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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Jeszcze w tym roku powstaną 
światła przy „źródełku” 

Remont biblioteki 
w Warszowicach 

Gmina Pawłowice ogłosiła przetarg na projektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK-81  
z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Do końca roku zostaną tam zamontowane światła.

W Filii Warszowice od czerwca trwa remont lokalu.  Po 
wyburzeniu ścianek działowych i wymianie instalacji lokal 
zostanie przystosowany na potrzeby biblioteki, a czytelni-
cy będą mogli korzystać z nowoczesnego i przestronnego 
pomieszczenia.

Warto przypomnieć, że  w połowie stycz-

nia 2020 roku z inicjatywy wójta gminy Paw-

łowice Franciszka Dziendziela odbyło się spo-

tkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Adamem Niełacnym 

oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

Grzegorzem Górką. Tematem przewodnim 

było bezpieczeń-
stwo na drogach. 
Szczególną uwagę 
poświęcono wte-
dy skrzyżowaniu 
dróg powiatowych: 
u l .  W y z w o l e n i a  
i ul. Zjednoczenia  
z drogą krajową  DK-
81 (obok źródełka). 
Podczas spotkania 
ustalono, że w tym 
n e w r a l g i c z n y m 
miejscu, gdzie włą-
czanie się do ruchu 

stwarza problem i zagraża bezpieczeństwu 
zarówno kierowców, jak i pieszych zostanie 
zamontowana sygnalizacja świetlna. Całość 
inwestycji dotycząca projektowania i wy-
konania zostanie sfinansowana z budżetu 
gminy Pawłowice. 

Gmina podpisała w tej sprawie porozu-

mienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad. Na tej podstawie w piątek,  
7 sierpnia, ogłosiła przetarg. Inwestycja ma 
być realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”, co oznacza, że ten sam wykonaw-
ca wykona projekt i zrealizuje prace. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem i znajdzie 
się firma gotowa zrealizować zadanie, sygna-
lizacja powinna zacząć regulować ruch do 
końca listopada. 

Skrzyżowanie „przy źródełku” jest jednym 
z najbardziej niebezpiecznych miejsc w na-
szej gminie. Dochodzi tutaj do największej 
ilości kolizji. Szczególnie dużym problemem, 
zagrażającym zarówno kierowcom jak  
i pieszym, jest włączenie się do ruchu  
z ul. Zjednoczenia czy z ul. Wyzwolenia.  
Z uwagi na duży ruch pojazdów na obydwu 
pasach manewr ten jest szczególnie trudny.

Sygnalizacja świetlna poprawi bezpie-
czeństwo i usprawni poruszanie się na tym 
bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu. bs

Remont placówki nie ogranicza jednak dostępu do książek. 
Biblioteka w Warszowicach z myślą o swoich czytelnikach pracuje  
w systemie „wypożyczania książek z dostawą do domu”, a księgozbiór 
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Już widać...
... nową elewację Osiedlowego Domu Kultury. 
Jak będzie prezentował się budynek po remoncie, można 

zobaczyć z tyłu budynku oraz na jego bocznej ścianie, gdzie 
zaawansowanie robót jest największe.

Prace obejmą również wykonanie opaski drenażowej wokół 
obiektu oraz naprawę murków oporowych i nawierzchni tarasu. 
Zakończenie inwestycji związanej z remontem elewacji planowa-
ne jest we wrześniu. bs

Tyle zostało po sali 
gimnastycznej  

Trwa burzenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno  
- Przedszkolnym w Golasowicach. Zdemontowano już dach, okna,  
a w ciągu najbliższych kilku dni budynek zniknie całkowicie.  
W jego miejsce wybudowana zostanie nowa, większa sala o wy-
miarach 23 m na 12 m wraz z zapleczem sportowym i sanitarnym. 
Dzięki przebudowie więcej miejsca zyska również biblioteka 
szkolna i zmieni się układ komunikacyjny wokół budynku. bs

biblioteki jest na bieżąco 
uzupełniany o nowości wy-
dawnicze. Każdy czytelnik 
może zamówić wybraną 
przez siebie pozycję, a bi-
bliotekarz dostarczy mu ją 
do domu.  

Zakończenie prac  i po-
nowne otwarcie lokalu bi-
blioteki dla czytelników 
planowane jest w połowie 
września. bs
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Kolejne konsultacje w sprawie szybkiej kolei
3 sierpnia w Urzędzie Miasta Jastrzębie –Zdrój odbyło się spotkanie samorządowców naszego regionu z przed-

stawicielami warszawskiej spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie budowy szybkiej kolei. Podczas konsultacji,  
w których uczestniczył wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel omawiano warianty przebiegu linii na odcinku Katowice  
- Jastrzębie - granica państwa.

Plany zakładają, że linia kolejowa nr 170,  
w ramach ciągu kolejowego nr 7 łączącego CPK 
(Warszawę) z południową częścią kraju i pań-
stwami sąsiednimi: Czechami i Słowacją, może 
przebiegać również przez gminę Pawłowice.

Do 10 marca 2020 r. trwały konsultacje 
społeczne dokumentu ,,Strategiczne Studium 
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego" (SSL), który dotyczy pla-
nowanej przebudowy i rozbudowy układu 
komunikacyjnego w naszym kraju, w tym 
budowy nowych linii kolejowych, które ułatwią 
komunikację z Centralnym Portem Komunika-
cyjnym CPK (port lotniczy wraz z zintegrowa-
nym węzłem komunikacyjnym).

Spotkanie w Jastrzębiu miało charakter 
informacyjno-konsultacyjny i stanowiło kolejny 
etap realizacji planów inwestycyjnych. Lider 
projektu kolejowego nowej linii nr 170 - Dariusz 
Mańkowski omówił 11 planowanych wariantów 

przebiegu linii Kolei Dużej Prędkości (KDP) na 
jej południowym odcinku.

Każdy z obecnych na spotkaniu przedstawi-
cieli gmin, miast i powiatów przedstawił opinię, 
co do wariantów przebiegu linii kolejowej nr 
170. Wójt Franciszek Dziendziel zwrócił uwagę, 
iż jedynym możliwym do zaakceptowania 
wariantem przebiegu trasy linii kolejowej na 
odcinku Katowice - Jastrzębie-Zdrój – granica RP 
– Ostrawa jest wariant trasy wzdłuż autostrady 
A1, biegnącej przez teren Szczejkowic – Połomii 
– Godowa. Wyraził jednocześnie sprzeciw wo-
bec poprowadzenia tejże linii przez teren Gminy 
Pawłowice, który obciążony jest bieżącymi  
i planowanymi wpływami górniczymi. - Nie jest 
to sprzeciw przeciw budowaniu szybkich kolei  
w ogóle, ale w wariantach zaproponowanych 
przez CPK doszłoby w naszej gminie do naruszenia 
zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw rolnych, 
ale także do degradacji środowiska – mówi wójt 

Franciszek Dziendziel. - Wszystkie zaproponowa-
ne warianty będą miały niekorzystny wpływ na 
życie mieszkańców naszej gminy, gdyż znacznie 
ingerują w dotychczasowe zagospodarowanie 
terenu. Dodatkowo żaden wariant nie przewiduje 
przystanku na terenie gminy lub w najbliższym 
sąsiedztwie. Najbliższy przystanek ma znajdować 
się w Katowicach i prawdopodobnie w Jastrzębiu 
– Zdroju. 

Sprzeciw wobec planowanych rozwiązań 
wyrazili również pozostali włodarze gmin 
powiatu pszczyńskiego podczas ostatniego 
Konwentu Wójtów i Burmistrza Powiatu 
Pszczyńskiego, a swoje stanowisko w formie 
pisemnej przesłali do Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego.  

Na podstawie przeprowadzonych konsulta-
cji Spółka CPK wybierze 3 lub 4 warianty, które 
zyskają pozytywne opinie, a następnie przepro-
wadzi konsultacje z mieszkańcami.

Przypomnijmy, że zadaniem Centralnego 
Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. jest budo-
wa międzynarodowego lotniska oraz węzła 
komunikacyjnego, integrującego transport 
lotniczy, kolejowy i drogowy. Budowa węzła 
komunikacyjnego między Warszawą i Łodzią 
wraz z powiązanymi inwestycjami kolejowymi 
ma doprowadzić do powstanie spójnego, kra-
jowego, multimodalnego systemu transportu 
pasażerskiego. Program kolejowy zakłada budo-
wę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które 
mają powstać do końca 2037 r.
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„Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec 
zaproponowanych w ww. studium wariantów 
tras kolejowych dużych szybkości przebie-
gających przez powiat pszczyński. Stanowią 
one ogromne naruszenie terenów leśnych  
i zbiorników wodnych, a także bardzo mocno 
ingerują w tereny zabudowane, przecinając 
istniejące obszary zabudowy jednorodzinnej.

W zasięgu oddziaływania przedstawio-
nych w "Strategicznym Studium Lokaliza-
cyjnym Inwestycji Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego" wariantów tras kolejowych 
znajduje się Rezerwat ,,Babczyna Dolina", 
którego celem jest zachowanie naturalnego 
siedliska przyrodniczego, a Lasy Pszczyńsko-
-Kobiórskie pełnią ważną rolę w ekosystemie 
całego okręgu górnośląskiego. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że na terenie po-
wiatu pszczyńskiego, w obrębie historycznej 

Puszczy Pszczyńskiej realizowana jest bu-
dowa drogi S1 Mysłowice- węzeł Kosztowy 
II - Bielsko-Biała (węzeł Suchy Potok) oraz 
jednego z gazociągów przesyłowych w ra-
mach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej. 
Planowana jest także budowa kanału wod-
nego, łączącego dorzecza Wisły i Odry oraz 
oprotestowanej przez mieszkańców kopalni, 
eksploatującej węgiel ze złoża Studzienice 
1. Budowa nowej linii kolejowej, doprowa-
dziłaby do dalszej degradacji objętych jej 
oddziaływaniem terenów leśnych lub wręcz 
ich zniszczenia.

Wszelkie inwestycje, zwłaszcza na Śląsku 
borykającym się z ogromnym problemem 
złej jakości powietrza, powinny być reali-
zowane w sposób jak najmniej ingerujący 
w środowisko naturalne, zwłaszcza przy 
zachowaniu istniejących obszarów leśnych. 

Zwracamy się o projektowanie nowej trasy 
w jak największym stopniu po istniejącej 
sieci kolejowej.

Jako włodarze wszystkich gmin powiatu 
pszczyńskiego oraz samorządu powiatu 
pszczyńskiego stanowczo sprzeciwiamy się 
wszystkim wariantom tras innym niż wariant 
W54, zaproponowanym w ww. studium. 
Wariant ten uwzględnia potrzeby komuni-
kacyjne regionu oraz pozwala ocalić cenne 
przyrodniczo i historycznie tereny powiatu 
pszczyńskiego.

Starosta pszczyński, Barbara Bandoła
Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol

Wójt gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel
Wójt gminy Suszec, Marian Pawlas
Wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka

Wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha
Wójt gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański

Stanowisko Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wariantów tras kole-
jowych dużych szybkości zawartych w dokumencie "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Portu Komunika-
cyjnego" (SSL).
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Nowy lekarz 
w Krzyżowicach

Najlepsza Przestrzeń Publiczna. 
Zagłosuj na inwestycję z gminy Pawłowice

Od 3 sierpnia w Ośrodku Zdrowia w Krzyżowicach 
przyjmuje nowy lekarz - Mirela Gibas-Kliś.

Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi w Osiedlu Pawłowice bierze 
udział w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Zgłoszona inwestycja zostanie oceniona 
przez kapitułę konkursową. Dodatkowo do końca sierpnia trwa głosowanie internetowe. Zachęcamy do oddawania głosów.

Lekarka od 24 lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Najpierw na Oddziale Kardiologiczno-
-Wewnętrznym, a od 8 lat jako lekarz zarządzający Zakładami Opieki 
Długoterminowej, znajdującymi się w tej placówce.   

- To drugi tydzień mojej pracy – mówi lekarka. – Każdego dnia zgłasza 
się do przychodni około 25-30 pacjentów. Największą grupę pacjentów 
stanowią ludzie starsi.

Jak przyznaje lekarka, ze względu na obostrzenia związane  
z koronawirusem udzielane są przede wszystkim teleporady, ale 
w nadzwyczajnych sytuacjach (uporczywej biegunki, kaszlu itp.) 
pacjenci wzywani są do ośrodka. – Udzielanie porad przez telefon jest 
bardzo trudne. Nie znam środowiska, ludzi. Musimy jednak zachować 
środki ostrożności, bo w przypadku zakażenia cała przychodnia może 

Celem corocznego konkursu organizowa-
nego przez Zarząd Województwa Śląskiego 
jest promocja rozwoju przestrzeni publicznej 
oraz nagrodzenie najciekawszych realizacji 
kształtujących przestrzeń publiczną woje-
wództwa śląskiego.

Do tegorocznej 21. edycji konkursu zgło-
szono 42 realizacje, które zlokalizowane są 
na terenie 30 gmin województwa. Zostaną 
one ocenione przez jury konkursowe złożone 
z członków Wojewódzkiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej, które wybierze 
laureatów tegorocznej edycji konkursu. Rów-
nocześnie do końca sierpnia trwa plebiscyt 
internetowy, a najpopularniejsza realizacja, 
która uzyska największą liczbę głosów, zdo-
będzie nagrodę internautów.

Do konkursu zgłoszona została termo-
modernizacja z częściową przebudową 
Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami 
sportowymi w Osiedlu Pawłowice. Celem 
modernizacji szkoły było stworzenie kom-
fortowych warunków do nauki i sportu oraz 
poprawa wyglądu samego budynku. Inwe-
stycja była realizowana etapami i rozpoczęła 

się w 2016 roku od termomodernizacji sali 
gimnastycznej. W latach 2017-2018 prze-
prowadzono prace związane z ociepleniem 
budynku. Wykonano drenaż, wymieniono 
mocno wyeksploatowany system kanalizacji 
deszczowej oraz wymieniono część okien. 
W drugim łączniku powstało pomieszczenie 
dla nauczycieli wychowania fizycznego,  
a w piwnicy – sanitariat dla personelu.  
W części kuchenno-jadalnej wymieniono 
wentylację. Ściany zewnętrzne całego budyn-
ku zostały ocieplone i pomalowane na ciepłe, 
żywe kolory, co sprawiło, że budynek szkoły 
stał się rozpoznawalny i przyciąga wzrok.

W 2019 roku wykonywane zostały prace 
wokół budynku. Przebudowano bieżnię 
czterotorową, a następnie znajdujące się 
przy szkole boiska. Istniejące boiska do ko-
szykówki, siatkówki i piłki ręcznej uzyskały 
nowoczesną i bezpieczną nawierzchnią po-
liuretanową. Wymieniono część ogrodzenia 
oraz zamontowano piłkochwyty hybrydowe 
i stworzono estetyczne miejsce dla widowni.

Gmina chce jeszcze bardziej poprawić 
energooszczędność budynku, dlatego  

w 2020 r., dzięki funduszom pozyskanym  
z Unii Europejskiej, na dachu szkoły zostanie 
zamontowana instalacja fotowoltaiczna.  

Niezależnie od inwestycji gminnych  
w ostatnich latach w szkole powstały dwie 
nowe pracownie:  tzw. zielona pracownia, 
która dzięki swej kolorystyce i przestrzeni, 
stwarza komfortowe warunki do odkrywania 
tajemnic przyrody, oraz sala do prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem metody Integracji 
Sensorycznej. Natomiast dziedziniec  szkoły 
zagospodarowano na patio, tzw. zielony 
zakątek, gdzie w ciekawej i funkcjonalnej 
przestrzeni na świeżym powietrzu, odbywają 
się zajęcia dydaktyczne dotyczące szeroko 
rozumianej ekologii, a podczas przerw można 
wypocząć na wygodnych sofach. bs

Zachęcamy do głosowania na inwe-
stycję z Pawłowic na stronie Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego 2020 (https://npp.slaskie.pl/
vote/npp-edycja-2020. Aby potwier-
dzić swój wybór należy odebrać maila  
i aktywować link. 

zostać wyłączona z użytku, a pacjenci będą musieli udawać się po pomoc 
lekarską do ośrodka w Pniówku.

Dlatego, jak apeluje lekarka, bardzo ważne jest, aby pacjenci 
przygotowali się do teleporady, przede wszystkim mogli swobod-
nie rozmawiać o wyznaczonej godzinie, przygotowali posiadaną 
dokumentację medyczną, która może pomóc w rozmowie i udzielali 
lekarzowi jak najbardziej rzetelnej informacji na temat swojego stanu 
zdrowia.

Przychodnia w Krzyżowicach należy do Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o. Placówka jest otwarta od 
8.00 do 15.00 i w tych godzinach pacjenci mają zapewnione usługi 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Do południa, w godz. od 
9.00 do 12.00, realizuje je nowy lekarz, a w godzinach popołudnio-
wych - pediatra i specjalista medycyny rodzinnej. W godzinach pracy 
ośrodka odbywają się również wizyty domowe, dlatego lekarz może 
być czasami nieobecny.

Po godzinie 15.00 każdy pacjent w nagłym przypadku może do 
godziny 18.00 skorzystać z konsultacji lekarskiej w NZOZ „ZDROWIE” 
przy ul. Kruczej 12 w Pniówku. Po godzinie 18.00 do godz. 8.00 rano 
następnego dnia, a także w dni wolne od pracy obowiązki poradni 
POZ przejmują punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej. bs

zd
j. b

s



5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Od września nauczanie hybrydowe 
w gminie Pawłowice?  

Jaka szkoła od września? Na pewno nie będzie taka, jaką uczniowie i nauczyciele znali do tej pory, nawet jeśli wró-
cą do nauki stacjonarnej, choć nadal nie wiadomo, czy tak się stanie. Część dyrektorów, część nauczycieli oraz związki 
zawodowe nauczycieli w naszej gminie chcą, aby od września kontynuowane było nauczanie zdalne. 

Nowy rok szkolny przyniesie zmiany. Do 
jakiej szkoły wrócą uczniowie i nauczyciele? 
Eksperci wymieniają trzy opcje. Możemy 
we wrześniu wrócić do szkoły 
stacjonarnej, to optymistyczny 
scenariusz, który proponują 
teraz rządzący. Alternatywą 
byłaby szkoła hybrydowa, 
czyli część nauki odbywająca 
się zdalnie, część - w szkole. 
Trzecia opcja to dalsze funk-
cjonowanie edukacji zdalnej.

31 lipca odbyła się narada  
z częścią dyrektorów jednostek 
oświatowych gminy Pawłowi-
ce, podczas której wspólnie  
z wójtem gminy dyskutowa-
no o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli  
w nowym roku szkolnym 2020/2021. Dyrek-
torzy zgłosili wtedy wójtowi swoje obawy, 
co do pełnego powrotu uczniów do szkół 
oraz dzieci do przedszkoli, ze względu na 
osoby zarażone w gminie Pawłowice. Część 
dyrektorów opowiedziała się za naucza-
niem zdalnym. Wójt wystosował pismo do 
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Tychach, z prośbą  
o zajęcie stanowiska w sprawie uruchomienia 
placówek szkolnych oraz przedszkolnych od 
1 września 2020 roku w gminie Pawłowice.

Obecnie preferowany jest model hybry-
dowy, w którym część zajęć odbywałaby się 
w szkole, a część w sposób zdalny. Gmina 
chce zapewnić opiekę najmłodszym dzie-

ciom, a starszym umożliwić naukę w sposób 
stacjonarny, zachowując reżim sanitarny. – W 
Technikum Elektrycznym oraz w Technikum 

Chłodnictwa i Klimatyzacji część zajęć prak-
tycznych może odbywać się w pracowniach na 
terenie szkoły. Zwróciliśmy się też o stanowisko 
kopalni w sprawie praktyk na terenie sztolni dla 
uczniów technikum górniczego i możliwości 
zapewnienia odpowiednich im warunków 
sanitarnych – mówi Jan Figura, dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty. 

Od 1 września w szkołach wiele się zmieni. 
Przede wszystkim będą obowiązywać nowe 
zasady. Główną wytyczną jest bezwzględne 
przestrzeganie podstawowych zasad higieny: 
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 
i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez 
osoby trzecie przychodzące do szkoły lub 
placówki, regularne czyszczenie pomiesz-

czeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli 
nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca 
się taką organizację pracy i jej koordynację, 

która umożliwi zachowanie 
dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie 
szkoły.

 – Tylko w 3 szkołach jeste-
śmy w stanie zapewnić uczniom 
i nauczycielom odpowiedni 
dystans: w SP-2, ZSO Paw-
łowice i SP Pielgrzymowice. 
Tam pracownie są największe. 
Uwzględniając wytyczne będzie 
tam mogło w jednym pomiesz-
czeniu uczyć się maksymalnie 
9 uczniów z zachowaniem wy-

maganych odległości. Największy problem jest 
w SP-1, gdzie klasopracownie są najmniejsze, 
a uczniów najwięcej. Reasumując na chwilę 
obecną możemy zapewnić odpowiednie wa-
runki dla 40 proc. uczniów.     

W gminie na bieżąco analizowane są 
informacje dotyczące rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego ze względu na pandemię. Ko-
lejna narada z dyrektorami szkół i przedszkoli 
odbędzie się 18 sierpnia. Wtedy powinna 
zapaść decyzja co do kształcenia uczniów i za-
pewnienia opieki dzieciom w przedszkolach. 
Wiele jest jednak wątpliwości i wszystko tak 
naprawdę zależy od decyzji rządzących. Na 
chwile obecną nie wiadomo, jak 1 września 
będzie wyglądał w gminie Pawłowice. 

 Sabina Bartecka

Gmina Pawłowice, korzystając z przerwy 
w zajęciach z powodu pandemii koronawi-
rusa, a obecnie w ramach wakacji, przepro-
wadza szereg dużych zadań inwestycyjnych 
i remontów w placówkach oświatowych.

W Publicznym Przedszkolu w Warszowi-
cach oraz Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach 
wykańczane są właśnie nowe sale do zajęć. 
W przedszkolu w  Pawłowicach będzie nowy 

system wentylacji w związku z przepisami 
przeciwpożarowymi. Zmodernizowane zo-
staną także sieci instalacyjne i pomieszczenia 
kuchenne. Prace budowlane prowadzone 
są także w Szkole Podstawowej w Warszo-
wicach, gdzie gruntownie zostanie przebu-
dowany dach na głównym budynku szkoły, 
wymienione zostanie pokrycie dachowe na 
jej pozostałych budynkach, a elewacja całej 

szkoły zyska nową kolorystykę. Ruszyły także 
prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Golasowicach, gdzie rozpoczęła się 
budowa nowej sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem sportowym (czytaj na str. 2).  
W przyszłości zmiany czekają także uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżo-
wicach, gdzie planuje się rozbudowę szkoły  
i budowę nowej sali gimnastycznej. bs

Trwają remonty
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AKTUALNOŚCI

Był czerwony, teraz jest żółty
Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych obostrzeniami w związku z COVID-19 i od 14 sierpnia, 

powiat pszczyński przeszedł ze strefy czerwonej do strefy żółtej. 

Województwo śląskie jest jednym z wo-
jewództw o największym wzroście zakażeń 
wirusem COVID-19. W związku z aktualną 
sytuacją epidemiologiczną, Ministerstwo 
Zdrowia podzieliło poszczególne powiaty na 
strefy oznaczone kolorami: zielonym, żółtym  
i czerwonym i wprowadziło nowe obostrze-
nia sanitarne.

Przypomnijmy, że strefy czerwone to 
powiaty, w których liczba zakażeń wykry-
tych w ciągu ostatnich 14 dni przekroczyła  
12 osób na 10 tys. mieszkańców, a żółte to 
powiaty, w których tych zakażeń było od 6 do 
12 osób na 10 tys. mieszkańców. Za powiaty 
zielone uznaje się te, gdzie liczba zakażeń nie 
przekracza 6 na 10 tys. mieszkańców. Minister-
stwo Zdrowia zapowiedziało, że ten podział 
aktualizowany będzie co tydzień.

Powiat pszczyński, do którego należy 
Gmina Pawłowie, 8 sierpnia został oznaczo-
ny kolorem czerwonym, co oznaczało, że 
wprowadzone na jego terenie zasady bezpie-
czeństwa były najbardziej rygorystyczne. Na 
podstawie wytycznych powołany przez Wójta 
Gminy Franciszka Dziendziela sztab kryzyso-
wy, podjął decyzje dotyczące działalności kul-
turalnej, sportowej i transportu publicznego  
w terminie od 8 do 13 sierpnia. Gminny 
Ośrodek Kultury zawiesił swoją działalność. 
Odwołany został m.in. koncert niedzielny Ar-
tura Thomasa. Autobusy gminnej komunikacji 
kursowały przy zmniejszonej liczbie pasaże-
rów - do 50 proc. liczby miejsc siedzących.

13 sierpnia Ministerstwo Zdrowia zaktu-
alizowało listę powiatów objętych obostrze-
niami w związku z COVID-19 i od 14 sierpnia, 
powiat pszczyński przeszedł ze strefy czerwo-
nej do strefy żółtej.

Strefa żółta. Co oznacza?
Ograniczenia, które obowiązywały od 

8 sierpnia będą teraz łagodniejsze. Przede 
wszystkim nie trzeba nosić maseczek w 
przestrzeni publicznej, pod warunkiem 
zachowania 1,5 m odległości. Maseczkę za-
łożymy w środkach transportu zbiorowego, 
w zakładach pracy, budynkach użyteczności 
publicznej, w sklepach oraz podczas sprawo-
wania czynności kultu religijnego.

Zmianie uległy również limity pasaże-
rów w środkach transportu publicznego. 
Autobusy kursujące w obrębie powiatu 
pszczyńskiego mogą przewozić więcej osób 
tj. nie więcej niż 100 proc. miejsc siedzących 
lub 50 proc. wszystkich miejsc (siedzące  
+ stojące). Przypominamy, że w autobusach 
przemieszczających się między strefami 
żółtą i czerwoną obowiązuje taki sam limit 
pasażerów jak w strefie żółtej.

Ponadto w strefie żółtej na wydarze-
niach sportowych zajęte może być tylko 
25 proc. widowni, w restauracjach i innych 
lokalach gastronomicznych może być  
1 osoba na 4 metry kwadratowe, na weselach 
i innych uroczystościach obowiązuje limit 
maksymalnie 100 osób.

W nowym, zaktualizowanym zestawieniu 
jest 9 czerwonych i 9 żółtych powiatów. Od 
14 sierpnia strefą czerwoną objęte zostało 
między innymi miasto Jastrzębie-Zdrój, 
które dotychczas było w strefie żółtej.  
W żółtej strefie nadal pozostały Żory. 

Coraz mniej zakażonych
W gminie Pawłowice przybywa ozdro-

wieńców. Na dzień 14 sierpnia koronawirusa 
pokonały 454 osoby. Od czasu wybuchu 
epidemii Covid-19 potwierdzono u 482 
mieszkańców. Obecnie w naszej gminie 
choruje 28 mieszkańców, natomiast 78 osób 
poddanych jest kwarantannie lub nadzorowi 
sanitarnemu.       

UWAGA! 
Informacje o dalszych zmianach, decy-

zjach sztabu kryzysowego i aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej będą na bieżąco publi-
kowane na portalu gminy www.pawlowice.
pl, Facebooku oraz w gazecie. Zachęcamy 
także do śledzenia aktualności na rządowych 
stronach internetowych. 

Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecz-
nych odległości, częstym myciu rąk i dezyn-
fekcji. Dbajmy o siebie i o innych!
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Akcja ,,Podziel się 
krwią w wakacje”

Śląski Związek Gmin i Powiatów zachęca samorządow-
ców, pracowników urzędów miast, gmin i starostw, radnych 
oraz wszystkich mieszkańców naszego regionu do odda-
wania krwi w ramach akcji „Podziel się krwią w wakacje”.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy wsparciu Związku. 
Jego celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu na czas 
wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły.

Gdzie i kiedy można oddać krew?
W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty 

poboru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego. Jedno-
cześnie przypominamy, że krew można też oddawać od poniedziałku 
do piątku przez całe wakacje w siedzibie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (godziny otwarcia  
i adres dostępne na www.rckik-katowice.pl/kontakt).

W ramach akcji zaplanowano pobór krwi w KWK „Pniówek” przy 
ul. Kruczej 18. Akcja odbędzie się 21 sierpnia od 7.30 do 11.30.  

Kto może oddać krew?
Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba, która w ostatnim 

czasie nie podróżowała do innych krajów i nie miała kontaktu z osobą 
zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną. Krew i jej składniki 
mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 
50 kg. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać wymaganiom 
zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ujemnych skutków 
dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy krwi.
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Z nadzieją zmiany na lepsze: początki 
samorządności w gminie Pawłowice 

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia  
z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów 
samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Tegoroczna okrągła rocznica to doskonała okazja do tego, by 
wspólnie świętować polską samorządność, a także dowiedzieć się więcej na jej temat. Rozmowa z Aleksandrem Szymurą, 
radnym w latach 1998 – 2018 oraz przewodniczącym Rady Gminy VII kadencji.

-  30 lat temu - 27 maja 1990 roku - Po-
lacy wzięli udział w wyborach do rad gmin. 
Były to pierwsze wolne wybory w powo-
jennej Polsce, które rozpoczęły proces 
kształtowania samorządu terytorialnego  
w naszym kraju. Jak wyglądały początki 
pana działalności w samorządzie?

- Zostałem radnym w 1998 roku w wieku  
36 lat. Byłem mieszkańcem Osiedla Pawłowice, 
pracowałem na kopalni. Udzielałem się w Radzie 
Osiedlowej Samorządu Mieszkańców. Moja 
działalność samorządowa zaczęła się dość nie-
spodziewanie. Po prostu na jednym ze spotkań 
ktoś zaproponował moją kandydaturę do Rady 
Gminy. Do wyborów przystąpiłem z ramienia 
Akcji Wyborczej „Solidarność”. To był początek 
nowej przygody życiowej dla mnie, ale również 
dla wielu ludzi. Pamiętam pierwszą sesję nowo 
wybranej Rady Gminy. Odbyła się ona w daw-
nym budynku domu kultury. Podczas sesji radni 
wybierali spośród siebie przewodniczącego oraz 
wójta gminy. Zgłoszono moja kandydaturę na 
przewodniczącego rady gminy. Na 24 głosy 
otrzymałem 8, a większość uzyskał obecny wójt 
– Franciszek Dziendziel. Zgłoszono mnie również 
do wyborów na wójta gminy i ponownie prze-
grałem – tym razem ze śp. wójtem Damianem 
Galuskiem. Zacząłem więc ambitnie i od wielkich 
aspiracji, ale z perspektywy czasu uważam, że 
dobrze się stało, że nie wygrałem, bo nie miałem 
odpowiedniego doświadczenia do tak ważnych 
funkcji. Natomiast obaj samorządowcy stali się 
moimi mentorami i nauczycielami na drodze do 
samorządności.    

- Jak wyglądała wtedy praca w samo-
rządzie?

- To były czasy szczególne, rodzącej się po 
obaleniu reżimu komunistycznego demokracji. 

Cechował nas zapał, entuzjazm, chęć wprowa-
dzenia zmian, radość z odzyskanej demokracji, 
wolności. Podejmowaliśmy kolejne uchwały  
z nadzieją zmiany na lepsze. Mieliśmy świado-
mość, że uczestniczymy w czymś przełomowym 
i ważnym. Chcieliśmy odbudować gminę, stwo-
rzyć nową jakość życia dla mieszkańców. Wiele 
rzeczy nam się udało, a miarą tego sukcesu jest 
różnica w jakości życia, jaka dokonała się na 
przestrzeni ostatnich 30 lat.

- Pierwsze inwestycje dotyczyły głownie 
infrastruktury. 

- Po latach komuny mieliśmy ogromne braki 
w zakresie podstawowej infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej i drogowej. W pierwszych 
latach skupiliśmy się przede wszystkim na tele-
fonizacji gminy oraz budowaniu wodociągów. 
Zaczęliśmy też powoli myśleć o inwestycjach  
w zakresie kanalizacji. Przez te kilkadziesiąt lat 
gmina zmieniła się diametralnie! Dziś woda  
w kranie jest nie tylko czysta, ale lepsza od więk-
szości wód butelkowanych. Mamy gminną ko-
munikację, nowoczesne szkoły i obiekty sporto-
we, Centrum Kultury, którego zazdroszczą nam 
wszyscy sąsiedzi. Pawłowiczanie są zadowoleni 
z poziomu jakości życia i z miejsca zamieszkania. 
To sukcesy, które nam spowszedniały, ale które 
tak naprawdę są ogromne.

- Pierwszą dużą inwestycją w gminie 
była budowa basenu.

- Budowa basenu była pomysłem śp. Damia-
na Galuska, który również wskazał miejsce na 
jego lokalizację. Nie od razu je zaakceptowali-
śmy ze względu na bliskość innych obiektów,  
w tym szkoły i przedszkola, ale przede wszystkim 
z uwagi na małą powierzchnię do wykorzystania 
pod tak dużą inwestycję. Zastanawialiśmy się 
nad innymi miejscami, także poza Pawłowi-
cami, ale ostatecznie ta okazała się najlepsza. 
Jak pokazały lata, decyzja była słuszna, bo 
basen ma już ponad 18 lat i cieszy się nadal 
dużym zainteresowaniem, a powstałe w jego 
sąsiedztwie obiekty sportowe wciąż wzbudzają 
podziw i uznanie gości odwiedzających naszą 
gminę. Kiedy kilkanaście lat temu powstało  
w naszej gminie boisko ze sztuczną trawą, była 
to sensacja w regionie. Ludzie przyjeżdżali, aby 
zobaczyć, jak takie boisko wygląda i sprawdzić, 
jak się na nim gra. Teraz boiska ze sztuczną 
murawą są powszechne i znajdują się prawie  
w każdej gminie w Polsce.    

- Kiedy uporano się z podstawową infra-
strukturą w gminie, postanowiono wyre-
montować wszystkie szkoły i przedszkola.

- Gmina zawsze szczyciła się mianem gmi-

ny prooświatowej. Zależało nam na tym, aby 
wszystkie szkoły miały dobrze wyposażone 
pracownie, sale gimnastyczne, a budynki były 
odmalowane i dobrze wyglądały. Przystępowa-
liśmy do remontów kolejnych placówek z myślą 
o zapewnieniu jak najlepszych warunków do 
rozwoju i nauki. Cały też czas inwestowaliśmy 
w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
naprawę dróg i wymianę oświetlenia. 

- W ciągu ostatnich kilku lat w gminie 
powstało lodowisko, inhalatorium czy 
nowoczesne Centrum Kultury. Czy na 
początku swojej działalności w samorzą-
dzie spodziewał się pan, że gmina tak się 
rozwinie?

- Nigdy bym nie przypuszczał, że uda nam się 
tak dużo osiągnąć. To dla mnie niewyobrażalne, 
że na miejscu budynku, w którym składałem 
przysięgę na radnego, powstanie tak futury-
styczny obiekt jak Centrum Kultury. Budowa 
takiego obiektu wymagała niesłychanej odwagi. 
Podobnie jak budowa obwodnicy Pawłowic. Do 
tej inwestycji przymierzaliśmy się przez 12 lat! 
Wiedzieliśmy, że musimy wyprowadzić ruch sa-
mochodów tranzytowych z centrum Pawłowic, 
bo z każdym rokiem samochodów było coraz 
więcej i cieszę się, że po wielu latach starań udało 
się tego dokonać. Już 20 lat temu myśleliśmy 
też o strefie przemysłowej. Wtedy pojawiły się 
pierwsze wizje jak ma to miejsce wyglądać.

- Planów było z pewnością dużo, ale na 
pewno nie wszystkie udało się zrealizować?

- Jedną z takich niezrealizowanych inwe-
stycji jest budowa planetarium na osiedlu  
w Pawłowicach. Kopuła do obserwowania 
gwiazd miała powstać na dachu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Inną inwestycją, która 
jednak wkrótce ma ujrzeć światło dzienne, 
jest wodny plac zabaw. Obiekt ma powstać za 
Osiedlowym Domem Kultury i zapewnić miesz-
kańcom ochłodę w gorące dni.  

-  Nadal jest pan związany z samorzą-
dem.

- Od 2018 roku nie jestem już radnym, ale 
cieszę się, że swoje doświadczenie samorzą-
dowe mogę wykorzystać w pracy w Fundacji 
JSW, wspierającej finansowo działania na rzecz 
lokalnej społeczności na obszarze objętym dzia-
łalnością górniczą. Jako wiceprezes Fundacji 
współpracuję z 18 miastami i gminami w rejonie. 
Już prawie 1,5 mln zł przeznaczyliśmy w formie 
dotacji dla gminy Pawłowice. W kolejnych latach 
liczę na dalszą dobrą współpracę, bo  wszystkim 
nam zależy na rozwoju gminy. 

 Rozmawiała Sabina Bartecka  
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Wakacyjne wycieczki

Znakomite wyniki matur w Pawłowicach!

Najlepsi 
z najlepszych 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach zorganizowa-
ła dla uczniów dwie wakacyjne wycieczki. Wyjazdy zostały 
dofinansowane z budżetu gminy Pawłowice.

Zdawalność w pawłowickim Zespole Szkół Ogólnokształcących sięga 90 proc. i jest znacznie wyższa niż w regionie! 

„Primus inter pares”, co w języku łacińskim oznacza 
„Pierwszy pośród równych” to największe i najważniejsze 
wyróżnienie przyznawane absolwentom Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Józefa Pukowca w  Pawłowicach.

22 lipca uczniowie starszych klas wybrali się do Katowic. Plan 
wakacyjnej wycieczki obejmował dwugodzinny pobyt w Jump World. 
Następnie w celu uzupełnienia spalonych kalorii i nabrania sił grupa 
uczestników udała się do galerii handlowej, gdzie obejrzała seans 
filmowy pt. „Sonic. Szybki jak błyskawica.”

Tydzień później już w 
zupełnie innej scenerii 
uczniowie zdobywali 
górskie szczyty, w tym 
Bendoszkę Wielką (1144 
m n.p.m.). Piesza wę-
drówka po Beskidzie 
Żywieckim zakończyła 
się ogniskiem nieopodal 
schroniska Przegibek. bs

Choć matura nieodłącznie wiąże się ze stresem, 
niepokój tegorocznych maturzystów, ich rodziców, 
nauczycieli i dyrekcji szkoły był nieporównywalny  
z ubiegłymi latami.

Nigdy dotąd egzaminy nie odbywały się z takim 
opóźnieniem i przy tylu obostrzeniach wynikających 

z sytuacji epidemiologicznej. Przygotowaniu do egzaminów nie służył też 
brak lekcji w tradycyjnej, stacjonarnej formie pod koniec roku szkolnego 
klas maturalnych. Ogłoszone 11 sierpnia wyniki egzaminu dojrzałości  
w kraju potwierdzają, w jak trudnym czasie przebiegała tegoroczna ma-
tura. Tym większe brawa należą się absolwentom i nauczycielom ZSO  
w Pawłowicach, dla których nawet pandemia nie okazała się przeszkodą 
w osiągnięciu świetnych wyników. Podczas gdy w kraju zdało egzamin 
maturalny zaledwie 74 proc. przystępujących, w Pawłowicach zdawal-
ność sięga 90 proc., przy czym tylko jeden absolwent nie ma prawa do 
poprawki, więc ostateczny wynik może być jeszcze lepszy. Pod tym 
względem ZSO im. Jana Pawła II pobiło sąsiadów na głowę: zdawalność 
w powiecie pszczyńskim – 75,48, w Jastrzębiu-Zdroju – 65,56, w Żorach 
– 71,56. Stuprocentową zdawalność pawłowiccy uczniowie osiągnęli  
w języku polskim i matematyce, przy czym średni wynik z matematyki  

w technikum był lepszy aż o 10 proc. niż średnia w województwie ślą-
skim. Ogromny postęp udało się osiągnąć absolwentom i pedagogom 
z ZSO w zdawalności egzaminu pisemnego z języka angielskiego – lep-
szej niż wojewódzka i krajowa. Średni krajowy i śląski wynik z języka 
angielskiego pobiły też dwie z trzech klas tegorocznych maturzystów.

Gratulując młodzieży i nauczycielom z ZSO im. Jana Pawła II w Paw-
łowicach udanej matury 2020, trzymamy kciuki za zdających 8 września 
egzaminy poprawkowe oraz za dalsze losy edukacyjne i zawodowe 
tegorocznych absolwentów.

O przyznaniu nagrody decyduje każdego roku kapituła, która bie-
rze pod uwagę oceny uczniów z całego cyklu kształcenia, zachowanie 
i wyniki z egzaminów zewnętrznych. 

W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Martyna Wiatrok  
i Jakub Tokarczyk. Nagrody odebrali 31 lipca wraz z zaświadczeniem 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. W ten sposób 
absolwenci będą mogli uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia 
w dalszej edukacji. bs
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Z ŻYCIA GMINY

Strażacy z Pawłowic dostali sprzęt za ponad 53 tys. zł!
Profesjonalny sprzęt strażacki do ratowania życia znalazł się na wyposażeniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pawłowicach. Zakup udało się sfinansować dzięki dotacjom. 
Strażacy pozyskali dofinansowanie w wysokości 35 tys. zł z 

Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 18,5 tys. zł przekazał jed-
nostce Komendant Główny PSP.  Do pawłowickiej jednostki trafiły 
zestawy: poduszek wysokociśnieniowych oraz do wyważania drzwi  
i cięcia pedałów – wraz z wyposażeniem.

To bardzo ważny i potrzebny sprzęt, zwłaszcza podczas zdarzeń 
drogowych, do których strażacy jeżdżą najczęściej. – Poduszka po-
wietrzna przydaje się w sytuacji, kiedy należy podnieść duży ciężar na 
znaczną wysokość, czyli np. w sytuacji ratowania życia osób, które zostały 
uwięzione pod wielkogabarytowymi obiektami, gruzami zawalonego bu-
dynku, fragmentami skał lub pod pojazdem ciężarowym – mówi Joachim 
Muras, prezes OSP Pawłowice.

Strażacy mają w zestawie kilka poduszek, a ta największa jest  
w stanie podnieść 35 ton! Poduszek powietrznych nie ma żadna jed-
nostka ochotnicza w naszym powiecie!

Rzadkością są również narzędzia do wyważania drzwi i cięcia 
pedałów. – W przypadku zakleszczenia się nogi w pedale, musieliśmy 
czekać na inną jednostkę, która ma taki sprzęt na swoim wyposażeniu. 
Teraz będziemy mogli sami przeciąć pedały i jeszcze szybciej pomóc 
poszkodowanemu – wyjaśnia.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach włączona jest do Krajowe-
go Systemu Gaśniczego. Pozyskany sprzęt pozwoli strażakom utrzymać 
właściwą zdolność bojową, jak również zwiększyć potencjał ratowniczy 
i jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. bs  

Chude żniwa, kombajny topią się w polu
Słabo sypią zboża w tym roku. Rolnicy zbierają przeciętnie nawet o tonę mniej z hektara niż rok wcześniej.

Winna temu jest bardzo dotkliwa, wiosenna 
susza. Dodatkowo w maju wystąpiły przygrun-
towe przymrozki, tak więc niska temperatura  
i brak wody opóźniły wegetację i zredukowały 
kłos. Latem z kolei na pola spadły hektolitry 
wody. - Ziarno w tym roku jest drobne, a jego 
parametry znacznie gorsze niż w latach poprzed-
nich. Rolnicy mówią wręcz o chudych żniwach 
– mówi Wojciech Bazgier, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Pawłowice.

Jęczmień ozimy sypie słabo w granicach 

5,5-7 ton. Pszenica też nie lepiej. - Zbiory psze-
nicy zapowiadały się dobrze, ale w praktyce już 
tak wesoło nie jest - przyznaje Marek Krupka 
z Warszowic, właściciel 40-hektarowego go-
spodarstwa rolnego, które prowadzi z żoną  
i czwórką synów. Uprawia zboża, kukurydzę, 
hoduje bydło mleczne, prowadzi też usługi 
kombajnem do zboża. - Plony zapowiadały się 
dobrze na 8 i 8,5 ton, jednak faktyczne zbiory 
okazały się dużo gorsze – zbiera się jedynie ok. 
7 ton - dodaje.

Tegoroczne żniwa są nie tylko chudsze, 

ale i znacznie trudniejsze. - Początki żniw były 
fatalne – przyznaje Marek Krupka. - Nie można 
było wjechać na pole, bo kombajny się topiły. 
Jęczmienia ozimego nie udało nam się zebrać 
w całości do dziś. Nie pamiętam w swoim życiu 
takiego roku.

Jak wyjaśnia: – Jest bardzo mokro, w pofał-
dowanym terenie powstały zastoiska wody, łatwo 
„utopić” kombajn. Najdziwniejsze jest jednak to, 
że najwięcej wody stoi na wzniesieniach, a naj-
bardziej sucho jest w dolinach, czyli odwrotnie 
niż do tej pory.

Rolnicy pomagają sobie nawzajem, udo-
stępniają lżejszy sprzęt, zakładają dodatkowe 
koła na kombajny, byle tylko skosić zboże.  
- Nasz kombajn też się utopił. Wypożyczyliśmy 
inny lżejszy, ale mamy takie pole, gdzie nawet on 
nie dał rady – mówi rolnik. - W najgorszej sytuacji 
są rolnicy, którzy mają swoje pola na ul. Boryńskiej 
w Krzyżowicach. Nie wiadomo, kiedy będą mogli 
przystąpić do żniw, a kosić trzeba, bo ziarno jest 
już dojrzałe i każdy kolejny dzień obniża plony.

Trudne warunki na polu generują koszty. 
- Nawet nie przypuszczałem, że nasz kombajn 
potrafi spalić tyle paliwa. Normalnie jest to ok. 18 
- 20 litrów na hektar, ale teraz spalanie dochodzi 
nawet do 27 litrów – dodaje.   

Teraz najważniejsza jest pogoda. Oby sło-
neczne dni trwały jak najdłużej, a rolnicy bez 
przeszkód zebrali wszystkie plony. bs

Najpierw susza, potem deszcz - pogoda nie sprzyja rolnikom. Ten rok zaczął się dla nich niedo-
borami wody, teraz kiedy przyszedł czas na zbiory i świeci słońce, nie można wjechać na pola.
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Kino w samochodzie? 
Dlaczego nie!

Zamiast sali kinowej fotele w samochodzie. Reszta pozostała 

bez zmian. Był film na dużym ekranie, wyjątkowa atmosfera, a nawet 

popcorn – ci najbardziej zapobiegliwi przywieźli go ze sobą.    

W piątek, 31 lipca, na parkingu przy kościele ewangelickim w Go-

lasowicach odbyło się pierwsze w naszej gminie kino samochodowe! 

Widzowie obejrzeli film „Teraz albo nigdy”. Projekcja amerykańskiej 

komedii romantycznej z Jennifer Lopez w roli głównej cieszyła się 

dużym zainteresowaniem! Mieszkańcy gminy zapełnili cały parking. 

Planowane są już kolejne seanse. bs

Rozpoczęły się dziecięce 
wakacyjne warsztaty z popularnej 

masy plastycznej - SLIME!
Wstęp jest wolny, należy jednak najpierw telefonicznie zgłosić 

chęć uczestnictwa. Liczba uczestników jest ograniczona! 
Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku 6-11 lat.  

Są jeszcze miejsca na zajęcia od 18 do 26 sierpnia.  
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą maseczkę, coś do jedzenia  

i picia oraz oświadczenie pobrane ze strony GOK. 

Zajęcia wznowione!
14 sierpnia powiat przeszedł ze strefy czerwonej do strefy żółtej, co oznacza również wznowie-

nie działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

W okresie od 8 do 13 sierpnia z powodu wprowadzenia „czerwo-
nej strefy” w powiecie pszczyńskim, działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury została zawieszona. Odwołany został niedzielny koncert,  
w domu kultury nie odbywały się żadne zajęcia.

14 sierpnia ograniczenia zostały złagodzone. W niedzielę,  
16 sierpnia odbył się koncert Artura Thomasa, przełożony  
z 9 sierpnia. 17 sierpnia rozpoczęły się wakacyjne warsztaty dla dzieci  
z masy plastycznej SLIME. Zajęcia odbędą się od 17 do 26 sierpnia 
we wszystkich sołectwach.

Grupa musicalowa eM z początkiem sierpnia rozpoczęła przy-
gotowania do nowego spektaklu „Kalejdoskop", którego premiera 
przewidziana jest na grudzień. Młodzież z entuzjazmem wróciła na 
scenę, jednak próby wstrzymano na tydzień w związku z obowiązy-
waniem „czerwonej strefy”. Na szczęście zajęcia zostały wznowione 
i młodzi aktorzy wracają do pracy! W Gminnym Ośrodku Kultury 
trwają również przygotowania do dwóch spektakli w wykonaniu 
Kabaretu Młodych Panów (9 września) oraz październikowego kon-
certu zespołu Universe. bs      
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Największą wartością zawartych w tej książce 
opowieści jest ich autentyczność i szczerość. To 
prawdziwe losy kobiet, które odważyły się poka-
zać twarz i odsłonić to, co zazwyczaj starannie jest 
skrywane: domową przemoc, seksualną agresję, 
poniżenie i upodlenie ze strony najbliższych. 

Mówią do nas swoimi słowami, bez retuszu i koloryzowania. 
Przełamały własny strach i społeczne tabu, ale nie mają w sobie 
nic z ofiary. To kobiety wojowniczki, choć mijając je na ulicy, nie 
uwierzylibyśmy, z jakim bólem i cierpieniem musiały się zmierzyć. 
Są piękne, eleganckie, uśmiechnięte. Podobne do każdej z nas, 
niezwykłe, bo skutecznie walczyły o odzyskanie swojego życia, bo 
podjęły bardzo ważne choć często trudne decyzje. Pokazały, że nie 
ma sytuacji bez wyjścia. Nawet w otchłani beznadziei. 

Opowieść o życiu Iny Benity, wielkiej gwiazdy 
przedwojennego kina i kabaretu, która błyszcza-
ła na ekranie w popularnych komediach u boku 
Bodo, Dymszy i Żabczyńskiego, ale zagrała też 
dramatyczną rolę w jednym z pierwszych filmów 
Aleksandra Forda.

Wszyscy lubimy historie o Pięknej i Bestii,  
o Dzwonniku z Notre-Dame i o Kopciuszku  
- w których dobro zwycięża. Jednak wiemy 
doskonale, że to po prostu baśnie. W życiu 
bohaterki - Joanny Gryzik historia wydarzyła 
się naprawdę. Jest to opowieść o spotkaniu 

dwóch osób; Joanny – „Śląskiego Kopciuszka”- ubogiej sieroty 
z kopalnianych slamsów i magnata przemysłowego, słynnego 
self-made mana, który w latach 1801-1848 dorobił się majątku 
szacowanego na 2 miliony talarów.

Poruszająca książka o ostatnich latach życia ks. 
prof. Józefa Tischnera Przez lata przekazywał 
nam mądrość ludzi gór, bo jak wiadomo greccy 
filozofowie to też górale. Ta książka jest o nas,  
o naszym lęku przed śmiercią i o poszukiwaniu 
sensu cierpienia.

Jest to zbiór najważniejszych wydarzeń  
z historii legendarnej już dzisiaj grupy Universe.

Oprócz osobistych wspomnień H. Czicha, 
współzałożyciela i obecnego lidera zespołu, 
zawiera archiwalne wywiady prasowe z tamtych 
lat, znane i nieznane teksty piosenek, fragmenty 

kalendarium zespołu oraz galerię zdjęć i pamiątek.

Top 5 książek na wakacje
Biografie – życie zamknięte w słowach…

J. Przetakiewicz- ,,#Nie bałam się o tym rozmawiać"

P. Gacek - ,,Ina Benita. Za wcześnie na śmierć"

H. Czich - ,,Tacy byliśmy"

G. A. Kańtor - ,,Śląski Kopciuszek"

T. Ponikło - ,,Tischner. Nadzieja na miarę próby. Ostatnie słowa"

11 tys. zł na książki

Nowe godziny 
otwarcia bibliotek

Noc w namiocie 
i nie tylko…

Dokładnie 11.250 zł udało się pozyskać Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pawłowicach na zakup nowości 
wydawniczych. 

Serdecznie zapraszamy młodych czytelników do wzięcia 
udziału w całonocnej, survivalowej przygodzie! Czeka was 
pełna atrakcji noc w namiocie oraz wiele innych niespodzianek! 

Dotacja pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

Zakupy książek będą sukcesywnie dokonywane do września.  
O nowości wzbogaciły się już biblioteki w Warszowicach, Pielgrzy-
mowicach, Golasowicach oraz w Krzyżowicach. Natomiast Centrala 
oraz filia Osiedle są w trakcie zakupów. 

Największą popularnością wśród czytelników cieszy się literatura 
współczesna dla dorosłych oraz literatura dla dzieci i młodzieży i to 
przede wszystkim one wzbogacą gminny księgozbiór.  

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym zmieniły się godziny 
otwarcia bibliotek publicznych, a niektóre placówki są zamknięte. 
Warto zapoznać się ze zmianami, aby móc wypożyczyć lekturę na 
podróż czy wolny czas w domu. Dobra fabuła to najlepszy sposób 

Impreza z udziałem 15 uczestników odbędzie się w nocy z 11 na 12 
września. Zapisy w terminie do 4 września przyjmowane są w bibliotece 
w Pawłowicach. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem środków bez-
pieczeństwa, a organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania. 

na relaks i odpoczynek! 
Biblioteka Główna - od 21.07. do 31.08. czynna w godz. 9:00-17:00
Filia Osiedle - od 10.08. do 18.09. czynna w godz. 9:00-15:00
Filia Golasowice - pn.-pt. czynna w godz. 8:00-14:00; od 17.08 do 
21.08. NIECZYNNA
Filia Krzyżowice - od 10.08. do 31.08. NIECZYNNA
Filia Pielgrzymowice- od 10.08. do 31.08. NIECZYNNA
Filia Warszowice - NIECZYNNA do odwołania z powodu remontu
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Dawid Godziek twarzą akcji 
„Bezpieczny sk8park & pumptruck"

3 sierpnia w prawie 30 miastach naszego wo-
jewództwa (w tym także w Pawłowicach) zainaugu-
rowano kampanię społeczną ,,Bezpieczny sk8park 
& pumptruck", której twarzą został Dawid Godziek. 
Znany sportowiec zachęca użytkowników skate-
parków, pumptracków i innych obiektów do jazdy  
w kaskach i stosowania zasad bezpieczeństwa.

W Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach opracowano projekt kampanii, której 
głównym założeniem jest aktywizacja wszystkich gmin 
i miast województwa śląskiego. Do tej pory ponad 30 
miast i gmin, w których znajdują się skateparki i pump-
tracki, wyraziło chęć przyłączenia się do zainicjowanych 
działań. Wśród nich jest gmina Pawłowice. 

Poza samorządami lokalnymi do współpracy za-
proszono Dawida Godźka, najbardziej utytułowanego 
polskiego zawodnika freestyle BMX, należącego do 
światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle oraz 
BMX Dirt. Zawodnik, jeżdżący w „stajni Red Bull’a",  
w ostatnich latach sięgnął po wiele zaszczytnych ty-
tułów, w tym Najbardziej Przełomowego Zawodnika 
Roku 2019 w cyklu Mistrzostw Świata Crankworx 2019. 
Na podstawie własnych doświadczeń Dawid Godziek 
uczy miłośników jazdy na rowerach i deskorolkach jak 
bezpiecznie zachowywać się na terenie skateparków, 
aby w trakcie ewolucji nie zrobić krzywdy sobie ani 
innym użytkownikom. bs 

Wielki sukces GKS Pniówek'74 Pawłowice. 4 sierpnia przejdzie do historii naszego najlepszego klubu. Pniówek 
zdobył Puchar Polski Śląskiego Związku Piłki Nożnej!

Finałowa potyczka, której stawką była przepustka do centralnych 
rozgrywek, miała miejsce pod Jasną Górą. Rywalem naszych piłkarzy 
były rezerwy Rakowa Częstochowa. Bohaterem spotkania był 34-letni 
napastnik Wojciech Caniboł, który w pierwszej połowie wysunął 
naszych zawodników na prowadzenie, wykorzystując jedenastkę 
podyktowaną po faulu na Damianie Zajączkowskim. Na początku 
drugiej połowy za sprawą tej samej dwójki zawodników Pniówek 
prowadził już 2:0. Tym razem „Zając” asystował, a „Cani” wbił piłkę do 

siatki. Gospodarze odpowiedzieli kontaktowym trafieniem Przemy-
sława Oziębały, ale ostatnie słowo należało do Kamila Glenca, który 
ustalił wynik spotkania. Ostatecznie z wynikiem 3:1 GKS Pniówek 
74 awansował do rozgrywek na szczeblu centralnym. Piłkarzy czeka 
1/32 finału Pucharu Polski sezonu 2020/2021. Pierwszy mecz z So-
kołem Ostróda, GKS Pniówek 74 rozegra w Pawłowicach w sobotę, 
15 sierpnia. Piłkarzom oraz całemu klubowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. bs
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Pniówek w centralnych rozgrywkach Pucharu Polski!
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Do 5 tys. złotych dotacji 
na zakup zbiorników na deszczówkę

Wiosenna susza i letnie ulewy pokazują nam, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody. Z początkiem 
lipca ruszył nabór wniosków do programu, przewidującego do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące 
wody opadowe lub roztopowe. 

Wyłapywanie i gromadzenie w przydo-
mowych zbiornikach wody opadowej i roz-
topowej i późniejsze jej wykorzystywanie to 
główny cel programu Moja Woda. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
rozpoczął 1 lipca nabór wniosków. 
Na przydomową instalację można 
otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny 
budżet programu przygotowa-
nego przez Ministerstwo Klimatu  
i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.

–To jest oferta dla właścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy 
chcą stworzyć na swojej posesji 
przydomowe instalacje pozwalające 
na wyłapywanie i wykorzystywanie 
deszczówki, którą później będzie 
można wykorzystać np. do podlewania ogród-
ka. Chodzi o to żeby nie trafiała ona do kana-
lizacji czy do rowów odwadniających – mówi 
Wojciech Bazgier z Urzędu Gminy Pawłowice.

Dofinansowanie można uzyskać na 
zakup, montaż, budowę i uruchomienie 
instalacji pozwalającej na zagospodaro-
wanie deszczówki i wód roztopowych na 
terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody 
odprowadzające wody opadowe zebrane  
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego 
i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, 
szczelnego lub infiltracyjnego.

– Dofinansowanie sięgać będzie do 5 tys. zł, 
ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji – dodaje Wojciech Bazgier.

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu 

i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Program Moja Woda 
będzie realizowany w latach 2020–2024, 
przy czym podpisywanie umów o dotacje 
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wy-
datkowanie środków do końca 2024 r. Budżet 
całego programu to 100 mln zł, co pozwoli 
na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydo-
mowej retencji i zatrzymanie 1 mln metrów 
sześciennych wody rocznie.

Jak złożyć wniosek?
W celu złożenia wniosku o dofinan-

sowanie należy założyć konto w portalu 

beneficjenta na stronie portal.wfosigw.kato-
wice.pl. Po aktywacji konta będzie można się 
zalogować i korzystać z portalu. Następnie 
należy pobrać, wypełnić aktywny formularz 

PDF wniosku o dofinansowanie 
i wysłać go za pomocą „Skrzyn-
ki podawczej – PDF” dostępnej 
w portalu beneficjenta. Należy 
także wydrukować wypełniony 
formularz wniosku, podpisać  
i dostarczyć wraz z dokumentami 
wymienionymi w spisie wymaga-
nych załączników znajdującym się 
na ostatnich stronach formularza 
wniosku do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach (ul. 
Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) 

w godz. 7.30-15.30.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, 

które wpłynęły w terminie naboru, zostały 
zarejestrowane w Funduszu w formie elek-
tronicznej (aktywny PDF) i została złożona 
ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą 
sumą kontrolną).

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.wfosigw.katowice.pl 
e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl 
Infolinia Programu czynna w godzinach: 
7.30-15.30: 32 722 77 09.
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Pożary w trakcie żniw
Temperatura, pośpiech oraz zmniejszona czujność 

osób wykonujących prace polowe sprzyjają pożarom. Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 
zwraca się z apelem do wszystkich osób pracujących pod-
czas żniw o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wystarczy chwila nieuwagi, aby dorobek całego roku uległ spa-
leniu w wyniku zaprószenia ognia lub nieszczęśliwego wypadku. 
Znikoma wilgotność m.in. zboża na pniu czy słomy na ściernisku 
sprawia, że pożar spowodować może nawet iskra lub silnie nagrzane 
elementy maszyn rolniczych. To nie kto inny jak tylko ludzie, w ponad 
90 proc. powodują pożary - w wyniku nieostrożności lub celowo.

Strażacy apelują do rolników o to, aby zadbali o stan maszyn  

i urządzeń rolniczych.  Wszystkie części mechaniczne maszyn po-
winny być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. 
Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy 
pras do słomy.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia 
otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie  
w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od 
miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów 
rolnych co najmniej 10 m.

Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, 
maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich 
transporcie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy ustawianiu stert, 
stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące 
odległości:
• od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,
• od budynków wykonanych z materiałów niepalnych – 20 m,
• od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
• od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
• od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia 
– 30 m,
• od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
• między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy 
pożarowe – 30 m.
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Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, 
budowę i uruchomienie instalacji pozwalającej na zagospodarowanie 

deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości.
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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).

Rejestr Danych Kontaktowych. 
Zostaw dane, wtedy urząd 

będzie mógł się z tobą łatwo skontaktować  
Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je 

do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo 
będzie mógł po prostu zadzwonić.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to 
baza, dzięki której administracja publiczna 
ma dostęp do aktualnych danych kontakto-
wych, które pozwalają na szybki i skuteczny 
kontakt z obywatelem, by powiadomić go o:

• dokumentach gotowych do odbioru, 
• rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
• potrzebie uzupełnienia dokumentów 

lub informacji w jego sprawach, pro-
wadzonych w urzędach.

RDK nie będzie używany do rozsyłania 
informacji marketingowych ani reklam, ale 
wyłącznie do informowania o sprawach 
bezpośrednio dotyczących obywatela. Dane 
w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają 
tylko administracja publiczna i podmioty 
realizujące zadania publiczne. 

Przekazanie danych do rejestru jest do-
browolne.  Dane kontaktowe przekazane do 
RDK w każdej chwili mogą zostać zmienione 
albo usunięte. Można udostępnić numer tele-
fonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Kto może skorzystać?
Każdy, kto:

• ma numer PESEL,
• jest osobą pełnoletnią. 

Skorzystaj z Rejestru  
Danych Kontaktowych (RDK).

PRZEZ INTERNET: 
Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód, 

pozwalające potwierdzić tożsamość. 

Co trzeba przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego 

albo e-dowód,

• telefon komórkowy lub dostęp do 
skrzynki e-mail.

Co trzeba zrobić: 
1. Na stronie www.gov.pl w zakładce Dla oby-

watela - Dokumenty i dane osobowe - inne 
sprawy kliknij przycisk Skorzystaj z RDK.

2. Zostaniesz przekierowany na stronę profilu 
zaufanego. Zaloguj się do usługi.

3. Znajdziesz się w RDK. Wybierz przycisk 
Przekaż dane do RDK. Twoje dane osobowe 
– imię i nazwisko oraz nr PESEL – zostaną 
przekazane do RDK. 

4. Podaj swoje dane kontaktowe – numer 
telefonu i/lub adres e-mail.

5. Potwierdź kodem swoje dane kontaktowe: 
numer telefonu i/lub adres e-mail. 

6. Możesz to zrobić od razu lub, jeśli nie 
dokończyłeś procesu potwierdzania, 
bo np. nie masz przy sobie telefonu 
komórkowego, w ciągu 24 godzin od 
otrzymania kodów. Wówczas skorzystaj  
z usługi: Potwierdź swoje dane kontaktowe 
w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK). 
Nie będziesz musiał się logować do usługi. 
Przygotuj tylko numer PESEL. Usługa jest 
bezpłatna. 

W URZĘDZIE: 
Co trzeba przygotować:

• wniosek o dodanie do RDK (można 
go pobrać ze strony www. gov.pl  
w zakładce Dokumenty i dane osobo-
we) i wypełnić. Wniosek można również 
dostać w urzędzie. 

• dowód osobisty lub paszport,
• telefon komórkowy  – jeśli dane w RDK 

będą potwierdzane przy urzędniku. Do-
staniesz na niego SMS-a. Jeśli będziesz 
chciał potwierdzić także adres e-mail, 
potrzebny Ci będzie również dostęp do 
konta pocztowego.

Co trzeba zrobić: 
1. Złóż wniosek w urzędzie o dodanie, zmianę 

lub usunięcie swoich danych kontakto-
wych.

2. Potwierdź swoją tożsamość – pokaż urzęd-
nikowi swój dowód osobisty lub paszport.

3. Przekaż urzędnikowi swoje dane kontak-
towe – numer telefonu komórkowego  
i/lub adres email.

4. Potwierdź dane kontaktowe, które wpro-
wadził urzędnik, czyli podaj mu kody 
otrzymane w SMS-ie lub e-mailu. Możesz 
to zrobić również online. Wtedy skorzystaj 
z usługi.  

5. Wniosek można złożyć w godzinach pracy 
urzędu, w dowolnym urzędzie gminy lub  
w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK 
– niezależnie od miejsca zameldowania. 
Usługa jest bezpłatna. 

Akcyza dla rolników
Złóż wniosek o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Urząd Gminy informuje rolników, że do 31 sierpnia 2020r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2020 roku 
za zakupiony olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT dokumentują-

cych zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r. 

Stawka zwrotu na 2020r. wynosi 1,00 zł za zakupiony litr oleju napędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku wynosi 100,00 zł  
x ilość ha użytków rolnych oraz dodatkowo 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
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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

Parkiet do sprzedania
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony w formie licytacji na sprzedaż klepki parkietowej (123 m 
kw.)  uzyskanej podczas prac budowlanych. Cena wywoławcza 
brutto: 20 zł za m kw.

Przetarg odbędzie się 25.08.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminny w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.

Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym 
materiałów w dniach 17-21.08.2020 r. po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym. Osobą do kontaktu jest pracownik 
GZK – Florian Brudny, tel. 500-184-713 w godz. 7.30 do 13.30.

Ogłoszenia urzędowe

Promocja na ekogroszek! Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach 
ogłasza przetarg na mieszkanie  

- kat. M-2 o powierzchni użytkowej 35,92 m2  
w Pawłowicach przy ul. Górniczej 4 A/2, lokal 

usytuowany na parterze, obejmuje pomieszczenia: 
pokój, kuchnię, łazienkę i przedpokój.

Cena wywoławcza wynosi 92.572,20 zł

W dniu 31.08.2020r. /poniedziałek/ o godz. 1100 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 19, 
odbędzie się I przetarg ograniczony dla członków  

SM Pawłowice i ich dzieci. W przypadku braku chętnych 
członków Spółdzielni odbędzie się II przetarg 

nieograniczony, w tym samym dniu tj. 31.08.2020r. 
o godz. 1300 dla wszystkich osób zainteresowanych. 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium  
w wysokości 5� ceny wywoławczej tj. 4.628,61 zł przelewem 

na konto Bank Spółdzielczy Pawłowice nr rachunku
08 8447 0005 0003 3444 2000 0001

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony 
należy dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na 

dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny 
nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu 

przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód 
wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkanie można 
oglądać w dniu 28.08.2020r. /piątek/ w godzinach  
od 1000 do 1100. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Wędrówka z harcerzami
Pandemia pokrzyżowała wakacyjne plany chyba wszystkim. Także harcerzom, którzy zamierzali wybrać się na obóz 

stacjonarny pod namiotami.

Ale dla chcącego nic trudnego, więc 
harcerze, którym nigdy nie brakuje świet-
nych pomysłów, postanowili i tak spędzić 
ze sobą wakacyjny czas, ale zmodyfikowali 
nieco formę wypoczynku. - Pomyślałam, 
że w obecnej sytuacji najlepszy będzie obóz 
wędrowny. Zdecydowaliśmy się na główny 
szlak beskidzki na trasie Ustroń – Rytro – mówi 
komendantka Pawłowickiego Szczepu ZHP 
CTW Ewa Tokarczyk – Królik. - Od dwóch mie-
sięcy przygotowywaliśmy się do obozu, jeżdżąc 
na wycieczki jednodniowe w góry z plecakami, 
wyposażonymi we wszystko, co będzie nam 
potrzebne podczas wędrówki.

W niedzielę, 2 sierpnia harcerze założyli 
plecaki, przepakowane w domu kilkakrotnie, 
aby ich waga nie przekraczała 8-9 kg. Nie 
było to łatwe zadanie, bo w plecaku musiała 
jeszcze znaleźć się woda i prowiant na drogę, 
do tego ubrania, buty na zmianę, harcerskie 

wyposażenie, finka, kompas, latarka, mundur 
harcerski. - Kosmetyki i inne rzeczy podzielili-
śmy między sobą – komentuje harcerka.

3 sierpnia o 6.20 rano harcerze wyruszyli 
na pierwszą wędrówkę z Ustronia na Rów-
nicę przez Czantorię, Soszów na Stożek. Po 
drodze była jeszcze Żabnica i Wojtatówka, 
dalej Rysianka i przystanek na Hali Miziowej.

W kolejnych dniach dzielni piechurzy 
pokonali w sumie 150 km. Nocowali w schro-
niskach, gdzie odpoczywali i nabierali sił do 
dalszej wędrówki.  Po 10 dniach ogromnego 
trudu i wielu kilometrach w nogach udało się 
osiągnąć cel, czyli Rytro w Beskidzie Sądec-
kim i ryterski zamek. -Doświadczyliśmy słońca, 
deszczu, mgły i wiatru, jak to bywa w górach  
– mówi komendantka. - Ramiona bolały nas 
od plecaka, czuliśmy dosłownie każdą kosteczkę  
i mięsień w nogach, ale nie poddawaliśmy się.

Harcerze pomagali sobie nawzajem,  

a każdy problem wspólnie zawsze udało się 
im jakoś rozwiązywać, czasem wystarczyło 
lepiej dopasować plecak, a czasem posmaro-
wać nogi i ramiona. - Mamy zakwasy nawet na 
brzuchu... ale ze śmiechu – mówi harcerka. - To 
była wspaniała wyprawa, podczas której nie 
brakowało wspólnych zajęć, zabaw, rozmów 
i oczywiście harcerskiego obozowego życia.

Na organizację obozu harcerze otrzymali 
dofinansowanie z Fundacji JSW, dzięki które-
mu nie musieli się martwić o spanie i jedzenie. 
Mieli zapewnione noclegi w schroniskach  
i pensjonatach, obiady oraz prowiant na drogę.

Obóz dofinansowali również: Gmina 
Pawłowice (koszulki, ręczniki turystyczne), 
Spółdzielnia Mieszkaniowa (darowizna na 
wyżywienie 300 zł), Sklep Ogólnospożywczy 
Limonka (warzywa), Piekarnia TAD Pawłowice 
(chleb).

 Sabina Bartecka
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