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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Plac zabaw 
z ogrodzeniem

Metamorfoza Osiedlowego Domu Kultury

Jaśniej 
na skrzyżowaniach

Plac zabaw znajdujący się przy ul. Polnej w Osiedlu 
Pawłowice został ogrodzony płotem.

Wygląd Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu nie zmieniał się od lat. W jego murach prowadzone są zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, czas spędzają tam też seniorzy, uczestnicząc m.in. w zajęciach z ceramiki i szkła, czy śpiewając w zespole 
„Margo”. Tutaj znajdują się też świetlica i biblioteka.

Ruszają kolejne inwestycje związane z budową oświe-
tlenia w naszej gminie. 

Ogrodzenie w żywych kolorach ma wysokość 150 cm i dwie 
furtki wejściowe. Zapewni bezpieczną przestrzeń do zabawy oraz 
ułatwi utrzymywanie czystości, a w dobie zagrożenia koronawiru-
sem umożliwi sprawniejsze przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń 
zabawowych.

Inwestycję przeprowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice 
przy współudziale Fundacji JSW.  Spółdzielnia  planuje ogrodzenie 

Nowe oświetlenie 
na Krótkiej

Na ulicach Krótkiej i Gajowej w Warszowicach zamon-
towano energooszczędne oprawy LED.

Inwestycja została zrealizowana w związku z pozyskaniem przez 
gminę Pawłowice ok. 2 mln zł z funduszy europejskich na moderni-
zację oświetlenia. W roku 2020 zaplanowano wymianę 1020 opraw 
na nowoczesne oprawy LED we wszystkich sołectwach gminy. 

Z uwagi na zły stan słupów i opraw oświetleniowych, w pierwszej 
kolejności prace rozpoczęto w sołectwie Osiedle Pawłowice. Nato-
miast w połowie czerwca inwestycję realizowano w Warszowicach. 
Na ul. Gajowej biegnącej przez teren Katowickiej Specjalnej Strefy 
Produkcyjnej oraz na ul. Krótkiej wymieniono oprawy sodowe o żółtej 
barwie na nowoczesne LED. 

W następnej kolejności prace zostaną przeprowadzone przy 
ulicach: Borowej, Grunwaldzkiej i Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach 
oraz przy ulicach: Żytniej, Wiejskiej i Rolniczej w Jarząbkowicach.

Do końca sierpnia niemal połowa oświetlenia znajdującego się  
w naszej gminie będzie nowoczesna i oszczędna. Dzięki realizacji 
całego projektu zużycie energii potrzebnej do oświetlenia dróg  
w gminie Pawłowice powinno być mniejsze o ok. 50 proc. bs     

Gmina przygotowuje umowę z wykonawcą na budowę oświetle-
nia w rejonie skrzyżowania ulicy Zawadzkiego z drogą wojewódzką 
w Golasowicach. W tym miejscu kilka lat temu doszło do potrącenia 
dziewczynki na przejściu dla pieszych, dlatego nowe lampy pojawią 
się również, aby doświetlić przejście. 

Prace będą realizowane także na kilometrowym odcinku  
ul. Zawadzkiego, gdzie prowadzone będą roboty ziemne związane z 
przebudową kabli oświetleniowych oraz budową nowych aluminio-
wych słupów. Drogę doświetli ponad 30 lamp.

Do końca sierpnia bezpieczniej będzie także w rejonie skrzyżowa-
nia drogi krajowej z ul. Myśliwską w Pawłowicach. Gmina podpisała już 
umowę z wykonawcą, który na odcinku ponad 300 metrów zabuduje 
6 nowych słupów wraz z lampami LED. bs 

kolejnych administrowanych przez siebie placów zabaw. W najbliż-
szym czasie podobne ogrodzenie ma powstać wokół placu zabaw 
przy ul. Górniczej 2.

Metamorfoza czeka także Centrum Przyjazne Rodzinie w War-
szowicach oraz plac zabaw w Parku im. ks. prof. Stanisława Pisarka  
w Pawłowicach. W przypadku Warszowic nowe urządzenia zostaną za-
kupione w ramach konkursu inicjatyw sołeckich – gmina pozyskała na 
nie 30 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast rozbudowa placu 
w Pawłowicach zostanie dofinansowana ze środków Fundacji JSW.      
Place zabaw w gminie Pawłowice od 1 lipca są ponownie otwarte. bs

zd
j. b

s

zd
j. b

s

zd
j. a

rc
hi

w
um

Kilka dni temu mieszkańców zaskoczyły rusztowania, które pojawiły 
się na zewnątrz budynku. 16 czerwca podpisała została umowa z zakła-
dem remontowo-budowlanym ze Strumienia, który w ciągu 3 miesięcy 
będzie miał za zadanie przeprowadzić metamorfozę obiektu z zewnątrz.  

Celem prac będzie wykonanie nowej elewacji. Ściany zostaną 
oczyszczone, a ubytki wypełnione. Nowa elewacja zostanie wykonana 
w kolorze jasnoszarym z akcentami w postaci pasów w żywych bar-
wach. Prace obejmują również wymianę barierek w oknach, wykonanie 
opaski drenażowej wokół budynku oraz naprawę murków oporowych 
i nawierzchni tarasu.

Rozbiórka wejścia bocznego i wyprofilowanie przyległego terenu 
zostanie objęte osobnym przetargiem przy realizacji innej inwestycji, 
jaką jest budowa wodnego placu zabaw. bs        



3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Skutki nocnej ulewy. 
Zalewiska, zalane drogi i piwnice

Nocne, intensywne opady deszczu z piątku na sobotę (27/28 czerwca) spowodowały, że wiele dróg zostało zalanych. 
W Krzyżowicach, Pawłowicach, Pniówku i Warszowicach powstały ogromne zalewiska, pod wodą znalazły się również 
piwnice domów. Strażacy mieli pełne ręce roboty.

Potężna burza, która przeszła nad naszą gminą, oraz ulewne deszcze 
spowodowały szereg zniszczeń w całej gminie. Najgorzej sytuacja wyglą-
dała w rejonie szkód górniczych w Krzyżowicach i Pawłowicach. Okolice 
Domu Ludowego w Krzyżowicach i teren ul. Wyzwolenia w Pawłowicach 
ze względu na działalność górniczą to obszary szczególnie narażone 
na podtopienia. Pod wodą znalazła się duża część Domu Ludowego, 
strażnicy oraz cały przyległy teren wraz z nową siłownią na świeżym 
powietrzu i wyremontowanym boiskiem. W tym sołectwie strażacy 
zostali wezwani do wypompowania wody z piwnic domów przy ul. 
Szkolnej, Floriana i Śląskiej oraz do usunięcia wody ze skrzyżowania ulic 
Zwycięstwa i Śląskiej. Na ul. Wyzwolenia w Pawłowicach woda niemal 
zakryła znaki drogowe i przystanek. - W najgłębszym miejscu mogło być 
nawet ponad 1,5 m wody -  powiedział mi jeden ze strażaków.

Pod wodą znalazły się również piwnice okolicznych domów.  
- Po raz pierwszy zalało nas w ubiegłym roku. Jednak nie w takim stopniu 
jak teraz. Przed domem wszędzie była woda, wdarła się także do piwnicy, 
gdzie m.in. uszkodziła piec centralnego ogrzewania – powiedzieli mi 
państwo Dominowie z ul. Wyzwolenia.  

Gwałtowny deszcze zalał również wiele prywatnych posesji, podwó-
rek i piwnic. Wielu mieszkańców samodzielnie odpompowywało wodę. 
Woda pojawiła się również w piwnicach mleczarni i chwilowo zagrożona 
była działalność zakładu, na szczęście sytuację udało się opanować. Za-
lane zostało również gospodarstwo przy ul. Szybowej w Warszowicach. 

Powstało tam duże rozlewisko, zniszczone zostały uprawy.
Podczas burzy ucierpiały także drogi. Zalana była m.in. część paw-

łowickiej obwodnicy oraz drogi w rejonie Pniówka, pod wodą znalazło 
się skrzyżowanie ulicy Orlej oraz DW 933. Woda zalegała także pod 
wiaduktem ul. Zjednoczenia i DW 933 w Pawłowicach. Kilkunastu 
kierowców próbujących sforsować wodę straciło podczas przejazdu 
tablice rejestracyjne swoich samochodów.

W godzinach rannych w sobotę strażacy zostali wezwani do ewa-
kuacji starszej osoby w Pielgrzymowicach. Przy pomocy łódki strażacy  
z Pawłowic przetransportowali ją w bezpieczne miejsce. Interweniowali 
również m.in. na ul. Górka, Miarki, Zjednoczenia, Polnej i Skowronków 
w Pawłowicach, a także Kraszewskiego i Prusa w Golasowicach, gdzie 
konieczne było wypompowanie wody z piwnic.

W usuwanie skutków podtopień zaangażowane były wszystkie 
gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Krzyżowice, 
OSP Warszowice, OSP Pawłowice, OSP Golasowice, OSP Jarząbkowice, 
OSP Pielgrzymowice. Nasze jednostki wsparły również: OSP Kryry, OSP 
Mizerów, OSP Studzionka, Państwowa Straż Pożarna z Pszczyny oraz 
Zawodowa Straż Pożarna KWK Pniówek.

W poniedziałek rano udało się udrożnić ul. Wyzwolenia, gdzie 
działania podejmowali m. in. PGWiR Jastrzębie-Zdrój, a także ZSP KWK 
Pniówek. To jednak nie koniec zagrożenia. Wszystko zależy bowiem od 
pogody. A ta nadal ma być kapryśna. bs
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publiczny żłobek, a w czerwcu uruchomiono przedszkola niepubliczne.
Swoje progi otwiera również Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 

Biblioteka Publiczna. Wprawdzie wszystkie aktywności będą wymagały 
dostosowania się do obowiązujących zasad sanitarnych, ale już w lipcu 
będziemy mogli obejrzeć film w sali widowiskowej, a uczestnicy zajęć, 
które przerwała epidemia, będą spotykać się podczas Wakacyjnej Szkoły 
Artystycznej. W bibliotece od 1 lipca przywrócony został wolny dostęp 
do książek na półkach, można też skorzystać z usługi drukowania oraz 
ksero. Od 13 do 17 lipca organizowane będą zajęcia wakacyjne w terenie 
dla dzieci od 7 do 12 lat. Od 27 czerwca można również korzystać z pły-
walni krytej Wodny Raj. Tak jak wszędzie, również na basenie obowiązują 
specjalne zalecenia, ale wszyscy chętni są mile widziani. 

Zmieniło się również funkcjonowanie Urzędu Gminy Pawłowice.  
Od poniedziałku, 22 czerwca, klienci urzędu gminy Pawłowice są obsługiwani 
w holu głównym na parterze budynku urzędu, a nie, jak dotychczas, w koryta-
rzu przy wejściu głównym. Do dyspozycji klientów są cztery odpowiednio 
przygotowane stanowiska, co pozwala na równoczesną obsługę więk-
szej ilości osób. Na każdym z nich jest komputer z dostępem do danych 
i programów pracownika, który prowadzi merytorycznie daną sprawę. 
Terminale płatnicze umożliwią dokonywanie opłat na miejscu. W holu 
postawiono również stolik, przy którym można wypełnić potrzebne for-
mularze oraz telefon, aby skontaktować się z konkretnym pracownikiem. 
Do dyspozycji klientów są pojemniki ze środkami dezynfekującymi.

Sytuacja epidemiczna w gminie na przestrzeni ostatnich kilku tygo-
dni znacznie się zmieniła. Przede wszystkim przybywa tzw. ozdrowień-
ców. Wzrost tej liczby jest efektem m.in. przyśpieszenia badań kontrol-
nych, które przeprowadzane są u mieszkańców za pomocą wymazobusa 
dofinansowanego z gminnego budżetu. Z informacji podawanych przez 
tyski sanepid w gminie Pawłowice obecność koronawirusa aktualnie 
stwierdza się u 131 osób (stan na 29 czerwca).

4 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

FIRMA Z TRADYCJAMI 2020

Hurtownia 
Materiałów 

Budowlanych 
Czesław Goszyc

Autobusy ponownie 
kursują w niedzielę 

Od 28 czerwca zostały wznowione niedzielne kursy 
Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice.

Dotychczas, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem 
oraz znacznie zmniejszoną liczbę pasażerów, niedzielne kursy komu-
nikacji lokalnej były zawieszone. Zostały one wznowione w niedzielę 
wyborczą, 28 czerwca, aby umożliwić mieszkańcom dostanie się do 
lokali wyborczych. Gmina zdecydowała przywrócić dopołudniowe  
kursy autobusów w kolejne niedziele do godziny 14.00, umożliwiając 
m.in. mieszkańcom dotarcie na niedzielne msze święte do kościołów. 

Łagodzenie skutków 
epidemii 

Zapraszamy na place zabaw, do skateparku, inhalato-
rium i ... przedszkola.

1 lipca zostały otwarte gminne place zabaw, boiska i place zabaw 
znajdujące się przy szkołach, skatepark i inhalatorium, a od 6 lipca 
przedszkola rozpoczną dyżury wakacyjne. Taka decyzja zapadła pod-
czas ostatniego spotkaniu wójta Franciszka Dziendziela z dyrektorami 
przedszkoli, szkół i gminnych jednostek.

Sprzęt i urządzenia na placach zabaw zostały zdezynfekowane i przy-
gotowane do użytku. Boiska i place zabaw znajdujące się przy szkołach 
przez okres wakacji będą czynne do 21:45, z wyjątkiem placu zabaw 
przy szkole w Golasowicach. Tutaj, z uwagi na planowaną przebudowę 
sali gimnastycznej, plac zabaw zostanie zamknięty pod koniec lipca, 
jednak do tego czasu można z niego swobodnie korzystać.

Od 6 lipca wakacyjne dyżury rozpoczną gminne przedszkola. W lipcu 
i sierpniu dyżurować będzie przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie  
w Osiedlu Pawłowice. W lipcu dyżur będzie pełniło również przed-
szkole w Krzyżowicach, jednak rodzice będą musieli zaopatrzyć dzieci  
w drugie śniadanie. Natomiast w sierpniu otwarte będzie przedszkole 
w Pielgrzymowicach. Z opieki w przedszkolach mogą skorzystać dzieci 
zamieszkałe na terenie całej gminy, które są objęte opieką przedszkolną. 
Rodzice i opiekunowie szczegółowe informacje o przyjęciu dziecka do 
przedszkola w okresie wakacji uzyskają u dyrektorów poszczególnych 
placówek. Przypominamy również, że już od maja w gminie działa nie-
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5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Wideokonferencja 
na temat górnictwa 

Sesja przerwana

18 czerwca odbyło się XXVIII Zgromadzenie Stowa-
rzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Obrady odbyły się 
w sposób zdalny i miały formę wideokonferencji, którą 
poprowadził wójt gminy Franciszek Dziendziel.

30 czerwca odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Pawło-
wice. Podobnie jak poprzednio, obrady odbyły się w formie 
zdalnej.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia 27 górniczych 
gmin członkowskich z województw: śląskiego, małopolskiego, lu-
belskiego oraz z zagłębia miedziowego w woj. dolnośląskim. Oprócz 
gminy Pawłowice należą do niego takie okoliczne gminy jak m.in. 
Mszana, Marklowice, miasta Jastrzębie-Zdrój czy Rybnik. 

Członkowie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce podsumo-
wali pracę w minionym roku. Przyjęto sprawozdanie Zarządu SGGP za 
wykonanie planu finansowego za 2019 r. oraz udzielono Zarządowi 
absolutorium. Przyjęty został również ramowy program pracy i plan 
finansowy na rok 2020.

Jednym z głównych tematów spotkania była transformacja re-
gionów górniczych. Stowarzyszenie uważa, że należy przygotować 
projekty i określić ścieżki rozwoju gmin członkowskich w kontekście 
odchodzenia od wydobycia węgla czy to ze względów ekologicznych, 
czy kończących się zasobów.

Drugim istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania był 
projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląsk 2030”, w któ-
rym marginalnie zostały potraktowane gminy wiejskie. Podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu konsultacji z gminami wiejskimi w celu rozeznania 
problemu i wypracowania gotowych propozycji do projektu Strategii.

Prowadził je przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej 
Szaweł, który przedstawił program obrad. Na wniosek wójta gmi-
ny Franciszka Dziendziela do obrad wprowadzony został punkt 
dotyczący odwołania skarbnika gminy Agnieszki Kempny, która 
złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27.07. 2020 
r. Ponieważ skarbnik gminy jest powoływany przez Radę Gminy, 
do odwołania niezbędne jest podjęcie uchwały. Pani Agnieszka od 
grudnia 1990 roku pełniła obowiązki szefowej gminnych finansów. 
Radni pozytywnie ocenili jej pracę, doceniając zaangażowanie i wkład 
wniesiony w nadzorowanie gminnego budżetu.

Na wniosek Damiana Hermana do porządku obrad wprowadzone 
zostały jeszcze cztery uchwały. Dotyczyły one odwołania przewodni-
czącego Rady Gminy i jego zastępcy oraz przeprowadzenia nowych 
wyborów. Dziewięcioma głosami „za”, przy pięciu przeciw i jednym 
wstrzymującym się uchwały zostały wprowadzone do porządku 
obrad.

W dalszej części sesji wójt przedstawił aktualną sytuacją związaną 
z koronawirusem. W naszej gminie sytuacja uległa znacznej poprawie, 
przybywa ozdrowieńców, dlatego gmina postanowiła złagodzić ob-
ostrzenia. Otwarte zostały place zabaw, siłownie i boiska na świeżym 
powietrzu, inhalatorium, a wybrane przedszkola będą pełnić dyżury 
przez wakacje. Swoje progi otwiera również Gminny Ośrodek Kultury 
i Gminna Biblioteka Publiczna. 

W dalszej części sesji przegłosowane zostały uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020  
– 2024 oraz zmian w budżecie gminy. Zmniejszyły się dochody gminy 
m.in. na skutek obniżenia subwencji oświatowej o 224.264,00 zł, a do 
WPF wprowadzono nowe zadania: Program zapobiegania nadwadze 
i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Zdrowy 
Przedszkolak”, który będzie realizowany w publicznych przedszkolach 
od września tego roku do roku 2025 oraz projekt unijny „Kształcimy 
zawodowców – odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku”, 
który będzie realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w latach 2020-2022. Częściowo została umorzona 
pożyczka zaciągnięta przed laty na budowę stacji uzdatniania wody 
w Warszowicach, tym samym zmniejszając rozchody gminy o kwotę 
umorzenia w wysokości 1.367.635,47 zł. 

W kolejnej uchwale radni zdecydowali o przekazaniu do Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach, jako organu właściwego, pełniącego 
nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi, skargę na dyrek-
tora oraz wicedyrektora szkoły skierowaną do Rady Gminy Pawłowice. 
Bez rozpatrzenia postanowiono pozostawić petycję złożoną przez 
członków Koalicji Polski Wolnej od 5G w sprawie podjęcia uchwały 
dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą 
ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym 
zakresie częstotliwości. Petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu lub 
wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu i zgodnie 
z przepisami ustawy taką petycja pozostawia się bez rozpatrzenia.

Głosowania w sprawie uchwał dotyczących odwołania przewod-
niczącego Rady Gminy i wiceprzewodniczącej nie zostały przeprowa-
dzone. Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady,  informując, 
że głosowania w tak ważnych sprawach powinny odbywać się  
z udziałem mieszkańców. bs    

Sesja była transmitowana on-line za pomocą syste-
mu eSesjaTV. Link do transmisji znajduje się na stronie  
www.pawlowice.pl. 

Raport o stanie gminy
Wszystkich Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się  

z Raportem o stanie Gminy Pawłowice za rok 2019. To dokument 
podsumowujący roczną działalność wójta oraz realizację uchwał 
rady gminy. Został przygotowany w oparciu o ubiegłoroczne 
dane dotyczące różnych obszarów funkcjonowania gminy: 
budżetu, inwestycji, ochrony środowiska, oświaty, kultury, 
gminnego wsparcia dla utalentowanych uczniów i sportowców, 
stanu majątkowego gminy, pomocy dla potrzebujących itd. 
Przygotowanie raportu jest ustawowym obowiązkiem wójta, 
który jest zobowiązany przedłożyć dokument radzie gminy.  
W tym roku, z uwagi na trwającą epidemię, termin przedłożenia 
raportu wydłużono o 60 dni, tj. do końca lipca 2019. Raport 
został już przekazany Radzie Gminy Pawłowice, która rozpatrzy 
dokument podczas najbliższej sesji absolutoryjnej. Podczas sesji 
przeprowadzona będzie również debata, w której będą mogli 
wziąć udział mieszkańcy. O szczegółach organizacyjnych debaty 
poinformujemy w późniejszym terminie.  
Raport jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Zmiany w systemie odbioru odpadów 
komunalnych. Pytania mieszkańców

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z odbiorem odpadów komunalnych od 1 lipca.

BIOODPADY
1. Jak realizowany będzie odbiór bio-

odpadów?
Bioodpady odbierane będą wyłącznie  

w systemie pojemnikowym, zgodnie z har-
monogramem. Bioodpady - odpady kuchen-
ne, trawa, liście itp. wrzucamy bezpośrednio 
do pojemnika (bez worków). Bioodpady 
wystawione w workach nie będą odbierane.

2. Jakie są wymogi dotyczące pojemni-
ków na bioodpady?

Pojemniki muszą być koloru brązowego 
oraz muszą być dostosowane do odbioru 
mechanicznego. Nie wprowadzono limitów 
ilościowych pojemników, dozwolone są 
pojemności pojemników: 120 l, 240 l, 1100 l.

3. Czy gmina zajmuje się sprzedażą, wy-
posażeniem nieruchomości w pojemniki?

Nie. Właściciel nieruchomości we wła-
snym zakresie zakupuje pojemnik w wybra-
nym przez siebie punkcie sprzedaży.

 
KOMPOSTOWANIE 

BIOODPADÓW
4. Czy posiadając kompostownik przy-

domowy mogę skorzystać z ulgi i ile ona 
wynosi?

Właściciel nieruchomości jednorodzin-
nych kompostujący bioodpady w przydo-
mowym kompostowniku jest uprawniony 
do skorzystania z ulgi. Ulga wynosi 3,00 zł 
miesięcznie od osoby.

5. Co zrobić aby skorzystać z ulgi?
Aby skorzystać z ulgi należy (najwcze-

śniej 1 lipca) złożyć w urzędzie deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w której znajdują się od-
powiednie pola dotyczące kompostowania. 

Należy wypełnić wszystkie właściwe pola 
deklaracji oraz wyliczyć wysokość miesięcznej 
opłaty z uwzględnieniem stawki wynoszącej 
22 zł, następnie wyliczyć kwotę zwolnienia 
(stawka wynosi 3 zł od osoby miesięcznie), 
a następnie obliczyć wysokość miesięcznej 
opłaty z uwzględnieniem kwoty zwolnienia.

Przykład: 
W nieruchomości zamieszkują 4 osoby. Po 

wypełnieniu wcześniejszych pól deklaracji 
(dane właściciela, adres itp.):

W dziale D (liczba mieszkańców) wpi-
sujemy: 4

W dziale E (wyliczenie miesięcznej opłaty)  
wpisujemy: 4 x 22,00 = 88,00

W dziale F (wyliczenie miesięcznej opłaty 
z uwzględnieniem zwolnienia...) wpisujemy:

zaznaczamy pole TAK (oświadczam że 
posiadam kompostownik przydomowy...)

Wyliczenie kwoty zwolnienia:
4 x 3,00 = 12,00
wyliczenie miesięcznej opłaty za gosp. 

odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 
kwoty zwolnienia:

88,00 - 12,00 = 76,00
Z uwzględnieniem zwolnienia, dla 

danego przykładu, wysokość miesięcznej 
opłaty wynosi 76,00 zł miesięcznie 

6. Kiedy złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami?

Deklaracje można składać od 1 lipca. Zło-
żenie deklaracji przed 1 lipca nie uprawnia 
do skorzystania z ulgi (ulga obowiązuje od 
1 lipca).

Aby skorzystać z ulgi z tytułu komposto-
wania należy złożyć deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca przypadającego po 
zmianie. Chcąc skorzystać z ulgi począw-
szy od lipca, deklarację należy złożyć do  
10 sierpnia. Właściciele nieruchomości którzy 
złożą deklarację po 10 sierpnia będą mogli 
skorzystać z ulgi od sierpnia, itd.

7. Jakie są wymogi dot. kompostow-
nika?

Jako przydomowy kompostownik rozu-
mie się miejsce służące do zbierania bio-
odpadów w formie naziemnej pryzmy lub 
pojemniki przeznaczone do kompostowania 
bioodpadów w celu wytworzenia naturalne-
go nawozu, zapewniające cyrkulację powie-
trza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ 
wody, o pojemności co najmniej 300 l.

8. Czy kompostownik trzeba kupić? Czy 
mogę go wykonać osobiście?

Kompostownik może być własnoręcznie 
wykonany, np. z desek, może też być zaku-
piony jako gotowy.

9. Czy wyrzucając odpady na gnojow-
nik, ,,gnojok", mogę skorzystać z ulgi?

Nie. Ulga przysługuje za "kompostowanie 
bioodpadów w kompostowniku przydomo-
wym". Gnojownik nie jest kompostownikiem.

10. Czy posiadając kompostownik  
i korzystając z ulgi mogę również oddawać 
bioodpady w pojemniku?

Tak, korzystanie z ulgi z tytułu komposto-
wania nie wyklucza oddawania w pojemni-
kach bioodpadów, które nie nadają się jako 
wkład do kompostownika.

 
POPIÓŁ

11. Jak od 1 lipca będzie się odbywać 
zbiórka popiołu?

Popiół bezpośrednio z nieruchomości  
(z pojemników) jest odbierany tylko w okresie 
listopad - kwiecień.

W pozostałych miesiącach, czyli: lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik, maj, czerwiec 
- popiół nie będzie odbierany.

Przez cały rok właściciel nieruchomości 
może dostarczyć popiół do PSZOK. 

 
STAWKA OPŁATY, 

PŁATNOŚCI
12. Ile wynosi stawka opłaty od 1 lipca?
Stawka opłaty wynosi 22,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca. Nowa stawka obowiązuje 
od lipca, czyli ,,po nowemu" płacimy od  
3 kwartału (termin opłaty za 3 kwartał do  
15 października).

Opłata za 2 kwartał, czyli za okres kwiecień 
- czerwiec wnoszona do 15 lipca obowiązuje 
w dotychczasowej wysokości (10,50 zł od 
osoby na miesiąc).

13. Czy w związku ze zmianą stawki muszę 
złożyć nową deklarację o wysokości opłaty?

Sama zmiana stawki nie powoduje ko-
nieczności złożenia deklaracji. Deklarację 
należy złożyć jedynie w przypadku: zmiany 
ilości osób mieszkających w nieruchomości 
lub chęci skorzystania z ulgi dot. komposto-
wania bioodpadów.

Termin opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że 15 lipca mija 
termin opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za II kwartał 
roku. Opłatę za drugi kwartał, czyli 
okres kwiecień – czerwiec wnosimy wg 
dotychczas obowiązującej stawki (10,50 
zł miesięcznie od osoby).

Zawiadomienia o zmianie staw-
ki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
W związku ze zmianą stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (od 1 lipca 2020 r.) właścicie 
nieruchomości zamieszkałych z tere-
nu gminy otrzymają zawiadomienia  
o zmianie stawki. Zawiadomienie będzie 
zawierało informacje o nowej stawce 
oraz wyliczenie miesięcznej opłaty  
z uwzględnieniem ilości osób miesz-
kających w nieruchomości, zgodnie  
z ostatnio złożoną deklaracją. 

Zawiadomienia będą roznoszone  
w drugiej połowie miesiąca, a wraz  
z zawiadomieniem właściciele nierucho-
mości otrzymają nową broszurę, w któ-
rej opisano zasady segregacji odpadów.
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Wybory prezydenckie: będzie II tura
Mieszkańcy gminy Pawłowice ruszyli w niedzielę do lokali wyborczych. W wielu miejscach przed lokalami ustawiały 

się kolejki ludzi, chcących wypełnić swój obywatelski obowiązek. 

W niedzielę po raz siódmy wybieraliśmy 
prezydenta w wyborach powszechnych.  
W związku z pandemią COVID-19 głoso-
wanie odbywało się w reżimie sanitarnym.  
W lokalu wyborczym obowiązywało noszenie 
maseczek, a każdy lokal był dezynfekowany 
co najmniej 6 razy w czasie trwania wyborów.

Frekwencja w I turze wyborów prezydenc-
kich była rekordowa i wyniosła w gminie Paw-
łowice 67,98 proc. Najwięcej osób zagłosowało 
w obwodzie nr 2 (Centrum Kultury Pawłowice), 
gdzie w wyborach wzięło udział aż 74,02 proc. 
osób uprawnionych do głosowania. Najmniej 
osób udało się do urn w obwodzie z siedzibą  
w Osiedlowym Domu Kultury, ale i tam fre-
kwencja wyniosła prawie 60 proc.!

Największe poparcie spośród kandydatów 
uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda 
(5147 głosów), na drugim miejscu znalazł się 
Rafał Trzaskowski z 1502 głosami, a na trzecim 
Szymon Hołownia, który zdobył 1223 głosy.

Druga tura wyborów - 12 lipca
Głosowanie w II turze odbywać się będzie  

w tych samych lokalach wyborczych, w których 
głosowano w wyborach 28 czerwca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego 
dokonany przed pierwszym głosowaniem 
w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również 
ponownego głosowania w dniu 12 lipca 
2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym 

głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysła-
ny na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru 
głosowania korespondencyjnego dokonanym 
przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głoso-
wania korespondencyjnego mogą wziąć 
udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale 
tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie  
w formie korespondencyjnej). Będzie to moż-
liwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia  
o prawie do głosowania z urzędu gminy, w któ-
rej są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, 
który dopisał wyborcę do spisu wyborców. 
Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie 
do czasu wysłania pakietu wyborczego.

Wyborca podlegający w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych może zgło-
sić zamiar głosowania korespondencyjnego  
najpóźniej do 7 lipca telefonicznie, pisemnie 
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem  
usługi udostępnionej na platformie  e-PUAP.

Wyborca, który  rozpocznie podleganie 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych po tym ter-
minie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 
10 lipca 2020 r.

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
(zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci 

w tym samym spisie wyborców w ponownym 
głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma 
możliwości dopisania do innego spisu wybor-
ców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym 
obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzy-
maniu zaświadczenia o prawie do głosowania 
z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci  
w spisie wyborców lub od konsula, który do-
pisał wyborcę do spisu wyborców.

Zaświadczenia o prawie głosowania  
w innym obwodzie można otrzymać w Urzę-
dzie Gminy do 10 lipca 2020 r.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do 
spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 
w dniu wyborów upływa 7 lipca 2020 r.

Wyniki wyborów w Gminie Pawłowice z podziałem na obwody do głosowania
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Uczniowie odebrali świadectwa
W piątek 26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020. Ze względu na pandemię koronawirusa, uczniowie uczyli 

się w domach od marca. Z tego samego powodu w szkołach nie było akademii, do których przywykliśmy w poprzednich 
latach, a uczniowie odbierali świadectwa indywidualnie, w maseczkach i z obowiązkową dezynfekcją rąk.

Klasy podzielono na mniejsze grupy, aby dzieci niepotrzebnie nie 
gromadziły się przed szkołą.

W szkole w Osiedlu Pawłowice o wyznaczonej godzinie, każda 
klasa w innym wejściu szkoły, przy zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności spotkała się ze swoimi wychowawcami i odebrała wy-
czekiwane świadectwa.  

W Pielgrzymowicach zakończenie roku szkolnego, ze względu na 
obowiązujące zasady bezpieczeństwa i rygor sanitarny, odbyło się  
w zmienionej, ale również uroczystej formie. Absolwenci szkoły spotka-
li się w auli szkoły, ale musieli zachować dystans i założyć maseczki. Nie 
zabrakło życzeń od dyrektora i wychowawcy, nagród dla najlepszych,  
a na koniec zgodnie z tradycją uczniowie zasadzili przed szkołą drzewo, 
które będzie wyjątkową pamiątką ich czasu spędzonego w szkole.    

W Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach akademia z okazji 
zakończenia roku szkolnego odbyła się w sposób wirtualny. Na ekra-
nie komputera uczniowie mogli usłyszeć przemówienie dyrektora, 
usłyszeć swoich wychowawców oraz zobaczyć „Galę Oscarową” klas 
ósmych. Uczniowie z Warszowic, Krzyżowic i Golasowic odbierali świa-
dectwa w wyznaczonych godzinach. W Warszowicach – w świetlicy 
i bibliotece, a w Krzyżowicach – na sali gimnastycznej co 45 minut 
odbywało się zakończenie dla kolejnej klasy.  

– Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na uczniów, którzy od  
12 marca 2020 r. nie uczestniczyli w zajęciach na terenie szkoły. Zależało 
nam na bezpośrednim kontakcie z uczniami dlatego zorganizowaliśmy 
spotkania klasowe z zachowaniem odstępów 45-minutowych pomiędzy 
poszczególnymi oddziałami. Spotkania odbywały się w sali gimnastycz-
nej w obecności dyrektora szkoły oraz wychowawcy klasy. Zastosowano 
wszelkie możliwe środki ostrożności – mówi dyrektorka ZSP Krzyżowice 
Bożena Herman. - Zorganizowane spotkania w takiej formie pozwoliły 
chociaż na chwilę zapomnieć o trudnym czasie w którym obecnie żyje-
my oraz dać nadzieję, że we wrześniu rozpoczniemy nowy rok szkolny  
w tradycyjny sposób.

Konkursy dla najlepszych uczniów, 
absolwentów i sportowców

Pomimo epidemii i zdalnego nauczania, jak co roku przeprowa-
dzono konkursy dla uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę: 
dla najlepszych uczniów, najlepszych absolwentów, najlepszych 
uczniów-sportowców. Nagrodą dla najlepszych uczniów zazwyczaj 
była wycieczka, a do rąk najlepszych absolwentów i sportowców 
podczas uroczystej gali trafiały statuetki i nagrody. W tym roku wy-
cieczka jednak nie mogła się odbyć, nie było też gratulacji dla uczniów 
i rodziców w sali widowiskowej Centrum Kultury. Nagrody, dyplomy  
i statuetki zostały przekazane do szkół, w których dyrektorzy i nauczy-
ciele, w imieniu Wójta Gminy Pawłowice, uhonorowali najlepszych. 
W piątek 26 czerwca zostali również nagrodzeni uczniowie, którzy  
w roku szkolnym 2019/2020 odnieśli indywidualne sukcesy w dziedzi-

nie sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w konkursach 
i olimpiadach na szczeblu co najmniej powiatowym.

W tym roku o tytuł najlepszego ucznia ubiegały się 153 osoby.  
Nagrodzono 46 uczniów ze szkół podstawowych i 10 z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, którzy w zamian za wyciecz-
kę w ramach nagrody otrzymali karty podarunkowe w wysokości  
350 zł do sklepu sportowego. Bony zostały częściowo sfinansowane 
ze środków przekazanych przez Fundację JSW.

Konkurs dla najlepszych absolwentów został rozstrzygnięty 
tylko dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Laureatkami 
konkursu w ZSO zostały Paulina Kowalska i Julia Paszyna. Natomiast 
najlepszych absolwentów klas ósmych poznamy w terminie później-
szym, po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty.  W konkursie 
o tytuł najlepszego sportowca startowały 34 osoby. Nazwiska laure-
atów poniżej.  

Z nagrodami czy bez, faktem jest, że kolejny rok szkolny za nami. 
Wszystkim uczniom z gminy Pawłowice, jak również nauczycielom  
i rodzicom dziękujemy za kolejny rok współpracy, za zaangażowanie  
i wspólne pokonywanie nieoczekiwanych trudności i nowych wyzwań. 
Teraz pora na odpoczynek i wakacje. Do zobaczenia we wrześniu.

NAJLEPSI SPORTOWCY
Szkoły podstawowe – dziewczęta
I miejsce: Sabina Sachs – ZSP Osiedle Pawłowice
II miejsce: Katarzyna Dziendziel – SP Pielgrzymowice
III miejsce: Zofia Konczalska – SP-1 Pawłowice 
Szkoły podstawowe – chłopcy
I miejsce: Grzegorz Stuchlik – SP Pielgrzymowice
II miejsce: Karol Lazar, Olivier Czajkowski – SP Pielgrzymowice
III miejsce: Igor Łukasik, Szymon Głowala – SP-1 Pawłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących – dziewczęta
I miejsce: Natalia Dziadek, Dominika Suwińska
II miejsce: Laura Kocur 
Zespół Szkół Ogólnokształcących – chłopcy
I miejsce: Marcin Uryga, Bartłomiej Dudkowiak, Mateusz Lichacz, 
Bartłomiej Haspert
II miejsce: Kacper Wysocki, Mateusz Ledwoch

NAJLEPSI UCZNIOWIE
Szkoła Podstawowa nr 1: Alicja Czerwińska, Olivia Uryć, Emilia 
Nawara, Weronika Pochcioł, Marcelina Data, Agata Świętoniowska, 
Zofia Sojka, Małgorzata Gorgosz, Aleksandra Krzeszowiak, Piotr Sta-
nieczko, Jan Walczak, Natalia Ławicka, Emilia Synowiec, Aleksandra 
Sojka, Wiktor Łoskot, Maciej Orlik, Martyna Bochnak, Wiktoria Paszyna, 
Laura Passon, Tomasz Lazarek, Julia Daniluk, Julia Świętoniowska, 
Aleksandra Okopa, Bartłomiej Kozłowski, Ignacy Jośko, Nela Mamak, 
Grzegorz Poloczek, Piotr Bazgier, Marcin Lubecki, Szymon Juroszek, 
Mateusz Kałuża, Karol Wowra
SP Warszowice: Laura Kamińska-Gajda, Anna Kremiec, Kinga 
Dziendziel, Klaudia Fojcik, Julia Galik, Oliwia Kawa, Martyna Płonka, 
Anastazja Bilonowicz, Emilia Szklanny, Błażej Stawarczyk
ZSP Osiedle Pawłowice: Dominika Molitor, Paweł Bednorz
ZSP Krzyżowice: Piotr Ziebura 
SP Pielgrzymowice: Marta Holewik
ZSO Pawłowice: Jakub Włodziński, Małgorzata Marek, Aleksandra 
Kowalska, Justyna Czyżyk, Kaja Kusak, Aleksandra Stawicka, Dorota 
Mrowiec, Agnieszka Biarda, Paulina Kowalska, Maria Szymańska 

zd
j. a

rc
hi

w
um



9RACJE GMINNE

WYDARZENIA
Uczniowie odnoszący indywidualne sukcesy  

w konkursach i olimpiadach:
SP nr 1 Pawłowice: Alicja Czerwińska, Emilia Nawara, Hanna Kubicka, 
Kacper Kotas, Olivia Uryć, Wojciech Lubos, Hubert Mosioł, Leon Sikora, 
Maksymilian Pojda, Hanna Pochcioł, Weronika Pochcioł, Aleksander 
Kawa, Bartosz Krzempek, Filip Białas, Tomasz Lazarek
SP Warszowice: Laura Kamińska-Gajda, Błażej Stawarczyk, Julia Galik, 
Oliwia Kawa, Daniel Matera, Anna Kremiec, Alicja Dziendziel, Kinga 
Dziendziel, Małgorzata Frysz, Bartłomiej Krzowski
ZSP Golasowice: Katarzyna Wantuła, Hanna Okularczyk, Tymoteusz 
Bortlik, Amelia Skrzyńska
ZSP Krzyżowice: Bartosz Trybuś, Milena Ziebura, Milena Telega, Anto-
nina Kurpas, Karolina Galwas, Maja Łacek, Antonina Wróż, Franciszek 
Wujczyk, Zuzanna Kozieł, Julia Milewska, Magdalena Milewska, Fabian 
Warmusz, Oliwia Witkowska, Alan Obrębski, Sara Wujczyk, Julia Biarda, 
Radosław Chrapeć, Natalia Maziarz, Piotr Ziebura, Miriam Jaschkowitz, 
Zuzanna Wala, Nikola Hejnoł
SP Pielgrzymowice: Marta Holewik, Miłosz Puzoń, Karol Piechaczek, 
Dawid Król, Mateusz Kloczkowski, Hanna Skorupka, Maria Skorupka, 
Stanisław Rogowski, Kornelia Kloczkowska, Natalia Majerek
ZSP Osiedle Pawłowice: Dominika Molitor, Martyna Wiatrok, Dominik 
Buchacz, Jakub Respondek, Patryk Stachowski, Dominika Jabłońska, 
Nadia Kwiatoń, Jakub Tokarczyk, Kacper Grzybowski, Marek Paszen-
da, Paweł Bednorz, Filip Kwiatoń, Wiktor Kaniecki, Wiktoria Gazda, 
Stanisław Walczak
ZSO Osiedle Pawłowice: Aleksandra Kowalska, Julia Wadas, Agniesz-
ka Biarda, Natalia Urban, Jakub Włodziński

Sukcesy sportowe:
SP nr 1 Pawłowice: Igor Łukasik, Zofia Konczalska, Kacper Pisarek, 
Patrycja Janus, Mateusz Kałuża, Łukasz Gorgosz, Bartosz Lipus, Jan 
Przybyło, Błażej Pawliczek, Maciej Sobczak, Bartłomiej Głowala, Zofia 
Urbańska, Patrycja Szlezak, Kinga Karwacka, Anna Wątroba, Anna 
Guzdek, Małgorzata Gorgosz, Estera Kochan, Oliwia Kalinowska
SP Warszowice: Magdalena Herman, Hanna Krzowska 
ZSP Golasowice: Paulina Trzaskalik, Maja Wożgin 
ZSO Osiedle Pawłowice: Dominik Szmidt, Monika Wosińska, Robert 
Kamiński, Marcin Uryga

Młodzież obradowała 
wirtualnie

Młodzi radni gminy Pawłowice również obradowali 
w sposób zdalny. Urząd Gminy Pawłowice pomógł im  
w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

18 czerwca, odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy, którą 
prowadziła przewodnicząca Marta Gajda w obecności opiekunek 
MRG Moniki Klyszcz-Kaczmarek i Heleny Wosińskiej.

Po otwarciu VII sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad omó-
wiono aktywną działalność MRG w okresie pandemii. W tym trudnym 
czasie młodzi radni wspólnie z innymi młodzieżowymi radami z całej 
Polski organizowali akcje internetowe, jak: „KORONAWIRUS to nie są 
żarty", ,,MRG w domu", ,,W święta zostaję w domu", ,,Młodzi dają radę", 
,,Pamiętam o świętach narodowych – zostaję w domu".

Młodzi działacze z Pawłowic również sami zainicjowali akcje spo-
łecznościowe, a jedną z nich było nakręcenie filmiku ,,Razem możemy 
więcej" oraz przeprowadzenie cyklu wywiadów ze studentami, pocho-
dzącymi z terenu gminy Pawłowice. Wywiady te były transmitowane 
na żywo w internecie pod hasłem ,,KIERUNEK STUDIA" i wzbudziły 
ogromne zainteresowanie młodzieży.

Omówiono również sprawy dotyczące organizacji I Kongresu 
Samorządów Szkolnych Gminy Pawłowice, który z powodu pandemii 
musiał zostać przesunięty. Pojawiły się też ciekawe pomysły na dalsze 
akcje i działania. Kończąc spotkanie przewodnicząca MRG wyraziła 
nadzieję na powrót do normalności, a tym samym na przeprowadze-
nie kolejnej sesji w sposób tradycyjny.
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Nagrody finansowe dla uczniów
Trzech najlepszych uczniów klas patronackich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. otrzymało nagrody roczne i listy 

gratulacyjne Prezesa JSW S.A. Włodzimierza Hereźniaka.

Uczniowie kształcący się w technikum 
w zawodach technik elektryk oraz technik 
górnictwa podziemnego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II są na-
gradzani za trud włożony w naukę. Otrzymują 
comiesięczne stypendium w wysokości 250 
zł, a najlepsi od JSW nagrodę roczną w wy-
sokości 1500 zł, 1000 zł i 800 zł. W tym roku 
I miejsce i stypendium w wysokości 1500 zł 

oraz nagrody rzeczowe zdobył Mateusz Soba-
la, uczący się w klasie o profilu elektrycznym. 
- Uwielbiam majsterkować w urządzeniach 
elektrycznych – mówi. - Elektrycy mogą liczyć 
na dobre zarobki i są poszukiwani na rynku 
pracy, więc liczę, że w przyszłości nie będę miał 
problemów z zatrudnieniem. 

Poza elektryką Szymon interesuje się 
także sportem. Przez 3 lata trenował tenis 

stołowy w JKTS w Jastrzębiu- Zdroju. 
Laureatem II nagrody został Przemysław 

Tomaszczyk (otrzymał nagrody rzeczowe 
oraz stypendium w wysokości 1000 zł). - Do 
szkoły dojeżdżam ze Skoczowa – przyznaje 
uczeń. - Cieszę się, że wybrałem technikum  
w Pawłowicach. Mamy bardzo dobrze wypo-
sażone pracownie, a najbardziej podoba mi 
się sala do nauki przedmiotów elektrycznych. 

Maksymilian Tyrna z Jarząbkowic to trzeci 
laureat stypendium JSW. Do ucznia trafiły 
również nagrody rzeczowe oraz 800 zł. Mak-
symilian jest uczniem klasy o profilu technik 
górnictwa podziemnego. - Ciekawy kierunek, 
nauka w fajnej atmosferze, tutaj docenia się 
ambicje ucznia – podkreśla. 

Chłopak interesuje się sportami walki, 
historią, polityką oraz jest pasjonatem mo-
toryzacji. bs

Nabór do klas patronackich JSW S.A. 
trwa do 10 lipca. Szczegóły rekrutacji 

na www.zso.pawlowice.edu.pl.  

Kino samochodowe w Golasowicach

Seans filmowy 
w Centrum Kultury

Kino samochodowe czyli atrakcja dla fanów kinemato-
grafii, motoryzacji oraz niestandardowej rozrywki odbędzie 
się w Gminie Pawłowice. Seans zobaczyć będzie można  
w piątek, 31 lipca.

Wielkie ekrany, a przed nimi morze samochodów to obrazki zna-
ne z amerykańskich filmów. Wkrótce taki widok zobaczymy także  
w naszej gminie. 31 lipca na parkingu przy kościele ewangelickim  
w Golasowicach zostanie zorganizowane kino samochodowe.

Seans zostanie wyświetlony na dużym ekranie na parkingu, który 
może pomieścić kilkadziesiąt samochodów. Na razie nie jest znany 
tytuł filmu, ale z pewnością będzie to miła rozrywka dla wszystkich. 
Wstęp wolny!

19 lipca, 18:30, sala widowiskowa 
Centrum Kultury Pawłowice

Bilety w cenie 10 i 14 zł do kupienia 
online lub przed seansem. Bilety 
zakupione na marzec są ważne.

Obowiązuje reżim sanitarny!

Sztuka we wnętrzach 
Jaką rolę pełnią obrazy? 

Czy w Twoim domu gości sztuka współczesna?
Zobacz, jak podkreślić kolorem i fakturą nowoczesny wystrój 

Twojego wnętrza. Jeśli interesuje Cię malarstwo współczesne lub 
klasyczne przyjdź na warsztaty z malarstwa do Centrum Kultury!  
A już teraz zajrzyj na Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury. Pojawiły 
się też nowe produkcje – 3 odcinek „Ludowego muzykowania w sieci” 
oraz film pt. „Tajemnica ciotki Eufemii”, promujący zajęcia teatralne. bs
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Koło PTTK w Pawłowicach 
zaprasza na pieszą 

wycieczkę górską w Sudety
Wyjazd: 16 sierpnia (niedziela), godz. 6.00, 

Dworzec Autobusowy w Pawłowicach

Trasa: Złoty Stok (350 m n.p.m.) – Wielki Jawornik  
(871 m n.p.m.) – Borówkowa Góra (899 m n.p.m.)  

– Przeł. Lądecka (670 m n.p.m.)  
Długość trasy ok. 15 km, czas marszu ok. 5,5 h.

Wędrując urokliwymi zakątkami Gór Złotych uczestnicy 
wycieczki będą mogli zwiedzić Złoty Stok, odwiedzić wieżę  
widokową na Borówkowej Górze oraz przejść tzw. szlak kurierów  
i wysłuchać historii o tajemniczym spotkaniu powszechnie znanych 
opozycjonistów na granicznym szczycie. A to wszystko w otoczeniu 
sudeckich lasów z przepięknymi widokami na góry i pogórze.

Organizatorzy zapewniają:
• przejazd autokarem
• opiekę przewodnika
• ubezpieczenie

Koszt: 45 zł (członkowie PTTK), 50 zł pozostali uczestnicy.
Zapisy: tel. 534 591 356, e-mail: pttk@pawlowice.pl .Dyżury 

w bibliotece wstrzymane do odwołania. Płatności za wycieczkę 
można dokonać przelewem na konto.

Ulubiona pisarka Polek zabierze Cię w zmysło-
wą podróż, która poruszy Twoje serce. W drodze 
między Paryżem, Warszawą, Wenecją i Positano 
wiele może się wydarzyć. Czasem trzeba wybrać 
boczne, okrężne drogi, by dotrzeć do celu. Los 
jednak dobrze wie, dokąd nas prowadzi.

Agnieszka Lingas-Łoniewska po mistrzowsku 
prowadzi czytelników przez zawiłą intrygę, 
bawiąc, wzruszając i oszałamiając!

Opowieść o wielkiej sile miłości – ratującej 
i niszczącej, zmuszającej do najtrudniejszych 
wyborów. To także historia o tym, jak wybory 
poprzednich pokoleń wpływają na nasze życie.

Dwie kobiety, dwa pokolenia, dwa punkty na 
mapie – oto splątana historia rodziny i odkry-
wania tego, co w życiu najważniejsze: miłości, 
przyjaźni i miejsca, które nazywamy domem.
Czy odkrycie rodzinnych tajemnic może być 
drogą do szczęścia?

Życie nie zawsze układa się tak, jak byśmy 
chcieli. Bywa skomplikowane, zwłaszcza gdy wy-
obraźnia zaczyna pracować na naszą niekorzyść. 
"Inni mają lepiej" to idealna lektura dla tych, 
którym wydaje się, że życie sąsiadów, znajomych, 
wszystkich bliskich i dalekich „innych” jest bardziej 

kolorowe i dla tych, którzy potrzebują zachęty, by ruszyć z miejsca.

Top 5 książek na wakacje
Współczesna literatura dla Pań

M. Kordel - ,,W blasku słońca"

A. Lingas-Łoniewska - ,,Kolacja z Tiffanym"

K. Mirek - ,,Inni mają lepiej"

A. Jeż- ,,Miłość warta wszystkiego"

C. Montero ,,Ogród kobiet"

W następnym numerze kolejne propozycje nie tylko dla pań.
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Basen już czynny!
Od 27 czerwca po ponad trzech miesiącach przerwy 

pawłowicka pływalnia jest ponownie otwarta dla wszyst-
kich klientów. Sprawdź obowiązujące zasady i środki 
bezpieczeństwa.

Częściowe otwarcie nastąpiło 20 czerwca, ale z uwagi na dużą 
liczbę zachorowań w naszej gminie w pierwszym etapie z basenu 
mogły korzystać wyłącznie szkółki pływania oraz UKS Aquatica. Od 
27 czerwca także klienci indywidualni mogą korzystać z usług paw-
łowickiego basenu – choć na nieco innych niż dotychczas zasadach. 
Pływalnia przygotowała nowy regulamin funkcjonowania, aby zapew-
nić bezpieczeństwo pracownikom i użytkownikom, a także dokonano 
ścisłej kontroli placówki pod względem bezpieczeństwa sanitarnego.

Obecnie z pływalni może korzystać do 70 osób jednocześnie. 
Maksymalnie na jednym torze mogą pływać 4 osoby! Wchodzący są 
zobowiązani do zakrywania nosa i ust aż do momentu wejścia do 
szatni (przebieralni). Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować 
dłonie korzystając z funkcjonalnego bezdotykowego pojemnika  
z płynem do dezynfekcji, a kolejne punkty dezynfekcji znajdują się  
w szatni, przy umywalkach oraz przy kasie.

Podczas poruszania się po obiekcie obowiązuje zachowanie 2 me-
trów odległości pomiędzy użytkownikami. Po każdym kliencie wyzna-
czony pracownik będzie dokonywać dezynfekcji szafek, półek, ławek, 
poręczy, powierzchni sanitarnych i innych miejsc ogólnodostępnych.

Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z grafikiem 
rezerwacji torów i brodzika (na stronie www.gos.pawlowice.pl).  
W związku z pracami remontowymi zjeżdżalnia oraz sauna są nieczynne!

Każda osoba odwiedzająca pływalnię zobowiązana jest do za-
poznania się z nowym regulaminem funkcjonowania i do ścisłego 
stosowania się do obowiązujących zasad. Dzieci poniżej 10. roku życia 
mogą przebywać na basenie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. bs

Uwaga!
 W związku z przerwą w funkcjonowaniu obiektów Gmin-

nego Ośrodka Sportu, ważność karnetów za pomocą których 
można rozliczać zakup biletów na basen, grotę solną oraz 
wstęp do Centrum Multidyscyplinarnego, zostaje wydłużona 
o cztery miesiące.

Puchar sołectw UKS Warszowice 
prowadzi nabór 
piłkarzy i piłkarek

„Puchar Sołectw Gminy Pawłowice” został już wpisany 
w kalendarz wydarzeń sportowych organizowanych w naszej 
gminie. Po raz pierwszy sołectwa walczyły o Puchar w 2019. 
Wówczas trafił on do rąk zwycięskiej drużyny z Golasowic.

Klub piłkarski z Warszowic prowadzi zapisy chłopców 
i dziewczynek do nowej grupy szkoleniowej z rocznika 
2014-2015!

W tym roku sołectwa po raz drugi wezmą udział w serii turniejów 
o „Puchar Sołectw Gminy Pawłowice”. Pierwszy turniej z serii odbędzie 
się 4 lipca na boisku wielofunkcyjnym przy Gminnym Ośrodku Spor-
tu w Pawłowicach. Początek o godzinie 9.00. Szczegółowe warunki 
uczestnictwa w "Pucharze Sołectw Gminy Pawłowice" można znaleźć  
w regulaminie turnieju oraz na stronie GOS Pawłowice w zakładce Puchar 
Sołectw Gminy Pawłowice. Serdecznie zapraszamy drużyny do udziału!

Pierwszy trening odbędzie się we wtorek 7 lipca o godz. 17:00 na 
boisku piłkarskim przy OSP Warszowice.

Nabór prowadzony jest także do drużyn młodzieżowych: chłop-
ców z roczników 2002-2015 oraz dziewczynek z roczników 2010-2015, 
a także do drużyny seniorów wszystkich chętnych, którzy ukończyli 
16 lat.

Wszelkich informacji udzielają:
Damian Wowra, 
tel.506052849

Robert Stajer 
tel. 721317930
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A możesz zagrasz 
w tenisa?

Chcesz rozpocząć przygodę z tenisem? Wakacje to najlep-
sza pora, aby poznać poznać naukę gry w tenisa od pod-
staw lub doskonalić dotychczas zdobyte umiejętności.
Akademia Tenisa Pawłowice organizuje ekspresowe kursy 
nauki gry w tenisa ziemnego na korcie znajdującym się 
przy Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach. 

Kursy prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Informacje i zapisy: tel. 32 472 42 15, wew. 235.
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#GaszynChallenge 
w naszej gminie

Ochotnicze Straże Pożarne, radni, pracownicy Urzędu 
Gminy Pawłowice oraz gminne jednostki wzięły udział w wy-
zwaniu pod nazwą #GaszynChallenge, które polega na robie-
niu pompek lub przysiadów. Podejmowana aktywność fizyczna 
poza poprawą kondycji uczestników ma przede wszystkim 
wesprzeć internetową zbiórkę dla ciężko chorych dzieci. 

Gaszyn Challenge rozkręcili strażacy z OSP w Gaszynie - miej-
scowości położonej na południu województwa łódzkiego, skąd po-
chodzi Wojtuś, chory na rdzeniowy zanik mięśni. Lokalna inicjatywa 
szybko stała się akcją ogólnopolską. Zasady wyzwania są bardzo 
proste: osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli 
zrobią ćwiczenie, na konto chorego dziecka wpłacają minimum  
5 zł, a jeżeli nie, przekazują minimum 10 zł. Osoby nominowane 
mają 48 godzin na podjęcie wyzwania i mogą nominować minimum  
3 osoby lub zespoły OSP.

W naszej gminie jako pierwsi do wyzwania przystąpili strażacy  
z Warszowic. 8 osób przed remizą wykonało zadanie w pełnym 
umundurowaniu, pomagając choremu chłopcu. Strażacy z War-
szowic nominowali kolejne jednostki, w tym m.in. OSP Krzyżowice 
i OSP Pawłowice. Wkrótce do akcji przyłączyli się także m.in. radni, 
a także pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, którzy nominowali 
radnych z Żor oraz GZK i GOS w Pawłowicach. Ponieważ na leczenie 
Wojtusia udało się zebrać całą potrzebną kwotę, samorządowcy 
postanowili pomóc Natalce z Żor, która również cierpi na rdzeniowy 
zanik mięśni. Na walkę z chorobą potrzebuje ponad 9 mln złotych. 
Wpłat może dokonywać każdy. Link do skarbonki: https://www.
siepomaga.pl/gaszynchallenge. 

Świadczenia 
od 1 lipca! 

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski wyłącznie elek-
tronicznie na następujące świadczenia:
• Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 

300 zł,
• Świadczenia rodzinne,
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
• portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP,
• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.
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Złożenie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy 
okres świadczeniowy 2020/2021 bezpośrednio w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia br.

Przypomina się że, świadczenie wychowawcze 500+ przyznane 
zostało do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.ops.pawlowice.pl, 
tel. 32 4721 741 

 
Kronika Policyjna

Kolejne kolizje na łuku drogi

W sobotę, 20 czerwca tuż przed godziną 14.00 na DK-81  
w Pawłowicach doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia 
drogowego z udziałem dwóch samochodów. Pojazdy wypadły  
z drogi na pasie w kierunku Wisły w rejonie ulicy Leśnej. Volkswa-
gen transporter po dachowaniu wylądował w przydrożnym polu. 
Opel, który również wypadł z drogi, zatrzymał się w rowie. Na szczę-
ście kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń - skończyło się na 
potłuczeniach. Kierowca volkswagena został ukarany mandatem.

Kolizje miały miejsce na łuku drogi. To wyjątkowo pechowy 
odcinek Wiślanki. Kilka dni wcześniej w tym samym miejscu 
również miało miejsce zdarzenie drogowe. Jak informuje policja, 
kobieta kierująca skodą octavią na łuku jezdni straciła panowanie 
nad pojazdem. Jej samochód zatrzymał się w rowie. 

Została potrącona kobieta 

Na przejściu dla pieszych w Warszowicach została potrącona 
kobieta. Do wypadku doszło 16 czerwca około godziny 13.15 na 
skrzyżowaniu DK-81 z ulicami Boryńską i Pszczyńską, na jezdni 
prowadzącej w stronę Żor. Na miejscu interweniowały wszystkie 
służby ratunkowe.

Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło, kiedy 
kierująca nissanem juke włączała się do ruchu. Kobieta znajdowała 
się na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Poszkodo-
wana trafiła do szpitala. Ma ogólne potłuczenia ciała i wymaga 
szczegółowych badań. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

 Oprac. na podstawie KPP Pszczyna
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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 23 czerwca 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 admi-
nistracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2020r. zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Pawłowice 
z/s w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia nr 60.

z a w i a d a m i a m  
że w dniu 19 czerwca 2020r. została wydana decyzja Nr 03/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Przebudowa ulicy Kwiatowej w Jarząbkowicach”.
W/w decyzją zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren oraz projekt budowlany.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:
- przebudowę i rozbudowę drogi,
- budowę kanalizacji deszczowej (służącej wyłącznie 
obsłudze drogi) oraz budowę oświetlenia drogi,
- odtworzenie nawierzchni drogi oraz chodnika 
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW938, 
ulicą Cieszyńską (włączenie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej),
- odtworzenie nawierzchni drogi na skrzyżowaniu 
z droga powiatową DP 4159S, ulicą Zawadzkiego 
w Golasowicach,
- przebudowę sieci energetycznej nN.
Inwestycja obejmuje następujące działki:
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej in-
westycji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem 
wskazano działki podlegające podziałowi: 
242/50, 327/50, 328/50, 207/54, 360/54, 330/88, 
447/48, 449/47, 420/55, 149/56, 388/68, 401/69, 62, 
342/74, 343/77, 196/74, 195/74, 415/74, 282/85, 
281/85, 364/86, 366/86, 418/86, 296/89, 272/95, 
163/97, 164/97, 260/105, 112, 161/99, 357/86, 
358/86, 378/86, 295/89, 228/30, 275/70, 276/117, 
87, 498/108, 361/117, 395/67, 251/55, 359/54, 
362/55, 450/47, 451/55, 253/55, 386/68, 407/68, 
392/67, 394/67, 315/67, 397/69, 65, 402/69, 442/77, 
411/74, 340/78, 339/78, 414/74, 284/84, 277/115, 
362/115, 91, 272/124, 391/84, 385/86, 162/98, 
377/86, 376/86, 274/69.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: 
przed nawiasem podano numer działki ulegającej po-
działowi; w nawiasie numery działek po podziale, tłu-
stym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy: 
328/50 (456/50, 457/50); 360/54 (458/54, 459/54); 
149/56 (460/56, 461/56); 62 (462/62, 463/62); 342/74 
(466/74, 467/74); 343/77 (464/77, 465/77); 196/74 
(468/74, 469/74); 195/74 (470/74, 471/74); 282/85 
(472/85, 473/85); 281/85 (474/85, 475/85); 364/86 
(476/86, 477/86); 366/86 (478/86, 479/86); 163/97 
(480/97, 481/97); 164/97 (496/97, 497/97); 260/105 
(484/105, 485/105), 112 (486/112, 487/112); 161/99 
(490/99, 491/99); 357/86 (488/86, 489/86); 358/86 
(498/86, 499/86); 295/89 (492/89, 493/89); 228/30 
(497/30, 498/30);  276/117 (857/117, 858/117); 
272/95 (482/95, 483/95); 296/89 (494/89, 495/89).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną 
się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem 

podano numer działki po podziale; w nawiasie numer 
działki pierwotnej:
456/50 (328/50); 458/54 (360/54); 460/56 (149/56); 
462/62 (62); 464/77 (343/77); 466/74 (342/74); 
468/74 (196/74); 470/74 (195/74); 472/85 (282/85); 
474/85 (281/85); 476/86 (364/86); 478/86 (366/86); 
480/97 (163/97); 496/97 (164/97); 482/95 (272/95); 
486/112 (112); 484/105 (260/105); 490/99 (161/99); 
488/86 (357/86); 498/86 (358/86); 492/89 (295/89); 
494/89 (296/89); 497/30 (228/30); 857/117 (276/117).
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z któ-
rych korzystanie będzie ograniczone - oznaczenia: 
przed nawiasem podano numer działki po podziale;  
w nawiasie numery działek pierwotnej:  
242/50, 251/55, 359/54, 360/54, 362/55, 450/47, 
461/56 (149/56), 451/55, 253/55, 386/68, 407/68, 
392/67, 394/67, 315/67, 397/69, 65, 402/69, 463/62 
(62), 467/74 (342/74), 469/74 (196/74), 471/74 
(195/74), 442/77, 411/74, 340/78, 339/78, 414/74, 
284/84, 277/115, 362/115, 483/95 (272/95), 91, 
272/124, 391/84, 475/85 (281/85), 385/86, 162/98, 
481/97 (163/97), 499/86 (358/86), 377/86, 376/86, 
495/89 (296/89), 498/108, 274/69, 361/117, 395/67.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
przedmiotowej decyzji nadano rygor natych-
miastowej wykonalności.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 
wywołaną ogłoszonym stanem epidemii, w trosce 
o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, 
do odwołania zostało wstrzymane przyjmowanie 
Klientów w budynkach Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie. Bezpośredni kontakt z urzędem jest 
możliwy wyłącznie telefonicznie 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 Kato-
wicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, 
w terminie:

- 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym właści-
cielom lub użytkownikom wieczystym,
- 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego 
ogłoszenia* - pozostałym stronom.
*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po 
upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamiesz-
czenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, 
Urzędzie Gminy Pawłowice, na stronach interneto-
wych 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 publicznej, 
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 rygoru 
natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą 
wysokość odszkodowania wydaje się
w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o ze-
zwoleniu 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 wpisów  
w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości – art. 
12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym 
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda 
tę nieruchomość lub wyda nieruchomość 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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REKLAMY I INFORMACJE

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Informacje pod numerem
32 47 22 570

oraz na 
www.kultura.pawlowice.pl

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

Super okazja! Lokal użytkowy 
do wynajęcia

Od 1 września 2020r. będzie możliwość wynajęcia atrakcyjnego 
lokalu użytkowego w centrum Osiedla Pawłowice (przy Spół-

dzielni Mieszkaniowej) o pow. 135,31 m² z dużym parkingiem. 
Lokal wyposażony jest we wszystkie media. 

  Szczegółowe informacje można uzyskać 
 pod numerem telefonu 32/ 449 34 40 wew. 103.

 Zarząd Spółdzielni  
Mieszkaniowej

Pawłowice 

Praca w księgowości 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko 

urzędnicze referenta w Referacie Księgowości i Budżetu 
Urzędu Gminy w Pawłowicach.  Oferty z wymaganymi 
dokumentami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w zamknię-
tych kopertach do 6 lipca 2020 r. 

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy. Informacji 
udziela: kierownik Referatu Księgowości i Budżetu Bogumiła 
Tkocz, nr tel. (32) 47 56 311, (32) 47 56 300.

Praca dla elektryka
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko 

urzędnicze inspektora ds. elektrycznych w Referacie Infra-
struktury Komunalnej Urzędu Gminy w Pawłowicach. Oferty 
z wymaganymi dokumentami należy składać w Punkcie 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 
60 do 6 lipca 2020 r. 

Szczegółowych informacji udziela: kierownik Referatu 
Infrastruktury Komunalnej Krystyna Batko, nr tel. (32) 47 56 
332, (32) 47 56 300.

Ogłoszenia urzędowe
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Tatuaż to sztuka!
W naszym cyklu prezentującym firmy działające na 

terenie naszej gminy, tym razem zawitaliśmy do Studia Ta-
tuażu w Osiedlu Pawłowice.  Grafika, stworzona na ludzkim 
ciele to wyrażanie siebie, arcydzieło i styl bycia. Tatuażysta 
jest artystą, a jego warsztatem ludzka skóra.   

Słodka, czerwona i smaczna… Truskawka 
Truskawka to ulubiony owoc Polaków. Robimy z niej koktajle i dżemy, dodajemy ją do makaronu z twarogiem, 

kompotu, równie chętnie jemy ją na surowo z dodatkiem jogurtu i cukru. Truskawki są pyszne w każdej formie!

Co roku na łamach gazety przed-
stawiamy też kolejne gospodarstwa 
w naszej gminie zajmujące się pro-
dukcją truskawek. Odwiedziliśmy 
już plantacje w Pawłowicach i Gola-
sowicach, a teraz nadszedł czas na 
Krzyżowice.

Ten sezon jest jednak wyjątkowo 
trudny dla plantatorów i rolników.  
Najpierw była potworna susza, później przyszły nietypowe przymrozki. 
- Tak niekorzystnych warunków pogodowych wiosną nie było od daw-
na – mówi Bożena Żylewska, która wraz z mężem Józefem prowadzi 
gospodarstwo rolne w Krzyżowicach. -  Najpierw przyszedł rekordowo 
suchy kwiecień z mroźnymi nocami. Gdy zaczęło padać, mieliśmy „zimnych 
ogrodników”. Chłodny maj spowodował opóźnienie w zbiorach o ok. 10 dni. 
Sporo roślin wymarzło. Plony są na pewno niższe.

Państwo Żylewscy prowadzą plantację truskawek od trzech lat. 
Pierwsza próba okazała się nieudana, gdyż sadzonki owoców zostały 
zniszczone przez sarny. Przy kolejnej ogrodzili już teren. W ich rodzinie 
truskawki uprawiane są już od 20 lat. – Stawiamy na stare polskie odmiany, 
które w rodzinie były od lat i sprawdziły się w naszych warunkach - mówią.  
– I staramy się, aby nasza uprawa była ekologiczna.

Na swojej plantacji przy ul. Ślą-
skiej mieszkańcy Krzyżowic prawie  
w ogóle nie stosują oprysków che-
micznych. – Uprawiając truskawki 
chcemy, aby zbiory były zdrowe i bez-
pieczne dla nas i naszych klientów – 
mówi pani Bożena. – Środki chemiczne 
stosujemy tylko wiosną i są to tylko na-
wozy ekologiczne. Nie musimy używać 

chemicznych nawozów, aby poprawić warunki wzrostu naszych truskawek. 
Może owoce są nieco mniejsze, ale na pewno bardzo słodkie i smaczne.

Na brak klientów nie mogą narzekać, zainteresowanie raczej rośnie niż 
maleje. – Mamy stałych klientów z Żor, Rybnika, Bąkowa, Strumienia – ludzie 
wracają do nas, bo wiedzą, co kupują. 

Przy zbiorach pomaga cała rodzina, także synowie państwa Żylewskich 
oraz zatrudnione dodatkowo osoby. – Ze względu na pandemię panie 
pracują z zachowaniem dystansu, natomiast osoby z rodziny obok siebie 
– wyjaśnia. – Zanim truskawki trafią do klientów, dokładnie je przebieram 
i usuwam wszystkie zepsute. Po takiej selekcji do koszyczka trafiają tylko 
świeże i całe owoce.

Sezon na truskawki powoli już się kończy. Zbiory potrwają najwyżej 
kilkanaście dni. Jedzmy więc truskawki, póki jeszcze są. bs

Studia tatuażu nie są już domeną dużych miast. Coraz częściej 
powstają także w małych miejscowościach. Od września 2018 roku 
studio tatuażu działa w Pawłowicach. – Jak otworzyłem tutaj studio, 
to było zdziwienie. Do końca nie wierzyłem, czy uda mi się zarobić na 
czynsz. Tymczasem jest sukces – opowiada Piotr Buksa, który prowadzi 
„To.2 Tattoo” Studia Tatuażu Artystycznego w Pawłowicach. Salon był 
jego marzeniem. - Od dziecka lubiłem rysować. To była moja wielka 
pasja – opowiada. - Sztuki tatuowania uczyłem się od prawdziwych mi-

strzów w tej dziedzinie w salonie w Rybniku, ale pierwsze doświadczenie 
zdobywałem trenując na skórce od banana i sztucznej skórze.

Salon tatuażu tworzą trzy osoby: poza Piotrem Buksą są jeszcze 
dwie młode dziewczyny, w tym Justyna Kasperkiewicz, która ukończy-
ła ASP, a jej obrazy zdobią ściany Domu Kultury w Pawłowicach oraz 
pawłowicki salon. - Dobry tatuażysta musi umieć rysować – podkreśla 
właściciel. - To nie jest praca dla każdego. Jest to ciężkie i odpowiedzialne 
zajęcie. Tatuażysta pracuje na żywej skórze, więc musi zachować bez-
pieczeństwo i higienę. 

Do salonu tatuażu trafiają zarówno młode osoby, jak i te  
w starszym wieku. Najstarsza klientka salonu miała 67 lat! - Przyszła 
z wnuczką. Obie wytatuowały sobie małą różyczkę na nadgarstku. Były 
bardzo zadowolone z końcowego efektu – mówi pan Piotr. - Tatuaż miał 
dla nich znaczenie symboliczne. Rodzice dziewczyny zginęli w wypadku, 
wychowywała ją babcia.       

Ilość chętnych na tatuaż zwiększa się. - Dużą rolę odgrywa dzisiej-
sza moda. Sporo osób przychodzi, żeby poprawić stare prace i jeżeli są 
zadowolone z wyników, to powracają po nowy tatuaż - dodaje. 

 Sabina Bartecka
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