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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nowoczesna kuchnia w przedszkolu w Pawłowicach

Droga z parkingiem

Kuchnia z wyspą i piecem konwekcyjnym, klimatyzacja, 6-palinikowy piec gazowy – o takim wyposażeniu marzy 
każda kucharka.   

Gmina Pawłowice planuje wybudować drogę do-
jazdową z parkingiem przy ul. Wodzisławskiej w Osiedlu 
Pawłowice.

Zakończyła się rozbudowa 
przedszkola w Pawłowicach. 
W placówce przebudowana 
została sala gimnastyczna, któ-
rą podzielono na dwa odziały 
dla przedszkola. Dodatkowo 
budynek został wyposażony 
w windy umożliwiające dostęp 
osób niepełnosprawnych do 
obiektu. Przeprowadzono 
również remont trzech ła-
zienek (wcześniej, w ramach 
pierwszego etapu prac wyre-
montowano cztery). Prace po-
legały na wyburzeniu ścianek, 
położeniu nowych posadzek  
i nowych płytek na ścianach. Zamontowano również nową armaturę. 
Pomieszczenia nabrały kolorowego wyglądu.

W przedszkolu powstał nowoczesny system przeciwpożarowy. 
Na klatce schodowej zamontowano klapę dymną, która dzięki spe-
cjalnym czujnikom będzie samoczynnie się otwierać w momencie 
pojawienie się dymu. Przebudowano instalację hydrantową, wycy-
klinowano podłogi, zabudowano nowe grzejniki wraz z osłonami, 
odnowiono pomieszczenia administracji. Budynek zmienił się nie 
tylko w środku, ale również z zewnątrz. Odświeżono elewację 
obiektu, przebudowano wejście do przedszkola. Wydzielona została 
szatnia dla dzieci, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa – zamon-
towano system domofonów. Rodzic, chcąc odebrać dziecko, będzie 

kontaktował się bezpośrednio  
z opiekunem grupy. Nie będzie też 
wchodził do szatni.      

Kolejnym dużym zadaniem 
była modernizacja kuchni. Na 
jej środku znajduje się wyspa  
z ogromnym piecem konwek-
cyjno-parowym oraz okapem 
nawiewno-wywiewnym. Nowo-
czesny piec umożliwia przygoto-
wywanie potraw bez tłuszczu, na 
parze oraz pieczenie w tempe-
raturze do 300 stopni! Ponieważ 
znajduje się w nim aż 10 rusz-
tów, kucharki będą mogły w nim 
przygotować większość potraw 

dla 175 dzieci uczęszczających do placówki. Do swoje dyspozycji 
mają jeszcze piec gazowy, 2 taborety gazowe, patelnię elektrycz-
ną i bardzo szybką zmywarkę. W ciągu najbliższych dni zostanie 
zorganizowane szkolenie, aby kucharki mogły w pełni korzystać  
z możliwości, jakie daje im tak profesjonalny sprzęt. Po odbiorach 
sanepidu kuchnia będzie mogła również przygotowywać obiady dla 
znajdującej się obok szkoły podstawowej.     

Prace w pawłowickim przedszkolu były wykonywane przez firmę 
SKID z Pawłowic i kosztowały 2,8 mln zł. Przedszkolaki, które do tej 
pory korzystały z gościnności SP-1 Pawłowice, wróciły do przedszkola 
2 listopada.  

 Sabina Bartecka

Gmina wystosowała zapytania ofertowe i obecnie prowadzona 
jest procedura wyboru wykonawcy. Po jej zakończeniu i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, można będzie przystąpić do realizacji 
zadania, którego celem jest wybudowanie drogi dojazdowej do 
pawilonu handlowego, w którym znajduje się m.in. punkt gastro-
nomiczny, do przepompowni ścieków oraz parkingu z 7 miejscami 
dla samochodów.  Zarówno droga, jak i parking zostaną wykonane 
z kostki brukowej. Warto zaznaczyć, że droga nie będzie miała 
przejazdu na teren osiedla, będzie to droga wewnętrzna. bs    

Rozbudowa szkoły 
w Krzyżowicach 

z problemami
Gmina Pawłowice ogłosiła przetarg, w którym swoje oferty 

przedstawiło trzech wykonawców. Jednak oferent, który złożył 
najtańszą ofertę i został wybrany w przetargu, do końca zwlekał 
z podpisaniem umowy, tłumacząc się m.in. sytuacją epidemicz-
ną i brakiem pracowników. Ostatecznie umowy nie podpisał, co 
dla Gminy Pawłowice oznacza duży problem. Inwestycja miała 
już ruszać, a teraz okazuje się, że trzeba ponowić postępowanie 
przetargowe i wybrać nowego wykonawcę. bs
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Hybrydowa sesja Rady Gminy

Radni pomagają chłopcu

20 października w Urzędzie Gminy odbyła się sesja Rady Gminy Pawłowice. Wtorkowa sesja była pierwszą w historii 
pawłowickiej rady gminy hybrydową wersją obrad. Nie wszyscy radni byli obecni osobiście w sali sesyjnej, część radnych 
uczestniczyła w niej zdalnie. Obrady poprowadził przewodniczący Damian Herman. 

Podczas październikowej sesji wiceprzewodniczący 
rady Grzegorz Cyrulik wręczył wójtowi gminy pluszowego 
misia. Pluszaka otrzymał od posła Grzegorza Gaży, którego 
odwiedził w Biurze Poselskim w Pszczynie.

W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt 
Franciszek Dziendziel nawiązał do obcho-
dzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej 
i wręczenia 18 wyróżniającym się pracow-
nikom oświaty Nagród Wójta. Poinformo-
wał też o zakończeniu prac budowlanych  
w przedszkolu w Warszowicach i Pawłowi-
cach oraz  trwającej rozbudowie i moderni-
zacji szkół w Golasowicach oraz Warszowi-
cach. W gminie zakończyły się również inne 
inwestycje: remont Domu Kultury na osiedlu, 
remont filii biblioteki w Warszowicach, wy-
miana 1020 lamp na terenie gminy w ramach 
projektu unijnego oraz budowa oświetlania 
ul. Zawadzkiego i doświetlenie przejścia 
dla pieszych przy DW 938 w Golasowicach,  
a także montaż instalacji fotowoltaicznych 
na czterech obiektach gminnych: Centrum 
Kultury, Domu Kultury na osiedlu, Szkole Pod-
stawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II. Wójt wspomniał rów-
nież o zagrożeniu powodziowym, do którego 
doszło w połowie października na terenach 
szkód górniczych tj. w Pawłowicach na  
ul. Wyzwolenia, w Krzyżowicach obok straż-
nicy oraz na ul. Szybowej w Warszowicach. 
Wójt podziękował wszystkim biorącym udział 
w akcjach i poinformował, że gmina rozważa 
zakup wysokowydajnej pompy wodnej na 
potrzeby akcji przeciwpowodziowej.

W części dotyczącej uchwał wprowadzo-
no zmiany do budżetu gminy. Zwiększono 
dochody gminy o 2 mln 418 tys. 349 zł  
w ramach środków z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych oraz o 48 tys. 600 zł  
w związku z darowizną z Fundacji JSW dla 
ZSO w Pawłowicach na doposażenie pra-
cowni elektrycznej. Pieniądze z rządowego 
funduszu zostaną przeznaczone na trwające 

inwestycje w szkołach: 1,8 mln zł na moderni-
zację Szkoły Podstawowej w Warszowicach,  
a 618 tys. 349 zł na rozbudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach. 
Radni zwiększyli również wydatki majątkowe.  
O 107 tys. zł wzrosły wydatki na budowę 
oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawło-
wicach, a o 250 tys. zł wzrosły wydatki na 
zagospodarowanie terenu przy Szkole Pod-
stawowej w Pielgrzymowicach.

Podczas sesji radni uchwalili miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części sołectwa Warszowice w rejonie  
ul. Gajowej (tereny inwestycyjne m.in. objęte 
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną)  
i przeznaczyli 50 tys. zł na zakup sprzętu dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Jastrzębiu-Zdroju. Pieniądze będą przezna-
czone na zakup czterech łóżek elektrycznych  
z szafkami oraz pulsoksymetru napalcowego 
dla oddziału neurochirurgii.   
Od stycznia 2021 roku w gminie 
Pawłowice będą obowiązywać 

nowe stawki podatku  
od nieruchomości.

OD GRUNTÓW:
• związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób sklasyfikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni;

• pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,99 zł od 1 ha powierzchni;

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez orga-
nizację pożytku publicznego – 0,42 zł od  
1 m² powierzchni,

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
• mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej, związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 24,60 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń  
– 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

• od pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 6,23 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

• od budowli – 2� ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Radni wprowadzili również zmiany  
w składach komisji. Nową przewodniczącą 
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
została Karolina Szymaniec-Mlicka, natomiast 
przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji - Tomasz Żuchowski. Z porządku 
obrad wycofano projekty uchwał dotyczące 
programów stypendialnych w gminie Paw-
łowice oraz ustalenia wysokości stawek za 
zajęcie pasa drogowego. Uchwały te trafiły 
ponownie do prac w komisjach celem prze-
dyskutowania.

Przytulanka ma zachęcić do włączenia się w akcję #MiśMaciusia. To 
inicjatywa polegająca na zbiórce pieniędzy dla ciężko chorego Maćka, 
dwulatka z Jankowic. Chłopiec cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Jedy-
nym ratunkiem dla niego jest specjalistyczna terapia farmakologiczna, 
na którą potrzeba 9,5 mln zł. Gmina Pawłowice wspiera inicjatywę  
i zachęca wszystkich, aby zaangażowali się w pomoc. Ratunkiem dla 
chłopca jest terapia genowa, która działa inaczej niż lek, wpływając 
bezpośrednio na uszkodzony gen SMN1 i pomagając dostarczyć od-
powiednią ilość białka. Terapia ma też inną ważną zaletę, bo polega 
na jednorazowym podaniu, które wystarcza na całe życie. Mówi się, 
że jest to najdroższy lek świata, bo kosztuje ponad 2 miliony dolarów. 

Na szczęście od kilku tygodni można go podać również w Lublinie, 
bez konieczności wyjazdu do USA. 

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/macius-cieslik
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Nowa lokalizacja strażnicy w Krzyżowicach

Nowy sprzęt dla 
strażaków z Krzyżowic

Powrócił temat przyszłości budynku OSP w Krzyżowicach. Wskazano miejsce na budowę nowego obiektu. Budowa 
planowana jest na lata 2022-2023.

Teraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzy-
żowicach będą jeszcze lepiej wyposażeni w czasie akcji 
związanych z podtopieniami i powodziami.

22 października wójt gminy Franciszek Dziendziel zaprosił na spo-
tkanie przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej, KWK Pniówek, 
Rady Gminy Pawłowice, Rady Sołeckiej, OSP Krzyżowice i Gminnego 
Zespołu Komunalnego. Tematem rozmów była przyszłość strażnicy. 
Budynek od lat jest narażony na działalność górniczą, a szkody są już 
tak duże, że nie opłaca się remont, zwłaszcza że prognozy mówią  
o dalszym osiadaniu terenu, na którym jest wybudowany obiekt.

Naprawa się nie opłaca
Gmina Pawłowice już od dawna rozważa różne koncepcje doty-

czące przyszłości obiektu, w tym jego naprawy lub wyburzenia. Na 
podstawie wcześniejszych spotkań Jastrzębska Spółka Węglowa 
przygotowała wycenę obiektu w ramach odszkodowania za szkody 
górnicze, ale gmina Pawłowice jej nie zaakceptowała, gdyż nie pozwoli 
na wybudowanie nowego budynku. Zrezygnowano również z opcji 
naprawy. Likwidacja szkód górniczych, obejmująca wyprostowanie 
pochylonego budynku oraz jego podniesienie, będzie zbyt kosztowna 
i nieopłacalna!

Budynek zostanie odtworzony
Podczas spotkania w Domu Ludowym przedstawiciele Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej zaaprobowali propozycję wójta gminy dotyczącą 

odtworzenia budynku w innym miejscu. Uczestnicy zebrania zgodzili 
się, że lepiej przeznaczyć środki na wybudowanie nowego obiektu  
w miejscu, w którym szkód nie ma lub są znikome, niż ponosić na-
kłady finansowe na naprawę budynku, który narażony jest na szkody 
górnicze w tak dużym stopniu. Za najlepsze miejsce na budowę no-
wej strażnicy uznano półhektarową działkę znajdującą się w rejonie 
szybu górniczego przy ul. Orlej. - To działka prywatna, gmina zamierza 
ją kupić. Ewentualne osiadanie terenu prognozowane jest na 80 cm,  
a działka znajduje się na obszarze I i II kategorii szkód górniczych  
– mówi wójt gminy Franciszek Dziendziel. - Po drugiej stronie drogi, 
obok boiska, znajduje się grunt gminny i tam można wybudować parking.

Potrzebna uchwała
Na najbliższej sesji wójt przedstawi Radzie Gminy projekt 

uchwały dotyczący nabycia nieruchomości pod budowę nowej 
strażnicy. Natomiast Rada Sołecka i OSP Krzyżowice mają przedsta-
wić wstępną propozycję pomieszczeń, jakie powinny ich zdaniem 
znaleźć się w nowym obiekcie. - Na pewno nie chcemy zrezygnować 
z dotychczasowego metrażu – podkreśla sołtys Beata Wala. - Obiekt 
został wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców Krzyżowic  
i dobrze spełnia swoją funkcję.

26 października do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od władz kopalni, 
w którym dyrektor KWK Pniówek zapewnił, że kopalnia przeprowadzi 
naprawę obiektu poprzez tzw. budownictwo zastępcze  pod warunkiem 
wskazania działki, na której będzie mogła być realizowana inwestycja. 
Jak zapewnił dyrektor Józef Jaszczyk, kopalnia przygotuje wstępną 
koncepcję rozwiązań projektowych przy współudziale przedstawicieli 
gminy, mieszkańców sołectwa, a następnie ustali szczegóły, które będą 
podstawą do zlecenia ostatecznej dokumentacji projektowej.

Jastrzębska Spółka Węglowa wiosną 2021 roku zamierza przystą-
pić do prac projektowych. Sama budowa przewidziana jest na lata  
2022-2023. Do tego czasu obiekt będzie funkcjonował w dotychcza-
sowym miejscu.

 Sabina Bartecka         

27 października strażacy z Krzyżowic odebrali sprzęt zakupiony 
z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Specjalistyczne 
urządzenia posłużą ochotnikom m.in. podczas akcji związanych  
z podtopieniami, ale nie tylko. Krzyżowice, ale także inne sołectwa  
w gminie narażone są na lokalne podtopienia, co ma związek ze szko-
dami górniczymi występującymi w tym rejonie. Dlatego tak ważne 
jest, aby strażacy mieli na swoim stanie sprzęt, który pozwoli im na 
skuteczne i sprawne prowadzenia akcji powodziowych. Pływająca 
pompa, wiatrak do oddymiania, długi na cztery metry teleskopowy 
bosak, kamizelki asekuracyjne pozwalające bezpiecznie dotrzeć  
w trudno dostępne miejsca czy dyski sygnalizacyjne do oznakowania 
przestrzeni to tylko niektóre z nich. Wartość zakupu wyniosła prawie 
29 tys. zł. Sprzęt został przekazany 27 października w obecności wójta 
gminy Franciszka Dziendziela.

Natomiast kilka dni później do Golasowic trafiła motopompa  
o wartości prawie 6 tys. zł. bs

W nowym obiekcie znajdzie się również strażnica.
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AKTUALNOŚCI

Będzie fotoradar na zakręcie?
28 października odbyła się wizja lokalna newralgicznego odcinka drogi krajowej nr 81 tuż za skrzyżowaniem z drogą 

wojewódzką w kierunku Cieszyna. Na łuku drogi, na pasie w stronę Skoczowa, w czasie opadów deszczu wielu kierowców 
traci panowanie nad pojazdem, w rezultacie czego auta wypadają z drogi.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie oraz gminy Pawłowice, która wystosowała również 
zaproszenie do  Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 
Centrum Automatycznego Nadzoru w Warszawie.

Na feralnym odcinku bardzo często dochodzi do wypadków  
i kolizji, jednak czegoś takiego jeszcze nie było jak w sobotę,  
17 października. Doszło do 9 kolizji drogowych, wskutek których 
ucierpiało 11 pojazdów. Tego dnia panowały fatalne warunki 
atmosferyczne, co spowodowało, że auta wpadały w poślizg i lą-
dowały w rowie. Nie bez znaczenia jest również prędkość. Według 
policji, z drogi wypadają samochody jadące z prędkością powyżej 
100 km na godzinę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla po-
zostałych uczestników ruchu. W miejscu tym obowiązuje ograni-
czenie do 70 km na godzinę, ale nie wszyscy kierowcy stosują się 
do znaków. Wcześniej gminie udało się skutecznie zawnioskować 
w GDDKiA o wycinkę drzew, dzięki czemu wyrzucone z drogi auta 
lądują w rowie i w polu, a nie na pniu drzewa.

Podczas wizji w terenie wszyscy zgodzili się, że najlepszym roz-
wiązaniem będzie zamontowanie fotoradaru. Jednak Państwowa 
Inspekcja Transportu Drogowego nie ma możliwości zamonto-
wania nowego urządzenia.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz PITD przystały na  propozycję gminy dotyczącą 
wykorzystania fotoradaru, który znajduje się obecnie w rejonie 
skrzyżowania DK-81 z drogami powiatowymi ul. Zjednoczenia  
i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Taka możliwość pojawi się, gdy 
na wspomnianym skrzyżowaniu powstanie sygnalizacja świetlna, 
wtedy fotoradar nie będzie tam potrzebny i można go będzie prze-

FIRMA Z TRADYCJAMI 2020

Hurtownia 
Materiałów 

Budowlanych 
Czesław Goszyc

zd
j. b

s

Nie żyje Krystyna Koral
Zmarła Krystyna Koral, emerytowana pracownica Urzę-

du Gminy. W latach 1985-1995 pełniła funkcję Sekretarza 
Gminy Pawłowice. Jej pogrzeb odbył się 23 października 

w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
w Studzionce.

Wójt Gminy Franciszek Dziendziel wraz z pracownikami 
urzędu składa wyrazy współczucia i żalu Rodzinie, Przy-

jaciołom i Znajomym. 

nieść na wspomniany łuk dwupasmówki.
Jednak przedstawiciele komendy po-

wiatowej z Pszczyny wnioskują o prze-
niesienie fotoradaru znajdującego się po 
przeciwnej stronie dwupasmówki, w oko-
licy ul. Alei Lipowej. Okazuje się bowiem, 
że fotoradar przy „źródełku” zajmuje nie-
chlubne trzecie miejsce w województwie 
śląskim jeżeli chodzi o ilość mandatów za 
przekroczenie dozwolonej prędkości. Przed 
pawłowickim fotoradarem są rejestratory 
prędkości na węźle Sośnica w Gliwicach 
(jedyny fotoradar na autostradzie w Polsce) 
oraz w Koziegłowach w powiecie mysz-
kowskim.

Gmina, choć nie jest zarządcą drogi, 
chce współuczestniczyć w realizacji zada-

nia. Wójt gminy wystąpił już do GDDKiA z wnioskiem o podpisanie 
porozumienia, które pozwoli gminie zaangażować się w działania 
przy montowaniu urządzenia.

Żadne zabezpieczenia jednak nie pomogą, jeżeli kierowcy nie 
będą stosowali się do przepisów drogowych. Jesień oraz zima to 
trudny czas dla kierowców nie tylko z powodu gorszej widoczności 
i śliskiej nawierzchni, ale również gorszej koncentracji kierowców. 
Dlatego właśnie teraz powinniśmy jeszcze bardziej niż zwykle 
zwracać uwagę na znaki i warunki panujące na jezdni.

 Sabina Bartecka
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Trudna sytuacja epidemiczna
W całej Polsce przybywa zakażonych na Covid-19. Każdego dnia notuje się rekordowe liczby chorych, u których 

stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiczna jest trudna. W naszej gminie od początku epidemii na korona-
wirusa zachorowało 514 osób (stan na 30.10.2020).

W związku ze wzrostem zachorowań, od 24 października cała Polska 
została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Zostały wprowadzone 
nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz 
życia społecznego. Najważniejsze zmiany dotyczą zajęć zdalnych  
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpostawo-
wych, a w godzinach 8.00-16.00 obowiązek przemieszczania się dzieci 
do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Nauka zdalna

Powrót nauczania zdalnego zaczął się pechowo – w poniedziałek 
rano internet rozgrzewała informacja, że Librus (jeden z najpopularniej-
szych dzienników elektronicznych) nie działa. Internauci informowali, 
że system do zdalnej nauki jest zupełnie zawieszony, albo ładuje się 
przez długi czas.  Na szczęście był to falstart i później wszystko wróciło 
do normy.

– Teraz wprowadzenie zdalnego nauczania nie jest tak wielkim proble-
mem, jak było to wiosną. Wówczas, rzeczywiście, nauczyciele stanęli przed 
wielkim wyzwaniem. Brakowało szkoleń, gotowych rozwiązań, właściwie 
każdy z nas musiał szukać sposobów zdalnej nauki na własną rękę. Teraz 
jesteśmy o wiele lepiej przygotowani, nie znaczy to jednak, że zdalna nauka 
będzie łatwa – powiedział nam jeden z pedagogów.

Poszczególne szkoły od wielu tygodni, licząc się z powrotem nauki 
zdalnej, szukały ogólnych rozwiązań, gromadziły również potrzebny 
sprzęt dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mieli go w domu. - Dopo-
sażyliśmy naszą szkołę w wysokiej klasy kamery, dzięki czemu uczniowie 
w czasie rzeczywistym łączą się z nauczycielem za pomocą łącz interne-
towych, kamerek i mikrofonów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczniowie 
uczestniczący w lekcjach zdalnych nie tylko słyszą, co mówi nauczyciel, 
mogą zadawać pytania i zgłaszać się do odpowiedzi, ale również widzą 
tablicę elektroniczną znajdującą się w klasie – mówi Andrzej Wowra, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

Próby nauczania na odległość szkoła trenowała już wcześniej, za-
równo podczas wiosennego zamknięcia szkół jak i teraz, we wrześniu, 
kiedy okazywał się, że duża ilość uczniów w poszczególnych klasach 
ze względu na infekcje przebywa w domach.    

Nie wszystkie szkoły mogą wdrożyć takie rozwiązania, bo oprócz 
chęci, potrzebny jest jeszcze odpowiedni sprzęt. Pawłowicka placówka 
jest opleciona światłowodem, dzięki czemu w każdej klasie jest dostęp 
do Internetu. Są kamery, laptopy i elektroniczne tablice, które umożli-
wiają zdalną pracę. Większość uczniów ma też w swoich domach dostęp 
do komputerów, laptopów czy smartfonów, a pojedyncze osoby, które 
potrzebują wsparcia, otrzymują szkolne laptopy zakupione przez gminę 

w ramach środków pozyskanych z rządowego programu „Zdalna szkoła”.
Nie oznacza to wcale, że zdalna nauka jest łatwa. - Wolę uczyć się 

stacjonarnie. Wydaje mi się, że w czasie lekcji w klasie lepiej rozumiem 
omawiany temat, szczególnie w przypadku przedmiotów ścisłych, jak: 
matematyka, fizyka chemia – mówi Ewelina Wiśniewska, uczennica 
ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. - Nie mamy jednak 
wyboru, więc lepsza taka nauka niż żadna. W sposób zdalny prowadzone są 
lekcje, ale też mamy kartkówki, a nawet odbywają się konkursy kuratoryjne. 
Dziś (26.10.) miałam konkurs z biologii. Cały czas musiała być włączona 
kamerka i nikt nie mógł być ze mną w pokoju.    

W trybie stacjonarnym uczą się klasy I-III szkół podstawowych, nadal 
też funkcjonują gminne przedszkola. Wielu rodziców boi się wprowa-
dzenia nauczania online w młodszych klasach. - Nie wiem, czy syn sobie 
poradzi. Jest w pierwszej klasie, miał już jakieś zajęcia z informatyki, ale czy 
to wystarczy, aby mógł uczestniczyć w lekcji – zastanawia się jedna z mam.   

Problemem jest także duża zachorowalność wśród nauczycieli, 
która powoduje utrudnienia w organizacji pracy najmłodszych uczniów  
i dzieci przedszkolnych. W takich przypadkach dyrektorzy, za zgodą 
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mogą zawiesić 
zajęcia stacjonarne. Jednak w Gminie Pawłowice wszystkim dyrekto-
rom udawało się do tej pory tak organizować pracę, żeby nauczanie 
było możliwe.

Dzięki ustalonej na potrzeby placówek oświatowych powiatu 
pszczyńskiego uproszczonej ścieżce kontaktu dyrektorów z Państwową 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach, możliwe jest 
szybkie otrzymywanie decyzji. Sanepid zwrócił się również do wszyst-
kich dyrektorów szkół i przedszkoli naszej gminy o grzecznościowe 
przekazywanie rodzicom i opiekunom dzieci informacji o nakładanej 
kwarantannie. Niezależnie jednak od informacji przekazywanych przez 
dziennik elektroniczny, sanepid każdorazowo kontaktuje się z osobami 
objętymi kwarantanną bądź izolacją.

Urząd Gminy pracuje w reżimie sanitarnym
Urząd Gminy Pawłowice przyjmuje klientów tak jak wcześniej. Wpro-

wadzone w czerwcu rozwiązania sprawdziły się i są nadal kontynuowa-
ne. Klienci urzędu gminy Pawłowice są obsługiwani w holu głównym 
na parterze budynku urzędu. Do ich dyspozycji są cztery odpowiednio 
przygotowane stanowiska, co pozwala na równoczesną obsługę więk-
szej ilości osób. Na każdym z nich jest komputer z dostępem do danych 
i programów pracownika, który prowadzi merytorycznie daną sprawę. 
Terminale płatnicze umożliwią dokonywanie opłat na miejscu. W holu 
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Sprawy urzędowe możesz załatwić w domu

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Wiele urzędowych spraw takich jak m.in.: uzyskanie dowodu osobistego, zgłoszenie urodzenia dziecka,  wysłanie 
pisma ogólnego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy można załatwić 
nie wychodząc z domu, wystarczy dostęp do internetu. W obecnej sytuacji tym bardziej i tym chętniej powinniśmy sko-
rzystać z tej możliwości.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020.

Na stronie www.gov.pl znajdziemy 
wszystkie e-usługi, czyli sprawy urzędowe, 
które można załatwić online. Jak zacząć przy-
godę z e-administracją? Od założenia profilu 
zaufanego. To dzięki niemu potwierdzicie  
w internecie swoją tożsamość. 

Profil zaufany można założyć na kilka spo-
sobów. Najprostszy i najszybszy to za pośred-
nictwem bankowości elektronicznej. Mogą 
z niego skorzystać osoby, które mają konto 
w największych polskich bankach, w tym 
spółdzielczych. Cały proces trwa kilka chwil. 

Drugi sposób to wypełnienie internetowego 

wniosku, a później wizyta w jednym z ponad 

1500 punktów potwierdzających, jednym  
z nich jest Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. Można również założyć 
tymczasowy profil zaufany. Jest równie sku-
teczny, jak ten tradycyjny. Różnica jest jednak 
taka, że jest ważny 3 miesiące (tradycyjny  
3 lata). Za to można go potwierdzić podczas 
wideospotkania z urzędnikiem.

Wszystko o profilu zaufanym, w tym szcze-
gółowe instrukcje jak go złożyć, znajdują 
się na https://www.gov.pl/gov/zaloz-profil-
-zaufany. 

Rolnicy mogą udzielić informacji:
– poprzez samospis internetowy, za pośred-

nictwem interaktywnej aplikacji na spisrolny.
gov.pl,

– telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99.

Z rolnikami, którzy nie spisali się przez 
Internet lub telefon, skontaktują się rach-
mistrzowie spisowi: 

– telefonicznie,
– w trakcie bezpośredniej wizyty, z zacho-

waniem zaleceń sanitarnych.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane 

w nim dane są bardzo ważne. 
Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharak-

teryzować polskie rolnictwo i będą służyć 
władzom lokalnym oraz centralnym do podej-
mowania decyzji strategicznych.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne 
są na stronie spisrolny.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w loterii Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020 – loteria.spisrolny.
gov.pl oraz w konkursach spisowych organizo-

wanych przez Urząd Statystyczny w Katowicach  
– katowice.stat.gov.pl. 

Atrakcyjne nagrody czekają. Wśród rolników, 
którzy dokonają samospisu, rozlosowane zosta-
ną laptopy, tablety i przenośne twarde dyski.

znajduje się również stolik, przy którym można wypełnić potrzebne for-
mularze oraz telefon, aby skontaktować się z konkretnym pracownikiem. 
Do dyspozycji klientów są pojemniki ze środkami dezynfekującymi. Przy 
wejściu do urzędu znajduje się automat z płynem do dezynfekcji oraz 
termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

Obostrzenia sanitarne obowiązują również pracowników urzędu, 
którzy są zobowiązani do zachowania dystansu i noszenia maseczek 
podczas przemieszczania się po urzędzie, a także noszenia środków 
ochrony osobistej podczas obsługi klientów. 

Dodatni wynik testu stwierdzono u dwóch pracownic Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Dlatego decyzją SANEPIDU w Tychach w dniach 
od 26 października 2020r. do 2 listopada 2020 r. Ośrodek był nieczynny  
z powodu kwarantanny. Jednak wszystkie sprawy z zakresu świadczeń 
rodzinnych i pomocy społecznej były realizowane na bieżąco. Urucho-
miono też dla mieszkańców linię telefoniczną do kontaktu. Natomiast 
wszystkie wnioski i pisma dotyczące pomocy społecznej można było 
składać w punkcie obsługi klienta urzędu gminy.

W związku z nowymi obostrzeniami zmieniły się zasady przepro-
wadzania ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podczas 
uroczystości w sali ślubów może teraz przebywać maksymalnie 5 osób 
plus kierownik udzielający ślubu. Oznacza to, że w ceremonii oprócz 
narzeczonych, mogą uczestniczyć tylko świadkowie. Od początku 

trwania pandemii Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowicach funkcjonował  
w trybie dostosowanym do aktualnych zaleceń sanitarnych. W związku 
z nowymi obostrzeniami aż o połowę spadła liczba ślubów konkordato-
wych. W okresie od stycznia do października tego roku udzielono tylko 
26 takich ślubów, podczas gdy w okresie analogicznym w ubiegłym 
roku – było ich 50.   

Zmiany w organizacji zajęć
W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju dodatkowych 

obostrzeń dotyczących COVID-19, w GOK Pawłowice do 6 listopada 
zawieszone zostały zajęcia dla dorosłych EDU-s oraz „Wyspy kultury”. 
Niewykluczone, że termin zostanie wydłużony, w zależności od sytuacji 
pandemicznej w naszym kraju. Na chwilę obecną pozostałe zajęcia dla 
dzieci i młodzieży są prowadzone bez zmian z zachowaniem reżimu 
sanitarnego.

514 zakażonych od początku pandemii
Według informacji podanych przez Państwową Stację Sanitarno 

–Epidemiologiczną w Tychach, od początku pandemii do 30 paździer-
nika w gminie Pawłowice koronawirusa wykryto u 514 osób (3 osoby 
zachorowały w ostatniej dobie). Rośnie również liczba ozdrowieńców 
– 495 mieszkańców naszej gminy pokonało Covid-19.    

 Sabina Bartecka



8 RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

Droga Krzyżowa 
odrestaurowana 

Publiczne przedszkola w gminie Pawłowice  otrzymały oczyszczacze  powietrza od Fundacji JSW. Urządzenia trafiły 
do sześciu placówek. 

Zakończono renowację czternastu stacji Drogi Krzy-
żowej. Obrazy wróciły do kościoła w Pielgrzymowicach.  

Darowizny to efekt akcji Fundacji JSW  
„Czyste powietrze dla przedszkoli w regionie – 
zakup oczyszczaczy powietrza”. Na ten cel fun-
dacja wyasygnowała prawie 50 tys. złotych, za 
które zakupiono w sumie 100 oczyszczaczy 
powietrza. Sześć z nich już służy najmłodszym 
mieszkańcom gminy  Pawłowice.

- To doskonały projekt. Teraz kiedy 
rozpoczął się sezon grzewczy jakość 
powietrza bywa różna. Każda inicja-
tywa, dzięki której możemy oddychać 
czystszym powietrzem jest bardzo waż-
na, szczególnie na Śląsku i szczególnie  
w odniesieniu do najmłodszych  – mówi Bożena 
Herman, dyrektor Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Krzyżowicach.

Dyrektorzy pawłowickich palcówek urzą-
dzenia odebrali w Jastrzębiu – Zdroju. Stało 
się to podczas specjalnej uroczystości, na 
której  władze Fundacji JSW, przekazały  
80 oczyszczaczy  powietrza przedstawicielom 
publicznych żłobków i przedszkoli z miejsco-
wości na terenie których działa JSW.

- Zdrowie dzieci jest dla nas sprawą naj-
ważniejszą. Jesteśmy spółką, która działa 
na śląskiej ziemi i zależy nam na tym, aby jej 
najmłodsi mieszkańcy mieli z nami pozytywne 
skojarzenia – powiedział Artur Dyczko, prezes 
Fundacji JSW. – Dziś podarowaliśmy oczysz-
czacze powietrza, ale zawsze wsłuchujemy się 

w to, o czym mówią nam pracownicy oświaty. 
Dlatego inwestujemy w wyposażenie szkolnych 
pracowni, czy przedszkolnych palców zabaw. 
Dla nas to inwestycja w przyszłość – dodał 
prezes Fundacji JSW.

Teraz rozpoczął się drugi etap projektu  
„Czyste powietrze dla przedszkoli w regionie 
– zakup oczyszczaczy powietrza”. Fundacja 
JSW ogłosiła konkurs dla najmłodszych. 
Organizatory czekają na najlepsze prace 

plastyczne lub multimedialne obrazujące jak 
podarowany sprzęt sprawdza się w placówce. 
W puli nagród jest 20 oczyszczaczy powietrza.

- W naszym przedszkolu rozpoczęła się 
prawdziwa giełda konkursowych pomysłów. 
Jednego jestem pewna, naszym podopiecz-
nym nigdy nie brakowało inwencji twórczej  

i oryginalnych pomysłów, więc parce 
konkursowe na pewno będą bardzo 
ciekawe –  dodała dyrektor Bożena 
Herman.

Fundacja JSW została powołana 
do życia w 2018 roku. Swoim dzia-

łaniem, obejmuje gminy na terenie których 
działa JSW. Fundacja wspiera społeczności 
lokalne w realizacji inicjatyw związanych  
z kulturą, tradycją, rekreacją, edukacją oraz 
zdrowiem i bezpieczeństwem. Z jej wsparcia 
korzystają m. in. szkoły, szpitale, kluby sporto-
we, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich czy ośrodki 
kultury. Do tej pory Fundacja JSW wsparła w 
Pawłowicach 52 projekty na łączną kwotę 
prawie 1 mln 300 tys. złotych.

W drugiej połowie października odebrane zostały prace konser-
watorskie i restauratorskie 14. stacji Drogi Krzyżowej, znajdującej się 
w zabytkowym kościele św. Katarzyny w Pielgrzymowicach. Prace 
polegały m.in. na czyszczeniu, zabezpieczeniu, likwidacji pofałdo-
wań, naprawieniu rozdarć i rekonstrukcji ubytków. Całkowity koszt 
prac wyniósł ponad 40 tys. zł. Parafii udało się pozyskać dotację  
w wysokości 30 tys. zł z Powiatu Pszczyńskiego. bs

Do przedszkoli trafiły oczyszczacze powietrza 
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Pierwszaki już po ślubowaniu 

„Zamiast kwiatka” 
nieśli pomoc

Pasowanie  na ucznia w reżimie sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach. 

Uczniowie z Golasowic zrezygnowali z zakupu dużej 
ilości kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela i podziękowali 
swoim pedagogom za wspólną pracę, niosąc realną pomoc 
potrzebującym mieszkańcom Somalii.

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia. W tym roku jednak wyglądało ono inaczej niż 
w latach ubiegłych. Forma uroczystości została narzucona nie tylko 
przez reżim sanitarny, ale przede wszystkim ograniczenia lokalowe, 
w związku z budową nowej sali gimnastycznej.  

Na szczęście pierwszaków udało się przyjąć w poczet społeczności 
szkolnej w jednej z dwóch nowo dobudowanych sal – w pracowni 
przyrodniczej, która jest obecnie największą salą lekcyjną w ZSP 
Golasowice.

Tradycyjnie pierwszaki zostały przywitane przez uczniów star-
szych klas. Powitanie odbyło się w sposób zdalny w nowej pracowni 

multimedialnej. Program artystyczny przygotowany przez każdą  
z klas został zaprezentowany  na dużym ekranie interaktywnym, a moc 
życzeń i miłych słów od starszych kolegów, choć płynących z ekranu, 
na pewno doda naszym najmłodszym odwagi na kolejnych etapach 
uczniowskiej przygody ze szkołą. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uroczystość ślubowania odbędzie się tradycyjnie i stacjonarnie 
w nowej sali gimnastycznej.

ZSP Golasowice dziękuje uczniom starszych klas za przygotowanie 
uroczystości. Uczniom klasy I (już pełnoprawnym!) życzymy samych 
sukcesów i radości, jaką niesie zdobywanie nowej wiedzy, a Rodzicom 
wytrwałości we wspieraniu swoich pociech.

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach 
nie pierwszy raz pokazała, że potrafi solidaryzować się z osobami 
potrzebującymi pomocy i wsparcia. Dzień Edukacji Narodowej był dla 
uczniów okazją do podziękowań w nieco inny sposób - poprzez za-
angażowanie się w pomoc humanitarną przy realizacji akcji „Zamiast 
kwiatka niosę pomoc”. Zorganizowana w szkole zbiórka pieniędzy 
na szlachetny cel wsparła działania Polskiej Akcji Humanitarnej  
w północno-wschodniej części Afryki. Była to doskonała możliwość 
do edukowania młodzieży z zakresu pomocy humanitarnej.
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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

E-booki w czasie pandemii 
Legimi to tysiące bestsellerów i nowości: kryminałów, 

fantastyki i SF, powieści obyczajowych, romansów i wiele 
innych… do czytania za darmo na czytnikach, tabletach  
i smartfonach. 

Kody wydawane są podczas osobistych wizyt w Gminnej Biblio-
tece  Publicznej w Pawłowicach, a obecnie również mailowo i/lub 
telefonicznie: gbp@pawlowice.pl; 32/47-22-198 w godz. 9.00-14.00.

Zgodnie z tradycją Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 
zaprasza wszystkich miłośników ortografii na kolejną edycję 
zmagań z językowymi zagwozdkami. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 12 listopada w Domu Kultury Osiedle oraz telefonicznie 
pod numerem 47 21 036. Liczba miejsc ograniczona! Regulamin 
oraz karta zgłoszenia do pobrania na www.kultura.pawlowice.pl.

Znana wszystkim bajka o dziewczynce wędrującej do babci 
jest pretekstem do opowiedzenia zakręconej, alternatywnej 

wersji opowieści. Kapturek na hulajnodze?  
Babcia pokonująca Wilka w walce? Zwierzęta wypuszczone  

z ZOO? W teatrze wszystko jest możliwe! Mali widzowie 
będą mieli okazję zaobserwować, jak powstaje spektakl 
teatralny „od kuchni”. Przedstawienie jest pouczające  

i zabawne – wpadnijcie do Centrum Kultury  
obejrzeć historię Różowego Kapturka!

20 listopada, godz. 17.00, sala widowiskowa GOK
Spektakl jest adresowany do dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa  
dla uczestników wydarzeń kulturalnych.

Nagroda dla widzów Nagroda dla widzów 
WESOŁYCH WESOŁYCH 
BAJECZEKBAJECZEK

Od wielu lat widzowie cyklu teatralnego Wesołe Bajeczki uczest-
niczą w konkursie dla stałych bywalców. Aby otrzymać nagrodę 
trzeba, w specjalnym karnecie, zebrać dziesięć naklejek wręczanych 
przed kolejnymi spektaklami. Miniony sezon teatralny został nie-
oczekiwanie przerwany przez epidemię. Zaprezentowaliśmy tylko 
6 z 10 zaplanowanych spektakli, nie mogliśmy także zorganizować 
wycieczki do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, która jest co roku 
nagrodą dla wytrwałych widzów. Ale nic straconego. Mamy dla dzieci 
inną, wyjątkową nagrodę. Zaprosiliśmy do Pawłowic iluzjonistę 
Rafała Mulkę, który zabierze nagrodzonych w "Magiczną podróż". 
Spektakl odbędzie się w niedzielę 8 listopada o godz. 16.00. Dodat-
kowo dzieci otrzymają dyplomy Małego Miłośnika Teatru.
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Jesienne konkursy 
plastyczne

Kiszona kapusta… 
najlepsza z beczki 

Biblioteki w Warszowicach i Pielgrzymowicach przy-
gotowały dla młodych czytelników konkursy plastyczne.

Ma wiele właściwości zdrowotnych, a przy tym niewie-
le kalorii. Jest smaczna i zdrowa. Kiszona kapusta, bo o niej 
mowa, to największa zimowa bomba witaminowa.

Przedszkolaki mają za zadanie przedstawić na kartce A4 swojego 
ulubionego pluszaka, a organizatorzy pozostawiają artystom wybór 
techniki plastycznej. Prace należy składać w bibliotece w Warszowi-
cach w terminie do 27 listopada.

Biblioteka w Pielgrzymowicach organizuje konkurs dla dzieci z klas 
I-III SP Pielgrzymowice. Tematem konkursu jest wykonanie jesiennego 
liścia z papieru. Format, technika prac jest dowolna, a organizatorzy 
czekają na prace do 10 listopada. bs       

20 października członkinie pawłowickiego Koła Gospodyń Wiej-
skich spotkały się, aby zakisić tradycyjną kapustę. Kapustę kiszono 
według sprawdzonego sposobu, w drewnianej beczce. Beczkę 
wcześniej wyszorowano i wyparzono. Przygotowaną kapustę oczysz-
czono, powycinano głąby i poszatkowano. Szatkowano tradycyjnie 
wykorzystując stare, zabytkowe szatkownice. Gospodyni, która zo-
stała wyznaczona do deptania kapusty, najpierw długo moczyła nogi  
w wodzie z solą, aby kapusta była czysta. Do beczki wsypywano 
kapustę, sól, kminek i koper. Później wyznaczona gospodyni dep-
tała, co sił w nogach. Gdy kapusta puściła już sok i zrobiła się piana, 
odlewano nadmiar soku. Na wierzchu ułożono wyszorowane deski 
dębowe i przyciśnięto kamieniem. Tak wypełnioną beczkę zostawiono 
w kuchni, w ciepłym miejscu, aby zakisła. Kiedy to się stanie, beczka 
zostanie wyniesiona do piwnicy. 

- Każda szanująca się gospodyni powinna mieć w piwnicy beczkę 
kapusty, aby w zimie przyrządzać pyszne i zdrowe potrawy – przekonują 
gospodynie z Pawłowic.

Kapusta jest smaczna, niskokaloryczna, wspaniale uzupełnia wiele 
dań, zwłaszcza w okresie jesieni i zimy. - Kapuśniak czy bigos z kiszo-
nej kapusty jest po prostu najsmaczniejszy – chwalą pawłowiczanki.  
- Na dodatek domowe kiszenie kapusty nie jest trudne i nie zajmuje za 
wiele czasu, warto więc spróbować. Przecież nie ma nic lepszego niż 
samodzielnie przygotowane kiszonki.

Od siebie dodamy, że kapusta kiszona pozytywnie wpływa na 
układ pokarmowy, stymuluje układ odpornościowy, obniża poziom 
cholesterolu we krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca,  
a także poprawia stan skóry. Nic tylko jeść! Na zdrowie! bs
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Grali w szachy przez 12 godzin non stop!

Jechał 11 godzin 
ukryty pod naczepą 
ciężarówki! 

Takich turniejów jest niewiele. Poza myśleniem o kolejnych ruchach trzeba bowiem uważać żeby… nie zasnąć. 

13 października funkcjonariusze z Placówki Straży 
Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali Erytrejczyka, który 
pod naczepą ciężarówki przekroczył granicę Polski. Do zda-
rzenia doszło na stacji paliw w Warszowicach. O 18-letnim 
uchodźcy poinformował pracownik stacji.

Po raz dwudziesty pierwszy w naszej 
gminie odbył się Nocny Międzynarodowy 
Maraton Szachowy o Puchar Gminy Pawłowi-
ce. W hali sportowej GOS Pawłowice spotkało 
się ponad 70 miłośników królewskiej gry  
z całego regionu, ale też goście z zagranicy: 
z Czech, Indii i Ukrainy. Naszą gminę repre-
zentowało 12 osób. 

Turniej  rozpoczął  s ię  o godzinie 
20.00 w sobotę, a zakończył o 8.00 rano  
– w niedzielę! Jednak żaden z uczestników 
nie żałował godzin po zmroku spędzonych 
przy szachownicy. - To szachy błyskawiczne 
i tu każdy wygrać może z każdym. Dochodzi 
jeszcze zmęczenie. Po kilku godzinach przycho-
dzi kryzys i koncentracja jest słabsza - wyjaśnia 
jeden z zawodników i dodaje, że głównym 
celem imprezy jest przede wszystkim dobra 
zabawa oraz miłe spędzenie wieczoru i nocy. 

Zawodnicy grali na dystansie 40 rund. 
Za każdą wygraną partię otrzymywali jeden 
punkt, a za remis pół punktu. Pomiędzy 
partiami mieli chwilkę przerwy na kawę czy 
kostkę czekolady. Zawodnicy okazali się 
bardzo wytrwali. - Nie przypuszczałem, że 
to aż taki wysiłek. Nie wystarczy być dobrym 
szachistą, żeby wygrać takie zawody. Trzeba 
się specjalizować w takim rodzaju gry – po-

wiedział nam jeden z szachistów, startujący 
po raz pierwszy w maratonie.

Maraton wygrał Bartłomiej Niedbała  
z Tarnowskich Gór, zdobywając w sumie 36,5 
punktu. Zwycięzca jest mistrzem FIDE (jest 
to tytuł nadawany przez Międzynarodową 
Federację Szachową) i reprezentował UKS 
Pionier Jastrzębie. Drugi był Jerzy Kyć z Sę-
dziszowa Małopolskiego, a trzecie miejsce 
zajął mistrz Ukrainy w szachach szybkich 
- arcymistrz Petro Golubka.

Najlepszą kobietą okazała się Zuzanna 
Adamczyk z UKS Pionier Jastrzębie, która  
w ogólnej klasyfikacji wywalczyła 21 miejsce. 
Wśród mieszkańców naszej gminy triumfo-
wał młody i bardzo zdolny Witold Klepek, 

drugi był Robert Sapeta, a podium uzupełnił 
Jan Milanowski. Najstarszym uczestnikiem 
maratonu okazał się 66 - letni Mirosław 
Błasiak z Mikołowa, ale w rywalizacji brały 
udział także dzieci. Najmłodszy był 10 - letni 
Michał Włosiński, który reprezentował klub 
Skoczek Żegiestów. 

Dodatkowo nagrodzeni zostali dwaj 
najlepsi juniorzy do lat 14: Bartosz Rąba  
z Pszczyny oraz junior do lat 16 Bartłomiej 
Niedbała z UKS Pionier Jastrzębie.

Wszyscy uczestnicy XXI Międzynaro-
dowego Nocnego Maratonu Szachowego 
otrzymali nagrody, upominki oraz gadżety 
ufundowane przez Urząd Gminy Pawłowice, 
Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice, 
GOS Pawłowice, firmę MOKATE , AUTOLAND, 
LAKMA, firmę SOTM z KWK Pniówek, Biuro 
Rachunkowe "Rationalis" z Pawłowic oraz 
piekarni JO-MAR z Pawłowic. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania za wspar-
cie imprezy. 

XXI Międzynarodowy Nocny Maraton 
zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice przy współudziale Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz 
Urzędu Gminy w Pawłowicach. bs

Przybyli na miejsce funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej 
w Bielsku-Białej ustalili, iż cudzoziemiec podróżował pod naczepą 
ciężarówki. Nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Zadekla-
rował, że pochodzi z Erytrei. Mężczyzna był wychłodzony, dlatego  
w pierwszej kolejności zapewniono mu opiekę. Przeprowadzono także 
test na obecność koronawirusa, który wyszedł negatywnie.

W obecności tłumacza języka tigrinia, potwierdzono erytrejskie 
obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanego mężczyzny. Obywatel 
Erytrei zamierzał dotrzeć do Europy Zachodniej. Swą podróż pod 

naczepą tira rozpoczął na 
własną rękę w Rumunii. 
Podróżując w ten sposób 
spędził około 11 godzin. 
Cudzoziemcowi przedsta-
wiono zarzuty przekrocze-
nia granicy RP wbrew prze-
pisom przy użyciu podstę-
pu. Mężczyzna przyznał 
się do zarzucanego mu 
czynu i złożył wyjaśnienia. 
Następnie dobrowolnie 
poddał się karze grzywny 
w wysokości 1 500 zło-
tych. W trakcie dalszych 
czynności służbowych Ery-

trejczyk złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na 
terytorium RP. Po przyjęciu od niego wniosku mężczyzna otrzymał 
Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Następnie 
decyzją sądu 18-latek został umieszczony w ośrodku strzeżonym dla 
cudzoziemców. 

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um



13RACJE GMINNE

 INFORMACJE

Zadbaj o światła 
w swoim samochodzie

W kalendarzu i za oknem jesień w pełni. To okres, kiedy 
dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych. Części  
z nich udałoby się uniknąć, gdyby kierowcy zawczasu za-
dbali o właściwy stan oświetlenia pojazdu. Zwłaszcza, że 
nadarza się ku temu doskonała okazja.

Ruszyła kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, która ma 
na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z niepra-
widłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza 
się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia.

W ramach prowadzonej kampanii, odbędą się ogólnopolskie 
„dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów, funkcjonujących pod 
patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Polskiego 
Związku Motorowego, jak też na innych stacjach, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa w kampanii.

7 oraz 21 listopada kierowcy będą mieli możliwość darmowego 
sprawdzenia świateł pojazdów. Aplikacja Yanosik „doprowadzi” jej użyt-
kowników do najbliższej stacji kontroli wspierającej przedsięwzięcie. 
Ponadto kampania będzie promowana przez firmę Screen Network, 
która na swoich ekranach LED, rozlokowanych w całym kraju, wyemi-
tuje spot zachęcający do regularnego sprawdzania świateł pojazdu. 
Na Śląsku w akcji bierze udział 80 stacji, w tym w Żorach, Cieszynie  
i Jastrzębiu – Zdroju. Wykaz stacji diagnostycznych można znaleźć także 
na stronach jednostek Policji w całej Polsce oraz partnerów kampanii.

Mammobus 
w Pawłowicach: 
24 i 25 listopada

Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać 
ubezpieczone kobiety urodzone w latach 1951-
1970, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wy-
konanej mammografii refundowanej przez NFZ.

Szczególnie serdecznie zapraszamy panie, 
które w tym roku obchodzą 50 urodziny (bez 
względu w którym miesiącu), czyli te, które po 
raz pierwszy mają możliwość wykonać bezpłatne 
badanie w ramach Programu Profilaktycznego.

Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani 
zaproszenie. Nie ma znaczenia adres zamieszka-
nia/zameldowania.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja 
telefoniczna pod nr tel. 784 067 503, w godz. 
10.00-15.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 

PPAAWWŁŁOOWWIICCEE  ––  UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  
uull..  ZZjjeeddnnoocczzeenniiaa  6600  

24 listopada w godz.: 10.00-17.00 
25 listopada w godz.: 8.30-15.30 

     ZAPISY NA BADANIE pod nr tel.: 784 067 503 
     w godz.: 10.00-15.00 

  
 
 



14 RACJE GMINNE

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 12 października 2020r.
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art. 11i, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. poz. 1363 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 49 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 36 Ustawy z dnia 

13.02.2020r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane i niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18.03.2020r. poz. 471), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
22.05.2020r. zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Pawłowice z/s w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia nr 60,

zawiadamiam

że w dniu 01 października 2020r. została wydana decyzja Nr 05/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Przebudowa ulicy Górka w Pawłowicach”.

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

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 
- przebudowę i rozbudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświe-
tleniem ulicznym,
- przebudowę sieci gazowej,
- przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz kabli 
elektroenergetycznych SN,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym 
drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:
256, 271, 272, 273, 281, 282, 283, 671/1, 1117/1, 1647/229, 1654/239, 
1656/247, 1658/247, 1685/299, 1981/239, 1996/242, 2046/242, 2070/242, 
2072/242, 2231/254, 2302/241, 2303/241, 2339/299, 2373/242, 2374/242, 
2470/222, 2588/241, 2616/239, 2876/300, 2877/300.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem podano 
numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, 
tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:
256 (2888/256, 2889/256); 271 (2884/271, 2885/271); 272 (2886/272, 
2887/272); 281 (2882/281, 2883/281); 282 (2880/282, 2881/282); 1654/239 
(2894/239, 2895/239); 1658/247 (2892/247, 2893/247), 1685/299 
(2878/299, 2879/299); 2046/242 (2904/242, 2905/242), 2070/242 
(2902/242, 2903/242); 2072/242 (2900/242, 2901/242), 2231/254 
(2890/254, 2891/254); 2373/242 (2908/242, 2909/242); 2374/242 
(2906/242, 2907/242), 2588/241 (2898/241, 2899/241); 2616/239 
(2896/239, 2897/239), 2876/300 (2910/300, 2911/300); 2877/300 
(3086/300, 3087/300).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy 
Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:
2888/256 (256); 2884/271 (271); 2886/272 (272); 2882/281 (281); 2880/282 
(282); 2894/239 (1654/239); 2892/247 (1658/247); 2878/299 (1685/299); 
2904/242 (2046/242); 2902/242 (2070/242); 2900/242 (2072/242); 
2890/254 (2231/254); 2908/242 (2373/242); 2906/242 (2374/242); 
2910/300 (2876/300); 3086/300 (2877/300); 2898/241 (2588/241); 2896/239 
(2616/239); 1656/247.
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie 
będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki 
po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
2889/256 (256); 2885/271 (271); 2887/272 (272); 273; 2883/281 (281); 
2881/282 (282); 283; 671/1; 1117/1, 1647/229; 2893/247 (1658/247); 
2879/299 (1685/299); 1981/239; 1996/242; 2905/242 (2046/242); 2903/242 
(2070/242); 2901/242 (2072/242); 2891/254 (2231/254); 2303/241; 2339/299; 
2909/242 (2373/242); 2907/242 (2374/242); 2470/222; 2899/241 (2588/241); 
2897/239 (2616/239); 2911/300 (2876/300); 3087/300 (2877/300).
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszonym 
stanem epidemii, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, 

do odwołania zostało ograniczone przyjmowanie Klientów w budynkach 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Bezpośredni kontakt z urzędem jest 
możliwy wyłącznie telefonicznie pod numerem 32 211 20 24 lub mailowy 
h.jarosz@powiat.pszczyna.pl w następujących godzinach: poniedziałek - 
730 – 1630, wtorek – czwartek - 730 – 1500, piątek - 730 – 1330.
Wobec powyższego z treścią decyzji można zapoznać się po ustaleniu 
sposobu udostępnienia dokumentu poprzez kontakt telefoniczny na 
podany powyżej numer.

Pouczenie:
1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decy-
zji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty 
Pszczyńskiego, w terminie:
- 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym właścicielom lub użytkow-
nikom wieczystym,
- 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* - pozo-
stałym stronom.
*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 
jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji 
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Urzędzie 
Gminy Pawłowice, na stronach internetowych tych urzędów oraz  
w prasie lokalnej).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświad-
czenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).
3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podsta-
wę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomo-
ści – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość  
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 
się ostateczna
– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5� wartości nieru-
chomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 
18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

z up. Starosty
Andrzej Chanek

Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa

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).
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Działka rolna w Warszowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numera-
mi działek: 1676/43, 1675/43 oraz zachodnią część działki 1684/43, 
arkusz 2, obręb Warszowice, w pobliżu ulicy Zacisze, zapisanej  
w księdze wieczystej GL1J/00010675/5, na okres do 5 lat, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy  - 0,5397 ha. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 160 zł rocznie 
za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usłu-
ga zwolniona od podatku VAT). Przetarg odbędzie się 16 listopada  
o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice. Szczegółowych informa-
cji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracow-
nicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień,  
w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314. 

Ogłoszenia urzędowe

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

Promocja na ekogroszek!

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

„Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach ogłasza 
przetarg na mieszkanie - kat. M-2 o powierzchni użytkowej 
35,92 m2 w Pawłowicach przy ul. Górniczej 4 B/2, lokal usy-
tuowany na parterze, obejmuje pomieszczenia: 1 pokój, kuch-
nię, łazienkę i przedpokój.

Cena wywoławcza wynosi 93.000,00 zł
W dniu 12.11.2020r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się I prze-
targ ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci.  
W przypadku braku chętnych członków Spółdzielni odbędzie się  
II przetarg nieograniczony, w tym samym dniu tj. 12.11.2020r. 
o godz. 1200 dla wszystkich osób zainteresowanych. Uczestnicy 
przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 5% 
ceny wywoławczej tj. 4.650,00 zł przelewem na konto Bank Spół-
dzielczy Pawłowice nr rachunku

08 8447 0005 0003 3444 2000 0001
Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy 
dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na 1 dzień przed przetar-
giem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić 
najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać 
dowód wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkanie można oglą-
dać w dniu 10.11.2020r. /wtorek/ w godzinach od 1000 do 1100.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez po-
dania przyczyny."
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Uczniowie ZSO Pawłowice 
promują równość szans kobiet i mężczyzn 

Gmina Pawłowice realizuje szereg projektów unijnych, w których szczególny nacisk kładzie się na promocję równości 
szans kobiet i mężczyzn m.in. w dostępie do edukacji, zatrudnienia czy zarządzania. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Pawłowicach realizowany 
jest projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej „Kształcimy zawodowców-
-odpowiadamy na realne zapotrzebowanie 
rynku pracy”.  

- Jednym z elementów projektu jest promo-
cja wyrównywania szans kobiet i mężczyzn 
m.in. w dostępie do szkoleń zawodowych czy 
staży u pracodawców. Poprosiliśmy uczniów 
ZSO o włączenie się w te działania – mówi 
Wioleta Strządała, pracownik Referatu Pro-
mocji i Integracji Europejskiej.

Kulturowo przyjęło się kojarzyć pewne 
zawody jako typowo kobiece lub typowo 

męskie(np. fryzjerka - budowlaniec, ku-
charka - mechanik itd.). Młodzież z ZSO 
Pawłowice razem z Anną Rzędkowską 
- nauczycielką i koordynatorką szkol-
ną projektów unijnych – przygotowała 
kampanię medialną, ukazującą kobiety  
i mężczyzn w różnych zawodach, łamiącą 
stereotypy. - Uczniowie bardzo chętnie 
przystąpili do działań – mówi nauczyciel-
ka. - Zdobyli potrzebne rekwizyty i elementy 
ubrań do sesji zdjęciowej, wykonali fotografię  
i zaprojektowali grafikę, która będzie wyko-
rzystywana na stronach www, facebooku, 
plakatach itp. Warto podkreślić, że młodzież 
ma dużą wiedzę na temat równości płci  
i, na szczęście, coraz częściej realizuje swoje 

zawodowe pasje niezależnie od stereotypów 
i uprzedzeń. 

Zasada równości szans kobiet i męż-
czyzn ma na celu propagowanie pełnego  
i równego dostępu do wszystkich dzie-
dzin życia społecznego dla obu płci.  
W przypadku projektu realizowanego  
w ZSO polega ona na rekrutacji do projektu 
zarówno chętnych uczniów, jak i uczennic 
oraz umożliwienie każdemu z nich udziału  
w kursach zawodowych dostosowanych do 
jego zainteresowań, predyspozycji i moż-
liwości, np. operator/operatorka wózków 
widłowych, kurs lutowania czy inteligent-
nych instalacji elektrycznych.     

Zamów jedzenie na wynos
Zgodnie z decyzjami rządowymi, lokale gastronomiczne, puby i restauracje 

zostały zamknięte. Mogą jednak serwować jedzenie na wynos i z dowozem do 
klienta. W wielu restauracjach znajdziemy specjalne pojemniki, umożliwiające 
bezpieczny transport nie tylko ciepłych posiłków, ale także zimnych – w tym lo-
dów. Teraz pizze, burgery, makarony, ale też dania tradycyjne, jak: bigos, flaczki, 
krokiety, ale i desery, ciasta, a nawet lody tajskie możemy jeść w swoim domu!

Zachęcamy do zaglądania na strony internetowe i profile społecznościowe 
lokali, które przygotowały specjalne oferty na czas pandemii. Warto skorzystać 
z opcji zamówienia jedzenia na wynos, aby wesprzeć lokalną gastronomię, która 
przeżywa obecnie bardzo trudny okres.     
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