminy 
do segregowania odpadów zobowiązani 
są wszyscy mieszkańcy. Jednocześnie 
uchwalono zwolnienie z części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości kompostują-
cych odpady biodegradowalne w kompo-
stowniku przydomowym. Oznacza to, że 
mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy 
zadeklarują kompostowanie, otrzymają zniż-
kę w wysokości 3 zł, czyli stawka za odbiór 
odpadów w ich przypadku  wyniesie 19 zł.   

Radni przyjęli również program profilak-
tyczny zapobiegania nadwadze i otyłości 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
,,Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020 – 2025. 
Gmina w drodze konkursu wybierze wyko-
nawcę zadania i od września, jeżeli sytuacja 
epidemiczna się ustabilizuje, w gminnych 
przedszkolach będą realizowane zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i rodziców dotyczące 
zdrowego stylu życia i prawidłowego ży-
wienia. Przedszkolaki będą miały wykony-
wane pomiary wzrostu i masy ciała, a dzieci  
z nadwagą i otyłością będą objęte specjali-
styczną opieką.

Relację z sesji oraz projekty uchwał moż-
na znaleźć na www.pawlowice.pl.

FIRMA Z TRADYCJAMI 2020

Hurtownia 
Materiałów 

Budowlanych 
Czesław Goszyc
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5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

30 lat pawłowickiego samorządu!
27 maja 1990 r., równo 30 lat temu, po raz pierwszy wybraliśmy radnych gmin. O roli samorządu i o tym, co udało 

się osiągnąć przez 30 lat, rozmawiamy z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzielem, który od początku tworzył gminny 
samorząd i aktywnie działa w nim do dziś. 

- 27 maja 1990 r. miały miejsce pierwsze 
wybory do rady gminy. Były to pierwsze 
wolne wybory po II Wojnie Światowej, które 
pozwoliły na rozwój polskiej samorządności. 
Na pamiątkę tych wyborów 27 maja samo-
rządowcy polscy obchodzą jako Dzień Sa-
morządu Terytorialnego. Jak Pan wspomina 
wybory, które zmieniły obraz Polski?

- Podczas wyborów w 1990 roku czuło się 
wokół powiew wolności, nadziei, zmiany w Polsce.  
To był piękny czas, kiedy uwierzyliśmy, że możemy 
zmieniać rzeczywistość wokół siebie i z wielkim 
entuzjazmem do tego przystąpiliśmy.

- Był Pan jedną z osób współtworzących 
Komitet Obywatelski.

- Najpierw jednak w 1986 roku powołaliśmy 
oddział Związku Górnośląskiego. Należało do 
niego kilkudziesięciu mieszkańców, aktywnych 
i gotowych do przemian, które wkrótce miały 
nadejść.  Ze względu na upolitycznienie Związku 
na szczeblu wojewódzkim zdecydowaliśmy się 
po kilku latach na jego zawieszenie. Odcinając 
się od polityki, spośród działaczy oddziału zostali 
powołani członkowie Komitetu Obywatelskiego, 
który stanowił trzon pierwszej rady gminy. Prze-
wodniczącym Komitetu był Franciszek Klimosz, 
ja pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. 
Spotykaliśmy się w Urzędzie Gminy, na co wyraził 
zgodę ówczesny naczelnik Zygmunt Wierzyński 
oraz w domu kultury w Pawłowicach. To dowód 
na to, że w naszej gminie przemiany dokonywały 
się w pokojowy sposób. 

- Jakie nastroje panowały wśród miesz-
kańców?

- Była nadzieja na lepsze rządzenie przez 
nowych ludzi. Panowało przekonanie, że są to po 
raz pierwszy całkowicie wolne wybory, które przy-
czynią się do likwidacji starych układów. Nadzieje 
pokładane w tych wyborach były ogromne, ale tak 
naprawdę nikt do końca nie rozumiał, czym jest 
samorząd terytorialny i jak należy nowe struktury 
organizować.  

-Spośród 22 radnych aż 21 wywodziło 
się z Komitetu Obywatelskiego. Jednak 
pierwszym wójtem gminy został mieszkaniec 
Jastrzębia-Zdroju.

- Nie mieliśmy w naszej gminie lidera zwią-
zanego z Solidarnością. Aktywnie w naszym 

regionie działał wtedy Ryszard Bonczar, działacz 
Solidarności z Jastrzębia –Zdroju. Radni postano-
wili powierzyć mu stanowisko wójta gminy. Jego 
zastępcą został Franciszek Klimosz. Pierwszym 
przewodniczącym Rady Gminy był Eugeniusz Pa-
jąk, a zastępcami: Ryszard Mazur i Jan Tokarczyk. 
W 1992 roku Ryszard Bonczar złożył rezygnację. 
Ogłoszono konkurs na stanowisko wójta gminy. 
W wyniku konkursu wójtem gminy został Jan 
Tokarczyk, mieszkaniec Warszowic, a jego zastępcą 
Jan Pisarek. Kolejne zmiany w samorządzie doko-
nały się w 1994 roku, kiedy wójtem gminy został 
Damian Galusek. Funkcję jego zastępcy pełniła 
Regina Piechaczek. Rada Gminy zdecydowała 
się powierzyć Damianowi Galuskowi obowiązki 
wójta gminy ze względu na ogromne wyzwania 
inwestycyjne, które czekały gminę w najbliższych 
latach oraz z uwagi na doświadczenie wójta  
w tym zakresie.   

Wielu młodych mieszkańców gminy wierzyło 
w możliwość dokonania przemian gospodarczych  
i ustrojowych. Program wyborczy Komitetu Obywa-
telskiego stał się programem działania Rady Gminy 
jako odpowiedź na uzyskane poparcie wyborców. 

– Jak wyglądały początki samorządu? Na 
co położono największy nacisk?

- Na początku lat 90. samorządowcy z przy-
musu zostali menedżerami. Z przymusu, bo bez 
doświadczenia trzeba było zarządzać budową 
podstawowej infrastruktury. Tworzyliśmy prak-
tycznie od zera zręby lokalnej samorządności  
i nowe zasady funkcjonowania gminnego orga-
nizmu. Nasze działania zaczęliśmy od podstaw, 
a więc ustanowienia herbu, flagi, statutu oraz 
granic. Od samego początku funkcjonowania 
gminy w nowych warunkach radni za głów-
ne zadanie przyjęli zwiększanie dochodów 
budżetu gminy, od którego wielkości zależa-
ła realizacja zaplanowanych zadań. Jednym  
z najważniejszych celów, jakie przyjęła Rada Gminy  
I kadencji było przywrócenie sołectwa Pniówek 
wraz z kopalnią w granice administracyjne gminy. 
Udało się to 1 stycznia 1993 roku. 

- Przez pierwsze lata duży nacisk położo-
no na uzbrojenie terenów gminy. Powstały 
setki kilometrów gazociągów, wodociągów 
czy kanalizacji. 

- To prawda, w ciągu kilku lat gmina została 
w całości zwodociągowana, zgazyfikowana  
i stelefonizowana, w czym duży udział mieli miesz-
kańcy poprzez Społeczne Komitety. Mieszkańcy 
bardzo angażowali się w te działania i chętnie 
je współfinansowali. Każdy chciał mieć w domu 
gaz, wodę, telefon. Ja sam miałem do wykopania 
100 metrów rowu pod gazociąg. Pamiętam, że 
do pracy przystąpiłem z całą rodziną – nawet 
moje dwie małe córki wzięły w ręce łopatki. 
Chodziło się także od domu do domu i zbierało 
zapisy na telefon. Byliśmy u proboszcza, który jako 

jeden z nielicznych miał wtedy telefon na „korbkę”  
i przekonywaliśmy do zapisów, aby można było 
w Pawłowicach uruchomić centralę telefoniczną 
do obsługi mieszkańców. Stało się to w 1995 roku, 
wcześniej w gminie funkcjonowała centrala na 
180 numerów.  

- Przez lata pawłowicki samorząd nieusta-
nie się zmieniał.  

- Pierwsze lata samorządności były burzliwe, 
bo wszyscy uczyli się funkcjonowania w nowych 
strukturach. Jednak każdy rok działania w nowych 
warunkach stawał się coraz łatwiejszy w zrozu-
mieniu idei samorządności. Rosła kompetencja 
gmin, a wraz z nią liczba świadczonych usług dla 
mieszkańców. Wraz z rozwojem firm zwiększały 
się wpływy do budżetu gminy, a to oznaczało, że 
gmina coraz więcej środków może przeznaczać na 
inwestycje. Na początku skupiliśmy się na szkołach 
i przedszkolach oraz obiektach sportowych – po-
wstał basen, hala sportowa, boiska, następnie 
przystąpiliśmy do remontów domów kultury  
i innych gminnych obiektów. Z gminy typowo 
rolniczej staliśmy się gminą przemysłowo-rolniczą, 
w której funkcjonuje ok. 1350 firm. Warto dodać, 
że przez trzy dekady nasze spojrzenie na samorząd 
zupełnie się zmieniło. Wypracowane zostały spo-
soby, które pozwoliły mieszkańcom (m.in. poprzez 
coroczne zebrania wiejskie) wpływać na to, co 
dzieje się w gminie, współdecydować o kierunku 
jej rozwoju.      

- Co uważa Pan za sukces samorządu?
- Jestem przekonany, że samorząd sprawdza 

się na każdym szczeblu. Przez te 30 lat udało się 
zbudować wśród mieszkańców poczucie odpo-
wiedzialności za swoją miejscowość. Poczucie, 
że tworzą lokalną wspólnotę, że mają realny 
wpływ na jej rozwój i kształt. Dzięki niezależności 
decyzyjnej i finansowej, samorząd wybrany przez 
mieszkańców ma możliwość podejmowania 
lepszych działań i sprawniejszej ich organizacji. 
To właśnie możliwość decydowania o własnych 
sprawach jest sercem samorządności. Samorzą-
dy dobrze wykorzystały możliwości rozwojowe, 
jakie dały im rozszerzane sukcesywnie w latach 
90. kompetencje, a później integracja z Unią 
Europejską. Samorząd jest bliżej ludzi i lepiej zna 
ich realne potrzeby.

 - Od 30 lat samorząd organizuje nas  
w demokratyczną wspólnotę obywateli,  
a jej kierowanie powierza osobom wybranym  
w powszechnych wyborach. 

- To obywatele decydują, jak ma wyglądać 
otaczająca ich rzeczywistość, i to ich głos jest  
w tych wyborach decydujący. To największy sukces 
transformacji ustrojowej. Prawdziwy samorząd to 
ludzie, którzy go tworzą. Jestem dumny, że jestem 
przez ostatnich 30 lat jego częścią.

 Rozmawiała Sabina Bartecka
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AKTUALNOŚCI

Nowa sala medyczna 
w pawłowickim 
liceum!

Matura inna niż 
wszystkie

Kiedy uczniów nie ma w szkole… powstają nowe sale!

W poniedziałek 8 czerwca absolwenci szkół średnich 
rozpoczęli maraton maturalny. Tegoroczne matury zdecydo-
wanie różnią się od pozostałych. Nie tylko zostały przesunię-
te o miesiąc, ale także odbywają się w reżimie sanitarnym.

Czas pandemii i związaną z tym przerwą od zajęć dyrekcja Zespołu 
Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach wykorzy-
stała na remonty oraz dalsze modernizacje pomieszczeń. Wcześniej 
powstały nowoczesne pracownie dla techników logistyków oraz 
elektryków, a teraz zadbano o kształcenie klas medycznych.  

W ostatnich tygodniach udało się stworzyć specjalną salę, w której 
swoje zajęcia praktyczne i laboratoryjne będę realizować uczniowie 

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią szkoły musiały 
dostosować procedury i sale egzaminacyjne do wytycznych Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawło-
wicach do matury przystąpiło 63 uczniów. Matury z języka polskiego  
i matematyki odbywały się w dwóch salach, natomiast egzamin z ję-
zyka angielskiego, z uwagi na charakter przedmiotu, uczniowie pisali  
w 6 mniejszych salach.  

– Każdy uczeń przed przystąpieniem do matury miał mierzoną tempe-
raturę. Na szczęście do tej pory wszyscy okazali się zdrowi, ale przygotowa-
liśmy izolatkę, gdyby jednak okazało się inaczej – mówi dyrektor Andrzej 
Wowra. – Procedury bezpieczeństwa sanitarnego zostały opracowane 
i wszyscy się do nich stosujemy. Nauczyciele, administracja i obsługa 
– wszyscy zostali przeszkoleni i wiedzą, jak mają nadzorować maturę.

Ławki w salach zostały ustawione w odstępach dwumetrowych. 
Przy wejściach oraz na salach znajdują się środki dezynfekujące, 
maseczki. - Na pewno przygotowanie matury wymaga od nas znacznie 
więcej pracy – podkreśla dyrektor.

Maturzyści nie mieli łatwo  
Tegoroczni maturzyści mają za sobą trudne doświadczenia. Nie 

dość, że musieli się przygotowywać do egzaminu zdalnie, to jeszcze 
o miesiąc dłużej czekali na przesunięty egzamin dojrzałości. Czy ten 
dodatkowy czas efektywnie wykorzystali na naukę?

Adrian Czerwiński, uczeń IV klasy Technikum Logistycznego w Paw-
łowicach przyznaje, że  koronawirus przeszkodził w przygotowaniach 
do egzaminu dojrzałości. – Nie mieliśmy sposobności spotkać się z na-
uczycielami. Nauczanie zdalne to jednak nie to samo, co nauczanie twarzą 
w twarz. Samemu ciężko jest się przygotować. Ostatni raz w szkole byliśmy 

11 marca – mówił nam 
maturzysta. - Przez ten 
czas sporo materiału 
zdążyliśmy po prostu 
zapomnieć.  

Jak dodaje Adam 
Wnęk z Pawłowic: - Ten 
okres mobilizacji, który 
mieliśmy do maja, mi-

nął, więc było trudniej się uczyć. Do końca nie wiedzieliśmy, czy matury na 
pewno się odbędą. To spowodowało jednak, że nie było stresu związanego 
z maturą, i bardziej obawialiśmy się, czy na pewno uda nam się przystąpić 
do matury niż samego egzaminu.    

Lalka zaskoczeniem
Matura rozpoczęła się od egzaminu z języka polskiego na poziomie 

podstawowym. Tematy tegorocznej matury to: interpretacja wiersza 
Anny Kamińskiej ,,Daremne" oraz jak wprowadzenie elementów 
fantastycznych do utworu wpływa na jego przesłanie na przykładzie 
,,Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Jak tegoroczni maturzyści poradzili sobie z tematem? - „Wesela” 
zupełnie się nie spodziewałam – przyznaje Magdalena Wojtas z Pawłowic  
z klasy III a. - Stawiałam raczej na „Dziady” lub „Chłopów”. Temat rozprawki 
był trudny, ale mam nadzieję, że nauka w ciągu trzech lat szkoły zaprocentuje.  

Znacznie łatwiejsze okazały się matury z matematyki i języka an-
gielskiego. - Pytania otwarte z matematyki były nieco trudne, ale za to 
zamknięte – bardzo łatwe. Natomiast angielski na poziomie podstawowym 
był banalny – powiedział nam Aleksander Malinowski, uczeń klasy III b.

Matury w tym roku potrwają do 29 czerwca. Każdy uczeń musi 
przystąpić do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. 
Obowiązkowy jest także przedmiot wybrany na poziomie rozszerzo-
nym. Matury ustne zdawać będą tylko ci abiturienci, którzy aplikują na 
uczelnię zagraniczną i wynik z egzaminu jest tam wymagany. W ZSO 
Pawłowice poza maturą z chemii, geografii oraz biologii, odbędzie 
się także egzamin z historii muzyki. Przystąpi do niego jeden uczeń, 
a egzamin jest mu potrzebny, aby starać się o miejsce na Akademii 
Muzycznej w Łodzi.

Maturzystom życzymy powodzenia i wymarzonych studiów! bs

klas medycznych. W pomieszczeniu poza ławkami i stolikami, znajduje 
się kozetka, parawan, fantomy, szkielet człowieka oraz wiele innych 
przedmiotów, z którymi będą się stykać w swojej pracy przyszli pie-
lęgniarze, lekarze i rehabilitanci. Już niedługo zostanie tam jeszcze 
zaaranżowany „kawałek” szpitala, gdzie przyszli medycy będą mogli 
zdobywać potrzebne im umiejętności.

Warto dodać, że pawłowicka klasa medyczna jest jedyną w regio-
nie klasą patronacką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2  
w Jastrzębiu-Zdroju i Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej. W ramach klasy patronackiej uczniowie mają zajęcia 
praktyczne i laboratoryjne w wymienionych placówkach. Dodatkowo 
uczestniczą w zajęciach z ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, 
fizjoterapii/kosmetologii, łaciny medycznej, uczą się też języka an-
gielskiego w medycynie oraz uczestniczą w spotkaniach z lekarzami, 
pielęgniarkami, dietetykami, farmaceutami, kosmetologami. bs
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Dezynfekcja przystanków 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców korzy-

stających z komunikacji autobusowej od 4 czerwca jest 
przeprowadzana regularna dezynfekcja przystanków 
autobusowych i centrum przesiadkowego w Pawłowicach.

4 czerwca dezynfekcję przeprowadzili pracownicy GZK Pawło-
wice, natomiast kolejną dezynfekcję, która odbyła się 9 czerwca  
w godzinach nocnych, wykonała firma zewnętrzna. - Dezynfekcja 
będzie powtarzana sukcesywnie co kilka dni – informuje Wojciech 
Wiatrok, kierownik GZK Pawłowice. - Akcja odbywa się ze względu na 
zagrożenie spowodowane koronawirusem. 

Dezynfekowane są wszystkie przystanki znajdujące się na terenie 
gminy. Akcja jest przeprowadzana w godzinach od 21.00 w nocy do 
6.00 rano, kiedy ruch na przystankach jest najmniejszy.     

Osoby pracujące przy dezynfekcji proszą, żeby w trakcie rozpylania 
środka dezynfekcyjnego osoby podróżujące oczekiwały na autobusy 
w pewnym oddaleniu od przystanku. Bezpośrednio po dezynfekcji nie 
ma przeciwwskazań do korzystania z wiat przystankowych. Jak zazna-
czają urzędnicy płyn jest bezpieczny dla mieszkańców i zwierząt. bs

Na luzowanie obostrzeń przyjdzie jeszcze pora
30 maja przestał obowiązywać przymus zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej pod warunkiem zachowania 

dystansu społecznego. Większość mieszkańców informację o zniesieniu obowiązku zasłaniania nosa i ust przyjęło z wielką 
radością i ulgą, jednocześnie traktując zagrożenie coraz mniej poważnie.

W gminie Pawłowice, z uwagi na dużą 
ilość osób zakażonych w wyniku testów 
przesiewowych wykonywanych wśród pra-
cowników kopalni, sytuacja na bieżąco jest 
monitorowana. Jak podaje Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach,  
16 czerwca liczba osób zarażonych koronawi-
rusem w gminie wynosiła 346 osób, z czego 
161 osób zakwalifikowano jako tzw. ozdro-
wieńców. Ciągle jednak  518 osób przebywa 
na kwarantannie, a 743 osoby pozostają pod 
nadzorem epidemiologicznym.  

Choć w całej Polsce zniesione zostały limi-
ty osób, które mogą jednocześnie przebywać 
w sklepach i restauracjach, a kina, muzea  
i obiekty sportowe otwierają się dla klien-
tów, w gminie Pawłowice ciągle obowią-
zują obostrzenia. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Tychach zalecił je 
utrzymać co najmniej do 21 czerwca. Klienci 

urzędu nadal więc są obsługiwani przy 
stolikach ustawionych przed wejściem do 
holu głównego. Jeżeli do końca tygodnia 
rozwój zakażeń nie będzie wzrastać, od 
poniedziałku 22 czerwca mieszkańcy będą 
mogli wejść do holu głównego, nadal jed-
nak nie będą mogli swobodnie poruszać 
się po dwóch piętrach budynku. W holu, 
oprócz punktu podawczego, przygotowano  
4 stanowiska z dostępem do komputerów 
i terminalu płatniczego,  przy których pra-
cownicy urzędu będą załatwiać sprawy 
mieszkańców.  

Podczas ostatniej narady wójta Franciszka 
Dziendziela z dyrektorami szkół i przedszkoli 
(10 czerwca) podjęto też decyzję o dalszym 
zawieszeniu działalności przedszkoli, które 
pozostaną zamknięte do 30 czerwca. Decyzja 
ta jest podyktowana opinią rodziców, którzy 
nie wyrazili chęci posłania dzieci do przed-

szkola, a nawet zawnioskowali o wstrzymanie 
otwarcia placówek do końca miesiąca. Dy-
rektorzy zobowiązali się jednak do zebrania 
informacji na temat zapotrzebowania rodzi-
ców na opiekę przedszkolną podczas wakacji. 
Dyrektorzy rozważają możliwość uruchomie-
nia wakacyjnych dyżurów w przedszkolach  
„W Modrzewiowym Ogrodzie” oraz Pu-
blicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach, 
jednak nie wcześniej niż po 7 lipca 2020 r.

Do końca czerwca na terenie gminy będą 
nieczynne wszystkie place zabaw, zarówno 
szkolne, przedszkolne jak i komunalne,  
a także siłownie na wolnym powietrzu. 
Podyktowane jest to brakiem możliwości 
zapewnienia odpowiednich warunków 
sanitarnych. Mieszkańcy, zachowując wy-
mogi sanitarne, mogą korzystać z obiektów 
sportowych na otwartym powietrzu oraz  
z centrum multidyscyplinarnego. bs
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Dla przedsiębiorców 
Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby planujące za-

łożenie własnego biznesu, zapraszamy na fanpage Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach. Udziałowcem 
Spółki jest również gmina Pawłowice. Zachęcamy wszyst-
kich lokalnych przedsiębiorców do śledzenia informacji 
umieszczanych na Facebooku i stronach ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to instytucja, której celem 
jest niesienie merytorycznej i finansowej pomocy już istniejącym lub 
tworzącym się biznesom. Idea wsparcia polega na skrupulatnie przy-
gotowanej strategii rozwoju konkretnej działalności gospodarczych. 
Agencja inicjuje projekty i wspiera ich realizację. Jej działalność skupia 
się nie tylko na organizacji eventów, doradztwie i szkoleniach ale 
również na pośrednictwie pracy, wynajmie powierzchni biurowych 
czy wejścia na innowacyjne rynki. Obecnie udzielane są konsultacje 
przedsiębiorcom na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysu, 
związanych z pandemią koronawirusa.

Aktualnie promowanym wydarzeniem jest Kongres MADE IN PO-
LAND, który odbędzie się 17 lipca. Ma on na celu wyeksponowanie 
potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na 
kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. 
Zapisy wciąż trwają.

Dodatkowo na Facebooku założona została Grupa Strefa Przed-
siębiorczości, która łączy osoby ambitne i przedsiębiorcze, działające 
na terenie Żor i w okolicy. Grupa służy do networkingu, wzajemnej 
promocji biznesów/usług, pomocy, inspiracji do działania oraz  
informowania o ciekawych wydarzeniach. Ponadto powstały lokalne 
platformy: www.bizneslokalnie.pl, www.zorydopracy.pl.

Weź udział w ankiecie
Przedsiębiorców z gminy Pawłowice zapraszamy do udziału 
w ankiecie, której celem jest rozpoznanie potrzeb i oczeki-

wań lokalnych firm oraz podjęcie działań w celu rozwiązania 
zdiagnozowanych problemów. Ankieta jest anonimowa i 

będzie dostępna na stronie internetowej gminy www.pawlo-
wice.pl od 17 czerwca do 15 lipca 2020. 
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28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną  
- w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

1. Spis wyborców
W Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców. Do  

23 czerwca 2020 r. można złożyć wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w miejscu pobytu czasowego. W przypadku prze-
prowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał 
zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego 
głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lipca 
2020 r.

Uwaga: Wyborcy dopisani na swój wniosek, do spisu wy-
borców sporządzonego dla wyborów na dzień 10 maja 2020 r. 
nie będą automatycznie wpisani do nowego spisu wyborców 
sporządzonego dla wyborów w dniu 28 czerwca 2020 r.

W celu oddania głosu 28 czerwca 2020 r. , w miejscu pobytu 
w dniu wyborów, należy ponownie złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców we właściwym urzędzie gminy w  terminie 
do 23 czerwca 2020 r.

2. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w dniu 
wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w 
dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim 
statku morskim. Termin składania wniosków o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania upływa 26 czerwca 2020 r. W przypadku 
ponownego głosowania – termin ten mija 10 lipca 2020 r.

3. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
Termin zgłaszania przez wyborcę zamiaru głosowania korespon-

dencyjnego upłynął 16 czerwca. Jednakże wyborca podlegający  
w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  
w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego do dnia 23 czerwca 2020 r., a jeżeli rozpoczął podlega-
nie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r. do Komisarza Wyborczego 
w Bielsku – Białej I, za pośrednictwem Urzędu Gminy Pawłowice.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy 
również ponownego głosowania.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być 
dokonane pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem usługi e-PUAP na adres: /pawlowice/skrytka (nie 
na adres e-mail).

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) imię ojca, datę urodzenia,
3) datę urodzenia,
4) numer ewidencyjny PESEL,
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
6) wskazanie numeru telefonu  lub adresu poczty,
elektronicznej (e-mail).

Wyborca  głosujący w kraju, nie później niż do dnia 23 czerwca  
2020 r. otrzyma pakiet wyborczy, a wyborca podlegający w dniu wyborów 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 
otrzyma pakiet  wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głoso-
wania, wypełnione i podpisane oświadczenie  o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu, należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.  
wrzucić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do nadawczej 
skrzynki pocztowej na terenie gminy lub dostarczyć do Urzędu Gminy, 
albo w dniu głosowania dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej  
w obwodzie głosowania, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

4. Wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej 
niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów, o  zaliczeniu do I,  
II grupy inwalidów a także wyborca, który w dniu głosowania kończy 
60 lat, może głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca może złożyć wniosek do wójta, najpóźniej 
do dnia 19 czerwca 2020 r. W przypadku ponownego głosowania 
termin złożenia wniosku (w przypadku niezłożenia wniosku przed 
pierwszym głosowaniem) upływa dnia 3 lipca 2020 r.  Wyborca ma 
prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Godziny pracy Urzędu Gminy w Pawłowicach:
wtorek: 7:30 – 17:00

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Gminy Pawłowice – przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej 
w  zakładce WYBORY - WYBORY PREZYDENTA RP 28.06.2020 oraz na 
stronie www.pkw.gov.pl. 

Sposób głosowania
Wyborca może głosować wyłącznie na jednego kandydata, 

stawiając na karcie do głosowania znak „ X”, w kratce z lewej  strony  
obok jego nazwiska. 

Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie 
do głosowania:
1. Postawi znak „ X” przy nazwisku  więcej niż jednego kandydata.
2. Nie postawi  znaku „X”  przy nazwisku żadnego kandydata.
3. Postawi znak „X”  wyłącznie przy nazwisku kandydata  skreślo-

nego przez Państwową Komisję Wyborczą.  
4. Jeżeli wyborca postawi znak „X”  przy nazwisku skreślonego 

kandydata oraz przy nazwisku innego kandydata, to głos taki 
jest ważny i zaliczany kandydatowi, którego nazwisko nie  
zostało skreślone. 

Wszelkie znaki,  wykreślenia, przekreślenia , w tym również i znak 
„X” postawiony przez wyborcę  poza przeznaczoną na to kratką, 
traktuje się jako dopiski, które  nie wpływają na ważność głosu. 

Wybory Wybory 
prezydenckie prezydenckie 
20202020

Głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
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Nr  
obwodu

głoso-
wania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
 wyborczej

1.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Dobra, Gospodarcza, Górka, Granica, 
Lebiodowiec, Łączna, Prosta od ul. Szkolnej do ul. Wodzisławskiej, Mickiewicza 
od ul. Polnej do ul. Wodzisławskiej, Pieczarkowa, Poligonowa, Polna od ul. 
Zjednoczenia do drogi wjazdowej do kościoła i od ul. Zjednoczenia do cmentarza, 
Rybacka, Spacerowa, Sportowa, Szkolna bez nr 36, Wesoła, Wyzwolenia, Zapłocie, 
Zjednoczenia nr nieparzyste od nr 69 do końca i nr parzyste od nr 54 do końca.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Astrów, Bratków, Prosta od ul. 
Wodzisławskiej do ul. Nowej, 1 Maja, 3 Maja, Mały Rynek, Miarki, Mickiewicza 
od ul. Wodzisławskiej do ul. Przemysłowej, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, 
Przemysłowa, Skowronków, Strzyżyków, Wodzisławska, Wrzosowa.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Aleja Lipowa, Biskupa Pawłowskiego, Grzybowa, 
Katowicka, Klonowa, Kol. Studzieńska, Leśna, Młyńska, Myśliwska, Pszczyńska, 
Radosna, Rolników, Stawowa, Strumieńska, Tartaczna, Wspólna, Zamkowa, 
Zjednoczenia nr nieparzyste od nr 1 do nr 67 i nr parzyste od nr 2 do nr 52.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

4.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Polna od drogi wjazdowej do 
kościoła oraz nr: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Szkolna nr 36.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach,
ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Polna nr: 19, 20, 21, 22, 23, 35, 37, 
Krucza 10, Wojska Polskiego.

Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu,
ul. Wojska Polskiego 11, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

6.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Górnicza nr: 1, 1A, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 20, Pukowca.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach,
ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice

7.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Górnicza nr: 2, 4, 5, 6, 7, 11, Kręta, 
Orzechowa, Wąska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

8.
Sołectwo Pniówek-wszystkie ulice, część Sołectwa Krzyżowice 
- ulice: Ekologiczna, Orla.

Dom Ludowy w Pniówku, 
ul. Kanarkowa 2, 43-251 Pawłowice

9.

Część Sołectwa Pielgrzymowice, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Cieszyńska, Dębowa, Golasowicka, Grabowa, Grunwaldzka, Jastrzębska, 
Jeżynowa, Jodłowa, Krzyżowa, Miarki, Olchowa, Podlesie, Sadowa, Słoneczna, 
Sosnowa, Stroma, Turystyczna, Wąska, Wierzbowa, Zdrojowa, Zielona, 
Zebrzydowicka.

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach,
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6,
43-252 Golasowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

10.

Część Sołectwa Pielgrzymowice, ulice: Borowa, Brzezińska, Cisowa, 
Daszyńskiego, Generała Sikorskiego, Graniczna, Groblowa, Gruntowa, Jasna, 
Modrzewiowa, Piękna, Pogodna, Powstańców, Ruptawska, Rzeczna, Srebrna, 
Świerkowa, Widokowa, Wiśniowa, Ziołowa.

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach,
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6,
43-252 Golasowice

11.
Część Sołectwa Warszowice, ulice: Borki, Borowików, Cieszyńska, Gajowa, 
Kaniówka, Kolejowa, Koronna, Kościelna, Ks. A. Czembora, Ks. E. Piwonia, 
Lawendowa, Łąkowa, Piekucz, Pszczyńska, Rydzów, Szoszowska, Szybowa.

Szkoła Podstawowa w Warszowicach,
ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

12.

Część Sołectwa Warszowice, ulice: Boryńska, Cicha, Drozdów, Granica, 
Kormoranów, Krótka, Ks. F. Miczka, Łagodna, Miła, Nad Młynką, Osińska, 
Poprzeczna, Przyjazna, Spokojna, Stawowa, Strażacka, Szczygłów, Wiesława 
Hanczarka, Zacisze, Żorska.

Szkoła Podstawowa w Warszowicach,
ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

13. Sołectwo Golasowice - wszystkie ulice
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2, 
43-252 Golasowice

14. Sołectwo Krzyżowice - bez ulic: Ekologiczna, Orla.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach,
Krzyżowice ul. Szkolna 7, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

15 Sołectwo Jarząbkowice - wszystkie ulice
Dom Ludowy w Jarząbkowicach, Jarząbkowice 
ul. Rolnicza 1, 43-252 Golasowice

Gdzie możesz oddać swój głos w wyborach prezydenckich?
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Od 1 lipca w gminie Pawłowice będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów oraz zmienią się 
zasady gospodarowania odpadami.

W związku z kończącymi się 30 czerwca 
umowami na świadczenie usług odbioru od-
padów z terenu naszej gminy, w marcu gmina 
ogłosiła przetarg na odbiór odpadów w okresie 
od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. 
Przetarg został zorganizowany według nowych 
zasad wynikających z ubiegłorocznej zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Nowe zasady dotyczą m.in. sposo-
bu rozliczania się gmin z podmiotami odbiera-
jącymi odpady, rozszerzenia zakresu rodzajów 
odbieranych odpadów i ich obowiązkowej 
segregacji oraz zwiększenia częstotliwości 
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 
i bioodpadów.

Jeżeli chodzi o sposób rozliczania się  
z firmą odbierającą odpady, dotychczas gmina  
płaciła stałą kwotę za każdą osobę zamieszku-
jącą teren gminy. Od lipca natomiast  gmina 
będzie płacić nie za mieszkańca, ale za każdą 
tonę odebranych odpadów – a tych z roku 
na rok produkujemy więcej. W 2018 roku  
w gminie odebraliśmy 5150 ton odpadów,  
a 2019 roku już 7125 ton! To wzrost o prawie 
40%. Zgodnie z przepisami, koszt ich odbioru  
i zagospodarowania w całości musi być  
pokryty z opłat mieszkańców.

NOWA STAWKA OPŁATY  
ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI OD 

1 LIPCA

Biorąc pod uwagę cenę odbioru i za-
gospodarowania odpadów wynikającą z 
rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz 
ilość odpadów wytworzonych w gminie w 
2019 roku, koszt w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy wyniósł 22 zł miesięcznie. 
Gdyby jednak uwzględnić średni roczny wzrost 
ilości wytwarzanych odpadów w gminie o ok. 
30� rocznie, wysokość opłaty za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów powinna wynieść 27 
zł. Rada Gminy, zakładając, że ilość odpadów 

nie będzie wzrastać i utrzyma się na poziomie  
z roku 2019, na sesji w dniu 2 czerwca br. pod-
jęła uchwałę, ustalając od 1 lipca stawkę opłaty 
w wysokości 22 zł od mieszkańca na miesiąc. 
Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, 
okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów 
będzie więcej, niż założyli radni, stawkę trzeba 
będzie podnieść.   

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada również na 
każdego właściciela nieruchomości obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że 
nie ma możliwości oddawania wyłącznie od-
padów zmieszanych (bez segregacji) i każdy 
mieszkaniec będzie płacił jednakową cenę za 
gospodarowanie odpadami.

OPŁATA PODWYŻSZONA  
ZA NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ  

Z SEGREGACJI

Firma odbierająca odpady będzie zwra-
cała szczególną uwagę na wywiązywanie się  
z obowiązku segregowania. Jeśli okaże się, że 
właściciel nieruchomości nie segreguje odpa-
dów, firma zawiadomi o tym wójta, który zobo-
wiązany będzie do ustalenia właścicielowi nie-
ruchomości opłaty podwyższonej jako kary za 
niewywiązywanie się z segregacji. Jej wysokość, 
zgodnie z przepisami, wynosi dwukrotność 
ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie 
opadami komunalnymi.  W gminie Pawłowice 
będzie to 44 zł za osobę na miesiąc, w którym 
stwierdzono niewywiązanie się z obowiązku 
segregowania śmieci.

ZWOLNIENIA DLA DOMÓW  
JEDNORODZINNYCH  

KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY

Właściciele domów jednorodzinnych, któ-
rzy kompostują bioodpady w kompostowniku 
przydomowym, będą mogli skorzystać ze zwol-
nienia z części opłaty. Radni, biorąc pod uwagę 

szacunkowy koszt odbioru i zagospodarowania 
bioodpadów, ustalili wysokość zwolnienia 
na poziomie 3 zł miesięcznie od mieszkańca 
nieruchomości. Oznacza to, że stawka opłaty 
za odbiór odpadów w przypadku komposto-
wania bioodpadów wyniesie 19 zł od osoby na 
miesiąc. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia 
jest złożenie (od lipca br.) nowej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 
w której zadeklarujemy kompostowanie bio-
odpadów w przydomowym kompostowniku. 
Pamiętajmy, że deklarację składają tylko osoby, 
które będą kompostować odpady.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dwukrot-
ny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów może być dla mieszkańców dużym 
zaskoczeniem, tym bardziej że w ostatnich 
latach stawkę udawało się utrzymywać na 
stosunkowo niskim poziomie. Wpływ na osta-
teczną cenę ma również mało konkurencyjny 
rynek. Gmina Pawłowice podzielona jest na 
trzy sektory odbioru odpadów, dla których 
zamówienia przeprowadza się oddzielnie.  
W tym roku do obsługi sektora II obejmującego 
Pawłowice oraz sektora III obejmującego War-
szowice, Krzyżowice i Pniówek zgłosiły się tylko 
dwie firmy zainteresowane realizacją odbioru 
odpadów, podczas gdy dwa lata temu w zamó-
wieniu wystartowało aż sześć firm. W sektorze 
I obejmującym Pielgrzymowice, Golasowice  
i Jarząbkowice nie zgłosiła się żadna firma  
i w maju gmina ogłosiła ponownie zamówienie. 
Stawka, która będzie obowiązywać od 1 lipca, 
została obliczona na podstawie najtańszych 
ofert, jakie złożyły firmy startujące w przetargu.

OD 1 LIPCA BR. ZMIENI SIĘ 
CZĘŚĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH 

ODBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH. 

OTO NAJWAŻNIEJSZE 
ZMIANY:

Zmiana częstotliwości odbioru niese-
gregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów z terenu 
zabudowy jednorodzinnej:

• w okresie od kwietnia do października 
niesegregowane (zmieszane) odpady ko-
munalne oraz bioodpady będą odbierane 
raz na dwa tygodnie (wymóg ustawowy),

• w pozostałym okresie odbiór powyższych 
odpadów będzie odbywał się tak jak do-
tychczas, czyli raz na miesiąc.

Od 1 lipca zmiany w zbiórce odpadów

Dokończenie na stronie 11.
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Zmiany w zakresie odbioru popiołu 

bezpośrednio z nieruchomości:
• popiół bezpośrednio z nieruchomości  

(z kubłów) będzie odbierany wyłącznie  
w okresie listopad - kwiecień,

• popiół z kotłów C.O. jest przyjmowany  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych przez cały rok.

Zmiana sposobu oddawania biood-
padów:

• od 1 lipca bioodpady będą odbierane 
wyłącznie z pojemników koloru brązowe-
go oznaczonych napisem "BIO" (zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji od-
padów), dlatego bioodpady wystawione 
w workach nie będą odbierane,

• pojemniki na bioodpady muszą spełniać 
wymogi normy PN-EN 840 (dostosowanie 
do odbioru mechanicznego),

• odpady wyrzucamy bezpośrednio do 
pojemnika, bez worków.

Zasady dotyczące kompostowania 
bioodpadów:

• właściciele nieruchomości, którzy kom-
postują bioodpady przy domach jedno-
rodzinnych, będą mogli skorzystać ze 
zwolnienia z części opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,

• usytuowanie przydomowych kompo-
stowników i sposób kompostowania 
bioodpadów nie może powodować uciąż-

liwości dla sąsiednich nieruchomości i ich 
mieszkańców, zanieczyszczać terenu oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
a także musi spełniać wymogi określone 
przepisami prawa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie,

• właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednoro-

dzinnymi, którzy we własnym zakresie 
zagospodarowują bioodpady wytwo-
rzone na terenie nieruchomości poprzez 
kompostowanie ich w przydomowym 
kompostowniku, są zwolnieni z obowiąz-
ku posiadania pojemnika na te odpady,  
w części odpowiadającej ilości bioodpa-
dów poddawanych kompostowaniu,

• jako przydomowy kompostownik rozumie 
się miejsca służące do zbierania biood-
padów w formie naziemnej pryzmy lub 
pojemników przeznaczonych do kompo-
stowania bioodpadów w celu wytworze-
nia naturalnego nawozu, zapewniające 
cyrkulację powietrza, odpowiednią wil-

gotność oraz odpływ wody o pojemności 
co najmniej 300 litrów.

Wprowadza się limity oddawania 
odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK):

• 8 sztuk zużytych opon na nieruchomość 
na rok,

• 5m3 odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych na nieruchomość na rok.

Obowiązek selektywnego zbierania 
odpadów:

• odpady są zbierane w sposób selektywny, 
jeżeli w pojemniku lub worku przezna-
czonym do zbierania konkretnego typu 
odpadów (np. szkło), masa odpadów 
innych frakcji (np. papier) nie przekracza 
10� całkowitej masy odpadów,

• w przypadku niedopełnienia przez właści-
ciela nieruchomości obowiązku selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych, 
firma odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako niesegregowane (zmie-
szane) odpady komunalne i powiadamia  
o tym wójta oraz właściciela nieruchomo-
ści. Wójt określa w drodze decyzji wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, 
w których nie dopełniono obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, stosując wysokość stawki opłaty 
podwyższonej stanowiącej dwukrotność 
wysokość stawki ustalonej przez radę gmi-
ny, czyli 44 złotych za osobę na miesiąc.

Źródła dofinansowania 
do montażu instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych można otrzymać w ramach programu „Mój Prąd”. Nabór  
wniosków trwa do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Program skierowany jest do osób fizycznych 
wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym.

Należy pamiętać, że program „Mój Prąd” 
pozwala uzyskać dotację do instalacji foto-
woltaicznej już wykonanej i podłączonej do 
sieci elektroenergetycznej (warunkiem jest m. 
in. założony licznik dwukierunkowy), o mocy  
2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe 
i niebędącej rozbudową już istniejącej instala-
cji. Wysokość dotacji udzielanej przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wynosi do 50� kosztów 
kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej 
w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. 
zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków prowadzony jest przez 
NFOŚiGW wyłącznie za pośrednictwem  
e-wniosków w portalu gov.pl. Informacje na 
temat warunków dofinansowania, a także spo-
sobu składania wniosków i ich rozpatrywania 
można znaleźć na stronie internetowej NFO-
ŚiGW w zakładce „Mój Prąd” – https://www.
nfosigw.gov.pl/ lub https://mojprad.gov.pl/.

Od 15 maja 2020 r. dotację do montażu 
instalacji fotowoltaicznych można również 
otrzymać w ramach programu „Czyste Powie-
trze”, który został zintegrowany z programem 
„Mój Prąd”. Dzięki tej zmianie możliwe jest 
uzyskanie dotacji do 5.000 zł na montaż 
instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności 
składania dwóch osobnych wniosków.  
W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał 
dofinansowanie w ramach programu „Mój 
Prąd”, nie może otrzymać drugiego dofinan-
sowania do fotowoltaiki z programu „Czyste 
Powietrze”.

Należy również pamiętać, że dofinanso-
wanie do montażu instalacji fotowoltaicznej 
w programie „Czyste Powietrze”, możliwe jest 
wyłącznie wtedy, gdy inwestycja obejmuje 
także wymianę nieefektywnego źródła cie-
pła. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW 
w Katowicach www.wfosigw.katowice.pl lub 

pod numerem telefonu 32/ 60 32 252, adres 
e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.
pl, a także na stronie http://czystepowietrze.
gov.pl

Dotacje w ramach programu „Czyste 
Powietrze” lub programu „Mój Prąd” można 
łączyć z termomodernizacyjną ulgą podat-
kową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.,  
tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listo-
pada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 poz. 2246).

Szczegółowe informacje na temat rozli-
czania ulgi termomodernizacyjnej w przy-
padku łączenia jej z dotacją zawarte są  
w objaśnieniach podatkowych opracowa-
nych przez Ministerstwo Finansów i opubliko-
wanych na prowadzonych przez nie stronach 
serwisu internetowego https://www.gov.pl.

Dokończenie ze strony 10.
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Nabór kandydatów 
na rachmistrzów

Zapraszamy na 
wycieczkę do Ostrawy 

W programie: Dolne Witkowice, dawna huta w Witkowicach, 
zamek w Śląskiej Ostrawie, hałda Ema, Rynek, nowy ratusz.
Wyjazd: 12 lipca (niedziela) o godz. 8.00 z Centrum 

Przesiadkowego w Pawłowicach.
Ostrawa położona niespełna 50 kilometrów od Pawłowic to duży 

i prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy, kulturalny i oświato-
wy. Podczas tej wycieczki uczestnicy poznają najważniejsze atrakcje 
turystyczne czwartego co do wielkości miasta Czech, a to wszystko  
z perspektywy czeskiego przewodnika.

Organizatorzy (pawłowickie Koło PTTK) zapewniają: transport, 
opiekę przewodnika czeskiego w języku polskim, ubezpieczenie 
NNW i KL. 

Cena: 40 zł - członkowie PTTK i dzieci, 45 zł - pozostali uczestnicy.
Na chwilę obecną w związku z zagrożeniem epidemicznym  

w trakcie podróży autobusem i w pomieszczeniach zamkniętych 
obowiązkowe będzie zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Na wy-
cieczce konieczne będzie zachowanie odległości między uczestnikami.

Zapisy i informacje telefonicznie i mailowo (tel. 534 591 356,  
pttk@pawlowice.pl,). Na chwilę obecną dyżury w bibliotece są wstrzy-
mane do odwołania.

Nie będzie zawodów strażackich
Informujemy, że ze względu na panującą sytuację związaną z wzro-
stem liczby zachorowań na Covid19, zaplanowane na 21 czerwca 
2020 r. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze nie odbędą się.

Dotacje dla KGW
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiej-

skich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. 
Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 
30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie 
tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 
40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych 
Agencji. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby 
jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej 
niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków 
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. 
Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, 
pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl.
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Kronika Policyjna

Został potrącony 11-latek 
W niedzielę 14 czerwca w Krzyżowicach, został potrącony 

jedenastoletni chłopiec. Na miejscu interweniowało Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.

Do potrącenia doszło po godzinie 12.00 na ul. Korfantego. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadące na rowerze 
dziecko wyjechało z drogi podporządkowanej na główną 
drogę. W tym samym czasie ulicą z pierwszeństwem jechał 
kierowca hyundaia. Młody rowerzysta wjechał wprost pod ja-
dący samochód. Chłopiec uderzył głową w przednią szybę auta. 
Ze względu na to, że ranne zostało dziecko, podjęto decyzję 
o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec  
z urazem głowy trafił do szpitala. Kierowca samochodu w chwili 
zdarzenia był trzeźwy.

24-latek jechał 140 km/h w Warszowicach
24-letni kierowca samochodu marki BMW na trzy miesiące 

będzie musiał zrezygnować z kierowania autem. 9 czerwca 
jechał z prędkością 140km/h w obszarze zabudowanym.

Pirat drogowy przy ograniczeniu prędkości wynoszącym 
50 km/h na liczniku swojego samochodu miał prawie trzy 
razy więcej. Swoją przejażdżkę ul. Pszczyńską w Warszowicach 
zakończył spotkaniem z policjantami z pszczyńskiej drogówki. 
Mundurowi nagrali przebieg jego jazdy z nieoznakowanego 
radiowozu wyposażonego w wideorejestrator.

Kierowca został ukarany mandatem oraz dziesięcioma punk-
tami karnymi. To nie jedyna kara jaką przyjdzie mu ponieść. 
Zgodnie z przepisami mieszkaniec Mizerowa na 3 miesiące 
pożegna się również ze swoim prawem jazdy.

 Źródło: KPP Pszczyna

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. odbędzie się spis rolny 
realizowany m.in. przez rachmistrzów terenowych. Nabór kandydatów 
na rachmistrzów dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 
10 września 2019 r., poz. 1728). 

Kandydat na rachmistrza musi:  
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-

stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie o spełnianiu 
tego wymogu, kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie zawiera klauzulę 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie  
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Nabór kandydatów trwa od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. Kandy-
daci na rachmistrzów terenowych muszą zgłosić się do urzędu gminy, 
aby podać swoje dane oraz wymienione wyżej oświadczenie. 

W czasie rejestrowania danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów 
kandydaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu szkolenia, którego 
ukończenie z wynikiem pozytywnym, będzie warunkiem koniecznym 
do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Więcej informacji na stronie www.pawlowice.pl lub https://spisrolny.
gov.pl. Osobami wyznaczonymi do udzielania informacji w sprawie 
naboru rachmistrzów są Wojciech Bazgier (tel. kont. 32 47 56 328)  
i Marcin Musiał (tel. kont. 32 47 56 331). 
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Piłkarze trenują 
w pełnych składach

8 sierpnia 
startuje III liga!

30 maja piłkarze KS Warszowice wrócili do gry  
w pełnym składach. Treningi odbywają się z zachowaniem 
wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia.

Znany jest już nowy terminarz rozgrywek 
III ligi w przyszłym sezonie. W rozgrywkach 
2020/2021 zagra prawdopodobnie 19 drużyn.

Od 6 czerwca klub rozgrywa mecze towarzyskie, jednak bez udzia-
łu publiczności. Wznowione zostały również treningi bramkarskie dla 

W przyszłym sezonie rywalami Pniówka Pawłowice będą Polonia 
Nysa oraz Warta Gorzów Wielkopolski. O pozostałe dwa miejsca 
powalczą LKS Goczałkowice-Zdrój i Szombierki Bytom ze Śląska oraz 
Apis Jędrzychowice i Polonia-Stal Świdnica. Jesienią nasi gracze nie 
zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław, które awansowały poziom 
wyżej. Pniówek nie zagra również z Ruchem Zdzieszowice oraz LZS-
-em Starowice. Obie ekipy zrezygnowały z gry w III lidze z powodów 
finansowych. 

Bardzo intensywnie dla naszych piłkarzy zapowiada się sierpień. 
Wtedy piłkarzy czeka aż 6 spotkań, w tym dwa mecze w środy.  
W pozostałych miesiącach mecze odbywać się będą tylko w weeken-
dy. Ostatnia kolejka rundy jesiennej zostanie rozegrana 28 listopada.

Piłkarze wznowili swoje treningi 18 maja. - Na razie trenujemy 
na zasadzie rozruszania drużyny po tym przestoju i złapania kontaktu  
z piłką na boisku. Chcemy wrócić do dyspozycji, którą mieliśmy – mówi 
Grzegorz Łukasik, trener drużyny.

W poprzednim sezonie, tak jak i rok wcześniej Pniówek zakończył 
rozgrywki na ósmym miejscu. Apetyt był jednak na więcej. – Z pewno-
ścią wolelibyśmy rozstrzygnąć naszą pozycję w tabeli grając, a nie kończąc 

na skutek pandemii. Nie mieliśmy jednak na to wpływu i musimy się z tym 
pogodzić – komentuje na oficjalnej stronie internetowej trener Grze-
gorz Łukasik. - Cel był, żeby skończyć wyżej. Dowodem tego była jesień 
i nasze miejsce po 11 kolejach, kiedy byliśmy liderem. Czujemy niedosyt, 
ale sytuacja pandemii przerwała możliwość dokończenia ligi na boisku.

Rusza szkółka piłkarska
Obecnie zarząd klubu intensywnie pracuje nad wznowieniem 

treningów w szkółce piłkarskiej. Rodzice oraz młodzi piłkarze pro-
szeni są o zapoznanie się z regulaminem oraz przygotowanie zgód 
na uczestnictwo dzieci w zajęciach. Na boisku może znajdować się 
maksymalnie 22 zawodników oraz 4 trenerów. W przypadku treningu 
dwóch drużyn istnieje możliwość podzielenia boiska na dwie części 
z zachowaniem 5-metrowej strefy buforowej. Osoby przychodzące 
na boisko zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. Należy przyjść 
w stroju sportowym – nie będzie możliwości skorzystania z szatni. 
Wejście na boisko kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu 
co najmniej 15-minutowej przerwy. Po zakończeniu każdego treningi 
będzie przeprowadzona dezynfekcja sprzętu sportowego oraz toalety.

Podobne obostrzenia obowiązują na treningach szkółek piłkar-
skich w Warszowicach i Pielgrzymowicach, które wznowiły swoje 
treningi w połowie maja. bs

Pniówek ponownie najlepszą drużyną Podokręgu! 
GKS Pniówek’74 Pawłowice obronił tytułu najlepszej drużyny w Podokręgu Tychy! 

14 czerwca na PolArenie w Łaziskach Górnych 
nasz zespół zremisował w regulaminowym czasie 
gry z miejscową Polonią 1:1. O rozstrzygnięciu 
spotkania zdecydował konkurs rzutów karnych. 
W nich podopieczni trenera Grzegorza Łukasika 
nie pomylili się ani razu, broniąc zdobytego rok 
temu tytułu najlepszej drużyny Podokręgu Tychy.

Teraz piłkarzy czeka urlop. Do treningów wró-
cą jednak już w lipcu. Przed nimi kolejne mecze 
Pucharu Polski. Już teraz trzymamy kciuki. bs

Harmonogram ramowy spotkań rundy  
jesiennej III ligi, grupy III w sezonie 2020/2021:

8, 12 (środa), 15, 22, 26 (środa), 29 sierpnia,
5, 12, 19, 26 września,
3, 10, 17, 24, 31 października,
7, 14, 21, 28, listopada.

juniorów i trampkarzy. - Już od miesiąca w naszym klubie prowadzone 
są zajęcia sportowe. Do tej pory nie mieliśmy żadnych informacji o za-
każeniach wśród naszych zawodników, którzy powrócili do treningów 
– mówi Robert Stajer, prezes klubu. – Dlatego wracamy do treningów 
w pełnych składach, oczywiście zachowując w dalszym ciągu wszystkie 
wymagane rygory sanitarne.

Czas pandemii w Warszowicach wykorzystano m.in. na prace 
remontowe na boisku. Wymieniono siatki w piłkochwytach. Siatki 
zostały już jakiś czas temu zakupione ze środków przekazanych przez 
Gminę Pawłowice w ramach dotacji na utrzymanie boiska. Jednak 
dopiero przerwa w treningach spowodowana pandemią, pozwoliła 
na znalezienie czasu na ich wymianę. 

Przeprowadzono także remont szatni gości. Odmalowane zostały 
ściany pomieszczenia oraz wymieniono znajdujące się w nim meble. 
W części głównej na jednej z ścian został namalowany herb klubu, 
a w holu napis UKS Warszowice. Za te ozdoby poprawiające efekt 
wizualny odpowiada Szymon Pławecki.

Wszystkie prace zostały zrealizowane przez członków oraz sym-
patyków warszowickiego klubu. bs
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

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

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

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

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

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

O B W I E S Z C Z E N I E 
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2020r.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art. 11i, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 49 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2020r. 
zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z/s w Pszczynie przy ul. 3 Maja nr 10, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Górkę - Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg w Pszczynie (działającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa z dnia 17.02.2020r.),,

z a w i a d a m i a m  
że w dniu 26 maja 2020r. została wydana decyzja Nr 03/20 Starosty Pszczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 

„Przebudowa ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic
 z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”.

W/w decyzją zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren oraz projekt budowlany.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:
- przebudowę jezdni o szerokości 7,0m z zabez-
pieczeniem konstrukcji drogi na szkody górnicze,
- korektę niwelety drogi z uwzględnieniem osia-
dań wywołanych eksploatacją górniczą,
- przebudowę skanalizowanego skrzyżowania 
ul. Wodzisławskiej z ul. Kruczą na skrzyżowanie 
typu rondo,
- przebudowę chodnika oraz ciągu pieszo  
- rowerowego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- odtworzenie rowów przydrożnych,
- przebudowę istniejących zjazdów i dojść do 
posesji,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej,
- wymianę oznakowania poziomego i piono-
wego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę kolidujących sieci oświetlenia 
wraz z budową oświetlenia ronda, przebudowę 
sieci teletechnicznej i obniżenie istniejącego 
gazociągu.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej in-
westycji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem 
wskazano działki podlegające podziałowi: 
1210/73, 1213/72, 1216/73, 1191/73, 1065/73, 
441/73, 1187/86, 440/73, 1211/73, 1217/73, 
1214/72, 965/69, 1215/72, 1212/73, 1218/73, 
464/72, 513/86, 967/107, 969/66, 1222/23, 
172/4, 465/72, 1302/211, 1304/71, 971/65, 
2415/208, 974/64, 973/64, 169/61, 171/61, 
173/59, 175/58, 507/61, 1248/28, 1249/28.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: 
przed nawiasem podano numer działki ulega-
jącej podziałowi; w nawiasie numery działek po 
podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone 
pod pas drogowy: 
1187/86 (1271/86, 1273/86, 1272/86); 464/72 
(1269/72, 1270/72); 1222/23 (1241/23, 1240/23, 
1242/23); 172/4 (191/4, 192/4); 465/72 (1274/72, 
1275/72).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną 
się własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem,  
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: 

przed nawiasem podano numer działki po podzia-
le; w nawiasie numer działki pierwotnej:
1271/86 (1187/86); 1269/72 (464/72); 1241/23 
(1222/23); 1240/23 (1222/23); 191/4 (172/4); 
1274/72 (465/72) oraz działka nr 965/69.
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, 
z których korzystanie będzie ograniczone 
- oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki po podziale; w nawiasie numer działki 
pierwotnej:  
192 (172/4) oraz 1065/73, 1191/73, 441/73, 
2415/208, 974/64, 507/61, 1248/28, 1249/28.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych przedmiotowej decyzji nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytu-
acją wywołaną ogłoszonym stanem epidemii 
w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Miesz-
kańcom, do odwołania zostało wstrzymane 
przyjmowanie Klientów w budynkach Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. Bezpośredni kontakt 
z urzędem jest możliwy wyłącznie telefonicz-
nie pod numerem 32 211 20 24 lub mailowy 
h.jarosz@powiat.pszczyna.pl w następujących 
godzinach: 

• poniedziałek - 730 – 1630, 
• wtorek – czwartek - 730 – 1500, 
• piątek - 730 – 1330.

Wobec powyższego z treścią decyzji można za-
poznać się po ustaleniu sposobu udostępnienia 
dokumentu poprzez kontakt telefoniczny
na podany powyżej numer.

Pouczenie:
1. Stronom przysługuje prawo wniesienia 
odwołania od wydanej decyzji do Wojewody 
Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem 
Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
- 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym 
właścicielom lub użytkownikom wieczystym,
- 14 dni od dnia doręczenia w formie publiczne-
go ogłoszenia* - pozostałym stronom.
*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone 
po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli 
zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji 

na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie, Urzędzie Gminy Pawłowice, na 
stronach internetowych tych urzędów
oraz w prasie lokalnej).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo-
łania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicz-
nej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a 
Kpa).
3. W związku z nadaniem niniejszej decyzji ry-
goru natychmiastowej wykonalności, decyzję 
ustalającą wysokość odszkodowania wydaje 
się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rygoru natychmiastowej wykonalności (zgodnie 
z art. 12 ust. 4g w/w ustawy). 
4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanowi podstawę do dokonania wpi-
sów w księdze wieczystej i w katastrze nierucho-
mości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
Jednocześnie informuję, że w przypadku, w któ-
rym dotychczasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
wyda tę nieruchomość lub wyda nierucho-
mość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, 
o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stała się ostateczna 
 – wysokość odszkodowania powiększa się  
o kwotę 5� wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 
18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).
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Ogłoszenia urzędowe

REKLAMY I INFORMACJE

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

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

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zawiadamia, 
że Zebranie Grupy Członkowskiej dla wszystkich Członków Banku odbędzie się 

w dniu 18 czerwca 2020r. o godz. 14.00, w sali OSP Pawłowice.   

Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku 

Spółdzielczego za rok  2019, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli 
oraz wniosków i postulatów z  poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego  
Zebrania Przedstawicieli, oraz kierunków dalszej działalności. 

5. Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
6. Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do 
podejmowania uchwał bez względu na 
liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

Dotacje do zbiorników na wodę deszczową!
Do 5 tys. zł dotacji mogą otrzymać właściciele domów jednorodzinnych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody 

opadowe lub roztopowe. W ramach łagodzenia skutków suszy w Polsce Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nowy program priorytetowy „Moja Woda”. 

Dofinansowanie można pozyskać na zakup, montaż i urucho-
mienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem, dzięki czemu wody nie trafią do kanalizacji deszczowej, 
rowów, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze 
będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody 
opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, 
podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik 
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzy-
stania zatrzymanej wody.

Dotacja będzie wynosić nie więcej niż 80 proc. kosztów po-
niesionych po 1 czerwca 2020 r. – do maksymalnej kwoty 5 tys. 
zł. Łączny budżet przeznaczony na łagodzenie skutków suszy  
w Polsce wynosi 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024, 
przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 
czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Dzięki 
temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym 
zaoszczędzimy 1 mln m sześc. wody rocznie. 

Wnioski od lipca będzie można składać do WFOŚiGW w Kato-
wicach www.wfosigw.katowice.pl. Więcej informacji na stronie 
NFOŚiGW w Warszawie www.nfosigw.gov.pl.

Star do sprzedania
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza trzeci 

przetarg ustny nieograniczony w formie 
licytacji na sprzedaż samochodu pożarni-
czego marki Star, nr rej. KBR 0872, rok pro-
dukcji 1996, będącego własnością Gminy 
Pawłowice.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2020 r.  
o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 60, sala narad. Cena wywo-
ławcza wynosi: 25 000 zł brutto. Samochód 
można zobaczyć w siedzibie Wodociągów 
Pawłowice  w Krzyżowicach po uzgodnieniu 
terminu - tel. kontaktowy: 32 47 56 349. Wię-
cej informacji w Urzędzie Gminy Pawłowice 
- tel. 32  47-56-342.
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GOK Pawłowice 
działa online

Pandemia koronawirusa wciąż dotyka wielu sfer życia 
w tym również kultury. 

Na ten trudny czas Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach prze-
niósł swoją działalność do internetu. W ten sposób na bieżąco dostarcza 
mieszkańcom ciekawych pomysłów na kreatywne spędzanie czasu  
w domu. Projekty pojawiają się na platformach Facebook i YouTube, na 
których pracownicy zachęcają do poznania różnych form plastycznych, 
teatralnych, tanecznych i muzycznych. - Instruktorzy Domu Kultury mają 
mnóstwo ciekawych pomysłów, które prezentujemy w formie filmików i 
udostępniamy na portalach społecznościowych - mówi Mariusz Grygier, 
dyrektor GOK Pawłowice.

Zajęcia z instruktorami online
Na kanale YouTube pod nazwą „Ludowe muzykowanie w sieci” 

Grzegorz Pakura i Monika Kurowska prezentują ludowe pieśni z akom-
paniamentem żywych instrumentów muzycznych. Do tej pory ukazały 

BIBLIOTEKA POLECA:

Denise Hunter – seria Copper Creek. 
Najnowsze książki autorki bestselerowego cyklu dla pań.

„Brzoskwiniowy świt” cz.1
„Splątane marzenia” cz.2 
„Aleja Magnolii” cz.3

Wojciech Chmielarz  

„Wyrwa” - thriller psychologiczny

To historie o miłości, sile przy-
jaźni, opowieści o zaufaniu, religii, 
wierze, rodzinie. O ludziach, na 
których zawsze można polegać, 
którzy wyciągną pomocną dłoń, gdy 
kolejny raz powinie się noga. Książki, 
w których pojawiają się trudne de-
cyzje, dylematy, strach, niepewność 
i obawa przed nieznanym.

Jego najnowsza powieść, „Wyrwa”, 
trzymająca w napięciu do ostatnich 
chwil. Kiedy czytelnik już myśli, że 
wszystko zrozumiał, że już wszystko wie 
i nawet swoje przypuszczenia częściowo 
potwierdza na kolejnych stronicach, 
autor rzuca mu wyzwanie, podsuwa 
następny trop. Ten prowadzi zwykle do 
zaskakującego przełomu, a sam finał – jak 
to bywa u Chmielarza – każe zrewidować 
wszystko to, czego byliśmy pewni albo 
prawie pewni do tej pory.

się dwa odcinki, ale w planach są kolejne.     
Ewa Sikora, instruktorka zajęć teatralnych, cyklicznie tworzy te-

atrzyki. Zachęca dzieci do zabawy z teatrem i zaprasza do konsultacji 
artystycznych. Młodzi aktorzy grup teatralnych ćwiczą w swoich do-
mach pod okiem instruktora przy użyciu kamerki. Na Facebookowym 
profilu można natomiast zobaczyć najnowszy spektakl przygotowany 
przez instruktorów pt. ,,Historia Królewny Śnieżki na dwa sposoby 
przedstawiona, szczęśliwie zakończona". Historia nie jest oczywista,  
a bogata scenografia robi wrażenie. Nie próżnuje również grupa 
teatralna dorosłych ,,Do Ustalenia", która przygotowała dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej spektakl w teatrze cieni pt. „Trzy Małe Świnki" 
na podstawie bajki Braci Grimm. Jeśli jeszcze nie widzieliście obydwu 
spektakli, musicie to koniecznie nadrobić!

Pod kierunkiem Agnieszki Kornas-Wiśniewskiej można podszkolić 
się w malowaniu i rysowaniu, wykazać się kreatywnością przy uży-
ciu materiałów domowych. Osoby rozważające udział w zajęciach  
z ceramiki w przyszłym sezonie, już teraz mogą zobaczyć, jak wyglądają 
takie warsztaty. W planach jest jeszcze wiele pomysłów, warto więc 
regularnie zaglądać na internetowy profil GOK Pawłowice. bs  

Ognisko Muzyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach 
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkich 
chętnych od 6 roku życia do nauki gry na instrumentach: trąbka, 
klarnet, gitara, flet poprzeczny, fortepian, perkusja, skrzypce, akor-
deon oraz nauki śpiewu solowego.

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej online na 
adres: gokpawlowice@hoga.pl do dnia 23 czerwca 2020 r.

Przesłuchania odbędą się w budynku Centrum Kultury. W związ-
ku z ogłoszeniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 kandydaci zostaną 
przesłuchani we wskazanym dniu oraz dedykowanej dla każdego 
godzinie. O szczegółach przesłuchania oraz o zastosowanych nie-
zbędnych środkach ostrożności kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie.

Przesłuchania odbędą się w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2020 r.

Nabór do Ogniska MuzycznegoNabór do Ogniska Muzycznego
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