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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie prac 
na ul. Zapłocie 
w Pawłowicach

Plac zabaw z nowymi 
atrakcjami

W Krzyżowicach 
trwają prace przy 
budowie chodnika

Ruszyła długo oczekiwana inwestycja drogowa. Koń-
cem lipca gmina Pawłowice podpisała umowę na przebu-
dowę ul. Zapłocie w Pawłowicach.

Wymiana podłoża oraz nowe urządzenia – plac zabaw 
w Pawłowicach zostanie odnowiony.

Prace związane z budową chodnika przy ul. Ligonia  
w Krzyżowicach są już na półmetku. Do końca października 
powstanie 520 m w dwóch odcinkach (410 m+110m) chod-
nika przy drodze powiatowej.

W pierwszym etapie prace prowadzone będą na odcinku drogi od 
wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (w kierunku 
na Pszczynę). Roboty są wykonywane przez konsorcjum firm: ZISCO 
Bandura Sp. z o.o. z Pawłowic - lider oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza - współkonsorcjant. Wykonawcy 
zaczęli od prac przygotowawczych związanych m.in. z wycinką drzew, 
następnie ruszą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,  
a później wykonane zostaną roboty drogowe, przebudowane będzie 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wymianę 
nawierzchni na placu zabaw w Parku im. ks. prof. Stanisława Pisarka  
w Pawłowicach. Podłoże z poliuretanu jest zdeformowane i odkształ-
cone, a po deszczu porośnięte mchem kostki stają się bardzo śliskie.

Dlatego Gmina postanowiła dokonać niezbędnych prac w tym lubia-
nym i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscu. Teren placu 
zabaw zostanie ogrodzony i wyposażony w samozamykające się furtki, 
aby miejsce zabaw dla dzieci nie odwiedzały domowe pupile. Podłoże 
z poliuretanu zastąpi piasek, a dla jeszcze większej frajdy maluszków 
zamontowane zostaną nowe urządzenia do zabawy.

Wymienione zostanie również podłoże znajdujące się pod tyrolką 
oraz pod piramidą z lin. Tutaj położone zostaną nowe płytki z poliure-
tanu. Prace mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku i zostaną 
dofinansowane przez Fundację JSW. bs   

Zadanie realizowane jest przez powiat pszczyński i gminę Pawło-
wice. Łącznie prace pochłoną ok. 561 tys. zł. Na realizację inwestycji 
gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu  
w wysokości 300 tys. zł. Zadanie polega na budowie chodnika, kana-
lizacji deszczowej, przebudowie zjazdów do posesji oraz wykonaniu 
pozostałych prac towarzyszących. Inwestycję wykonuje firma „BUD-
-ROL” z Golasowic. Roboty związane z budową chodnika powinny 
zakończyć się do końca października. bs

Dach wymalowany
Został odnowiony dach domu przedpogrzebowego znaj-

dującego się przy cmentarzu komunalnym w Pawłowicach. 
Prace wykonały brygady Gminnego Zespołu Komunalnego 
w Pawłowicach. 

Dach został odświeżony i pomalowany w ceglastym ko-
lorze, nawiązując kolorystyką do znajdującej się  w pobliżu 
plebani. bs  

oświetlenie uliczne i pozostałe sieci. Koszt zadania to ok. 3 mln zł. Gmina 
wystąpiła również do JSW SA o zwrot środków, które poniesie z tytułu 
zabezpieczenia inwestycji przed oddziaływaniem szkód górniczych. 
Prace mają potrwać do czerwca 2021 roku. Ich efektem będzie nowa 
droga z chodnikiem i kanalizacją. Kolejnym etapem gmina zamierza 
objąć przebudowę ul. Zapłocia na dalszym odcinku, a także ul. Górka. bs 
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Droga technologiczna 
ułatwia dojazd

Po raz XVIII wyróżniamy 
zasłużonych dla Gminy 
Pawłowice

Droga technologiczna, którą mieszkańcy ulic Pszczyń-
skiej i Kolonia Studzieńska mogą dojechać do ul. Zapłocie 
i dalej w kierunku Pawłowic, została wyremontowana na 
wniosek Urzędu Gminy Pawłowice przez wykonawcę robót 
związanych z przebudową drogi wojewódzkiej.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagrody  
"Za zasługi dla gminy Pawłowice".

Od września ubiegłego roku trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 933 w kierunku Pszczyny. To duża inwestycja, która wymaga za-
mknięcia drogi na wiele miesięcy. Z przebudową związane są ogrom-
ne utrudnienia w ruchu, szczególnie dotkliwe dla osób mieszkających 
w rejonie budowy. Aby usprawnić ruch w tym rejonie, na wniosek 
Urzędu Gminy została wyremontowana droga technologiczna znaj-
dująca się wzdłuż torów kolejowych. Prace przeprowadziła firma 
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., generalny wykonawca 
zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 - Odcinek II". 
Droga została wykonana z destruktu asfaltowego.

Wyremontowany odcinek jest wykorzystywany przez mieszkań-
ców jako objazd podczas trwającej właśnie rozbiórki wiaduktu na 
ul. Pszczyńskiej i budowy nowego obiektu. Natomiast kilka tygodni 
wcześniej z myślą o pieszych i rowerzystach nad torami wybudowa-
na została kładka, aby umożliwić mieszkańcom dotarcie do domów 

Do 30 września można składać wnioski o przyznanie nagrody  
„Za Zasługi dla Gminy Pawłowice". Nagroda przyznawana jest od 2003 
roku i jest wyróżnieniem dla  instytucji, firm, zespołów artystycznych 
i twórców, stowarzyszeń, fundacji i organizacji, osób fizycznych, 
także pośmiertnie, które poprzez swoje działanie przyczyniły się do 
promocji gminy w kraju i za granicą, bądź do jej rozwoju.  Nagroda:  
„Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” ustanowiona została przez Radę 
Gminy Pawłowice uchwałą z 20 września 2002 r. Każdego roku przy-
znaje się nie więcej niż 3 nagrody. Nagrodę stanowi srebrny medal  
z herbem gminy i wygrawerowanym napisem „Za Zasługi dla Gminy 
Pawłowice”. Laureaci otrzymują również pamiątkowe dyplomy.

Wnioski należy składać do 30 września w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Pawłowice. Zasłużeni zostaną wyróżnieni podczas 
gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Nowe drzwi
Są bardziej szczelne i mają lepsze parametry w 

zakresie zatrzymywania ciepła. W Domu Ludowym  w 
Pniówku wymieniono drzwi.

Prace zostały zrealizowane w ramach funduszu so-
łeckiego oraz z budżetu GZK Pawłowice. Obejmowały 
wymianę 10 drzwi, w tym 8 znajdujących się na dużej 
sali i 2 wejściowych. bs  

znajdujących się przy ul. Pszczyńskiej i Kolonii Studzieńskiej.
Kolejnym problemem, który pojawił się w związku z inwestycją, 

jest pył unoszący się nad drogą. Za samochodami jadącymi przebu-
dowywaną drogą powstają tumany kurzu. Remontowana jezdnia 
na odcinku od przepustu przed Kolonią Studzieńską aż do wiaduktu 
ma obecnie nawierzchnię kamienną. Ze względu na szkody górnicze 
inwestycja na tym odcinku realizowana będzie na samym końcu,  
a więc dopiero w przyszłym roku! Dlatego wystąpiono do inwestora, 
czyli ZDW Katowice oraz wykonawcy robót o podjęcie działań, które 
ograniczą uciążliwości do czasu wykonania nawierzchni asfaltowej 
na tym odcinku drogi wojewódzkiej. bs
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AKTUALNOŚCI

Wójt z absolutorium, nowy przewodniczący 
Rady Gminy i nowy skarbnik: dwie sesje  

w ciągu jednego dnia!
25 sierpnia odbyły się dwie sesje rady gminy. Obie przeprowadzone były zdalnie. Pierwsza odbyła się o godz. 12.00, 

druga rozpoczęła się trzy godziny później, a jej najważniejszym elementem było udzielenie absolutorium wójtowi gminy 
Pawłowice!  

Pierwsza sesja była kontynuacją ob-
rad z 30 czerwca, którą przewodniczący 
rady gminy nieoczekiwanie zakończył, 
nie wyczerpując porządku obrad i nie 
poddając pod głosowanie uchwał doty-
czących odwołania przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącej. Radni 9 głosami za  
i 6 głosami przeciw przegłosowali odwoła-
nie dotychczasowego Przewodniczącego 
Rady Gminy Pawłowice Andrzeja Szawła. 
Takim samym stosunkiem głosów wybrali 
również nowego przewodniczącego, któ-
rym został radny Damian Herman i to on, po 
krótkiej przerwie, prowadził dalsze obrady, 
podczas których odwołano dotychczasową 
wiceprzewodniczącą Irenę Grabowską, a jej 
miejsce, w drodze głosowania, zajął radny 
Grzegorz Cyrulik.

Wotum zaufania dla wójta

Tuż po godzinie 15.00 rozpoczęła się ko-
lejna, XIX sesja rady gminy poprowadzona 
przez przewodniczącego Damiana Herma-
na. Głównym punktem sesji było głosowa-
nie nad udzieleniem absolutorium wójtowi 
gminy za wykonanie budżetu w roku 2019.

Zanim jednak odbyło się głosowanie, 
najpierw odbyła się debata nad Raportem 
o stanie gminy Pawłowice za 2019 r. To do-
kument podsumowujący roczną działalność 
wójta oraz organów gminy. Został przygo-
towany w oparciu o ubiegłoroczne dane 
dotyczące różnych obszarów funkcjono-
wania gminy: budżetu, inwestycji, ochrony 
środowiska, oświaty, gminnego wsparcia 
dla utalentowanych uczniów i sportowców, 
stanu majątkowego gminy, pomocy dla 
potrzebujących itd. Przygotowanie raportu 
jest ustawowym obowiązkiem wójta, który 
jest zobowiązany przedłożyć dokument 
radzie gminy. Z dokumentem, który został 

umieszczony na stronie www.pawlowice.pl 
oraz znajduje się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej,mieszkańcy gminy mogli zapoznać 
się od czerwca. W lipcu mieszkańcy otrzy-
mali raport w formie drukowanej publikacji 
do swoich domów. Każdy mógł również 
wnioskować o zabranie głosu w debacie  
i wyrazić swoją opinię, jednak żadne wnioski 
ze strony mieszkańców nie wpłynęły. Debata 
nad raportem zakończyła się głosowaniem 
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufa-
nia Wójtowi Gminy Pawłowice. 7 radnych gło-
sowało przeciw udzieleniu wotum, 6 radnych 
głosowało za, a 2 wstrzymało się od głosu.

Absolutorium jednogłośnie  

Absolutorium jest rodzajem kontroli rady 
gminy nad wójtem w zakresie wykonania 
budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny 
działalności wójta. Głosowanie nad udziele-
niem absolutorium poprzedza sprawozdanie 
z wykonania budżetu w 2019 roku, zawiera-
jące szczegółowe i kompletne informacje  
o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach.  
Omówił je wójt gminy Franciszek Dzien-
dziel, przedstawiając najważniejsze dane 
dotyczące ubiegłorocznych dochodów, które 
zostały zrealizowane na poziomie 106,76 
proc. (plan: 109.294.426,50 zł, wykonanie: 
116.687.605,64 zł, dochód na jednego miesz-
kańca: 6.669 zł) i wydatków zrealizowanych 
na poziomie 86 proc. (plan: 119.167.888,90 
zł, wykonanie: 102.491.004,66 zł, wydatki na 
jednego mieszkańca: 5.857 zł).

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyko-
nano w 65,86 proc. (plan: 26.503.529,41 zł, 
wykonanie: 17.454.954,14 zł). Z dokumen-
tem zapoznała się Regionalna Izba Obra-
chunkowa z Bielska-Białej, która pozytywnie 
zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 
Radni zatwierdzili sprawozdanie finanso-

we wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 rok 14 głosami „za” i przy 
jednym wstrzymującym się od głosu. Przed 
głosowaniem uchwały w sprawie udzielenia 
wójtowi gminy absolutorium za 2019, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Pawłowice Krzysztof Woryna przedstawił 
informację z przeprowadzonych kontrolach 
oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium. Uchwała w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowice 
absolutorium została podjęta jednogłośnie.

Wójt, dziękując za uzyskane absoluto-
rium, zwrócił uwagę na fakt, że w urzędzie 
gminy w ostatnim czasie dokonało się wiele 
zmian. Kilku pracowników przeszło na eme-
ryturę, m.in. Bogumiła Tkocz, która przez 
20 lat była Główną Księgową i sprawowała 
pieczę nad finansami. Po 16 latach pracy 
w urzędzie na emeryturę odeszła również 
Krystyna Batko – kierowniczka Referatu In-
frastruktury, dbająca m.in. o gminną zieleń. 
Osobiście wójt podziękował za lata pracy 
Agnieszce Kempny, Skarbnikowi Gminy, któ-
ra była obecna na sesji absolutoryjnej. Pani 
Agnieszka przepracowała w swoim życiu 
46 lat z czego przez 43 lata nieprzerwanie 
w Urzędzie Gminy Pawłowice, a 30 lat na 
stanowisku skarbnika.

Radni uchwałą powołali również zapro-
ponowaną przez wójta Barbarę Szulińską 
na stanowisko nowego Skarbnika Gminy 
Pawłowice. Barbara Szulińska do urzędu 
przeszła z Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdzie przez dwanaście lat była zastępca 
głównej księgowej, a od roku pełniła funkcję 
głównej księgowej. Wcześniej, przez dzie-
więć lat była dyrektorką Gminnego Zespołu 
Oświaty w Pawłowicach. bs
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• W ubiegłym roku gmina pozyskała m.in. 
z Unii Europejskiej ok. 11 mln zł, a wartość 
obecnie złożonych wniosków do różnych 
programów unijnych i rządowych to kolejne 
10 mln zł. W lipcu 2020 roku wójt podpisał 
umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa KOWR na udostępnienie działki 
pod budowę nowego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 
Mickiewicza w Pawłowicach.

• W budżecie na rok 2019 wyodrębniony 
został fundusz sołecki w wysokości 408.572,26 
zł. Łącznie zrealizowano 44 przedsięwzięcia. 
Ustalenie zadań do realizacji w ramach fundu-
szu zgromadziło na zebraniach wiejskich wielu 
mieszkańców, którzy wspólnie decydowali, na 
co chcą wydać środki finansowe przeznaczone 
dla sołectwa. Do 30 września 2019 r. sołtysi 
złożyli uchwalone przez zebrania wiejskie 
wnioski o przyznanie w roku budżetowym 
2020 środków z funduszu na ogólną kwotę 
389.494,40 zł.

• Na zadania inwestycyjne na drogach 
gminnych w roku 2019 wydano: 5.304.355,51 
zł (z czego środki gminy wyniosły: 3.821.578,08 
zł, środki z budżetu państwa: 1.169.958,17 zł 
oraz środki z tytułu ugody pozasądowej z KWK 
Pniówek: 312.819,26 zł).

Przebudową objęto: ul. Lema w Golaso-
wicach, ul. Krzyżową w Pielgrzymowicach 
- droga do pól, ul. Wiśniową i ul. Widokową  
w Pielgrzymowicach, ul. Dąbkową w Pniówku. 
Równocześnie prowadzono prace projektowe 
dla zadań drogowych, które będą miały swoją 
kontynuację w roku 2020. Na zadania drogo-
we realizowane we współpracy z Powiatem 
Pszczyńskim przewidziano w budżecie gminy 
środki finansowe w wysokości 340.000 zł. 
Kwota ta została przeznaczona na budowę 
chodnika przy drodze powiatowej ul. Wiejskiej 
w Jarząbkowicach. W ramach zadania wybu-
dowano chodnik o szerokości dwóch metrów  
i długości 343 m oraz przebudowano istnieją-
ce zjazdy. Na dwóch odcinkach wybudowano 
kanalizację deszczową odprowadzającą wodę 

z jezdni. W roku 2019 zrealizowane zostały 
naprawy wielkopowierzchniowe dróg o dłu-
gości 2645 m za kwotę 1.331.817 zł. Ponadto 
utwardzone zostały nawierzchnie odcinków 
dróg destruktem z podwójnym skropieniem 
emulsją asfaltową na długości 885 m za kwotę 
125 694,02 zł. Na bieżąco naprawiano uszko-
dzenia dróg (w sumie 2400 m kw.) za ogólną 
kwotę 246.960 zł.

• Gmina Pawłowice utrzymuje 2598 lamp 
oświetlenia ulicznego. Warto zauważyć, że 
średni całkowity koszt utrzymania jednej 
oprawy w 2019 r. wzrósł z 307 zł na 500 zł.  
W roku 2019 Gmina rozpoczęła prace związa-
ne z wymianą 1020 opraw oświetlenia ulicz-
nego w ramach projektu unijnego. Przygoto-
wano również wniosek na II etap modernizacji 
oświetlenia obejmujący wymianę kolejnych 
1029 żarówek sodowych.

• W roku 2019 na terenach gminnych za-
sadzono 157 drzew (lipa, świerk, grab, kaszta-
nowiec, wiśnia ozdobna), 15.660 szt. kwiatów 
jednorocznych i 100 róż okrywowych oraz 
7000 cebulek tulipanów i 600 cebulek żonkili 
w ramach akcji „Pola Nadziei”. W celu poprawy 
estetyki zakupiono dwie wieże kwiatowe, 
które ozdabiają rynek.

• Ze środków finansowych przeznaczo-
nych na naprawę szkód górniczych KWK 
Pniówek w 2019 r. naprawiła wielkopowierzch-
niowe odcinki ul. Spacerowej i ul. Zapłocie  
w sołectwie Pawłowice oraz ul. Śląską w Krzy-
żowicach. Ponadto w sołectwie Pniówek kopal-
nia gruntownie przebudowała i zabezpieczyła 
przed wpływami szkód górniczych ul. Kruczą 
na odcinku od ul. Wodzisławskiej do kopalni.

• W 2019 roku transport zbiorowy był obsłu-
giwany przez 6 linii MZK, 5 linii komunikacji 
lokalnej oraz jedną linię powiatową. Dotacja 
na komunikację zbiorową w 2019 roku wynio-
sła 2.098.507,08 zł. Sprawne funkcjonowanie 
komunikacji lokalnej, odpowiadające m.in. 
potrzebom dzieci dojeżdżających do szkół, 
spowodowało rozwinięcie nowych linii do-
cierających poza teren gminy. 2 września 2019 

roku uruchomiono linię L-6 relacji Pawłowice 
– Bąków (6 kursów w dni nauki szkolnej). Przy-
gotowywano się również do uruchomienia  
w 2020 r. linii L-7 relacji Pawłowice – Studzion-
ka – Pawłowice. W porozumieniu z Miastem 
Żory zaplanowano też wydłużenie od 2020 r. 
żorskiej linii autobusowej z Osin do Krzyżowic 
(Krzyżowice – Bajka).

• W październiku 2018 r. gmina otrzymała 
dotację ze środków unijnych w wysokości 
975.617,00 zł na dofinansowanie kosztów 
demontażu i utylizacji azbestu oraz montażu 
nowego pokrycia dachowego z limitem 8.000 
zł wartości netto za tonę utylizowanego azbe-
stu. Dofinansowanie unijne wynosi 95 proc., 
a wkład Gminy Pawłowice 5 proc. Realizacja 
projektu była prowadzona w roku 2019 i jest 
kontynuowana w roku 2020. Mieszkańcy  
w sumie złożyli 50 wniosków o dofinansowa-
nie, z czego podpisano 35 umów. Na wymianę 
pieców centralnego ogrzewania Gmina pozy-
skała 3.352.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. 952.000 zł tej kwoty to bez-
zwrotna dotacja, natomiast 2 mln 380 tys. zł 
jest pożyczką, która po realizacji Programu, 
może być częściowo umorzona. W ramach 
programu w latach 2018-2019 dotację otrzy-
mało 477 właścicieli nieruchomości. Gmina 
pozyskała również środki na budowę kolejnych 
4 instalacji fotowoltaicznych dla budynków 
użyteczności publicznej. Instalacje pozwalają-
ce czerpać energię ze słońca zostały zamonto-
wane na dachach budynków: Centrum Kultury 
w Pawłowicach, Osiedlowego Domu Kultury, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.  

•  W 2019 r. subwencja oświatowa z budże-
tu państwa wyniosła 23.728.405 zł, natomiast 
wydatki na oświatę w gminie Pawłowice: 
38.110.372,62 zł. Roczny koszt na ucznia to: 
12.192 zł, natomiast na dziecko w przedszkolu: 
9.590,42 zł.

Pełny raport w wersji elektronicznej można 
znaleźć w BIP Pawłowice.
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Remonty w szkołach nadal trwają
Wakacje to najlepszy czas, aby przeprowadzić remonty w placówkach oświatowych, ale nie wszystkie prace udaje 

się zrealizować w całości w tym okresie.
Niektóre, jak rozbudowa Publicznego 

Przedszkola w Warszowicach, zostały już za-
kończone i prowadzone są odbiory technicz-
ne. Nadal jednak trwają prace w Przedszkolu 
nr 1 w Pawłowicach, gdzie powstały właśnie 
nowe sale do zajęć oraz nowoczesny system 
przeciwpożarowy. Obecnie prowadzone są 
prace związane z modernizacją pomiesz-
czenia kuchennego. Do czasu zakończenia 
prac, przedszkolaki będą mieć zapewnione 
miejsce w lokalach zastępczych.

Prace budowlane prowadzone są także  
w Szkole Podstawowej w Warszo-
wicach, gdzie jest przebudowy-
wany dach na głównym budynku 
szkoły, wymieniane jest także 
pokrycie dachowe na jej pozosta-
łych budynkach, a elewacja całej 
szkoły zyska nową kolorystykę. 
Roboty prowadzone są także  
w sali gimnastycznej, gdzie wy-
konano drenaż i osuszanie ścian.  
W czasie wakacji udało się rów-
nież wyremontować i zaadap-
tować na potrzeby uczniów po-

mieszczenia biblioteki. Powstała tam duża 
klasopracownia w kolorze żółtym z tablicą 
interaktywną dla uczniów klasy czwartej.   

Aby w czasie remontu zapewnić uczniom 
bezpieczne dojście do szkoły, zostało wy-
konane specjalne zadaszenie przy wejściu,  
a rodziców prosi się o zostawianie samocho-
dów na parkingu przy kościele, gdyż parking 
znajdujący się na placu szkolnym został 
wyłączony z użytku.       

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Golasowicach od kilku tygodni trwa 

budowa nowej sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem sportowym. W ramach remontu 
zostanie powiększona biblioteka, a wokół 
szkoły zostanie przebudowany układ ko-
munikacyjny. Zmiany czekają także uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżo-
wicach, gdzie planuje się rozbudowę szkoły 
i budowę nowej sali gimnastycznej.

Prace remontowe i malarskie przepro-
wadziły także brygady GZK Pawłowice.  
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawło-
wicach odświeżono szatnie przy sali gimna-

stycznej oraz węzeł higieniczno-
-sanitarny. W Szkole Podstawowej 
nr 1 w Pawłowicach odnowiono 
fragment elewacji ze znajdującym 
się zegarem. Natomiast przy szko-
le w Pielgrzymowicach dokoń-
czono prace związane z budową 
ogrodzenia. W szkole przepro-
wadzono też prace adaptacyjne 
w bibliotece – przebudowano 
wejście do biblioteki, które teraz 
znajduje się tuż przy drzwiach 
głównych do budynku szkoły. bs       

Dzieci wróciły do szkoły!
W gminie Pawłowice od wielu tygodni trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021. Wszystkie 

szkoły i przedszkola są przygotowane na przyjęcie dzieci i młodzieży. 

W drugiej połowie sierpnia dyrektorzy 
gminnych jednostek oświatowych kilkakrot-
nie spotkali się w urzędzie z Wójtem Gminy 
Pawłowice, aby omówić  organizację nowego 
roku szkolnego 2020/2021. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mi-
nisterstwo Zdrowia wydało wytyczne, dzięki 
którym jest możliwe uruchomienie placówek 
oświatowych od września.

W czwartek, 27 sierpnia, kurator oświaty 
zorganizował konferencję zdalną z dyrek-
torami szkół i przedszkoli, w której wzięli 
udział również przedstawiciele sanepidu.  
W związku ze zmianą wytycznych dotyczą-
cych funkcjonowania szkół i przedszkoli, dy-
rektorzy gminnych szkół i przedszkoli podjęli 
decyzję, że wszystkie placówki oświatowe od 
1 września będą otwarte, a nauka będzie od-
bywać się stacjonarnie. Co do szczegółowych 
rozwiązań dotyczących zasad sanitarnych 
czy zapewnienia wyżywienia, każda szkoła  
i przedszkole, w porozumieniu z rodzicami, po-
dejmuje indywidualne decyzje podyktowane 
konkretnymi możliwościami danej placówki. 

Aby nauka była bezpieczna
- Cieszymy się, że uczniowie wrócą do 

szkół. Z drugiej strony jesteśmy pełni obaw, 
jak zorganizować pracę placówek, by była jak 

najbardziej bezpieczna dla uczniów i pracow-
ników szkół – mówi Romana Rutka, dyrek-
torka Szkoły Podstawowej w Warszowicach.  
– W naszej szkole trwa obecnie remont, co 
powoduje dodatkowe utrudnienia. 

Szkoły i przedszkola podjęły kroki, aby 
zapewnić bezpieczny powrót do szkoły. We 
wszystkich klasopracowniach, na korytarzach 
oraz w szatniach znajdują się płyny do dezyn-
fekcji. W obiektach zostały wyznaczone szlaki 
komunikacyjne, aby uczniowie poruszali 
się w sposób bardziej uporządkowany. Na 
tyle, na ile będzie to możliwe, ograniczone 

zostanie przemieszczanie się młodzieży 
pomiędzy klasami. - Zdajemy sobie sprawę  
z trudności, jakie czekają dyrektorów, nauczy-
cieli i rodziców – mówi wójt gminy Franciszek 
Dziendziel. – Zrobimy jednak wszystko, aby 
w nowym roku szkolnym uczniowie byli jak 
najbardziej bezpieczni.

Z uwagi na specyfikę każdej placówki, 
w każdej szkole i przedszkolu stosowane 
będą indywidualne rozwiązania. W razie 
pytań i wątpliwości zachęcamy rodziców 
do bezpośredniego kontaktu z dyrektorami 
poszczególnych placówek. bs
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Nauczyciele z awansem
12 nauczycieli z gminy Pawłowice zdało egzamin i otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego.  To duży 

krok w ich karierze!
Warto wiedzieć, że awans zawodowy 

nauczycieli jest sformalizowany i określony  
w przepisach prawa. Od pedagogów wymaga 
się stałego podnoszenia kwalifikacji i umie-
jętności. Wyróżnia się cztery stopnie awansu: 
nauczyciela stażysty, kontraktowego, mia-
nowanego oraz dyplomowanego. W piątek,  
28 sierpnia 12 pedagogów z różnych placówek 
edukacyjnych oficjalnie zostało nauczycielami 
mianowanymi.

Awanse dla nauczycieli wręczał wójt Fran-
ciszek Dziendziel. – Dzięki takim nauczycielom 
oświata w Pawłowicach stoi na tak wysokim 
poziomie  – podkreślał wójt. 

Nauczycielom gratulował również obecny 
w sali sesyjnej podczas ślubowania dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura, który 
powiedział: - Jesteście najliczniejszą grupą, 
która do tej pory uzyskała w gminie Pawłowice 
awans zawodowy. Egzamin w tym roku był na 
bardzo wysokim poziomie. Możecie być z siebie 
dumni!   

O świetnym przygotowaniu nauczycieli 
mówiła również prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Monika Klyszcz-Kaczmarek, 
która po raz pierwszy uczestniczyła w uro-
czystości. – Jestem olśniona wiedzą nauczycieli 
– mówiła. – Nauczyciele zaprezentowali niezwy-

kle wysoki poziom wiedzy, erudycji i umiejętno-
ści praktycznych. Z takim poziomem mogliby 
rozpocząć pracę w każdej szkole w Polsce.   

Jedną z nauczycielek, która otrzymała 
awans jest Justyna Richter. - Kształcimy się całe 
życie. Dla mnie to jest kolejny krok w karierze  
i pewne ukoronowanie dotychczasowej pracy. 
Nie było łatwo, bo w czasie stażu zmieniłam 
pracę. Pracowałam w szkole podstawowej  
w Redzie, ale przeniosłam się do Pawłowic, gdzie 
rozpoczęłam pracę w przedszkolu. 

Nauczycielom serdecznie gratulujemy  
i życzymy powodzenia w dalszej karierze.

 Sabina Bartecka

Natalia Gaszczyk - Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice, 
Celestyna Stec - Szkoła Podstawowa nr 1 Pawłowice, 
Marzena Morawiec - Szkoła Podstawowa nr 1 Pawłowice, 
Szymon Kieloch - Szkoła Podstawowa nr 1 Pawłowice, 
Patrycja Jędrzejczak - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowice,
 Anna Stawniczy - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowice, 

Justyna Richter - Publiczne Przedszkole nr 1, 
Dominika Oszek - Publiczne Przedszkole Pielgrzymowice, 
Sebastian Sobkowicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny Golasowice,
Maria Lerch - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowice,
Agnieszka Skórzańska - Kieloch - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowice,
Joanna Hatłas - Czyżewska – Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice.

Nauczycielami mianowanymi zostali: 
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Dni Promocji 
Zdrowia

Od 10 do 13 września gmina Pawłowice będzie orga-
nizować Dni Promocji Zdrowia.

Zdrowie będziemy promowane poprzez sport, aktywność na świeżym 
powietrzu i zdrowe odżywianie z wykorzystaniem lokalnych produktów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie rozpocznie się podczas 
czwartkowego Eko Targu, na którym klienci otrzymają bawełniane 
torby i nasiona bazylii do samodzielnej uprawy. Będą też rozdawane 
ulotki z przepisami na potrawy z buraków i marchewki, a więc z wa-
rzywami, które są zdrowe, tanie i przede wszystkim dostępne na targu 
od miejscowych rolników.  

11 września na gminnym profilu FB opublikujemy prelekcję  doty-
czącą m.in. kontuzji, które przydarzają się nam najczęściej, a Gminna 
Biblioteka Publiczna w nocy z 11 na 12 września zorganizuje dla dzieci 
zajęcia edukacyjno-rekreacyjne w plenerze. W Gminnym Ośrodku 
Sportu w sobotę, 12 września, spotkają się kluby i organizacje sportowe 
z gminy Pawłowice. Natomiast w niedzielę, 13 września, po raz szósty 
odbędzie się Bieg Pawłowicki, który promując aktywny tryb życia, wpi-
suje się również w promocję zdrowia. W ramach zawodów odbędzie 
się bieg na 5 km i marsz nordic walking na 3,2 km.

Na zakończenie w niedzielne popołudnie, po sportowej rywali-
zacji, w parku ks. prof. Stanisława Pisarka wszyscy chętni będą mogli 
zrelaksować się przy przebojach filmowych w wykonaniu m.in. Piotra 
Karzełka i Moniki Biederman-Pers. Zapraszamy.     zd
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Pełen zdrowia Eko Targ w PawłowicachPełen zdrowia Eko Targ w Pawłowicach
Już od sześciu lat, w każdy czwartek, w sąsiedztwie centrum przesiadkowego w Pawłowicach odbywa się „Eko Targ”, 

na którym można kupić lokalne produkty prosto od rolników.

Na rynku przybywa żywności wysoko 
przetworzonej. Jednak dla tych, którzy szu-
kają produktów wysokiej jakości, pawłowicki 
Eko Targ jest świetnym wyborem.

– Świadomość na temat tego, co jemy 
rośnie, a zdrowa żywność staje się modna.  
W Pawłowicach dostępna jest cała gama 
zdrowych produktów – mówią organizatorzy 
z Urzędu Gminy Pawłowice.

Pawłowicki bazarek ma całą masę stałych 
klientów. - Kiedy niosę zakupy z bazaru, pach-
nie w całym domu – przyznaje mieszkanka 
Warszowic. - Ogórki, pomidory czy sery nie 
mają sobie równych.

– Wszystko jest świeże, smaczne, takie jak 
kiedyś – dodaje inna. 

Wśród zdrowych produktów są m. in. zioła 
i naturalne przyprawy, które w ostatnich 
latach zyskują na popularności: - Obserwuję 
powrót do łask zielarstwa, wszelkich nauk 
związanych z profilaktyką, a ta jest najsku-
teczniejszą formą obrony organizmu przed 
chorobami – usłyszałam na stoisku.

Nie brakuje świeżych warzyw i owoców. 
- Przywieźliśmy to, czego mamy nadmiar: 

soczyste rzodkiewki, marchewkę i buraki. 
Wszystko z naszego ogródka – mówią rolnicy 
z Radostowic. - Przyjeżdżamy tutaj od 2 lat.

Państwo Szmidtowie z Pawłowic na 
bazarku mają swoje stoisko od samego 
początku. Jako jedyni są co tydzień i nie opu-
ścili prawie żadnego Eko Targu. Mieszkańcy 
kupują tutaj m.in. ogórki, marchewkę, buraki, 
ziemniaki, cebulę, bo wiedzą, że przy ich pro-
dukcji nie są stosowane środki chemiczne.

Nowością na Eko Targu są dwa stoiska  
z nabiałem, produkowanym przez zaradne 
i przedsiębiorcze mieszkanki naszej gminy. 
Izabela Gałuszka z Pawłowic oferuje kozie 
mleko i sery z zagrody „Kozia rodzinka”, którą 
prowadzi wraz z mężem przy ul. Wyzwolenia. 
- Większość osób myśli, że kozie mleko ma nie-
przyjemny zapach, ale kiedy dają się namówić 
na spróbowanie, dziwią się, że jest tak dobre  
i wracają co tydzień – mówi pawłowiczanka.

Na stoisku u jej sąsiadki zaopatrzymy się 
w najróżniejsze sery: kozie i krowie. Aż oczy 
bolą od wyboru! Są tutaj sery podpuszcz-
kowe, twarożki z przyprawami, sery typu 
Gouda, ale też maślanka, masło, jogurty, 

a nawet żurek na maślance. - Wszystko 
produkuję sama w swojej przetwórni – opo-
wiada Marlena Przewoźnik, właścicielka 
„Przewoźnikówki”, serowni znajdującej się 
w Pielgrzymowicach. To jedyna serownia 
w naszym regionie, a teraz jej znakomite 
produkty dostępne są na pawłowickim targu! 

Na bazarku znajdziemy także inne pro-
dukty: ryby wędzone i świeże z Pielgrzy-
mowic, wędliny spod Żywca, ale również 
artykuły przemysłowe, a nawet biżuterię  
i portfele.

Cieszy fakt, że pawłowicki Eko Targ cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem miesz-
kańców i z każdym tygodniem przybywa 
klientów, którzy właśnie tutaj zaopatrują 
się w produkty do domu. Warto dodać, że 
wystawcą Eko Targu może zostać każdy. 
Opłata jest symboliczna i wynosi tylko 1 zł! 
Jeżeli więc masz nadmiar warzyw w swoich 
ogródku albo gruszki i śliwy w twoim sadzie 
aż uginają się od nadmiaru owoców i nie 
wiesz, co z nimi zrobić, pawłowicki bazarek 
będzie dobrym miejscem, aby się ich pozbyć.   

 Sabina Bartecka  
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Dyrektorka w biegu 
Magdalena Stuchlik, mieszkanka Jarząbkowic, rok temu została dyrektorką przedszkola w Pielgrzymowicach. Jej 

pasją poza opieką nad dziećmi jest sport. Pani Magda po pracy zakłada sportowe buty i rusza na trening.  

- Właśnie mija rok, od kiedy objęła Pani 
funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego 
w Pielgrzymowicach. Jaki był to czas?

- Dla mnie wspaniały. Bardzo dobrze czuję 
się w Pielgrzymowicach. Zostałam tutaj ciepło 
przyjęta, zarówno przez personel, jak i rodziców. 
Wszyscy są chętni do współpracy, mamy mnó-
stwo pomysłów. Chcemy realizować projekty 
unijne. Jak tylko zapali się zielone światło, to 
zaczniemy działać. Niestety nasze plany pokrzy-
żował Covid-19. Na razie wszystkie projekty są 
zawieszone. 

- Po kilkumiesięcznej przerwie spowo-
dowanej epidemią, w sierpniu w przed-
szkolu prowadzona była grupa wakacyjna.

- Zapisanych było 19 dzieci. Na bieżąco 
prowadziliśmy dezynfekcję, wietrzyliśmy sale. 
Te doświadczenia z pewnością zaowocują we 
wrześniu, kiedy rozpocznie się rok szkolny. Myślę, 
że będzie nam łatwiej, bo mamy już ustalony 
schemat działania. W tym roku szkolnym  
w naszym przedszkolu zostanie otwartych  
5 oddziałów. Aby usprawnić i ułatwić kontakty 
na linii nauczyciel-rodzic założyliśmy dziennik 
elektroniczny. W czasie wakacji nauczyciele zo-
stali już przeszkoleni do jego obsługi. Będziemy 
pierwszym przedszkolem w gminie, które taki 
e-dziennik posiada. Myślę, że w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej to najlepsze i najbardziej 
bezpieczne rozwiązanie do komunikowania 
się z rodzicami. Na nowy rok szkolny chcemy 
doposażyć naszą placówkę w magiczne dywany 
multimedialne oraz tablice interaktywne. 

- Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda  
z bieganiem?

- Tak na poważnie w grudniu ubiegłego roku. 
Wtedy bowiem rozpoczęłam treningi pod okiem 
trenera Tomasza Opuchlika z Aktywna Pszczyna 
Runners Team. Mąż trenował już wcześniej, a ja 
czasami mu towarzyszyłam, ale nie biegałam 
regularnie, raczej od czasu do czasu i bez kon-
kretnego planu. Obawiałam się, że nie podołam 
reżimowi treningowemu z racji wykonywanych 
obowiązków zawodowych i odkładałam decyzję 
o bieganiu na później. Znajomi namawiali mnie, 
abym zrobiła coś z tym bieganiem, bo mam do 
tego predyspozycje. W ubiegłym roku właściwie 
bez żadnych przygotowań udało mi się zdobyć 
2 miejsce wśród kobiet na Biegu Cukierkowym  
w Jastrzębiu-Zdroju, a w listopadzie w Biegu Nie-
podległości w Rzeszowie ustanowiłam swój rekord 
życiowy na dystansie 10 kilometrów – pokonując 
go w czasie 47 minut i 27 sekund.

- Treningi pod okiem specjalisty szybko 
przyniosły pierwsze efekty.

- Po 3 miesiącach regularnych treningów 
wzięłam udział w kolejnym biegu na 10 km  
i poprawiłam życiówkę o 5 minut! Bieg odbył się  
8 marca we Wrocławiu. Kolejne imprezy biegowe 
z powodu pandemii były odwoływane, zamknięte 
zostało także przedszkole. Wykorzystałam wolny 
czas na to, aby trenować i poprawić swoje wyniki. 
Zamiast wyjazdu na wakacje wybraliśmy z mężem 
wyjazd na obóz treningowy. Zrobiłam dobrą bazę 
tlenową i siłę, zwłaszcza, że trenował nas olimpij-
czyk Artur Kozłowski. Po obozie czułam formę. 

- Pierwszą okazją, aby ją sprawdzić, był 
Bieg Pszczyński, który odbył się 2 sierpnia.

- Ze względu na sytuację trasa biegu zo-
stała skrócona o połowę i mogło wystartować 
tylko 250 osób. Zameldowałam się na mecie 
jako pierwsza kobieta z czasem 20 minut i 10 
sekund. Zdobyłam również I miejsce w kate-
gorii nauczycieli. Dwa tygodnie później po raz 
kolejny stanęłam na linii startu – tym razem 
Biegu Powstańczego. Startowaliśmy o godzinie 
18.00 z płyty pszczyńskiego rynku. W hołdzie 
powstańcom wszyscy zawodnicy na linii startu  
z koszulek startowych utworzyli flagę w bar-
wach flagi województwa śląskiego. Tym razem 
do pokonania było 6 km. Zajęłam drugie miejsce 
wśród kobiet. 

- Kiedy kolejne starty?
- 13 września wystartuję w Biegu Pawło-

wickim. W ubiegłym roku podczas tego biegu 
zdobyłam tytuł najszybszej mieszkanki gminy 
Pawłowice. Planujemy z mężem również trzy 
biegi w Krynicy: „Życiową Dziesiątkę”, Bieg Nocny 
i na 600 metrów. Lubię krótkie dystanse i szybkie 
biegi, wtedy czuję adrenalinę i przypływ energii. 
Bieganie sprawia mi wiele radości, ale wymaga 
też ode mnie wielu wyrzeczeń. Biegam każdego 
dnia i muszę dobrze rozplanować dzień, aby 
nie zabrakło czasu dla rodziny i na obowiązki 
w domu.   

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
podczas kolejnych startów. 

 Rozmawiała Sabina Barteck
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Kabaret Młodych Panów 
w Pawłowicach!

Agencja Star Manager, Albert Production oraz Gminny Ośro-
dek Kultury zapraszają 9 września na dwa występy Kabaretu 
Młodych Panów w Pawłowicach (godz. 17:30 i 20:30).

Bilety w cenie 60 zł do nabycia on-line!

Można już zapisywać się na wszystkie zajęcia 
prowadzone w obu domach kultury. Czekamy na 
Was z utęsknieniem. Pamiętajcie, że z powodu 
trwającej pandemii musimy zachować wymagane 
przepisami warunki sanitarne, dlatego na nasze 
zajęcia i imprezy będzie ograniczona liczba miejsc. 
O wszystkich zajęciach możecie przeczytać na 
plakatach. W tym roku mamy nową propozycję dla 
dzieci - zajęcia rytmiczne! Zapisy przyjmujemy tele-
fonicznie pod nr: 32 47 22 570 do 9 października. 

Niedzielny koncert w parku
Z powodu koronawirusa nie odbyło się uroczyste podsumowanie 

zajęć i konkursów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Teraz nadszedł czas, aby nadrobić zaległości.

Laureaci przeglądu piosenki dziecięcej oraz konkursów „Maluje-
my z natury” i ,,Wielkanocne Jajo", które odbyły się on-line, zostaną 
nagrodzeni podczas imprezy w parku ks. Prof. Stanisława Pisarka  
w Pawłowicach. O oprawę muzyczną zadba Piotr Karzełek, który 
wraz z Moniką Biederman-Pers wykona przeboje muzyki filmowej 
oraz operetkowej. 

Koncert i wręczenie nagród odbędzie się 13 września  
o godz. 16.00. Zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny!    

Na rogu ulic Szklanej i Różanej stoi niezwykły sklep z zabawkami. 
Każdej nocy mieszkańcy półek ożywają i przygotowują się do 
otwarcia sklepu. Pewnego dnia do sklepu trafia Pan Antenka, 
którego piękny kubraczek przyciąga wzrok nie tylko chłopców, ale 
również dziewczynek. Zazdrosne zabawki postanawiają pozbyć 
się intruza... Przedstawienie uczy tolerancji oraz ukazuje wartości 
płynące z prawdziwej przyjaźni. Spektakl adresowany do dzieci 
w wieku powyżej 4 lat.

Prosimy pamiętać, że z powodu epidemii w ostatniej chwili mogą nastąpić zmiany w datach lub godzinach imprez. 
Zchęcamy, aby sprawdzać szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.kultura.pawlowice.pl

Wracamy z warsztatami artystycznymi! 
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Dzieci kochają glutki!
Ciągnące, świecące lub puszyste… Glutki, zdobyły 

serca dzieci na całym świecie, także małych mieszkańców 
gminy Pawłowice. 

Przez osiem dni, każdego dnia w innym sołectwie, dzieci mogły 
uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach z masy plastycznej. Zabawa 
była przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a jej zorgani-
zowaniem zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach wraz  
z Urzędem Gminy Pawłowice.   

- Wystarczy trochę kleju, pianki, brokatu, kulek, do tego jakiś barw-
nik oraz aktywator i mamy ulubioną przez wszystkie dzieci masę slime  
– opowiadają panie prowadzące warsztaty. – Zabawa jest przednia, 
bo dzieci kochają glutki!

Nic w tym dziwnego, zrobione przez dzieci glutki były kolorowe, 
lepkie i błyszczące. Tworzenie slimów to jednak nie tylko super zaba-
wa, ale okazja aby poznać świat chemicznych eksperymentów. Dzieci 
same wybierały kolor, zapach i dodatki. Po dodaniu aktywatora masa 
najpierw przypomina kisiel, a później tężeje jak galaretka. – Uwielbiam 
slimy – przyznaje Milena Ziebura. – Często bawię się nimi w domu – do-
daje Marta Kiełkowska. Podczas zajęć każdy mógł stworzyć niepowta-
rzalnego glutka. Wystarczyło kilka składników i odrobina wyobraźni. 
Powstały slimy brokatowe, piankowe, zmieniające się w bańki, a na 
koniec wszyscy wspólnie wykonali dużego slima piaskowego!  

Każdy uczestnik warsztatów mógł też swojego slima schować do 
pojemniczka i zabrać do domu! bs

Klub czytelnika 
wznawia działalność!

W czasie urlopu przeczytałaś/eś ciekawą książkę i chcesz się nią podzielić  
z innymi? Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Czytelnika, który po dłuższej 
przerwie wznawia swoją działalność!

Spotkanie odbędzie się 17 września (czwartek) o godz. 17:00 w Czytelni GBP 
z zachowaniem środków bezpieczeństwa, bardzo prosimy o założenie maseczek.

TEATR WSPÓŁCZESNY 
– wreszcie wracamy!

Drodzy widzowie naszego cyklu Teatr Współczesny! Jak wiecie, 
z powodu pandemii nie mogliśmy zaprezentować dwóch spektakli. 
Planujemy dokończyć cykl we wrześniu i październiku. Zakupione 
karnety i bilety zachowują ważność. W budynku utrzymujemy 
wszystkie zasady sanitarne wymagane przepisami.

NOWY TERMIN: 
20 września, sala widowiskowa GOK, 
spektakl pt. ,,Kłamstwo”, godz.19.00

Osoby, którym nie odpowiada nowy termin, mogą dokonać zwrotu zakupionych biletów w kasie GOK do 10 września w godzinach pracy kasy.

Zapraszamy na projekcję 11 września o godz. 20.00 
na parking przy kościele ewangelickim w Golasowicach. 
Wyświetlimy nagrodzony 6 Oskarami film ,,Lalaland". 

Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne 
wszyscy widzowie muszą mieć przy sobie maseczki 
osłaniające nos i usta. W przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych jest możliwe przeniesienie 
projekcji do budynku Centrum Kultury.

Wstęp wolny!
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Bieg Pawłowicki 2020 już 13 września!

100 km rajdowej rywalizacji na Śląsku

Bieg Pawłowicki na stałe wszedł do kalendarza gminnych imprez sportowych i rodzinnych. Mimo wprowadzenia 
pewnych ograniczeń, Urząd Gminy nie rezygnuje jednak z organizacji tego wydarzenia sportowego, choć szósta edycja 
biegu, będzie przebiegać w innej formule niż do tej pory.

Miedźna, Jastrzębie Zdrój i Warszowice – w tych miejscowościach rajdowe załogi będą się ścigać podczas tegorocz-
nego Rajdu Śląska – drugiej rundy mistrzostw Polski. Do rywalizacji na siedmiu odcinkach specjalnych o łącznej długości 
100,6 km kierowcy i piloci ruszą ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zawody pod honorowym patronatem Marszałka 
Jakuba Chełstowskiego zaplanowano na 11-12 września.

Zawody odbędą się 13 września i podobnie jak w latach ubie-
głych start i meta będą znajdować się w Parku im. ks. prof. Stanisława 
Pisarka w Pawłowicach. W tym roku nie odbędzie się Bieg Dzieci  
i Młodzieży oraz Sztafeta. Gmina musi zrezygnować również  
z piknikowo - rodzinnego charakteru imprezy. W tym roku wy-
darzenie składać będzie się z biegu głównego na dystansie 5 km  
i nordic walking na dystansie ok. 3,2 km. Liczba zawodników została 
ograniczona do 150 osób. Nie ma ustalonych limitów zawodników  
w poszczególnych konkurencjach. Zawodnicy podczas zapisów sami 
zdecydują czy chcą biec, czy maszerować. Nie będzie też klasyfikacji 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, a jedynie ze względu na 
płeć. Statuetki i nagrody otrzyma więc trzech pierwszych mężczyzn  
i trzy pierwsze kobiety w każdej z dyscyplin. Warto zostać trochę dłużej, 
bo o godz. 16.00 rozpocznie się w parku koncert organizowany przez 
GOK (więcej na stronie 11). Zarówno bieg, jak i koncert odbędą się  
w ramach Dni Promocji Zdrowia Gminy Pawłowice. Opłata startowa, która 
musi zostać wpłacona do 10 września, wynosi 35 zł. W przypadku nie wy-
korzystania limitu miejsc, będzie możliwość zapisania się na bieg w dniu 
imprezy, wówczas opłata wyniesie 50 zł. Pozostało jeszcze kilkanaście 
miejsc. Zapisy pod linkiem: https://bgtimesport.pl/zawody/info/id/492.

Tak jak w poprzedniej edycji, także  
i w tegorocznym Rajdzie Śląska udział we-
zmą uczestnicy trzech mistrzowskich cykli. 
Oprócz zawodników walczących w RSMP na 
śląskie odcinki specjalne ruszą również załogi  
w klasycznych rajdówkach sprzed lat, zgło-
szone do Motul Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP). 
To oznacza, że na trasie Rajdu Śląska pojawią 
się nie tylko najnowocześniejsze wyczynowe 
konstrukcje, lecz także takie auta rajdowe, jak 
FSO Polonez 2000, Porsche 911 czy legendar-
ne Audi Quattro.

Do rywalizacji staną również kierowcy 
i piloci z Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Śląska – regionalnej serii, w ramach 
której zawodnicy ścigają się na krótszych 
odcinkach specjalnych. 

Rajd Śląska rozpocznie się w piątek,  
11 września na Stadionie Śląskim w Chorzo-

wie, gdzie na godzinę 17:15 zaplanowano 
ceremonię startu. Tym razem organizatorzy 
musieli zrezygnować z widowiskowego 
odcinka specjalnego pod stadionem, który 
w ubiegłym roku rozegrano, jako Kryte-
rium 100-lecia Powstań Śląskich. Ściganie 
rozpocznie się w sobotę rano. Po wyjeździe  
z serwisu na Stadionie Śląskim, załogi zmie-
rzą się z czterema odcinkami specjalnymi  
– w Miedźnej (15,2 km, od 8:20), Jastrzębiu-
-Zdroju (20,47 km, od 9:45), Warszowicach 
(7,03 km, od 10:45) oraz ponownie w Miedź-
nej (od 11:45). Następnie zawodnicy wrócą 
do Chorzowa na 30-minutową przerwę na 
serwis i ruszą na finałową pętlę Rajdu Śląska 
składającą się z ponownych przejazdów 
oesów Jastrzębie-Zdrój (od 15:15), Warszo-
wice (od 16:15) i Miedźna (od 17:15).

Zawodnicy zgłoszeni do mistrzostw Ślą-
ska zmierzą się na skróconych wariantach 

oesów Miedźna (10 km), Jastrzębie-Zdrój (9,9 
km) oraz Warszowice (7,03 km). Wszystkie 
próby sportowe, oprócz tej w Warszowicach 
pokonają dwukrotnie, a zatem łącznie do 
pokonania w rajdowym tempie będą mieli 
blisko 47 km.

Harmonogram 
Rajdu Śląska 2020

Piątek, 11 września
17:15 – ceremonia startu 
(Chorzów, Stadion Śląski)

Sobota, 12 września (7 odcinków  
specjalnych, łącznie 100,6 km)

8:20 – OS 1: Miedźna (15,2 km)
9:45 – OS 2: Jastrzębie-Zdrój (20,47 km)
10:45 – OS 3: Warszowice (7,03 km)
11:45 – OS 4: Miedźna (15,2 km)
13:20 – Serwis A: 30 min. (Chorzów, Stadion 
Śląski)
15:15 – OS 5: Jastrzębie-Zdrój (20,47 km)
16:15 – OS 6: Warszowice (7,03 km)
17:15 – OS 7: 100-lecia Powstań Śląskich 
(Power Stage Miedźna, 15,2 km)
18:50 – Serwis B: 10 min. 
(Chorzów, Stadion Śląski)
19:10 – Ceremonia mety 
(Chorzów, Stadion Śląski)

Wszystkie informacje dotyczące Rajdu 
Śląska 2019 znajdują się na stronie www.
rajdslaska.pl, Facebooku – @rajdslaska oraz 
na Instagramie @rajd_slaska.

Program imprezy:
12:30 – 13:30 Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów 
zawodników biorących udział w Biegu i konkurencji nordic 
walking                                                                   
13:40 Wspólna rozgrzewka Biegu i nordic walking
14:00 –14:05 Start Biegu
14:05 – 14:10 Start Nordic Walking
14:55 Zamknięcie trasy Biegu i nordic walking
15:15 Ceremonia wręczania nagród dla zwycięzców Biegu  
i nordic walking
16:00 Koncert Piotra Karzełka oraz Moniki Biederman-Pers, wrę-
czenie nagród zwycięzcom konkursów on-line organizowanych 
przez GOK Pawłowice  

zd
j. a

rc
hi

w
um



W turnieju wzięły udział reprezen-
tacje czterech sołectw: Warszowic, 
Golasowic, Pniówka i Pawłowic.

Drużyny walczą o PUCHAR PRZE-
CHODNI, który pozostanie przez 
najbliższy rok w sołectwie zwycię-
skiej drużyny. Kolejny turniej już  
19 września. Więcej informacji na stro-
nie internetowej Gminnego Ośrodka 
Sportu www.gos.pawlowice.pl. 

Tegoroczna impreza organizowa-
na jest przy wsparciu finansowym 
Fundacji JSW.

Zapraszamy do udziału i kibico-
wania!
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POWSZECHNY 
SPIS ROLNY
1.09-30.11.2020

więcej na stronie
 spisrolny.gov.pl

Spiszmy się,

jak na rolników

przystało!

Spis rolny obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne 
w kraju prowadzące działalność rolniczą, według stanu na dzień 1 czerwca br.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

interaktywna aplikacja na 
spisrolny.gov.pl

    samospis internetowy
infolinia spisowa 
22 279 99 99

    telefonicznie

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się 
rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

    osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
    osób prawnych;
    jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym
jest obowiązkowy!

Multimedialna 
zjeżdżalnia na basenie

Nowa atrakcja na pawłowickim basenie! Lada dzień do-
stępna dla mieszkańców. Maksimum wrażeń podczas zjazdu 
zapewnią nam kolorowe multimedia.

Dobiegają końca prace związane z wymianą wodnej zjeżdżalni 
w krytej pływalni „Wodny Raj” w Pawłowicach. Nowa zjeżdżalnia ma 
długość 67m, będzie wyposażona w dodatkowe atrakcje między 
innymi pomiar czasu zjazdu, multimedia świetlne i dźwiękowe czy 
grę multimedialną. Całkowity koszt inwestycji to 299 tys. zł.

Aktualnie trwają 
odbiory inwestycji, 
a nowa atrakcja udo-
stępniona będzie 
już w tym tygodniu. 
Informacji prosimy 
szukać na stronach 
internetowych Gmin-
nego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach www.

gos.pawlowice.pl oraz na jego profilu Facebook.Zapraszamy na 
pawłowicki basen, aby sprawdzić nową wodną atrakcję.

Puchar Sołectw
W sobotę, 29 sierpnia na boisku sportowym Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach  odbył się kolejny turniej pił-

karski w ramach ,,Pucharu Sołectw Gminy Pawłowice". Był to drugi z serii pięciu turniejów, które odbywają się w tym roku 
w naszej gminie. Po raz drugi najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Warszowic. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy! 
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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).

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2020r.

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)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania, z wniosku Wójta Gminy Pawłowice reprezentowanego przez Pana Janusza Franiczek w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa wraz z przebudową ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach”.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym 
drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:

w obrębie ewidencyjnym Pielgrzymowice: 271, 1117/270, 929/270, 928/270, 1209/252, 1330/241, 1365/236, 1724/228, 1121/186, 
1824/186, 1131/186, 1118/186, 1809/180, 1808/180, 1377/180, 1682/134, 1607/132, 1609/132, 513/115, 1104/114, 503/100, 1770/100, 
1759/100, 1890/100, 1231/99, 1796/99, 1793/99, 1799/22, 1792/99, 1465/99, 1469/22, 1463/22, 1800/22, 1171/22, 19, 18, 1225/14, 1224/14, 
1761/11, 1751/11, 1007/7, 844/9, 842/9, 1004/7;

w obrębie ewidencyjnym Golasowice: 8, 34/10, 35/10, 36/11, 14, 44/31, 38, 30, 30/2, 30/3, 133, 146/27, 299/26, 300/26, 298/26, 273/25, 
248/24, 260/24, 259/24, 148/23, 147/23, 233/22, 234/22, 236/22, 237/22, 235/22, 204/21, 152/20, 203/21, 252/20, 251/20, 49, 211/16, 
210/16, 209/16, 208/16, 14, 13, 232/8, 238/56, 225/7, 227/7, 57, 224/7, 226/7, 1721/273, 1787/273, 1722/273, 1718/273, 1719/273, 1717/273, 
1713/273, 1612/274, 272, 1621/274, 1616/274, 2019/275, 2017/275, 2018/275, 282, 283,1734/284, 1733/284.

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:

1117/270 (2106/270, 2105/270, 2107/270), 929/270 (2103/270, 2104/270), 928/270 (2101/270, 2102/270), 1330/241 (2089/241, 2090/241), 
1365/236 (2087/236, 2088/236), 1118/186 (2085/186, 2086/186), 1682/134 (2081/134, 2082/134), 513/115 (2079/115, 2080/115), 1104/114 
(2077/114, 2078/114), 503/100 (2075/100, 2076/100), 1770/100 (2073/100, 2074/100), 1759/100 (2071/100, 2072/100), 1890/100 (2067/100, 
2068/100), 1231/99 (2065/99, 2066/99), 1469/22 (2063/22, 2064/22), 19 (2069/19, 2070/19), 30/3 (38/3, 37/3, 36/3, 35/3, 39/3), 146/27 
(307/27, 308/27), 204/21 (309/21, 310/21), 152/20 (311/20, 312/20), 203/21 (313/21, 314/21), 252/20 (315/20, 316/20), 209/16 (317/16, 
318/16), 208/16 (319/16, 320/16), 14 (321/14, 322/14), 232/8 (323/8, 324/8), 1787/273 (2083/273, 2084/273), 1612/274 (2091/274, 2092/274), 
1616/274 (2093/274, 2094/274), 282 (2095/282, 2096/282), 283 (2097/283, 2098/283), 1734/284 (2099/284, 2100/284).

3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:

2106/270, 2105/270 (1117/270); 2103/270 (929/270); 2101/270 (928/270); 2089/241 (1330/241); 2087/236 (1365/236); 2085/186 
(1118/186); 2081/134 (1682/134); 2079/115 (513/115); 2077/114 (1104/114); 2075/100 (503/100); 2073/100 (1770/100); 2071/100 
(1759/100); 2067/100 (1890/100); 2065/99 (1231/99); 2063/22 (1469/22); 2069/19 (19); 2099/284 (1734/284); 2097/283 (283); 2095/282 
(282); 2093/274 (1616/274); 2091/274 (1612/274); 2083/273 (1787/273); 323/8 (232/8); 321/14 (14); 319/16 (208/16); 317/16 (209/16); 
315/20 (252/20); 313/21 (203/21); 311/20 (152/20); 309/21 (204/21); 307/27 (146/27); 38/3, 37/3, 36/3, 35/3 (30/3).

4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
2107/270 (1117/270); 2104/270 (929/270); 2102/270 (928/270); 2086/186 (1118/186); 2082/134 (1682/134); 2080/115 (513/115); 2078/114 
(1104/114); 2076/100 (503/100); 2072/100 (1759/100); 2068/100 (1890/100); 2066/99 (1231/99); 2070/19 (19); 39/3 (30/3); 308/27 (146/27); 
312/20 (152/20); 314/21 (203/21); 316/20 (252/20); 324/8 (232/8); 2094/274 (1616/274); 2096/282 (282); 2100/284 (1734/284);

oraz działki nr :
1209/252; 1724/228; 1121/186; 1809/180; 1808/180; 1607/132; 1609/132; 1796/99; 1793/99; 1799/22; 1171/22; 18; 1225/14; 1224/14; 1761/11; 
1751/11; 1007/7; 844/9; 842/9; 1004/7; 8; 34/10; 35/10; 36/11; 14; 44/31; 38; 299/26; 300/26; 298/26; 273/25; 248/24; 260/24; 259/24; 148/23; 
147/23; 233/22; 234/22; 235/22; 210/16; 13; 227/7; 224/7; 226/7; 1718/273; 1713/273; 2017/275; 2018/275.

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 zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub za 
pośrednictwem poczty. 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 realizacji 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 za-
wiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana 
z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
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REKLAMY I INFORMACJE

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów,  
w dni powszednie od godz. 7.30 do 
15.30 należy dzwonić do Urzędu Gmi-

ny, tel. 32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach 
oraz w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane 
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
• Sąd Rejonowy w Pszczynie - (32) 44 94 100
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

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

Licytacja: parkiet, blacha
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nie-

ograniczony w formie licytacji materiałów uzyskanych 
podczas rozbiórki sali gimnastycznej w Golasowicach (klepki 
parkietowe, blacha trapezowa, oprawy oświetleniowe, 
okna PCV, grzejniki). Przetarg odbędzie się 10.09.2020 
r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminny w Pawłowicach, ul. 
Zjednoczenia 60. Istnieje możliwość zapoznania się ze 
stanem technicznym materiałów w dniach 01-09.09.2020 
r. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Bogumiłą 
Sitek, tel. 570-316-728, w godz. 7.30 do 14.00.

 Licytacja okien i drzwi
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony w formie licytacji na sprzedaż materiałów uzyskanych  
z rozbiórki podczas realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbu-
dowa PP w Warszowicach” (okna, drzwi, parapety, furtki, daszki 
ze szkła hartowanego). Przetarg odbędzie się 11.09.2019r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie Gminny w Pawłowicach,ul. Zjedno-
czenia 60, parter sala nr 0.14. Istnieje możliwość zapoznania 
się ze stanem technicznym materiałów w dniu 10.09.2020r. po 
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy – 
Justyną Lasek, tel. (32) 47 56 360. Regulamin przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice w Punkcie Obsługi 
Klienta lub na stronie internetowej Urzędu Gminy. Dodatkowe 
informacje: nr tel. (32) 47 56 360 w godz. 8.00 - 15.00.

Ogłoszenia urzędowePromocja na ekogroszek!

Trwa nabór wniosków w OPS Pawłowice
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski zarówno elektronicznie 

jak i w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Pawłowicach, ul. Górnicza 26 na następujące świadczenia:

• świadczenie "Dobry Start" - wyprawka szkolna w wys. 300 zł,
• świadczenie rodzinne,
• świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane do 31 maja 2021 r. 
i nie ma potrzeby składania kolejnych wniosków.

Z uwagi na stan epidemiczny zachęcamy do składania wniosków 
drogą elektroniczną za pomocą:

portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych 
PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków.
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CIEKAWOSTKI

Co jest dobre na komary? 
W tym roku te małe krwiożercze owady są wyjątkowo napastliwe. Spacer w parku, grill na działce, wieczorny relaks 

na tarasie – gdzie by się nie udać, czego by nie zrobić, wszędzie dopadną nas komary. Jak się przed nimi ustrzec? Jest na 
to — na szczęście — kilka naturalnych i całkiem pomocnych metod. Przedstawiamy te najbardziej skuteczne.

Jerzyki i inne ptaki owadożerne
Jerzyki są prawdziwymi pogromcami 

komarów i meszek. Te niepozorne ptaki 
w ciągu doby potrafią zjeść ich nawet  
20 tysięcy! A jak je zachęcić do zamieszkania 
w pobliżu naszego okna? Należy zamon-
tować odpowiedniej wielkości domek  
i cierpliwie czekać. Jeśli jerzyk uzna, że jest to 
dla niego bezpieczne miejsce, z pewnością 
skorzysta z zaproszenia. Gmina zakupiła 300 
zestawów do samodzielnego wykonania 
domków dla owadożernych ptaków, które 
przekaże szkołom. Uczniowie będą je składać 
na lekcjach techniki lub przyrody, a wyko-
nane karmniki będą mogli zabrać do domu.    

Olejki eteryczne
Przed komarami uchronią nas też olejki 

eteryczne. Z ich zastosowaniem przygoto-
wać można skuteczny, domowy preparat do 
wcierania w skórę. Zmieszajmy je z olejem 
kokosowym, octem jabłkowym lub wódką. 
Szczególnie polecane są esencje mięty, wa-
nilii, cynamonu, paczuli, trawy cytrynowej, 
sosny, anyżu oraz waleriany.

Podobny środek przygotujemy z goździ-

ków lub liści eukaliptusa. Wystarczy zago-
tować je w wodzie, a powstały płyn przelać 
do butelki z atomizerem. Wadą takiego 
rozwiązania może być konieczność częstego 
aplikowania specyfiku – te na bazie oleju lub 
octu są znacznie trwalsze.

Świece i cytryna  
– domowy sposób na komary
Kolejnym, równie skutecznym sposobem 

na komary, jest starcie odrobiny skórki z cy-
tryny i umieszczenie jej wokół knota świecy. 
Taki zabieg sprawi, że podczas spalania 
będzie wydobywał się delikatny cytrusowy 
zapach, który działa drażniąco na komary.

Czosnek lub naturalna cebula
Dobrym odstraszaczem jest również 

czosnek lub surowa cebula. Intensywna 
woń warzywa działa na komary bardzo od-
straszająco. Przekrojone na pół i postawione  
w pobliżu okien, warzywo odgoni komary, nie 
dopuszczając, by przekroczyły granice domu. 

Kocimięta, bazylia…
W walce z komarami naszymi sprzymie-

rzeńcami są rośliny. Kocimiętka, pelargonia, 
mirt, bazylia, tymianek, mięta i liście pomi-
dora wydzielają substancje, które wręcz od-
pychają te owady, dlatego dobrze uprawiać 
je w domowym ogródku lub na balkonie. 
Stworzoną one barierę, przez którą robale 
nie przedostaną się do wnętrza mieszkania.

We wrześniu rusza akcja szczepienia lisów
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12-30 września 2020 r. na terenie województwa ślą-

skiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu 
samolotów startujących z lotniska Katowice 
- Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona 
z wysokości około 200 metrów, na obszarze 
woj. śląskiego o powierzchni 7316 km kw.

Szczepionki będą zrzucane nie tylko 
nad lasami, ale również nad pozostałymi 
terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki 
działkowe. 

Przynęta, w której zatopiona jest szcze-
pionka, ma postać małych brunatnych 
krążków o zapachu zepsutej ryby. 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
apeluje do mieszkańców województwa ślą-

skiego o nie podnoszenie szczepionek. Zna-
lezioną przynętę należy pozostawić w danym 
miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach 
ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, 
że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez 

okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu 
akcji szczepienia nie powinno się wyprowa-
dzać zwierząt domowych na tereny zielone 
(np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje również, że sama przynęta nie jest 
niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w 
przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje 
się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocz-
nie skontaktować się z lekarzem medycyny 
informując go o tym fakcie. Po kontakcie  
z płynną zawartością kapsułki należy również 
bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części 
ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um


