
NR 
14
(616)

16.07-31.07.2020 r.
ISSN 1640-8071

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

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

RACJE

zd
j. b

s
zd

j. b
s

zd
j. b

s

Placówki medyczne  
w obliczu koronawirusa

Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?

w
 n

um
er

ze Jak przeciwdziałać 
podtopieniom?

strona 4strona 2 strona  5

Zmiany w komunikacji 
w Krzyżowicach: nowe 
przystanki

strona 4

1,3 mln zł na wymianę 
oświetlenia!

Nowe atrakcje 
w Warszowicach Pogotowie działastrona  2 strona  5

strona  8Survival, czyli jak przetrwać w lesie strona  11



2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

1,3 mln zł na wymianę 
oświetlenia!

Atrakcje dla dzieci 
w Warszowicach

14 ofert w przetargu 

Urząd Gminy pozyskał kolejne środki unijne na mo-
dernizację oświetlenia ulicznego. Tym razem jest to 1 mln 
318 tys. zł na wymianę tysiąca opraw. Do realizacji zadania 
gmina przystąpi w przyszłym roku.

Nowe urządzenie ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią 
zostało zamontowane w Warszowicach. To kolejny – trzeci etap 
zagospodarowania terenu Centrum Przyjaznego Rodzinie.

W Urzędzie Gminy Pawłowice trwa sprawdzanie ofert 
zgłoszonych w postępowaniu przetargowym na wybór 
wykonawcy przebudowy ul. Zapłocie w Pawłowicach. 
Wpłynęło 14 ofert.

W poprzednich wydaniach gazety pisaliśmy o szybkim postępie 
prac realizowanego obecnie projektu wymiany 1020 sztuk opraw na 
nowoczesne oprawy LED. Na ten cel Urząd Gminy pozyskał ok. 2 mln 
zł z funduszy europejskich. 

Prace polegają na wymianie opraw, a w niektórych miejscach 
także na modernizacji oświetlenia, kiedy to prowadzone są robo-
ty ziemne związane z przebudową kabli oświetleniowych wraz  
z wykonaniem fundamentów pod zabudowę nowych aluminiowych 
słupów. Prace prowadzone są równocześnie w kilku miejscach. Do tej 
pory w sołectwie Osiedle Pawłowice wymieniono oprawy na ulicach: 
Polnej, Wojska Polskiego, Pukowca, Krętej. Obecnie trwa wymiana na 
bocznych odcinkach ul. Górniczej. W sołectwie Pniówek wymieniono 
oprawy na ul. Orlej, w Warszowicach na ul. Gajowej i ul. Krótkiej,  
w Golasowicach na ul. Orzeszkowej, ul. Owocowej, ul. Kraszewskiego 
i ul. Reja, w Pielgrzymowicach na ul. Grunwaldzkiej i ul. Borowej,  
a w Jarząbkowicach na ul. Żytniej, ul. Rolniczej i ul. Wiejskiej.

Inwestycja jest zrealizowana w ponad 70 proc. W związku z szyb-
kim i sprawnym wykonywaniem zadania, planowane na połowę 
listopada zakończenie robót najprawdopodobniej nastąpi wcześniej. 

Z uwagi na trwające prace na DW 933 ul. Pszczyńskiej i towarzy-
szące im objazdy, w pierwszym etapie zadania prace obejmą odcinek 
drogi od torów kolejowych do ul. Wyzwolenia (w kierunku na Pszczy-
nę). Nowa nawierzchnia jezdni będzie miała 5,5 metra szerokości  
a szerokość chodnika wyniesie dwa metry.

W ramach zadania zostaną przebudowane odwodnienie w postaci 
przydrożnych korytek, rowów oraz kanalizacji deszczowej, a także sieć 
energetyczna oraz oświetlenie drogowe. Gmina wystąpiła również  
z wnioskiem do kopalni KWK Pniówek o zwrot kosztów z tytułu szkód 

Energooszczędne oprawy dzięki reduktorom mocy będą pobie-
rać o ok. 40 proc. mniej energii w godzinach nocnych. Natomiast 
zużycie energii potrzebnej do oświetlenia dróg w gminie Pawłowice 
powinno zmniejszyć się o ok. 50 proc. To bardzo ważne z uwagi 
również na rosnące koszty utrzymania oświetlenia ulicznego. W ubie-
głym roku koszt utrzymania jednej lampy w naszej gminie wynosił  
500 zł rocznie! Realizacja projektu powinna spowodować także  
w tym zakresie oszczędności.  

Uwaga!
Wymiana świetlenia drogowego jest jeszcze w trakcie reali-

zacji. Aby prace mogły przebiegać w bezpieczny sposób, część 
dotychczasowego oświetlenia, a także nowo zamontowane 
lampy led muszą być czasowo wyłączone. Przeprowadzenie 
pewnych prac pod napięciem nie jest możliwe. Zwracamy się 
więc do mieszkańców z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

Miejsce znajdujące się niedaleko szkoły i boiska od kilku lat prze-
chodzi metamorfozę, stając się jednym z chętniej odwiedzanych 
zakątków sołectwa. Centrum Przyjazne Rodzinie w zamyśle Rady 
Sołeckiej ma być bowiem miejscem umożliwiającym rekreację i wypo-
czynek całych rodzin. Przez ostatnie kilka lat na nieużywanym dotąd 
terenie powstała altana z grillem, siłownia zewnętrzna i urządzenia 
zabawowe dla dzieci.  

W tym roku nadszedł czas na kolejne prace, aby Centrum jeszcze 
lepiej spełniało swoją funkcję. W ramach funduszu sołeckiego sfinan-
sowano ze środków budżetu gminy zakup zestawu zabawowego, 
stojaka na rowery oraz huśtawki tzw. „ważki” dla czterech osób.     

Gmina Pawłowice zgłosiła też projekt rozbudowy Centrum do 
konkursu „Inicjatywa sołecka 2020” i otrzymała z Urzędu Marszałkow-
skiego dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztu realizacji zadania. 

W ramach prac zostanie wybrukowany zjazd z ul. Kolejowej oraz 
dojście pod wiatę z grillem. – Pierwsze spotkanie w altanie po przerwie 
spowodowanej koronawirusem planowane jest już w lipcu, a kolejne  
w sierpniu – mówi sołtys Andrzej Szaweł. bs

górniczych występujących w tym rejonie. Drugi odcinek ulicy jest 
zaplanowany do przebudowy w przyszłym roku.

Gmina zamierza podpisać umowę z wykonawcą przebudowy 
pierwszego odcinka jeszcze w lipcu. bs 
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Najpierw 
projektowanie

Koszenie traw

Drogi bez dziur

Trwa wybór projektanta przebudowy ul. Jasnej  
w Pielgrzymowicach. Natomiast przetarg na ul. Pieczarkową 
w Pawłowicach zostanie unieważniony.

Pogoda z intensywnymi opadami deszczu sprzyja 
zieleni, powodując szybki i bujny wzrost traw.

Trwają wielkopowierzchniowe remonty dróg w gminie 
Pawłowice. Do końca lipca wszystkie ubytki w jezdniach 
zostaną usunięte.

13 lipca Urząd Gminy Pawłowice otworzył oferty złożone w po-
stepowaniu przetargowym na przygotowanie projektu przebudowy 
części ul. Jasnej. Wpłynęły 3 oferty, a realizacja projektu ma potrwać 
do połowy przyszłego roku. 

Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Zebrzydowicką. 

W gminie Pawłowice właśnie roz-
poczęło się trzecie koszenie pasów 
drogowych. W tym roku prace zwią-
zane z drugim koszeniem trwały 
dłużej niż zwykle, zwłaszcza na terenie 
Osiedla Pawłowice i wzdłuż ul. Kruczej 

w Pniówku, gdzie realizacja zadania została przesunięta na początek 
lipca. Firma „PUS” Sp. z o.o., która odpowiada na tym obszarze za 
letnie utrzymanie czystości dróg, parkingów, chodników i terenów 
zielonych borykała się z brakami kadrowymi spowodowanymi tym, 
że część pracowników przebywała na kwarantannie, co uniemożli-
wiło terminowe wykonanie zadania. Ostatecznie prace skończyły się  
w pierwszym tygodniu tego miesiąca. Do końca lipca trzecie koszenie 
zostanie zakończone w całej gminie.   

Pierwsze koszenie przeprowadzono również na drodze krajo-
wej, gdzie prace nadzorowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad. bs

Prace realizowane są przez firmę Strada i polegają na wycięciu znisz-
czonych odcinków dróg, a następnie wypełnienia nową nawierzchnią. 
Dzięki temu ponad 2,3 km dróg będzie miało nowy asfalt bez dziur. 

Odcinki ulic: Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Orzeszkowej w Go-
lasowicach, Miarki w Pielgrzymowicach i  Spacerowej w Pawłowicach 
zostały już wyremontowane lub trwają tam prace wykończeniowe. Do 
końca lipca drogowców zobaczymy jeszcze na ul. Słowackiego w Go-
lasowicach, Kruczej w Pniówku oraz ul. Górniczej w Osiedlu Pawłowice, 
gdzie na odcinku od wjazdu na ul. Górniczą przy bloku nr 16 do pierw-
szego progu zwalniającego przy sklepie „Żabka" zostanie wymieniona 
nawierzchnia na całej szerokości jezdni oraz uszkodzone krawężniki. 

Aby nie wyłączać ruchu na tym fragmencie drogi, prace prowadzone 
są na krótkich odcinkach. Ze względu na utrudnienia kierowcom zaleca 
się objazd ulicą Wojska Polskiego oraz ul. Górniczą od strony garaży.

Przetarg na Golasowice
Aż 9 ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym ogło-

szonym przez Urząd Gminy Pawłowice na rozbudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach.

Aktualnie trwa sprawdzanie ofert. Gmina zamierza w przy-
szłym tygodniu podpisać umowę, aby prace mogły rozpocząć 
się jeszcze w wakacje. Inwestycja obejmie budowę nowej sali 
gimnastycznej, rozbudowę biblioteki oraz zmianę układu 
komunikacyjnego wokół obiektu. bs      

Na długości ok. 0,6 km droga będzie miała od 4,5 do 5,5 m szerokości. 
Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia. Dokumentacja będzie realizowana w celu uzyskania 
decyzji ZRID (czyli tzw. specustawy drogowej).

Równocześnie Gmina zamierzała przystąpić do opracowania 
dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pieczarkowej oraz bu-
dowy drogi gminnej, równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach, wraz  
z budową odwodnienia i oświetlenia. Inwestycja miała objąć również 
przebudowę rurociągu wody przemysłowej. W tym celu Gmina pod-
pisała już wcześniej porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, które jako 
właściciel sieci pokryje wszelkie koszty projektowe oraz związane  
z przebudową. Prace miały polegać na wymianie starego ruro-
ciągu ze stali na nowoczesny wykonany z tworzywa sztucznego. 
Rurociąg przebiega od ul. Pszczyńskiej do KWK Pniówek w terenie 
mocno zurbanizowanym i znajdującym się pod wpływem szkód 
górniczych, co biorąc pod uwagę zły stan techniczny może być 
przyczyną jego awarii. 

Mimo ogłoszonych dwóch postepowań przetargowych, nie 
zgłosiła się żadna firma gotowa podjąć się wykonania inwestycji. 
W tej sytuacji strony porozumienia będą musiały ustalić dalszy tok 
realizacji zadania. bs

Gmina zakończyła natomiast prace na drogach o nawierzchni 
gruntowej, które zostały utrwalone grysami i skropione emulsją 
asfaltową. Taką techniką remontowane były: ul. Zdrojowa i Grabowa 
w Pielgrzymowicach, boczne odcinki ulic Długiej i Kraszewskiego  
w Golasowicach oraz Poprzecznej w Pawłowicach, a także ulice Osińska, 
Nad Młynką, Szczygłów w Warszowicach, Jarzębinowa w Krzyżowicach 
i pobocza ulic Łąkowej i Tuwima w Warszowicach. bs    
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4 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Punkt kurierski 
ponownie czynny! 

Zmiany w komunikacji 
w Krzyżowicach: nowe 
przystanki 

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i wydawa-
niem uprawnień dla kierowców ponownie można załatwić 
w Urzędzie Gminy Pawłowice.

W związku z przebudową mostu na ul. Zwycięstwa 
oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. 
Śląskiej w Krzyżowicach wprowadzone zostaną zmiany 
związane z funkcjonowaniem komunikacji lokalnej Gminy 
Pawłowice.

Od 6 lipca wznowiona została działalność Punktu Kurierskiego Wy-
działu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 
który mieści się na parterze w Urzędzie Gminy Pawłowice. Mieszkańcy 
gminy załatwią tutaj wszystkie sprawy należące do zakresu działania 
tego wydziału bez konieczności wyjazdu do Pszczyny, m.in. sprawy 
związane z rejestracją pojazdów czy związane z wydawaniem upraw-
nień do kierowania pojazdami. W związku z panującą pandemią 
decyzją starostwa od marca punkt był zamknięty.  

Punkt jest czynny: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.30 
do 15.30, a we wtorki w godzinach 9.00 do 17.00.

Już w przyszłym tygodniu wyłączony zostanie z użytkowania 
przystanek „Bajka-Krzyżowice”. W zamian zostaną wprowadzone nowe 
przystanki: przy ul. Śląskiej 2, gdzie autobus będzie się zatrzymywał 
jadąc w kierunku Żor, a także przy ul. Kościuszki 4 – na trasie do Paw-
łowic. Autobusy jadące od Pniówka będą mieć swój przystanek przy 
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ul. Zwycięstwa – na wysokości firmy Mostal. Z uwagi na zakres prac 
autobusy nie będą zatrzymywać się przy „Bajce”, gdzie do tej pory 
znajdował się punkt przesiadkowy. Teraz autobusy będą jechać ul. 
Kościuszki na parking przy kościele. Tam będą zawracać i kierować się 
w dalszy kurs. Wszystkie miejsca przystankowe zostaną oznakowane, 
ale nie będzie tam wiat. W trakcie prowadzenia prac lokalizacje przy-
stanków mogą ulec kolejnym zmianom w zależności od zakresu robót.  

Jak już informowaliśmy na łamach gazety, inwestycja w Krzyżo-
wicach obejmuje budowę nowego mostu na ul. Zwycięstwa oraz 
budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Śląskiej i jest 
realizowana w ramach naprawy szkód górniczych przez KWK Pniówek. 
Firma Tolos z Żor, która wykonuje prace, planuje wybudowanie tym-
czasowej drogi, aby nie wprowadzać ograniczeń w ruchu i utrzymać 
ruch dwustronny na jezdni. Całość robót z uwagi na szkody górnicze 
wymaga przełożenia istniejących sieci i instalacji oraz wzmocnienia 
konstrukcji przed wpływami górniczymi. Zakończenie budowy pla-
nowane jest w 2022 roku. bs

Jak przeciwdziałać podtopieniom?
14 lipca wójt gminy Franciszek Dzien-

dziel zwołał w Urzędzie Gminy Pawłowice 
spotkanie, podczas którego omawiano 
przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu 
na terenach objętych szkodami górniczymi  
w gminie Pawłowice. Szczególną uwagę po-
święcono ul.  Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. 
Szybowej w Warszowicach i ul.  św. Floriana 
w okolicy strażnicy OSP w Krzyżowicach. 
Czerwcowe ulewne deszcze wyjątkowo moc-
no dały się we znaki właśnie w tych rejonach. 
Głównym powodem tworzenia zalewisk jest 
zaburzony  grawitacyjny odpływ wody. Bez 
zabudowy w tych miejscach przepompowni 
o dużej mocy problem będzie się powtarzał. 

Pawłowice, ul. Wyzwolenia 
Docelowym rozwiązaniem będzie budowa 

pompowni wraz z rurociągami tłocznymi 
pozwalającymi na odprowadzenie wód  
z Pawłówki poza obszar osiadania. Jednak ze 
względu na planowany długi okres realizacji 
tego zadania (36 miesięcy), już teraz konieczne 
jest tymczasowe wzmocnienie przepom-
powni dodatkowymi pompami i nadbudowa 
obwałowań. Wójt jednoznacznie przedstawił 
stanowisko urzędu co do zaprzestania  eksplo-
atacji pokładów węgla na obszarze od ul. Zjed-
noczenia (od skrętu w stronę dwupasmówki) 
poprzez skrzyżowanie z DK 81 aż do wiaduktu 
kolejowego na ul. Wyzwolenia i ograniczenia 

eksploatacji za wiaduktem kolejowym do 
czasu wprowadzenia przeciwpowodziowych 
zabezpieczeń.   

Krzyżowice, ul. św. Floriana, 
okolice strażnicy 

Rozpoczęta właśnie inwestycja finansowa-
na przez KWK „Pniówek” w ramach naprawy 
szkód górniczych, polegająca na budowie ron-
da na skrzyżowaniu ul. Śląskiej i ul. Zwycięstwa 
oraz przebudowie mostu, będzie połączona 
z przebudową rurociągu. Poprowadzony 
pod rondem poprzez nową przepompownię 
będzie odprowadzał wody bezpośrednio do 
Pszczynki. Prace przy przebudowie rurociągu 
i przepompowni zakończą się w połowie przy-
szłego roku. Aby przeciwdziałać zalewaniu 
strażnicy konieczne jest również wybudowa-
nie zbiornika na wody opadowe, skąd będzie 
można przepompowywać je dalej, poza teren 
osiadania. Na przełomie października i listopa-
da odbędzie się również spotkanie z kopalnią 
w sprawie naprawy szkód w budynku OSP, 
podczas którego zostanie podjęta decyzja  
o przyszłości budynku. Kopalnia ma również 
pogłębić i oczyścić rów wzdłuż ul. św. Floriana. 

Warszowice, ul. Szybowa 
W tym miejscu również jest konieczne 

wzmocnienie przepompowni i wykonanie 
wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej do 
zalewanego gospodarstwa rolnego dodat-

kowych rowów odwadniających. Ma tutaj też 
powstać dodatkowy zbiornik retencyjny pom-
powni pozwalający na gromadzenie wody 
deszczowej w okresie intensywnych deszczów.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli 
m.in. Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. Technicznych i Operacyjnych JSW SA, 
Józef Jaszczyk, Dyrektor KWK Pniówek oraz 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji SA wójt gminy kilku-
krotnie zwracał uwagę na fakt, że problemy 
związane z zagrożeniami powodziowymi są 
konsekwencją braku odpowiedniej profilak-
tyki i braku zabezpieczeń przed szkodami 
wynikającymi z eksploatacji węgla. Prace 
naprawcze podejmowane są z opóźnieniem,  
a ich zakres i efekty nie są zgodne z oczeki-
waniami. Przedsiębiorca górniczy powinien 
skupić się więc na ograniczeniu prac wydo-
bywczych generujących szkody. 
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AKTUALNOŚCI

Pogotowie działa

Placówki medyczne w obliczu koronawirusa

Dokładnie o północy, z 30 kwietnia na 1 maja w gmi-
nie Pawłowice został uruchomiony podstawowy zespół 
ratownictwa medycznego. Od tego czasu minęły już ponad 
2 miesiące. Jak działa pawłowickie pogotowie?   

Pojawiły się pytania dotyczące funkcjonowania ośrodka zdrowia w Krzyżowicach.

Zespół ratowniczy stacjonuje w budynku ośrodka zdrowia przy 
ul. Górniczej w Osiedlu Pawłowice w pomieszczeniach piwnicznych, 
które Gmina Pawłowice przystosowała do potrzeb ratowników. 
Przebudowę przeprowadzili pracownicy Gminnego Zespołu Komu-
nalnego. Ratownicy mają do swojej dyspozycji trzy pomieszczenia: 
administracyjno – socjalne z prysznicem i sanitariatami, do odpo-
czynku oraz gospodarcze.

– W ciągu 12 godzin dyżuru wyjeżdżamy średnio 3-4 razy, ale zdarzają 
się dni, kiedy tych wyjazdów jest więcej – opowiadają ratownicy. - Na 

Warto wyjaśnić, że Ośrodek zdrowia  
w Krzyżowicach jest placówką prywatną  
i należy do Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „ZDROWIE” z siedzibą w Pniówku.

Jak zapewnia jej dyrektor, placówka jest 
otwarta od 8.00 do 15.00 i w tych godzinach 
pacjenci mają zapewnione usługi podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ). Do południa 
realizuje je lekarz POZ, a w godzinach popołu-
dniowych - pediatra będący również lekarzem 
POZ. W godzinach pracy ośrodka odbywają się 
również wizyty domowe, dlatego lekarz POZ 
może być czasami nieobecny. Po godzinie 
15.00 każdy pacjent w nagłym przypadku 

może do godziny 18.00 
skorzystać z konsulta-
cji lekarskiej w NZOZ 
„Zdrowie” przy ul. Kru-
czej 12 w Pniówku.

W ośrodku w Krzy-
żowicach na bieżąco 
wypisywane są również 
recepty dla pacjentów, 
którzy chorują na cho-
roby przewlekłe, stale 
muszą prz yjmować 
lekarstwa i są po kon-
sultacjach lekarskich.

Za organizację pra-
cy ośrodka odpowiedzialna jest dyrekcja, 
która od dwóch lat poszukuje lekarzy, aby 
zapewnić pacjentom jak najlepszy dostęp do 
opieki zdrowotnej. – Wiosną w ośrodku zdrowia 
nastąpiły zmiany kadrowe. Pacjentów przyj-
muje nowy lekarz – wyjaśnia dyrektor NZOZ 
„Zdrowie”. – Dokładamy wszelkich starań, aby 
zapewnić mieszkańcom jak najlepszą opiekę.

Jak podkreśla sytuacja w służbie zdrowia 
jest bardzo trudna i znalezienie lekarzy do 
pracy nie jest łatwe. Sytuację nie ułatwia 
pandemia koronawirusa, która wymusiła 
duże zmiany w ośrodkach zdrowia. Wiele 
przychodni w kraju zostało zamkniętych lub 

znacznie ograniczyło dostępność usług. – Nie 
zamknęliśmy ani jednej poradni w żadnej z czte-
rech naszych jednostek. Staramy się przyjmować 
pacjentów na bieżąco, najczęściej jeszcze w tym 
samym dniu – zapewnia dyrektor. – Wiemy, że  
w innych ośrodkach nie jest tak różowo i pacjenci 
na wizytę lekarza pierwszego kontaktu czekają 
nawet siedem dni. U nas w większości przy-
padków już tego samego dnia lub najpóźniej 
na drugi dzień pacjent może skontaktować się  
z lekarzem.

 Sabina Bartecka

Opieka zdrowotna na telefon
Od momentu pojawienia się w Polsce 

pierwszego przypadku koronawirusa 
SARS-CoV-2, przychodnie podstawowej 
opieki starają się ograniczyć przyjmo-
wanie pacjentów w placówkach, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa. We wszystkich przychodniach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej działają 
jednak porady przez telefon. Z tzw. te-
leporad codziennie w ośrodku zdrowia 
w Pniówku korzysta ok. 20 pacjentów. 
Trzy razy tyle wypisywanych jest recept. 
Aby skorzystać z teleporady, wystarczy 
skontaktować się ze swoją przychodnią 
w godzinach jej pracy.   

początku naszej pracy w Pawłowicach zgłoszeń było mniej, teraz jednak 
wyjazdów przybywa.

Tylko 20 - 30 proc. wezwań związanych jest z zagrożeniem życia 
lub zdrowia. Co zatem z pozostałymi wezwaniami? - Jeździmy do 
zatrzymań krążenia, wypadków i duszności, ale też do pacjentów ze 
złym samopoczuciem od kilku dni albo nadciśnieniem tętniczym – kiedy 
skończyły się leki – mówi ratownik. - Sporo interwencji dotyczy podej-
rzeń choroby Covid-19 lub już potwierdzonych przypadków zakażenia.

Ratownicy mają cztery specjalne kombinezony chroniące ich przed 
zakażeniem. – Po każdym wyjeździe dezynfekujemy karetkę, bierzemy 
kąpiel i zmieniamy strój. Mamy na to godzinę – opowiadają ratownicy.

Zespół ratowniczy stacjonuje w Pawłowicach całodobowo i re-
aguje na wezwania przekazywane przez dyspozytornię. Ratownicy 
nie udzielają porad na miejscu. – Nie wszyscy o tym wiedzą. Ostatnio 
zajrzał do nas pan z pogryzieniem przez kleszcza – mówią ratownicy.

Pamiętajmy, że karetkę pogotowia powinno się wzywać tylko  
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w sytuacjach, kiedy 
wypadek może doprowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. 
Co zrobić, gdy nocą lub w niedzielę pilnie potrzebujemy pomocy? 
Jeśli objawy nie wskazują na bardzo groźną chorobę i nie zachodzi 
bezpośrednie zagrożenie życia, powinniśmy zgłosić się do nocnej 
pomocy lekarskiej, która działa po zamknięciu przychodni rejono-
wych oraz w weekendy i święta. Osoby ubezpieczone korzystają 
z tej pomocy bez żadnych dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy nie 
mamy możliwości dotarcia do lekarza, możemy wezwać go do domu. 
Warto znać adres i numer telefonu placówki, która pełni taki dyżur 
blisko naszego miejsca zamieszkania. Wykaz znajduje się na stronie  
www.pawlowice.pl w zakładce Mieszkaniec/Zdrowie. bs

Pogotowie możemy wezwać na dwa sposoby, 
dzwoniąc na numer 999 lub międzynarodowy 

numer alarmowy 112.
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Klasy sportowe, dwujęzyczne… Ostatnie miejsca

Po raz pierwszy i na 100 procent!

Pawłowickie szkoły postawiły na naukę języków obcych oraz aktywność fizyczną. Zobacz, jaką ofertę przygotowały 
dla swoich uczniów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach po raz pierwszy zostały przeprowadzone egzaminy praktyczne 
w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

W Szkole Podstawowej nr 1 nowością  
w przyszłym roku szkolnym będzie szósta klasa 
mistrzostwa sportowego, w której uczniowie 
będą szkolić się w kolarstwie i pływaniu. - Zesta-
wienie tych dwóch dyscyplin bardzo dobrze się 
uzupełnia oraz zwiększa efektywność treningów 
i osiągnięć sportowych – podkreśla dyrektor.

Treningi realizowane będą we współpracy 
ze szkółką kolarską oraz instruktorami pływa-
nia UKS Aquatica Pawłowice.

Uczniowie będą mieli  tygodniowo  
16 godzin wychowania fizycznego, z czego  
12 poświęconych zostanie na treningi pro-
filowe, a 4 godziny przeznaczone będą na 
realizację podstawy programowej. Natomiast 
klasy siódme i ósme mistrzostwa sportowego 
będą kontynuować naukę w klasach o profilu 
pływackim. Zapisy do klas mistrzostwa sporto-

wego ciągle trwają. Chętni prosze-
ni są o jak najszybsze zgłoszenia.

Od września w Szkole Podsta-
wowej nr 1, Szkole Podstawowej 
nr 2 i w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących będzie można 
uczyć się w oddziałach dwuję-
zycznych, co oznacza, że niektó-
re przedmioty będą nauczane 
również w języku angielskim.  

W podstawówkach nauka w dwóch językach 
rozpocznie się od klasy siódmej. W SP 1 będzie 
to informatyka, drugim przedmiotem będzie 
biologia lub fizyka. Natomiast w roku szkolnym 
2021/2022 w klasie ósmej w języku angielskim 
przekazywana będzie wiedza o społeczeń-
stwie. Dwujęzyczna klasa będzie mieć zajęcia  
w wyremontowanej sali, wyposażonej w nowe 
meble i ergonomiczne krzesła, a do dyspozycji 
uczniów będą 24 tablety ze wspólną szafą 
ładującą. Ze sprzętu będą mogły korzystać 
również inne klasy. Remont i zakup wyposa-
żenia zostały dofinansowane przez Fundację 
JSW, która na ten cel przekazała 30 tys. zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowi-
cach uczniowie będą uczyć się po angielsku 
informatyki i fizyki. Przygotowana pracownia 
językowa wspomagająca możliwości interak-

tywnej nauki języków obcych wyposażona 
została w meble, komputer dla nauczyciela, 
tablety dla 24 uczniów, oprogramowanie, mo-
nitor dotykowy, szafy na pomoce dydaktyczne. 
Na realizacje tego zadania szkoła również po-
zyskała darowiznę z Fundacji JSW, tym razem  
w wysokości 50 tys. zł. Rekrutacja do klas dwuję-
zycznych w szkołach podstawowych została już 
zakończona. Pozostały jednak ostatnie miejsca 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawło-
wicach, gdzie tegoroczni absolwenci szkół pod-
stawowych, chcący rozwijać kompetencje języ-
kowe, mogą kontynuować naukę w utworzonej 
tam właśnie klasie dwujęzycznej. Uczniowie 
będą mieli 6 godzin języka angielskiego,  
w tym cotygodniowe zajęcia z native spikerem. 
Dodatkowo fizyka, matematyka, informatyka 
i biologia również będą w języku angielskim. 
Zajęcia będą prowadzone w doskonale przy-
stosowanym laboratorium językowym. Po-
nadto, będzie możliwość udziału w projektach 
międzynarodowych, wyjazdów na wykłady  
z matematyki i fizyki na Uniwersytet Śląski, Uni-
wersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Śląską. 
Jest to klasa idealna dla osób, które wiążą swą 
przyszłość z naukami ścisłymi, medycyną lub 
językami obcymi. Rekrutacja została przedłu-
żona do 31 lipca 2020 r. bs

Podczas nich każdy uczeń musiał wykazać 
się umiejętnościami w zakresie obsługi, kon-
serwacji i naprawy urządzeń i instalacji chłod-
niczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów klasy 
trzeciej. Większość zakończyła egzamin sukce-
sem zdobywając maksymalną ilość punktów. 
– W dużej mierze było to możliwe dzięki temu, 
że uczniowie mieli miesięczną praktykę w firmie 
JBG-2, podczas której nasi młodzi technicy 
nabyli wiele praktycznych umiejętności – mówi 
Andrzej Wowra, dyrektor ZSO Pawłowice.

Firma JBG-2 jest 
liderem i czołowym 
producentem urzą-
dzeń chłodniczych  
w Polsce. W 2017 roku 
objęła patronat nad 
Technikum Chłod-
nictwa i Klimatyzacji  
w ZSO w Pawłowicach. 
W ramach współpracy 
organizuje dla uczniów 
praktyki na terenie 
s w o i c h  z a k ł a d ó w,  

a w tym roku pomogła również przeprowa-
dzić egzaminy praktyczne na terenie liceum. 
Każdego roku Firmy JBG-2 finansuje również 
najlepszym uczniom comiesięczne stypendia 
w wysokości 150 zł. W tym roku na taką nagro-
dę może liczyć 12 osób.

Z badań rynku pracy wynika, że istnieje 
duże zapotrzebowanie na specjalistów z bran-
ży chłodnictwa i klimatyzacji. - Niestety braku-
je fachowców z odpowiednim wykształceniem, 
a inne pokrewne zawody, z punktu widzenia 
pracodawców, nie zapewniają wystarczającej 

wiedzy i umiejętności. Stąd inicjatywa, by za-
cząć kształcić w dziedzinie, która daje pewność 
zatrudnienia – podkreśla Andrzej Wowra, 
dyrektor ZSO Pawłowice, dodając: - „Chłodnik" 
coraz bardziej cieszy się popularnością wśród 
kobiet. Wizyty w firmach czy spotkania z pra-
codawcami motywują dziewczęta do podjęcia 
kształcenia w tym kierunku - to nie jest ciężka, 
fizyczna praca, tutaj liczy się technika i spraw-
ność manualna.

Obecnie szkoła oprócz technika chłod-
nictwa i klimatyzacji uczy także techników 
logistyków, techników elektryków i techników 
górnictwa podziemnego. Rekrutacja nadal 
trwa i wciąż można się zapisać do technikum 
czy liceum.

- Systematycznie dbamy o rozwój szkoły, 
poszukujemy nowatorskich rozwiązań aby 
nadążyć za rozwojem w zakresie nauczanych 
zawodów - tłumaczy dyrektor. - W dzisiej-
szych czasach pracodawcy poszukują dobrze 
przygotowanych, wysoko wykwalifikowanych 
fachowców i te oczekiwania w pełni spełniają 
absolwenci naszego technikum.

 Sabina Bartecka
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Bardzo wysoka frekwencja. Wygrywa Andrzej Duda
W niedzielę, 12 lipca ponownie udaliśmy się do urn wyborczych, by zagłosować na osobę, która naszym zdaniem 

powinna sprawować funkcję Prezydenta RP.

W II turze wyborów na Prezydenta RP  
w gminie Pawłowice zwyciężył Andrzej Duda 
zdobywając 6287 głosów (67,46 proc.). Na 
Rafała Trzaskowskiego głosowały 3032 osoby 
(32,54 proc.).

Urzędujący prezydent największe popar-
cie uzyskał w Krzyżowicach. Tam zagłosowało 

na niego ponad trzy czwarte osób. Z kolei 
Rafała Trzaskowski największym zaufaniem 
cieszył się w Osiedlu Pawłowice. W lokalu wy-
borczym w ZSO Pawłowice swój głos oddało 
na niego 34,5 proc. mieszkańców.   

Frekwencja była bardzo wysoka, bo wy-
niosła 71,09 proc. Najwięcej osób głosowało  

w obwodzie nr 2 w Centrum Kultury w Pawło-
wicach (77,70 proc.). Natomiast najmniej miesz-
kańców wybrało się do urn w obwodzie nr 5  
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu (62,5 
proc.). Sporo, bo aż 93 głosy były nieważne.   

Szczegółowe wyniki z poszczególnych 
komisji obwodowych znajdują się poniżej.

tabelka ze str

Zmiana stawki za odpady  
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XVII/175/2020  

z dnia 2 czerwca 2020 roku, z dniem 1 lipca br. (czyli od III kwartału) 
zmieniła się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Obecnie stawka wynosi 22 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.

W ciągu najbliższych tygodni do domów dostarczane zostaną 
zawiadomienia o zmianie stawki, zawierające wyliczenie opłaty 
dla każdej nieruchomości.

Z ostatniej chwili!  
Została oddana kładka dla pieszych znajdująca się nad linią 

kolejową, wybudowana w związku z przebudową DW 933  

w Pawłowicach. Piesi nie mogą już wchodzić na istniejący 

obiekt mostowy! Przebudowane zostało również skrzyżowanie  

z ul. Kolonia Studzieńska. Poprawiły się warunki bezpieczeństwa 

i widoczność. bs
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Ogródki działkowe. Pomysł na wakacje
Wydawać by się mogło, że ogródki działkowe przechodzą do lamusa. Nic bardziej mylnego. To ulubione miejsce 

spędzania wolnego czasu.
Pandemia koronawirusa i związane  

z nią zakazy dotyczące przemieszczania się 
sprawiły, że mieszkańcy Osiedla Pawłowice 
zamarzyli o własnej działce i kawałku trawnika, 
na którym można odpocząć od czterech ścian. 
Tych jednak nie ma na rynku – wszystkie od 
dawna są zajęte.

Przy Osiedlu Pawłowice od 2015 roku 
znajduje się 46 ogródków działkowych. Kilka 
lat temu udało się zagospodarować drogę, 
którą przeznaczono na 4 nowe ogródki  
i powiększenie dwóch istniejących. – Ogródki 
usytuowane są wokół czterech alejek – informuje 
mnie Sławomir Szczepański, prezes Ogródków 

Działkowych Pawłowice. – Każdy właściciel ma 
wyliczony metraż, od którego płaci dzierżawę. 
Ogródków jest mało, a chętnych dużo. Obecnie 
nie ma żadnych wolnych ogródków.

Działka zamiast Tunezji  
– W tym roku nie wyjadę na wakacje. Spędzę 

je na działce – mówi Maria Krzok. – Mam tutaj 
wszystko: spokój, ciszę i naturę wokół.

Na swojej działce pani Maria uprawia wa-
rzywa: pomidory, sałatę, cukinię i dynię, ma też 
owoce: porzeczkę i czereśnię, a wokół altanki 
rosną kolorowe kwiaty. – Jestem tutaj codzien-
nie – przyznaje. – Trochę porobię w ogródku, 
trochę posiedzę, porozmawiam z sąsiadką,  

a w domu zostaje tylko telewizor i balkon.
To moje życie

- Gdybym mogła to spędzałabym na działce 
całe dnie – przyznaje Wiesława Bejm. – Jest 
pięknie, słychać śpiew ptaków, mam swój 
warzywnik i sad. Nie wyobrażam sobie życia 
bez działki.

Na swojej działce pani Wiesława ma beczkę 
na wodę, kompostownik, a w altanie wszystko, 
co może się przydać podczas pobytu na „wsi”: 
piec, lodówkę, czajnik. – Dla mnie Osiedle to 
miasto, a działka to wieś – śmieje się pawło-
wiczanka.

W jej ogródku rosną truskawki, seler, pie-
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Mieszkaniec Pielgrzymowic z pierwszą 
lokatą na Śląsku

Jerzy Cepiel uzyskał najlepszy wynik na Śląsku oraz 25. w kraju podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowla-
nych. To prestiżowy konkurs organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którego laureaci 
i finaliści otrzymują indeksy na wybrane studia.  

Mieszkaniec Pielgrzymowic jest uczniem 
trzeciej klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Budowlano- Informatycznych w Żorach o kie-
runku technik budownictwa. W Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wziął 
udział po raz drugi. Za pierwszym razem 
jako uczeń drugiej klasy zdobył wysokie, bo  
15. miejsce na Śląsku i otarł się o etap krajowy. 

Bogatszy o nowe doświadczenia, a przede 
wszystkim o wiedzę, wraz z nadejściem 
nowego roku szkolnego 2019/2020 zaczął 
przygotowania do kolejnej edycji Olimpiady. 
Tematy nauczania były bardzo obszerne, bo 
dotyczyły ogółu budownictwa, a wiedza, 
którą musiał zdobyć, wykraczała ponad czte-
roletnią edukację w technikum. – Musiałem 
opanować zagadnienia matematyczne, fizycz-
ne, chemiczne, technologii i konstrukcji budowli 
oraz materiałów, a także prawa budowlanego 
– mówi uczeń. 

Olimpiada składa się z kilku etapów. 
Najpierw odbywają się etapy szkolne,  
w których tylko na Śląsku bierze udział co 
roku około 300 uczniów. Z tej grupy wyłania 
się kilkadziesiąt osób, które otrzymują pra-
wo rywalizacji w olimpiadzie na poziomie 
okręgowym. Wiedza uczniów sprawdzana 
jest przez jury składające się z pracowników 

naukowych wyższych uczelni – Politechniki 
Śląskiej, Wyższej Szkoły Technicznej, Poli-
techniki Warszawskiej oraz przedsiębior-
ców. W tegorocznej olimpiadzie okręgowej 
rywalizowało 57 uczniów i składała się ona  
z dwóch testów. Na arkuszach znajdowały się 
pytania i zadania dotyczące statyki, chemii, 
kosztorysów, przedmiarów, wiązań w murze, 

geometrii przestrzennej, więźb, ram, środków 
ciężkości, rozciągania i zginania stali, a także 
jedno zadanie z architektury. 

Jerzy Cepiel zdobył pierwszą lokatę na 
Śląsku, a zarazem 25. w kraju. Razem z nim 
na podium stanął jego szkolny kolega Michał 
Godziek z Warszowic (3 miejsce na Śląsku). 
Uczniowie wspólnie  przygotowywali się do 
olimpiady pod okiem nauczycielki Marioli 
Sodzawiczny. Oboje zakwalifikowali się też do 
etapu krajowego, który miał trwać 3 dni i od-
być się w Rzeszowie, lecz niestety przez pan-
demię koronawirusa konkurs został odwołany.

Na pociechę pozostaje fakt, że na za-
kończenie roku szkolnego uczeń otrzymał 
wymarzony indeks na studia. Może wybrać 
dowolną uczelnie techniczną w Polsce! 
Koniec roku okazał się dla niego podwójnie 
szczęśliwy, bo mieszkaniec Pielgrzymowic 
uzyskał najwyższą średnią ocen w całej szkole 
– jego średnia to 5,50! 

Uczeń nie zamierza jednak spocząć na 
laurach i chce wystartować w olimpiadzie 
w przyszłym roku podczas ostatniego roku 
nauki w technikum.

Gratulujemy i już teraz życzymy mu po-
wodzenia!

 Sabina Bartecka 

truszka, czosnek, koper, są też wiśnie, śliwki  
i czereśnie. – To zdecydowanie za dużo na moje 
potrzeby, ale lubię pracę w ogródku, bo to dla 
mniej najlepszy relaks.

Kolejna nasza rozmówczyni zawsze ma-
rzyła o domku z ogródkiem. - Żeby można 
było usiąść na tarasie i wypić kawę – przyznaje 
Krystyna Puzio, nasza kolejna rozmówczyni. 
– Dwa lata temu przejęłam działkę od zięcia  
i postanowiłam ją zagospodarować  na cele 
wypoczynku i rekreacji. Uwielbiam spędzać 
tutaj czas. Nie umiem siedzieć w czterech ścia-
nach, a działka daje dużo możliwości.

Boom na ogrody działkowe
Mogłoby się wydawać, że ogrody działko-

we najlepsze lata mają za sobą, że przeminą 
wraz ze starszym pokoleniem. Okazuje się, że 
jest inaczej. Dla wielu osób spędzanie czasu 
na działce jest jedyną formą relaksu.

- Młodzi ludzie pytają o działki właśnie  
z tego powodu. Bo chcą gdzieś zabrać dziec-
ko, wybudować choćby małą piaskownicę, 
rozłożyć basen czy zamontować huśtawkę. 
Chcą mieć taką namiastkę wakacji - zdradza 
Sławomir Szczepański.

W trakcie spaceru po pawłowickich dział-
kach napotykamy osoby w różnym wieku. Jed-
ni przygotowują właśnie działkę na przyjęcie 

komunijne dla wnuczka, inni po prostu spę-
dzają tutaj czas z rodziną. – Mamy trampolinę, 
a wkrótce będzie także basen. Kiedy place zabaw 
zostały zamknięte, tutaj dzieci mogły beztrosko 
się bawić – przyznaje Tomasz Żukowski.

Gołębie, króliki i kury
Większość działkowiczów nastawia się na 

rekreację i małe ogródki warzywne czy owo-
cowe. Tylko nieliczni hodują króliki czy kury. 
Pan Rysiek z Pawłowic na swojej działce ma 
natomiast gołębie pocztowe. Kiedy się spotka-
liśmy, przygotowywał swoje gołębie do lotu  
z Niemiec. Ptaki miały pokonać 784 km trasy, 

a lot miał im zająć 6-7 godzin. – Ogródek mam 
od 18 lat – mówi pawłowiczanin, który może 
się pochwalić wieloma sukcesami w lotach 
gołębi pocztowych. Pan Rysiek ma na swoim 
koncie Puchar Oddziału Jastrzębie. Wygrał 
go Kubuś – jego ulubiony gołąb, prezent od 
syna na urodziny. – To wyjątkowy ptak: uparty, 
twardy, stworzony do lotów – mówi.

Pan Rysiek na działce jest każdego dnia. 
Kiedy długo nie wraca do domu, żona przy-
nosi mu obiad. – Uwielbiam patrzeć na gołębie. 
To piękne ptaki.   bs
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Wakacyjne zajęcia
Po czterech miesiącach przerwy w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Pawłowicach znowu jest gwarno i słychać śmiech 
dzieci. GOK postanowił w lipcu wznowić zajęcia dla dzieci  
i młodzieży, aby odpracować spotkania przerwane w marcu 
z powodu pandemii koronawirusa.

Ze względów sanitarnych wymagane są zasady higieny i ogra-
niczono liczbę osób w grupach. Jako pierwsze, 6 lipca, spotkały się 
najmłodsze dzieci. W Osiedlowym Domu Kultury maluszki przypo-
mniały sobie słówka w języku angielskim, wzięły udział w zajęciach 
muzyczno-teatralnych oraz poznawały ciekawe zakątki naszego 
globu podczas spotkań „Najmłodsi odkrywają świat”.  

13 lipca ruszyły warsztaty w Centrum Kultury. Pasjonaci malarstwa 
oraz teatru pod okiem instruktorów ćwiczą rękę szkicując i malując  

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 
zaprasza na pierwsze w naszej gminie 

kino samochodowe!
Na pneumatycznym ekranie wyświetlona zostanie komedia 

romantyczna z Jennifer Lopez „Teraz albo nigdy”. Projekcja odbę-
dzie się w piątek, 31 lipca, o godz. 21.00 (po zapadnięciu zmroku). 
Na pokaz wybrano parking przy kościele ewangelickim w Gola-
sowicach – tam zmieści się najwięcej samochodów.

Kino samochodowe tym różni się od plenerowego, że dźwięk 
podczas takich projekcji jest nadawany na specjalnej częstotli-
wości radiowej i widzowie słyszą go w głośnikach swoich pojaz-
dów. Oczywiście stosuje się także nagłośnienie zewnętrzne. Ze 
względu na obowiązujące przepisy sanitarne wszyscy widzowie 
muszą mieć ze sobą maseczki osłaniające nos i usta. W przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych projekcja zostanie 
przeniesiona do budynku Centrum Kultury w Pawłowicach.

31 lipca, godz. 21:00, parking przy 
kościele ewangelickim w Golasowicach

Wakacje na łonie natury
Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek działające w Pawło-

wicach zaprasza rodziców z dziećmi na wakacyjne zajęcia  
w terenie, które odbędą się 26 lipca w Pawłowicach.

Stowarzyszenie, którego celem i misją jest wspierające rodziców 
w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością umysłową i ruchową, 
realizuje jednodniowy projekt „Niech wyGRA NATURA". Zaplanowano 
gry terenowe, warsztaty stolarskie dla dzieci, sesję zdjęciową w stylu 
boho, hipoterapię, a na zakończenie ognisko. W projekcie mogą wziąć 
udział dzieci w wieku od 3 do 12 lat wraz z opiekunami.

Wakacyjne zajęcia odbędą się dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich „Śląskie Lokalnie". Projekt „Niech wyGRA NATURA" 
otrzymał dotację w wysokości 5 tys. zł.

Spotkanie odbędzie się 26 lipca o godz. 10.00, w bazie obozowej 
Kambodża (tereny leśne przy Osiedlu Pawłowice). Zapisy oraz więcej 
informacji można uzyskać pod nr tel. 575 380 533.

w sali bankietowej, a także mogą poczuć się jak prawdziwi aktorzy 
przygotowując etiudy teatralne na dużej scenie. A wszystko to odbywa 
się pod hasłem „Koła, kółka i kółeczka, trójkąt, kwadrat, linia, sprzeczka”.

– Jestem taka szczęśliwa, bo już nie mogłam doczekać się tych spo-
tkań – mówi Laura z Pawłowic. - Z powodu zajęć przełożyłam nawet 
wyjazd na obóz. Uwielbiam malować i cieszę się, że znowu jestem  
w Centrum Kultury.

Inne uczestniczki zajęć również nie kryły radości. - Po tylu miesią-
cach wreszcie możemy się spotkać – cieszyły się Zosia, Martyna i Ania. 
Dziewczynki występowały już w spektaklach Gminnego Ośrodka 
Kultury, a rozłąką bardzo im doskwierała. - Tutaj cały czas coś się dzie-
je. Robimy rozśpiewanki, ćwiczymy głosy, dykcję i odgrywamy scenki.  
W domu jest nudno!

Zajęcia wznowiły także pozostałe grupy: wokalna Fantazja  
i szachowa Hetman. Natomiast od 3 do 21 sierpnia do prób powrócą 
uczestniczy grupy musicalowej „eM”. bs     
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Biblioteki ponownie 
otwarte

1 lipca we wszystkich bibliotekach naszej gminy przywrócony 
został wolny dostęp do książek na półkach. Już nie trzeba zamawiać 
telefonicznie wybranych pozycji, teraz każdy czytelnik może spacero-
wać między regałami, aby wybrać najlepszą dla siebie lekturę. Można 
również skorzystać z usługi drukowania oraz ksero.

Po przywróceniu wolnego dostępu do książek na półkach, nad-
szedł czas na powrót do standardowych godzin pracy bibliotek.

Godziny obowiązujące od 6 lipca:
Biblioteka Główna – od poniedziałku do piątku, 9:00 - 19:00

Filia Osiedle – od poniedziałku do piątku, 9:00 - 17:00
Filia Pielgrzymowice – poniedziałek i wtorek, 10:00-18:00, 

środa -piątek, 8:00-16:00
Filia Golasowice – od poniedziałku do piątku, 8:00-14:00

Filia Krzyżowice - poniedziałek i piątek, 8:30-12:30, 
wtorek – czwartek, 14:00-18:00

Filia Warszowice - NIECZYNNA z powodu remontu.

Serdecznie zapraszamy!

Survival, czyli jak 
przetrwać w lesie

Jak ustrzec się 
błędów podczas 
zakupów? 
Bezpłatne szkolenia

Krzysztof Lewicki spędził 6 miesięcy w siarczystej zimie 
mieszkając w namiocie i podróżując na rowerze w Skandyna-
wii. Swoimi wrażeniami podzielił się z młodymi czytelnikami 
naszej gminy, prowadząc wakacyjne zajęcia w terenie.

– Nauczyliśmy się wyznaczać azymuty, aby odnaleźć się w terenie – 
mówi Przemek Godziek z Pawłowic. Ośmiolatek umie już obsługiwać 
kompas i marzy o wielkich podróżach.    

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zachęca wszystkich 
do wzięcia udziału w cyklu spotkań prowadzonych on-line przez aktyw-
nych zawodowo prawników, którzy omówią najczęściej przydarzające 
się problemy związane z m.in. wadami zakupionych towarów, proble-
mami z zakupami na odległość, czy też wprowadzaniem konsumentów 
w błąd. Bezpłatne spotkania będą się odbywać 3 razy w tygodniu  
(poniedziałek, środa i piątek - godz. 19:00) i będą przeznaczone dla 
wszystkich zainteresowanych. Tematy spotkań dotyczą m.in. problemów 
związanych z zakupami w związku z koronawirusem, kredytów, chwi-
lówek, zakupów w Internecie, trików sprzedażowych oraz problemów 
podczas podróży. Link do spotkań online, na platformie livewebinar 
– livewebinar.com/975-704-212/f2fa17681027ed7adf594f1bd89a8ac3.

Wspólnie z podróżnikiem dzieci rozłożyły tipi, wyznaczały trasę 
i nawigowały w terenie przy pomocy busoli i mapy, poznając przy 
okazji wiele roślin leczniczych (jadalnych i użytkowych) wykorzysty-
wanych w sztuce przetrwania oraz gotowały ekspresowy posiłek na 
kuchence elektrycznej. Nie zabrakło nauki survivalowych trików, do-
tyczących różnych sposobów niecenia ognia w terenie, pozyskiwania  
i uzdatniania wody.

- To były bardzo ciekawe zajęcia. Pierwszy raz brałam udział w czymś 
tak niezwykłym – przyznaje Michalina Budniok.

Krzysztof Lewicki jest instruktorem survivalu, pedagogiem le-
śnym i trenerem etyki outdoorowej. Prowadzi szkolenia survivalowe  
pn. „Dzika droga”. - Kocham Północ, a rejony koła podbiegunowego to 
dla mnie najpiękniejsze miejsce na świecie – mówi.

Wspólnie z podróżniczką Klaudią Jadwiszczyk i psem podróżowali 
przez 6 miesięcy po Skandynawii. - Było to największe wyzwanie, które-
go mógł się podjąć człowiek – przyznaje. - Nikt wcześniej nie wybrał się 
za koło podbiegunowe w wielomiesięczną wyprawę rowerową, z dużą 
przyczepką i psem, i to zimą. Nie było nam łatwo przetrwać w namiocie 
w temperaturze dochodzącej nawet do - 35 stopni C. 

Z pewnością dla młodych czytelników kontakt z tak doświad-
czonym podróżnikiem był bezcennym doświadczeniem, a zdobyte 
umiejętności lekcją na całe życie.

Zajęcia odbywały się w bibliotekach w Pawłowicach, Osiedlu 
Pawłowice oraz w Pielgrzymowicach. bs

Koncert w parku
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Ruszył Puchar Sołectw: Warszowice pierwsze
Pierwsze mecze, pierwsze bramki, i jak zwykle świetna forma piłkarzy. Reprezentacje sołectw ponownie toczą walkę 

o dominację na boisku.
4 lipca na boisku przy Gminnym Ośrod-

ku Sportu odbył się pierwszy turniej  
z serii o „Puchar Sołectw Gminy Pawłowice".  
W rozgrywkach wzięły udział cztery sołec-
twa. Turniej zdominowali piłkarze z War-
szowic, którzy w trzech meczach strzelili 
łącznie aż 15 bramek! Drugą pozycją musieli 
zadowolić się ubiegłoroczni triumfatorzy  
i faworyci turnieju – zawodnicy z Golasowic. 
Taki wynik zapewniło im 10 goli. Pozostałe 
dwie drużyny (Pniówek i Pawłowice) zaliczyły 
po siedem celnych trafień, ale miejsce na 

podium pozostało już tylko jedno i przypa-
dło ono ekipie z Pniówka, w barwach której 
zagrał m.in. sołtys Zdzisław Goik i zarazem 
prezes GKS Pniówek'74 Pawłowice. Sołtysi 
pozostałych sołectw również wspierali swoje 
drużyny, uczestnicząc w rozgrywkach i kibi-
cując piłkarzom.

Kolejne spotkanie z serii odbędzie się  
29 sierpnia również w Pawłowicach. System 
rozgrywek nieco zmienił się od ubiegłego 
roku. W tegorocznej edycji mogą startować 
zawodnicy z rocznika 1980 i starsi, a zespoły 

występują w pięcioosobowych składach 
(bramkarz + czterech zawodników w polu). 
W każdym turnieju przyznawane są punkty 
za zajęcie odpowiedniego miejsca, a Puchar 
Sołectw zdobywa drużyna, która zgromadzi 
najwięcej punktów po wszystkich turniejach. 
Drużyny walczą o PUCHAR PRZECHOD-
NI, który pozostanie przez najbliższy rok  
w zwycięskim sołectwie.

Zaplanowano łącznie pięć turniejów, 
z których ostatni finałowy odbędzie się  
7 listopada. bs

Pięciolatki na boisku
Dzieciaki uwielbiają ruch na świeżym powietrzu. 

Warto wykorzystać ich naturalne zamiłowanie do sportu, 
zachęcając do gry na boisku.

W UKS Warszowice powstała nowa grupa szkoleniowa dla 
chłopców i dziewczynek z roczników 2014 i 2015. Pierwszy trening 
odbył się 7 lipca. - Zabawie nie było końca, a każdy schodził z boiska  
z uśmiechem na twarzy. Tak ma być przez cały czas – podkreśla Robert 
Stajer, prezes klubu.

Treningi odbywają się we wtorki o godz. 17.00 i w czwartki o 16.45 
na boisku sportowym przy OSP Warszowice.

Przygotowania do sezonu. Pierwszy ligowy 
mecz już 1 sierpnia

Sezon przygotowawczy w GKS Pniówek'74 Pawłowice 
ruszył pełną parą.

11 lipca podopieczni trenera Grzegorza Łukasika zmierzyli się  
z ligowym rywalem – rezerwami Górnika Zabrze. Obie drużyny zdo-
były po jednej bramce.

Pierwszą połowę wygrali zabrzanie, którzy trafili do siatki w 39. 
minucie. Piłkarze Pniówka wyrównali na 8 minut przed końcem spo-
tkania, dzięki trafieniu w wykonaniu Rafała Adamka. Nasz skrzydłowy 
wykorzystał podanie od Mateusza Szatkowskiego. W drużynie GKS-u 
wystąpiło pięciu zawodników testowych. Sobotnie spotkanie było 
dla szkoleniowców okazją, aby sprawdzić nowych kandydatów do 
gry w klubach.

Kolejny mecz odbył się 15 lipca, kiedy to nasi zawodnicy w finale 
krajowego pucharu na szczeblu podokręgu Tychy po niedawnym 
zwycięstwie nad Polonią Łaziska Górne, w pierwszej rundzie woje-

wódzkiego Pucharu Polski pewnie pokonali (6:1) zawodników z Turzy 
Śląskiej. Pierwszy mecz nowego sezonu w lidze już 1 sierpnia. Pniówek 
podejmie u siebie Piasta Żmigród. bs
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Kontrola drogowa. Jak się zachować?
Końcem ubiegłego roku nieznacznym zmianom uległy przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Wielu kie-

rowców dziwił „nowy” obowiązek trzymania rąk na kierownicy, o którym często wspominały media. Na uwagę zasługuje 
fakt, że ten przepis obowiązywał od wielu lat. Przy okazji zmiany przepisów warto przypomnieć podstawowe zasady 
obowiązujące uczestników ruchu drogowego podczas przeprowadzanej przez Policję kontroli drogowej.

Sygnały do zatrzymania
Policjant umunduro-

wany może podać sygnał 
do zatrzymana pojazdu,  
w zależności od pory dnia  
i warunków atmosferycz-
nych ręką, tarczą do zatrzy-
mywania lub latarką ze świa-
tłem czerwonym. Natomiast 

policjant nieumundurowany podaje taki sygnał tarczą lub latarką i może 
dokonywać kontroli wyłącznie na obszarze zabudowanym. 

Policjant jadący za zatrzymywanym pojazdem podaje sygnał do 
zatrzymania za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych poprzez 
krótkotrwałe ich włączenie. Polecenia do konkretnego zachowania mogą 
być także wyświetlane w postaci komunikatów np.: „jedź za mną”, „stój” 
itp. lub podawane przez urządzenia nagłaśniające np.: przez głośniki 
znajdujące się na policyjnym pojeździe.

Zachowanie podczas kontroli
Kierujący widząc sygnał do zatrzymania jest obowiązany zatrzymać 

pojazd i trzymać ręce na kierownicy. Kierowca oraz pasażerowie pojaz-
du mogą wysiadać z pojazdu tylko za zezwoleniem policjanta, który 
ma prawo do wydawania poleceń także pasażerom np. może nakazać 
trzymanie rąk  w miejscu widocznym. 

Po zatrzymaniu pojazdu policjant powinien się przedstawić podając 
swój stopień, imię i nazwisko a także przyczynę kontroli np.: kontrola 
stanu trzeźwości, posiadanych uprawnień, stanu technicznego. 

Na polecenie osoby przeprowadzającej kontrolę kierujący obowiąza-
ny jest do wyłączenia silnika, włączenia świateł awaryjnych, umożliwienia 
identyfikacji pojazdu m.in. poprzez otwarcie pokrywy komory silnika 
lub udostępnienia innych miejsc gdzie może znajdować się nr VIN,  
a także wykonywania jego poleceń.  Policjant podczas kontroli może 
wsiadać do kontrolowanego pojazdu np. w celu sprawdzenia działania 
hamulców, a także do kierowania kontrolowanym pojazdem w ramach 
posiadanych uprawnień. Funkcjonariusz może skontrolować stan licznika 

kontrolowanego pojazdu oraz pojazdu holowanego lub przewożonego 
a kierujący jest obowiązany umożliwić jego odczytanie. 

Pojazd może zostać zatrzymany do kontroli także w miejscu, gdzie jest 
to zabronione. Dlatego niezależnie od tego w jakim miejscu dochodzi 
do zatrzymania, należy zastosować się do sygnału, a następnie stosować 
się do instrukcji osoby dokonującej kontroli. W celu dojazdu w miejsce 
bezpieczne policjant może nakazać jazdę za samochodem policyjnym.

Niezastosowanie się do sygnału nakazującego zatrzymanie do 
kontroli, który podał policjant pieszy jest wykroczeniem, za które grozi 
grzywna oraz może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, 
natomiast niezastosowanie się do sygnału podanego z jadącego pojazdu 
jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności. 

Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni czy sygnał do zatrzymania skie-
rowany jest do nas, należy zatrzymać się i upewnić się aby uniknąć 
negatywnych konsekwencji.

 asp. szt. Tomasz Okopa
 mł. asp. Grzegorz Waleczek
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Kronika Policyjna

Dwa pojazdy roztrzaskane w Golasowicach

8 lipca około godziny 23.15 na drodze wojewódzkiej 938  
w Golasowicach doszło do zdarzenia drogowego. Przy skrzyżo-
waniu z ul. Kraszewskiego zderzyły się dwa samochody osobowe 
marki BMW. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Było to klasycz-
ne najechanie na tył. Sprawczyni kierująca czarnym BMW serii  
4 została ukarana mandatem karnym i punktami.

Zderzenie dwóch aut i motocykla w Warszowicach
4 l ipca około go-

dziny 12.30 na DK-81  
w Warszowicach, na pa-
sie w stronę Skoczowa 
w okolicy stacji paliw 
Shell, zderzyły się dwa 
samochody osobowe  

i motocykl. W związku ze zgłoszeniem wypadku drogowego inter-
weniowały wszystkie służby ratunkowe.

Policjanci z pszczyńskiej drogówki ustalają okoliczności zdarzenia 
i gromadzą niezbędną dokumentację. Jak udało nam się dowiedzieć, 
wskazanie sprawcy jest w tej chwili niemożliwe. W kraksie brały udział 
samochody marki Volvo XC90 i Audi A5 oraz motocykl marki Yamaha. 
Wszystkie pojazdy zakończyły podróż w rowie. Wyglądało to bardzo 
groźnie, ale nikt nie doznał żadnych poważnych urazów. Wszyscy 
o własnych siłach dotarli do karetki pogotowia ratunkowego. Nikt 
nie trafił do szpitala - skończyło się na profilaktycznych badaniach.
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca 

i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej

śp. Anny Cepiel
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom,

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
składa Rodzina
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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).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293  
z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), oraz uchwały nr VII/56/2019 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części sołectwa 
Warszowice w gminie Pawłowice – Etap I w rejonie ulicy Gajowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lipca  
2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

Działając  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) projekt 
wyżej wymienionego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. 1.14, po uprzednim tele-
fonicznym (32 4756315) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(gmina@pawlowice.pl) uzgodnieniu terminu oraz na stronie interne-
towej http://www.bip.pawłowice.pl/ w zakładce: Prawo/Zagospodaro-
wanie przestrzenne /Projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 sierpnia  2020 r. o godz. 15.00  
w budynku OSP w Warszowicach przy ul. Cieszyńskiej 2.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi  

i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Pawłowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biulety-
nie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu 
części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice – Etap I w rejonie ulicy 
Gajowej, objętym wyłożeniem do publicznego wglądu,

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do  
w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymie-
niony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziały-
wania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcze-
śniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice   
w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2020r. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłowice.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 
tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. 
poz. 256 tekst jednolity)

z a w i a d a m i a m  

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

„Przebudowa ulicy Górka w Pawłowicach”.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym 
drukiem wskazano działki podlegające podziałowi: 

256, 271, 272, 273, 281, 282, 283, 671/1, 1117/1, 1647/229, 
1654/239, 1656/247, 1658/247, 1685/299, 1981/239, 1996/242, 
2046/242, 2070/242, 2072/242, 2231/254, 2302/241, 2303/241, 
2339/299, 2373/242, 2374/242, 2470/222, 2588/241, 2616/239, 
2876/300, 2877/300.

2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem 
podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek 
po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy: 

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice

256 (2888/256, 2889/256); 271 (2884/271, 2885/271); 272 
(2886/272, 2887/272); 281 (2882/281, 2883/281); 282 (2880/282, 
2881/282); 1654/239 (2894/239, 2895/239); 1658/247 (2892/247, 
2893/247), 1685/299 (2878/299, 2879/299); 2046/242 (2904/242, 
2905/242), 2070/242 (2902/242, 2903/242); 2072/242 (2900/242, 
2901/242), 2231/254 (2890/254, 2891/254); 2373/242 (2908/242, 
2909/242); 2374/242 (2906/242, 2907/242), 2588/241 (2898/241, 
2899/241); 2616/239 (2896/239, 2897/239), 2876/300 (2911/300, 
2910/300); 2977/300 (3086/300, 3087/300).

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:

2888/256 (256); 2884/271 (271); 2886/272 (272); 2882/281 (281); 
2880/282 (282); 2894/239 (1654/239); 2892/247 (1658/247); 2878/299 
(1685/299); 2904/242 (2046/242); 2902/242 (2070/242); 2900/242 
(2072/242); 2890/254 (2231/254); 2908/242 (2373/242); 2906/242 
(2374/242); 2911/300 (2876/300); 3086/300 (2877/300); 2898/241 
(2588/241); 2896/239 (2616/239); 1656/247.

4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzysta-
nie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:  

 Dokończenie na stronie 15.

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części sołectwa  
Warszowice w gminie Pawłowice – Etap I w rejonie ulicy Gajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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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

Do wynajmu i dzierżawy 

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do 

publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice: a) wykaz 

lokali przeznaczonych do oddania w najem, b) wykaz 

gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykazy 

zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 16.07.2020 r.

Ogłoszenia urzędowe

Promocja na ekogroszek!

Dni Okularów Progresywnych  
22 - 24 lipca

Rejestracja telefoniczna 
pod numerem: 695-000-699
Pawłowice, ul. Mały Rynek 6 

* przy zakupie okularów             

Okulary progresywne są idealnym 
rozwiązaniem dla Ciebie jeśli 

marzysz o widzeniu bez żadnych 
ograniczeń, na każdą odległość, 
systematycznie musisz zmieniać 

okulary bądź masz kilka par 
jednocześnie, a może zapominasz 

okularów non stop.

- Szkła progresywne 50 % 
taniej lub 2 pary w cenie 1.

- Badanie wzroku w 
PREZENCIE*

- miły upominek dla Ciebie

Dokończenie ze strony 14.

2889/256 (256); 2885/271 (271); 2887/272 (272); 273; 2883/281 (281); 
2881/282 (282); 283; 671/1; 1117/1, 1647/229; 2893/247 (1658/247); 
2879/299 (1685/299); 1981/239; 1996/242; 2905/242 (2046/242); 2903/242 
(2070/242); 2901/242 (2072/242); 2891/254 (2231/254); 2303/241; 
2339/299; 2909/242 (2373/242); 2907/242 (2374/242); 2470/222; 2899/241 
(2588/241); 2897/239 (2616/239); 2910/300 (2876/300); 3087/300 
(2877/300). 

Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni od daty ukazania 
się niniejszego obwieszczenia strony (w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt telefoniczny (numer 
telefonu 32 211 20 24) w następujących godzinach: poniedziałek - 730  
– 1630,  wtorek – czwartek - 730 – 1500, piątek - 730 – 1330. Wnioski i zastrzeże-
nia można przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego. Szczegóły na stronie powiatu www.powiat.pszczyna.pl. 
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona  
w oparciu o posiadane dowody i materiały. Ponadto informuję, że zgodnie 
z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.



Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 
Redaktor: Sabina Bartecka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 900 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.kultura.pawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl GMINNE

RACJE

CIEKAWOSTKI

Żyrafy w parku

Taka blisko, a tak ciekawie... Pomysł na 
wakacyjny wyjazd

Łąka zakwitła także 
w gminie Pawłowice

Po parku im. ks. prof. Stanisława Pisarka przechadzają się 
egzotyczne zwierzęta. To dwie zielone żyrafy, które wykonał 
i ofiarował gminie Pawłowice Czesław Tomala.

Piechurzy z Pawłowic po przerwie spowodowanej koronawirusem ponownie ruszyli na szlaki, aby zwiedzić najciekawsze 
zakątki naszego regionu. 12 lipca zwiedzili Ostrawę.

Już zakwitła kwietna łąka przy inhalatorium  
w Pawłowicach. Na powierzchni ponad 1000 m kw. wysiano  
49 gatunków roślin jednorocznych i bylin.

- Żyrafy mają obecnie 9 lat – mówi pan Czesław. – Tyle trwało bo-
wiem od posadzenia sadzonek do osiągnięcia przez nie stanu na dzień 
dzisiejszy. Każdą żyrafę tworzą 4 sadzonki trzmieliny, odpowiednio 
formowanej na metalowych prętach i przycinanej na kształt egotycz-
nego zwierzęcia. 

Rośliny pochodzą z bogatej kolekcji pana Czesława, którą założył 
kilka lat temu w Pniówku. Na jego działce „wyrosły” delfiny, konie  
i koty. Powstało niezwykłe zielone zoo, a efektami swojej pracy ogrod-
nik postanowił podzielić się z mieszkańcami gminy Pawłowice. Kilka 
lat temu podarował kosz na rondo w Pniówku, a następnie muzykanta, 
który stał się ozdobą Centrum Kultury.

- Pawłowickie żyrafy są jedyne w Polsce – śmieje się pan Czesław.  
– Niech rosną i cieszą oczy pawłowiczan. bs             

Był to pierwszy wyjazd od czasu wybuchu pandemii zorganizowany 
przez Gminne Koło PTTK Pawłowice. - Tym razem dzięki otwarciu granic  
i zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu pojechaliśmy do Republiki Cze-
skiej, aby zwiedzić czwarte co do wielkości miasto w tym kraju – mówi 
Mirosław Kordiak, prezes pawłowickiego oddziału.

Swój spacer grupa podróżników rozpoczęła w dzielnicy Witkowice, 

Rośliny zostały dobrane w taki sposób, aby cieszyć nasze oczy od 
wiosny do jesieni. Gdy jedne przekwitną, inne zaczynają okres kwit-
nienia. Są to m.in. len zwyczajny, maciejka, niezapominajka alpejska, 
maki, nawłocie i łubiny.  

Ponieważ efekt pierwszych prac wypadł nadzwyczaj dobrze, za-
gospodarowano dodatkowy obszar i na około 3000 m kw. wysiano 
nasiona bezpośrednio w darń trawy. Wsiewki dokonano siewnikiem 
do podsiewu muraw sportowych. Jest to eksperymentalny sposób 
zarówno pod względem sposobu siania, jak również pod względem 
składu mieszanki kwiatów łąkowych, które umieszczono w glebie.  

W ten sposób wysiano 60 gatunków roślin m.in. bławatki, chabry, na-
gietki, maki polne, nawłocie, złocienie, łubiny, koniczyny. Wiele z nich 
zakwitnie dopiero na wiosnę, ale już teraz spacerując po parku, można 
podziwiać pierwszy efekt wykonanych prac. Pamiętajmy, że pełną 
dojrzałość łąki kwietne osiągają dopiero w drugim roku kwitnienia. 

Celem łąki kwietnej jest nie tylko funkcja ozdobna, ale przede 
wszystkim ochrona przed suszą. Kwitnące rośliny dobrze zatrzymują 
wodę, są również siedliskiem dla ptaków i owadów, a szczególnie dla 
pszczół, dla których potrzeb specjalnie sadzone są miododajne rośliny.

aby wspólnie z przewodnikiem zwiedzić m.in. poindustrialny kompleks 
w Dolnych Witkowicach. Wielkie piece udostępnione do zwiedzania, 
„Świat Techniki”, sala koncertowa w dawnym zbiorniku gazów i liczne 
kawiarenki czynią ten obiekt jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych 
w całych Czechach.

Duże wrażenie na wszystkich zrobiło również centrum miasta,  
a zwłaszcza Rynek starego miasta, stary i nowy ratusz, 
zabytkowe kościoły i zabudowania. Chwilę wytchnienia 
od miejskiego zgiełku zapewnił spacer po zrekultywo-
wanej hałdzie „Ema”, z której rozpościera się wspaniała 
panorama na Ostrawę, Beskid Śląsko – Morawski,  
a nawet Sudety. - Na zakończenie odwiedziliśmy wieżę wi-
dokową nowego ratusza, aby z wysokości 73 metrów jesz-
cze raz spojrzeć na miejsca, które zwiedziliśmy - dodaje.

Już teraz zapraszamy na kolejne wycieczki z pawło-
wickim kołem. Najbliższa już 16 sierpnia na Borówkową 
Górę w Sudetach. Zapisy i informacje mailowo, bądź 
telefonicznie: pttk@pawlowice.pl, tel. 534 591 356.
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