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Moc PIsANEk, chrZANu I PAlM WIElkANocNYch

Wielkanocne śniadanie, barwne pisanki, mycie nóg w potoku 
w Wielki Piątek, krzyżyki z gałązek palmy wielkanocnej w domu 
i na polu, święcenie ziemi, obijanie stóp suchymi śledziami, 
polewanie panien wodą, szynki, kiełbasy, baby. Zwyczaje, 
obrzędy i tradycje wielkanocne, także kulinarne. Wielowiekowe, 
śląskie. 

MIAsTo W oBjęcIAch cZArNEj ZArAZY
Dumna perła Górnego Śląska przycichła, opustoszała. Złowrogi koronawirus 
pozamykał szkoły, instytucje kultury, sklepy i urzędy. Rynek i zabytkowe uliczki bez 
żywego ducha. Obrazy jak z czarnej powieści. Mieszkańcy zamknęli się w domach. 
Ktoś przemknie do sklepu, ktoś inny pospiesznie kroczy do pracy. Każdemu zależy 
na bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. 

>>  Czytaj na str. I Pszczyńska Świąteczna

>>  Czytaj na str. 3

Rząd ogłosił stan epidemii. Do Świąt Wielkanocnych wstrzymane są lekcje w 
szkołach. Z 5 do 30 tys. zł wzrosły kary za nieprzestrzeganie kwarantanny.  Jak 

w całym kraju, zasady funkcjonowania zmieniły w powiecie pszczyńskim urzędy 
i instytucje. Odwołano gminne imprezy kulturalne, sportowe i handlowe, także 

wielkanocne kiermasze.
>>  Czytaj na str. 2

Koronawirusie, 
odpuść! 
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Koronawirusie, odpuść! 
<  KRAJ/PSZCZYNA. 20 marca br. rząd ogłosił stan epidemii w miejsce dotychczasowe-

go stanu zagrożenia epidemicznego. Do Świąt Wielkanocnych wstrzymane są lekcje 
w szkołach. Nie podjęto decyzji o przedłużeniu roku szkolnego, ani przesunięciu ter-
minów egzaminów, w tym matur. Z 5 do 30 tys. zł wzrosły kary za nieprzestrzega-
nie kwarantanny.  Jak w całym kraju, zasady funkcjonowania zmieniły w powiecie 
pszczyńskim urzędy i instytucje. Odwołano gminne imprezy kulturalne, sportowe i 
handlowe, także wielkanocne kiermasze.
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Okiem Widgeta
Czas mamy wyjątkowy, nadzwyczajny. Nieokiełznany medycyną koronawirus, współczesna wersja 
czarnej zarazy, którą kiedyś zamykano w obrębie miejskich murów albo granic krajów i kontynen-
tów, stał się, jak wszystko, globalny i wstrząsnął tym naszym światem napędzanym konsumpcją. 
Szok jest tak duży, że nawet nowojorska giełda, opoka i świątynia kapitalizmu, wstrzymała na 
kilka godzin notowania, co jest wydarzeniem bez precedensu.

Władze wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Uziemiono samoloty, zamknięto 
szkoły, uczelnie, instytucje kultury, galerie handlowe. Gospodarka dostała zadyszki, stawiając 
niektóre branże na krawędzi bankructwa. W otwartej Europie zamknięto granice, nakazując dro-
biazgowe kontrole. 

Koronawirus zmienił nam życie. Pozostajemy w domach, ograniczając kontakty społeczne do 
niezbędnego minimum. Wyludniły się miasta i środki komunikacji publicznej. Opustoszały ko-
ścioły. Urzędy, także te w powiecie pszczyńskim, ograniczyły przyjmowanie obywateli, proponując 
załatwianie urzędowych spraw za pośrednictwem internetu. Handel zredukowano do sklepów 
spożywczych i aptek. Niepokój, niedowierzanie, wyczekiwanie. A tu święta za pasem.

Jaka będzie ta Wielkanoc? Wzorem naszych dziadków sami będziemy święcić pokarmy, by w 
kościołach nie robić ciżby? Zmartwychwstanie obwieści nam tylko dźwięk kościelnych dzwonów? 
Zasiądziemy z pewnością do wielkanocnego śniadania. Ale czy obok dziadków miejsce przy ro-
dzinnym stole zajmą także ich wnukowie? Jak świętować odrodzenie życia, skoro wokół tyle nie-
pewności i śmierci nawet… Jacy z tego wyjdziemy? Co przewartościujemy? Jaka będzie Polska i 
świat?

Na naszym redakcyjnym podwórku również fundamentalne zmiany. Po 21 latach obecności na 
lokalnym rynku mediów „Gazeta Pszczyńska” zamyka swoje łamy i przechodzi do historii. Pa-
radoksalnie, przestaje istnieć w wyjątkowym, burzliwym w wydarzenia czasie, najciekawszym z 
dziennikarskiego punktu wiedzenia. Już jednak zwiększam mobilizację i nadstawiam ucha, by w 
innych, nowych, miejscach kruszyć kopie o ważne dla opinii publicznej sprawy.

Przychodząc przed rokiem do „Gazety”, pisałem z sympatią o moich pszczyńskich spotkaniach 
sprzed lat. Było ich sporo. Teraz doszyły kolejne, a moją listę ciekawych ludzi i przyjaciół powięk-
szyły interesujące nazwiska.

Wszystkim dziękuję.
Wiesław Kosterski    

Wirus, święta i gazeta

Wegług danych sanepidu z 31 
marca br. (godz. 8.00) pszczyń-
ska policja kontrolowała 168 ad-
resów w naszym powiecie pod 
którymi przebywały 232 osoby 
obięte kwarantanną domową. 
To mieszkańcy, które mogli mieć 
kontakt z osobami zarażonymi, 
jak i powracającymi z zagranicy. 
Dane zmieniają się dynamicznie, 
nawet kilkukrotnie w ciągu dnia - 
część osób kończy kwarantannę, 
a nowe zostają nią objęte. 

Jak podał resort zdrowia, w 
szpitalu w Tychach (tyski sa-
nepid obejmuje również powiat 
pszczyński) zmarły 2 osoby z po-
wodu zarażenia koronawirusem.

To 83-letni mężczyzna i 83-letnia 
kobieta. 

Ofiarnie zareagowali na epide-
mię mieszkańcy naszego powia-
tu. W mediach społecznościo-
wych zawiązała się grupa Pomoc 
dla Szpitali, która szyje kolorowe 
maseczki wielokrotnego użytku 
dla szpitali. Już w zeszłym tygo-
dniu kilkaset maseczek trafiło do 
Szpitala Powiatowego w Pszczy-
nie oraz Szpitala Pediatryczne-
go w Bielsku-Białej. Maseczki 
przygotowano także dla ratow-
ników z Pszczyny i okolicznych 
miejscowości. Zapotrzebowanie 
na nie jest ogromne. Służą jako 
zabezpieczenie dla pracowników 

służby zdrowia i pacjentów.
Z inicjatywy wójta Miedźnej, 

Jana Słoninki, mieszkańcy tej 
gminy również przygotowują ma-
seczki dla pszczyńskiego szpita-
la. Lecznica zakupiła 200 metrów 
materiału, Miedźna przekazała 
natomiast niezbędne elementy 
oraz zadeklarowała zakup na-
stępnej partii materiału. Kolejna 
grupa działa w Woli. Materiał na 
maseczki dostarczyło tam Staro-
stwo Powiatowe w Pszczynie. 

- Maseczki przekażemy 
pszczyńskiemu szpitalowi i prze-
znaczymy do innych miejsc, gdzie 
są niezbędne. Wszystkim, którzy 
angażują się w pomoc już teraz 

bardzo dziękuję - mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński. 

Nowe zasady obsługi miesz-
kańców wprowadziły w naszym 
powiecie wszystkie urzędy i in-
stytucje. Nie cierpiące zwłoki 
sprawy urzędowe załatwiane są 
w gminach po wcześniejszej re-
jestracji telefonicznej. Urzędy, w 
tym pszczyński magistrat, apelu-
ją o korzystanie z pośrednictwa 
internetu oraz platformy ePUAP 
do kontaktów z urzędami. Zmie-
nione zostały rozkłady jazdy 
gminnej komunikacji publicznej.

Jak wszędzie odwołane zosta-
ły gminne imprezy kulturalne, 
sportowe i handlowe. Nie odbę-
dzie się, cieszący się wielkim po-
wodzeniem wśród mieszkańców 
naszego powiatu, Daisy Days. 
Fani piłki nożnej spotkają się w 
wielkiej strefie kibica na pszczyń-
skim Rynku w przyszłym roku, 
bo wówczas decyzją UEFA ro-
zegrane zostanie Euro 2020. Do 
odwołania nieczynne są placówki 
kultury m. in. Pokazowa Zagroda 
Żubrów i Skansen. W Goczałko-
wicach-Zdroju nie odbędą się 
duże imprezy kulturalne m.in. 
Dni Goczałkowic, Festiwal Róż 
i Rodzinna Majówka. Również 
pszczyńskie starostwo odwoła-
ło szereg imprez, w tym festiwal 
„Żubrowisko”.

Z apelem do premiera wystą-
pił Zarząd Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP, do które-
go należą Goczałkowice-Zdrój, 
prosząc o podjęcie pilnych prac 
związanych ze złagodzeniem 
w uzdrowiskach negatywnych 
skutków wywołanych epidemią 
koronawirusa. W 45 uzdrowi-
skach pracuje około 17,5 tys. 
osób, co w połączeniu z ich oto-
czeniem m. in. turystyką, han-
dlem i usługami tworzy rzeszę 
ponad 80 tys. pracowników. 

„Samorządy gmin uzdrowisko-
wych z niepokojem obserwują 
narastające kłopoty lokalnych 
firm związane z kosztami pono-
szonymi z tytułu zaprzestania 
prowadzenia działalności, w tym 

kosztami osób zatrudnionych w 
nich na etatach i utrzymaniem 
obiektów. Wielkie problemy fi-
nansowe dotykają osób zatrud-
nionych na umowach śmiecio-
wych oraz ich rodzin, a także 
jednoosobowych firm działa-
jących na rynku, zwłaszcza w 
usługach i branżach objętych 
największymi ograniczeniami 
wynikającymi z wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemiczne-
go” - to fragment listu do pre-
miera, który doskonale ilustruje 
sytuację tysięcy polskich firm, 
przedsiębiorców i pracowników. 

Stan epidemii wprowadził 
nowe obowiązki. Minister zdro-
wia i wojewodowie mogą wyzna-
czyć role personelu medyczne i 
innych osób w zwalczaniu koro-
nawirusa. Można też zastosować 
szereg ograniczeń m. in. wprowa-
dzić zakaz opuszczania określo-
nych obszarów, reglamentowanie 
niektórych towarów, kierowanie 
do pracy w zwalczaniu epidemii 
oraz przejmowanie lokali i po-
jazdów potrzebnych do walki z 
zarazą.

Zwiększone zostały kary za 
nieprzestrzeganie kwarantan-
ny z 5 do 30 tys. zł. Utrzymane 
zostały zasady funkcjonowania 
handlu, w tym galerii handlo-
wych.  Przerwa w nauce potrwa 
do 10 kwietnia br. Według re-
sortu edukacji, około 90 proc. 
szkół korzysta z mobilnej formy 
prowadzenia zajęć lekcyjnych. 
Jak na razie nie podjęto decyzji 
o wydłużeniu roku szkolnego 
oraz przesunięciu egzaminów w 
szkołach, w tym egzaminów ma-
turalnych. 

Nadal obowiązuje zakaz 
wjazdu dla cudzoziemców oraz 
14-dniowa kwarantanna dla 
Polaków wracających z zagra-
nicy. Wstrzymane są zagranicz-
ne (także krajowe) połączenia 
lotnicze i kolejowe. Obowiązuje 
ograniczenie zgromadzeń do 2 
osób. Odwołano też wszystkie 
imprezy sportowe.                           

     (kos)
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Miasto w objęciach czarnej zarazy
<  PSZCZYNA. Dumna perła Górnego Śląska przycichła, opustoszała. Złowrogi koronawirus pozamykał szkoły, instytucje kultury, sklepy i urzędy. 

Rynek i zabytkowe uliczki bez żywego ducha. Obrazy jak z czarnej powieści. Mieszkańcy zamknęli się w domach. Ktoś przemknie do sklepu, ktoś 
inny pospiesznie kroczy do pracy. Każdemu zależy na bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich.
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Środa, 25 marca. Niby zwyczajny 
dzień, jednak nie w tej sytuacji. 
Kilka samochodów niespiesznie 
sunie ulicami miasta. Wjeżdżając 
na parking na „starej targowi-
cy”, bez problemu mogę znaleźć 
miejsce na postój, co zazwyczaj 
o tej porze jest wręcz nierealne. 
Osoby, które pracują w sklepach 
spożywczych, aptekach, droge-
riach, są już na swoich stanowi-
skach. 

Na targu nie słychać zapamię-
tanego z wcześniejszych wizyt 
gwaru klientów, wesołych roz-
mów sprzedawczyń, dopytywa-
nia o produkty. Bo niby, kto miał-
by rozmawiać? Wszyscy zostali w 
domach. Przy „Samochodówce” 
również pusto. Szkolny dzwonek 
nie rozbrzmiewa już od dłuższe-
go czasu i jeszcze długo go nie 
usłyszymy. Młodzież uczy się w 
domach. Przygotowuje do eg-
zaminów zawodowych i matury. 
Tylko, kiedy je napisze? 

Idę w kierunku Rynku. Tu rów-
nież pusto. Tylko pracownicy 
firmy wywożącej odpady komu-
nalne zbierają nieczystości z po-
bliskich śmietników. Szkoda, że 
tak łatwo nie da się wywieźć stąd 
tego cholernego wirusa. Ławki 
wokół płyty Rynku puste. Nikt 
nie siada, nie szuka towarzystwa 
do pogawędki.

W centrum miasta zwykle przy-
ciągają knajpki, restauracje, puby. 

Rząd je zamknął. Żyją innym ży-
ciem, bo większość z nich wpro-
wadziła zamówienia na wynos lub 
z dowozem, co pozwala, jako tako 
przetrwać i nie zbankrutować, a 
mieszkańcom cieszyć się goto-
wym posiłkami. Zastanawiam się, 
co z pracownikami firm, które nie 
mogły wprowadzić takiego roz-
wiązania. Czy zostali bez pracy?

Ul. Piastowska. Zwykle gwar-
na, głośna, zawsze było tu naj-
więcej ludzi. Szczególnie przed 
południem. Butiki z ubraniami, 
butami, biżuterią i innymi rzecza-
mi zachęcały do zakupów. Wabiły 
pięknie przyozdobionymi witry-
nami. Dziś pusto. Otwarta tylko 
piekarnia i kiosk „Ruchu”. Na wi-
trynach pozostałych sklepów bia-
łe kartki z napisami: „Zamknięte 
do odwołania”. Swoiste signum 
temporis. 

Centrum Kultury zamknięte. 
Biblioteka również. A co z par-

kiem? Nadchodzi wiosna, wszyst-
ko rozkwita, pogoda również 
niczego sobie. Dochodzę do głów-
nej alei, gdzie jeszcze całkiem nie-
dawno, siedząc na ławce, obser-
wowałam dziadków bawiących 
się z wnukami na pozostałej z 
lodowiska kupce śniegu. Dziś nie 
ma ani śniegu, ani dzieci, ani tym 
bardziej ich dziadków. Schronili 
się w domach przez niewidzial-
nym zabójcą. 

Ale przyroda nic nie robi sobie 
z epidemii i budzi się do życia. 
Tak, jak biegacz, którego pobu-
dziła do wysiłku. Biała, bawełnia-
na maseczka zakrywa jego twarz. 
To kolejny znak naszych czasów. 
Czasów zarazy.

W południe zabiły dzwony. Ale 
wnętrza kościołów puste. Może 
ktoś wejdzie i pomodli się o ustą-
pienie zarazy. Ale czy Bóg wysłu-
cha naszych próśb? 

Katarzyna Kłym



czytaj nas codziennie na naszym portalu
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czytaj na pszczynska.pl - codziennie najbardziej 
aktualne informacje z powiatu

 M.in. o tym pisaliśmy w ostatnim czasie na portalu pszczynska.pl 
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MIESzkaŃcy POwIaTU SzyJĄ MaSEczkI Dla 
SzPITalI

zakUPy w ROSSMaNNIE TO POMOc Dla 
PSzczyŃSkIEGO HOSPIcJUM!

UczEŃ z PawŁOwIc laUREaTEM kONkURSU 
„NaUka z REcyklINGU”

MaTERIaŁy DyDakTyczNE DO wSPÓlNEJ 
DOMOwEJ NaUkI

79-laTEk POTRĄcONy Na PRzEJEŹDzIE Dla 
ROwERzySTÓw

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego szyją maseczki dla szpitali. w poniedziałek, 
23 marca br., kilkaset sztuk otrzymał Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Wartość zakupów, nawet najmniejszych, przeliczana jest na punkty. Im więcej hospi-
cjum ich dostanie, tym większą pomoc otrzyma dla chorych. Akcja trwa tylko do 31 
października.

Dominik Buchacz, uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach, 
został laureatem wojewódzkiego konkursu Przyrodniczego „Nauka z recyklin-
gu”.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i 
nauki, Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię pakietów materiałów dydak-
tycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

Przejazd dla rowerzystów, sucha, twarda jezdnia dwukierunkowa, światło 
dzienne, dobre warunki atmosferyczne, zderzenie boczne i nieustalone 
przyczyny to dane, które znalazły się w notatce policyjnej opisującej wy-
padek na skrzyżowaniu ulic korfantego i kilińskiego w Pszczynie. Na prze-
jeździe dla rowerzystów doszło do potrącenia jadącego na jednośladzie 
mężczyzny. Ranny 79-letni mężczyzna z urazem ręki trafił do szpitala.

reklama na portalu  
już od 5 zł  

kontakt pod nr tel.  512 484 044

zaPRaSzaMy cODzIENNIE Na PSzczyNSka.Pl 
ŚlEDŹ TEż NaSz PROFIl Na FacEBOOkU!

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, wolny od wszelkich
ziemskich trwóg, tutaj na zawsze został Twój ślad, a wraz z nim

tęsknota, rozpacz i ból.”

Serdeczne podziękowania

 Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Współpracownikom, Koleżankom
z Kancelarii MAGMAR, Sąsiadom, Delegacjom oraz wszystkim tym,

którzy łącząc się z nami w bólu, okazali wiele serca, życzliwości i
wsparcia, uczestniczyli we Mszy Św. i uroczystości pogrzebowej oraz

odprowadzili w ostatnią drogę 
Naszego Ukochanego Syna, Męża, Ojca i Brata

Ś.p. Przemysława Wieczorka

Dziękujemy za przybycie, wieńce i kwiaty.

Pogrążeni w smutku – Matka, Żona, Córka i Bracia z Rodzinami

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.”

Georges Poulet

Składamy serdeczne podziękowania

Burmistrzowi Pszczyny Dariuszowi Skrobol,

 Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszkowi Szczotka

oraz Pracownikom Urzędu Miasta Pszczyna,

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, okazali nam wiele serca, życzliwości i
wsparcia, a także odczuwaja z nami smutek i ból po śmierci Naszego

Ukochanego Syna, Męża, Ojca i Brata

Ś†P
Przemysława Wieczorka

Dziękujemy za uczestniczenie w ceremoni pogrzebowej oraz za złożone wieńce i
kwiaty.

Pogrążeni w smutku – Matka, Żona, Córka i Bracia z Rodzinami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Dziękujemy 

Zarządowi, Trenerom, i Zawodnikom
]

MKS „ISKRA”

którzy w bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami smutek i żal oraz
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze 

Naszego Ukochanego Syna, Męża, Ojca i Brata

Ś†P

Przemysława Wieczorka

Dziękujemy za złożone wieńce i kwiaty.

Pogrążeni w smutku – Matka, Żona, Córka i Bracia z Rodzinami
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koronawirus a rynek pracy - redukcja czy rekrutacja?
<  Czy obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce wpływa na lokalny rynek pracy? Czy w sytuacji, w której istnieje realne ryzyko utraty zatrudnienia ist-

nieją branże, które poszukują pracowników? Jak w czasach epidemii wyglądają rozmowy o pracę? Na wszystkie pytania i wiele innych znajdziecie odpo-
wiedź w wywiadzie, który przeprowadziliśmy z Sabiną Miczek, kierownikiem działu kadr i płac Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Zapraszamy do lektury.

Jak epidemia wpływa na rynek 
pracy?
Koronawirus wyraźnie wpływa na 
sytuację gospodarczą w Polsce, 
znacząco pogłębiając obserwo-
wane już od kilku miesięcy spo-
wolnienie gospodarcze w kraju. 
Epidemia będzie miała w najbliż-
szych miesiącach wyraźny wpływ 
na statystyki zatrudnienia w 
Polsce. W największym stopniu i 
najszybciej kryzys pojawi się w tu-
rystyce, transporcie pasażerskim, 
gastronomii, sektorze rozryw-
kowym, i tam trudno oczekiwać 
szybkiego „odbicia od dna kryzy-
su”. Biorąc pod uwagę, że wiele 
osób z tych właśnie branż może 
aktualnie stracić pracę, postano-
wiliśmy uruchomić w naszej fir-
mie dodatkowe rekrutacje, które 
dadzą im  możliwość stałego za-
trudnienia wraz z pełnym wyna-
grodzeniem. Jesteśmy otwarci na 
współpracę z osobami, które mają 
doświadczenie w branży spożyw-
czej, handlowej, logistycznej oraz 
takie, które zwyczajnie chcą się 
przekwalifikować zaczynając pra-
cę w zakładach mięsnych.

Jak branża spożywca zamierza 
funkcjonować w okresie epidemii 
i po jej zakończeniu?
Dziś przedsiębiorstwa branży 
spożywczej odnotowują chwilowy 
wzrost zamówień. Zarządy i pra-
cownicy firm obawiają się spadku 
zamówień, który za chwilę może 
nastąpić wraz ze wzrostem epi-
demii. Pamiętajmy jednak też, że 
żaden inny sektor nie jest obwa-
rowany tak licznymi regulacjami 
prawnymi, określającymi stan-
dardy jakości, jak właśnie sektor 
spożywczy. Jest to ściśle związa-
ne z ochroną ludzkiego zdrowia. 
Właśnie dla tej branży już przed 
pandemią wszelkie restrykcje, 
obostrzenia, embarga, zmienne 
ceny surowców, a także wysokie 
wymogi co do kontroli jakości były 
dniem powszednim. Tym samym 
w ZM Silesia jest nam znacznie ła-
twiej wprowadzać jeszcze głębsze 
i bardziej restrykcyjne regulacje 
wewnętrzne, które przede wszyst-
kim mają dać poczucie bezpie-
czeństwa naszym pracownikom, 
dzięki którym jesteśmy w stanie 
utrzymać bieżącą produkcję. 

Jak firma zabezpiecza pracow-
ników w trakcie epidemii koro-
nawirusa? 
W naszych zakładach bardzo 
poważnie podeszliśmy do za-
leceń rządowych związanych z 
epidemią koronawirusa. Wpro-
wadziliśmy procedury dotyczą-
ce m.in. pracy zdalnej dla osób, 
których obowiązki mogą być wy-
konywane poza zakładem pracy. 
Dotyczy to także przedstawicieli 
handlowych, jest to jedna z grup 
zawodowych z podwyższonym 
ryzykiem zakażenia oraz prze-
noszenia wirusa. Nie lekcewa-
żymy zagrożenia i apelujemy o 
to samo do pozostałych firm z 
naszej branży, które takich ogra-
niczeń nie wdrożyły. To jest czas, 
w którym nie możemy bać się 
podejmowania zdecydowanych 
kroków. Ochrona życia i zdrowia 
powinna leżeć w naszym wspól-
nym interesie.

Nowe procedury dotyczą tak-
że ograniczenia przemieszcza-
nia się pracowników między 
naszymi zakładami oraz dodat-
kowe zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Każda osoba, 
która z racji swoich obowiąz-
ków musi stawić się w miejscu 
pracy, ma wykonywany pomiar 
temperatury ciała. Przy wejściu 
do zakładu i głównych ciągach 
komunikacyjnych obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk. Stołówki, 
szatnie są również  regularnie 
czyszczone i  dezynfekowane. 

Pracownicy zobowiązani są do 
zachowania odległości między 
sobą przy wchodzeniu i wycho-
dzeniu z pracy, na stołówce a 
także w korytarzach. Odwoła-
ne zostały wszystkie spotkania, 
do zakładów nie są wpuszcza-
ne osoby spoza firmy jeżeli nie 
jest to absolutnie niezbędne. 
Na bieżąco również obserwu-
jemy i analizujemy potencjalne 
zagrożenia oraz wprowadzamy 
stosowne zmiany jak chociażby 
zmiana na stołówce zakładowej 
– gdzie wprowadziliśmy nowy 
sztywny podział godzinowy dla 
poszczególnych działów. Podzie-
liliśmy pracowników na mniej-
sze grupy, aby zmniejszyć ilość 
osób przebywających na stołów-
ce z jednym czasie.

Jakie firma ma propozycje dla 
kandydatów?
Na bieżąco obserwujemy rynek 
pracy, widzimy jak ogłoszony 
stan epidemiczny wpływa na 
niektóre sektory naszej gospo-
darki. Zakłady Mięsne Silesia 
prowadzą produkcję w kilku lo-
kalizacjach: Sosnowiec, Goczał-
kowice, Pszczyna. Do wszystkich 
tych placówek poszukujemy ak-
tualnie osób do pracy na linii 
produkcyjnej, w magazynie oraz 
na stanowisko wagowego. Od 
kandydatów nie oczekujemy do-
świadczenia, nasz zespół gotowy 
jest by przeszkolić zatrudnione 
osoby. Nowym pracownikom 

oferujemy przede wszystkim 
stabilne zatrudnienie na pod-
stawie umowy o pracę, termi-
nową wypłatę wynagrodzenia, 
bezpłatne posiłki, ubezpieczenie 
grupowe. Dodatkowo w naszych 
strukturach funkcjonuje system 
poleceń pracowniczych, pakiet 
sportowy oraz paczki okoliczno-
ściowe.

Termin rozpoczęcia pracy 
ustalany jest indywidualnie z 
pracownikiem. Podjęcie pra-
cy jest możliwe praktycznie od 
razu po uzyskaniu zaświadcze-
nia o zdolności do pracy z medy-
cyny pracy.

Obecnie rekrutacja prowadzo-
na jest w trybie online oraz tele-
fonicznym, aby zminimalizować 
ruch osób trzecich na terenie za-
kładu, rozmowy rekrutacyjne, w 
miarę możliwości, odbywają się 
zdalnie za pośrednictwem na-
rzędzi takich jak Skype, What-
sApp czy Viber. Zainteresowa-
nych zapraszamy do zapoznania 
się z naszymi ofertami pracy i 
zachęcamy do kontaktu z naszą 
firmą.

Więcej szczegółów na: 
www.silesia.eu/dolacz-do-nas
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Przyjdzie czas, kiedy miasto odżyje
<  PSZCZYNA. Epidemia koronawirusa całkowicie zmieniła funkcjonowanie miasta. Ratusz ograniczył kontakt z mieszkańcami, przyjmując interesan-

tów w sprawach urzędowych po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Zamknięte są szkoły, placówki kultury, Pokazowa Zagroda Żubrów, Skansen i 
galerie handlowe. Otwarcie ofert w prowadzonych przetargach odbyło się za pośrednictwem transmisji on-line. To nowe procedury, które w związ-
ku z epidemią, obowiązują w Urzędzie Miejskim.

jEsZcZE BęDZIE PIękNY DAIsY DAYs   
<  PSZCZYNA. Nie będzie w tym roku cieszącego się wielkim zainteresowaniem Daisy 

Days i pięknych aranżacji ogrodów na pszczyńskim Rynku. Burmistrz Dariusz Skrobol 
podjął także decyzje o wykreśleniu kilku innych imprez z tegorocznego kalendarza 
kulturalnego miasta. Wszystko, by ograniczyć wydatki i skoncentrować się na walce z 
koronawirusem. 
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Pierwsze zmiany w funkcjonowa-
niu magistratu, miejskich spółek, 
Pszczyńskiego Centrum Kultury 
oraz Miejskiego Ośrodka Rekre-
acji i Sportu wprowadzone zosta-
ły w poniedziałek, 16 marca br. W 
trosce o zdrowie mieszkańców i 
pracowników ratusza burmistrz 
Dariusz Skrobol podjął decyzję, 
by maksymalnie ograniczyć kon-
takt urzędników z klientami. 

Sprawy urzędowe załatwiane 
są po wcześniejszej telefonicznej 
rejestracji. Ograniczenie dotyczy 
także jednostek organizacyjnych 
oraz miejskich spółek. W Urzę-
dzie Miejskim na miejscu zała-
twiane są jedynie sprawy pilne 
i niecierpiące zwłoki. Pozostałe 
należy załatwiać telefonicznie, 
drogą mailową oraz za pośred-
nictwem platformy SEKAP. 
Wszelkie zobowiązania finan-
sowe na rzecz gminy mogą być 
dokonywane drogą bankowości 
elektronicznej.

Ratusz apeluje o załatwianie 
spraw urzędowych w USC, US, 
ZUS-ie i urzędzie gminy przez 
internet, korzystając z ePUAP - 
bezpłatnej Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji Pu-
blicznej do kontaktu z urzędami. 
Dzięki niej sprawy załatwia się 
szybko, wygodnie, bez kolejek i 
wychodzenia z domu, w wybra-
nym przez siebie czasie i dowol-
nym miejscu. Wniosku nie trzeba 
podpisywać ręcznie - do podpisu 
elektronicznych dokumentów 
służy bezpłatny profil zaufany.

Miasto zamarło. Zamknięta 

została Pokazowa Zagroda Żu-
brów oraz Skansen - Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej. Nieczynne jest 
Muzeum Militarnych Dziejów 
Śląska, a także Muzeum Prasy 
Śląskiej. Odwołany został pierw-
szy w tym roku wykład otwarty 
z cyklu „Ludzie, którzy tworzyli 
wspaniałą przeszłość Śląska”, 
który miała poprowadzić dr Ha-
lina Nocoń.  

Nie odbyły się również impre-
zy organizowane przez Miejski 
Ośrodek Rekreacji i Sportu, 
Miejsko-Powiatową Bibliotekę 
oraz Pszczyńskie Centrum Kul-
tury. Taka sytuacja utrzyma się 
zapewne w kwietniu. Część im-
prez odbędzie się w późniejszych 
terminach.  

Burmistrz D. Skrobol zawie-
sił pobieranie opłat za parko-
wanie na terenie płatnych stref 
miejskich. Zarządzenie weszło w 
życie 16 marca i będzie obowią-
zywało do odwołania. W okresie 
zagrożenia wielu mieszkańców 
decyduje się na poruszanie wła-
snymi środkami lokomocji, co w 
obecnej sytuacji wydaje się być 
bezpieczniejsze od komunikacji 
publicznej. Stąd decyzja ułatwia-
jąca parkowanie w mieście. 

- Apeluję o ograniczenie od-
wiedzania miejsc użyteczności 
publicznej. Nasze działania wy-
nikają z maksymalnej ochrony 
mieszkańców przed zarażeniem. 
Musimy również zapewnić cią-
głość pracy urzędu i zadbać o 
zdrowie nas wszystkich - infor-
muje D. Skrobol, który jest w sta-

łym kontakcie z Miejskim Szta-
bem Kryzysowym oraz stacją 
sanepidu w Tychach.

Burmistrz zaapelował również 
o pozostawanie w domach i ogra-
niczenie wizyty na zewnątrz: - 
Specjaliści od chorób zakaźnych 
z Orzesza i Tychów zwracają 
uwagę na to, aby stosować się do 
zaleceń i nie lekceważyć naszego 
apelu. Pozwoli to minimalizować 
niebezpieczeństwo.    

W związku z działaniami pre-
wencyjnymi władze miejskie 
zamknęły Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
do 11 kwietnia br.  

Przedsiębiorcy wynajmujący 
lub użytkujący lokale zarządza-
ne przez Administrację Zaso-
bów Komunalnych, w których 
działalność gospodarcza została 
wstrzymana lub znacznie ograni-
czona, mogą ubiegać się o odro-
czenie spłat zobowiązań z tytułu 
najmu lub korzystania z lokalu 
za czas trwania stanu epidemii. 
Odroczenie udzielane będzie na 
wniosek przedsiębiorcy, który 
należy przekazać pocztą na ad-
res: Rynek 2, 43-200 Pszczyna lub 
drogą mailową na pszczyna@
pszczyna.pl.

Zmieniony został rozkład jaz-
dy komunikacji miejskiej. Od 
23 marca w związku z zawiesze-
niem lekcji w szkołach, aż do 
odwołania, na wszystkich liniach 
Pszczyńskiej Komunikacji Gmin-
nej (A, B, C, D1, D2, F1 i F2) od 
poniedziałku do piątku autobusy 
kursują, jak w dni wolne od nauki. 

Od 24 marca osobom potrze-
bującym, starszym, samotnym 
i schorowanym dostarczane są 
ciepłe posiłki. To dodatkowa po-
moc ratusza. Ponieważ szkoły są 
zamknięte, posiłki przygotowy-
wane są w szkolnych kuchniach. 
Miasto otrzymało 6 ton żywności 
dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przypomnijmy, że w sytuacji 
wystąpienia gorączki, kaszlu, 
duszności i problemów z oddy-

chaniem powinniśmy natych-
miast powiadomić stację sani-
tarno-epidemiologiczną pod nr 
tel. 512-370-717. Nie korzystajmy 
z wizyty u lekarza, ani przychod-
ni, by ograniczyć ryzyko zaraże-
nia innych.

Dodajmy, że od 9 marca w 
Urzędzie Miejskim pracuje „ofi-
cer czystego powietrza”. Stano-
wisko to objął Paweł Mazurczyk. 

(red.)

- Stan epidemiczny i sytuacja 
w kraju oraz w Pszczynie spo-
wodowały podjęcie przeze mnie 
decyzji znacząco ograniczającej 
wydatki związane m.in. z orga-
nizacją imprez zewnętrznych. 
Najbliższa duża impreza, którą 
planowaliśmy, czyli Daisy Days 
zostaje odwołana. Również 
mniejsze imprezy zostaną od-
wołane. W kolejnych miesiącach 

będziemy oszczędzać po to, aby 
środki, które były przewidziane 
na organizację imprez przezna-
czyć na walkę z koronawirusem 
- mówi D. Skrobol.

Ratusz oczekuje jednocześnie 
na szczegółowe informacje do-
tyczące wsparcia rządowego dla 
przedsiębiorców, które zostało 
ogłoszone tzw. tarczą antykryzy-
sową. Burmistrz poinformował, 

że w magistracie trwają prace 
nad rozwiązaniami, które będę 
stanowić wsparcie, a zarazem 
uzupełnienie rządowej pomocy 
dla pszczyńskich firm..

Przypomnijmy, że odwołany 
w tym roku Daisy Days jest cza-
sem, kiedy pszczyński Rynek 
zamienia się w kwitnący ogród 
i arenę interesujących wyda-
rzeń artystyczno-kulturalnych, 
ilustrujących zainteresowania 
księżnej Daisy, pani pszczyń-
skiego zamku. Swoje pomysły na 
aranżacje ogrodu i balkonu pre-
zentowały gospodarstwa szkół-
karskie z Polski południowej. 

Do tradycji należy Książęca 
Gra Miejska pozwalająca po-
znać historię naszego miasta 
oraz Pszczyńska Noc Muzeów. 
Liczne pokazy i spotkania, przy-
gotowane także przez organi-
zacje pozarządowe, wzbudzają 
duże zainteresowanie gości ksią-
żęcych dni.

(red.)



7aktualnościwww.PSzczyNSka.Pl   I   31 MARCA 2020 R. 

WsZYscY W PEŁNEj goToWoścI
<  POWIAT. Wyjątkowa sytuacja spowodowała, że wszyscy odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe w powiecie pszczyńskim postawieni są w stan 

szczególnej gotowości. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie ze swoim wojewódzkim odpowiednikiem oraz Po-
wiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach, zbiera informacje i koordynuje działania wynikające z bieżącej sytuacji oraz zaleceń organów wo-
jewódzkich. 

FrYDErYk FArugA Z ŻuBrEM 
sTArosTY PsZcZYńskIEgo 
<  POWIAT. Na początku marca statuetką Żubra Starosty Pszczyńskiego uhonorowa-

ny został Fryderyk Faruga, lekarz, który od 62 lat troszczy się o zdrowie pacjentów 
naszego powiatu. Laureat jest najstarszym pszczyńskim lekarzem, który do dzisiaj 
czynnie uprawia swój zawód. 
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ośrodkom pomocy społecznej 
informacje o osobach objętych 
kwarantanną domową, by w ra-
zie potrzeby można było je za-
opatrzyć w żywność. 

Na zwiększoną liczbę pacjen-
tów związaną z faktem przekwa-
lifikowania części placówek na 
szpitale zakaźne przygotowywa-
ny jest Szpital Powiatowy. Trwa-
ją prace na nieużywanych do tej 
pory siódmym i ósmym piętrze. 
Część pacjentów m.in. ze szpi-
tala w Tychach przewieziono do 
Pszczyny. 

Dyrekcja pszczyńskiej lecz-
nicy wprowadziła całkowity 
zakaz odwiedzin pacjentów. 
Wstrzymano także pracę porad-
ni chirurgicznej i ortopedycznej, 
zakładu rentgenodiagnostyki, 
rehabilitacji oraz laboratorium 
analitycznego. Poradnie specja-
listyczne przyjmują pacjentów 
wyłącznie w pilnych i nagłych 
przypadkach, o czym zadecydu-
je lekarz.

Szpital zaapelował o wpłaca-
nie darowizn na rzecz zakupów 
środków ochrony - maseczek, 
gogli, rękawiczek, kombinezo-
nów oraz innego sprzętu.

- Dziękuję wszystkim za dys-
cyplinę, za to, że zostajecie w 
domach i do minimum ogra-
niczacie wyjścia. To dowód 
ogromnej odpowiedzialności 
mieszkańców powiatu pszczyń-
skiego - podkreśla starosta Bar-
bara Bandoła. 

W trosce o zdrowie miesz-
kańców wstrzymane zostało 
przyjmowanie klientów w Staro-

stwie Powiatowym oraz wszyst-
kich powiatowych jednostkach. 
Sprawy - w miarę możliwości - 
załatwiane są telefonicznie oraz 
drogą elektroniczną. Zmiany w 
funkcjonowaniu starostwa są 
tymczasowe. Ponieważ sytuacja 
zmienia się dynamicznie, sta-
rostwo prosi o śledzenie stro-
ny internetowej www.powiat.
pszczyna.pl, gdzie na bieżąco 
zamieszczane są wszystkie ko-
munikaty.

Grupa ratownicza HKR 
Pszczyna - społeczna organizacja 
ratownicza, działająca w struk-
turach ZHP - wprowadziła cało-
dobowy dyżur i oferuje pomoc 
osobom starszym i potrzebują-
cym, które nie powinny wycho-
dzić z domu. Numer kontaktowy: 
533-230-201. 

Nadzwyczajna sytuacja spo-
wodowała uruchomienie telefo-
nicznego wsparcia psychologicz-
nego dla mieszkańców powiatu. 
Psychologowie oraz interwenci 
kryzysowi Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej oraz Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
służą pomocą pod telefonem: 
502-644-363 przez siedem dni w 
tygodniu, w godzinach od 7.30 
do 18.00 oraz (32) 210-37-16 od 
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7.30 do 15.30. Można 
również uzyskać pomoc przez 
komunikator Skype - nazwa 
użytkownika PCPR Pszczyna: w 
środę 1 kwietnia od godz. 8.00 - 
10.00. 

Od 15 marca obowiązkowej 
kwarantannie poddawani są tak-
że Polacy wracający z zagranicy. 

- Osoby objęte kwarantanną 
pod żadnym pozorem nie mogą 
wychodzić z domu, ani nikogo 
przyjmować, nawet członków 
rodziny. Jeżeli w domu są oso-
by bliskie, które miały kontakt 
z osobą objętą kwarantanną po 
tym, jak zetknęła się z korona-
wirusem, one też podlegają kwa-
rantannie - mówi B. Bandoła.

Mieszkańcy przebywający na 
kwarantannie nie są pozosta-
wieni sami sobie. Informacje o 
takich osobach przekazywane 
są ośrodkom pomocy społecznej 
w gminach, które skupiają się 
na pomocy osobom starszym, 
samotnym, niepełnosprawnym. 
Pomoc polega m. in. na zapew-

nieniu produktów żywnościo-
wych lub dostarczeniu gorącego 
posiłku.

Od 12 marca, początkowo 
do 25 marca, a następnie do 10 
kwietnia, zostały zawieszone 
zajęcia we wszystkich szkołach, 
przedszkolach i żłobkach. Nie 
oznacza to jednak, że w tym 
czasie uczniowie mają wolne 
od nauki. Nauczyciele powiato-
wych szkół już od pierwszych 
dni prowadzą nauczanie zdalne, 
w formach ustalonych w danej 
szkole. W tym celu wykorzysty-
wane są programy i aplikacje do 
komunikowania online. Nasi na-
uczyciele posługują się zarówno 
dziennikami elektronicznymi, 

jak i lubianymi przez uczniów 
aplikacjami typu WhatsApp czy 
Messenger. Nauczyciele wysyła-
ją linki z zadaniami i materiały 
do powtórek. Sprawdzają też, 
czy uczniowie wykonują zada-
nia. 

Nadal zamknięte są punkty 
gastronomiczne, puby i restau-
racje. Teraz serwują posiłki „na 
wynos” i z dowozem. Na liście 
przygotowanej przez starostwo, 
stale uaktualnianej (z adresem, 
telefonami i mailami), znalazło 
się kilkadziesiąt lokali m. in. z 
Pszczyny, Ćwiklic, Jankowic, Wi-
sły Małej, Piasku, Kobióra, Ru-
dziczki, Pawłowic, Pielgrzymo-
wic, Woli i Góry.                          (red.)

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się 3 marca, jeszcze przed potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa 
w naszym kraju.

- Praca oddanych lekarzy to 
przekonanie, że mamy się na kim 
oprzeć, skąd czerpać wiedzę i 
poczucie bezpieczeństwa - mówi 
starosta Barbara Bandoła, wrę-
czając najwyższe powiatowe wy-
różnienie. - Cieszę się, że mogę 
przyznać statuetkę osobie o nie-
zwykłym podejściu do drugiego 
człowieka.

F. Faruga obchodził niedawno 
90. urodziny. Jest najstarszym 
czynnym lekarzem naszego po-
wiatu. Pracę w pszczyńskim 
szpitalu rozpoczął w 1958 roku. 
Przez około 30 lat był także leka-
rzem oddziału ginekologicznego 
uzdrowiska w Goczałkowicach-
-Zdroju. Od 62 lat pracuje w 
ośrodku zdrowia w Suszcu, spra-

wując opiekę nad mieszkańcami 
gminy. Wspólnie z żoną Danutą 
mieszka w Suszcu.  

- Kiedy rozpoczynałem pracę 
w pszczyńskim szpitalu, na pal-
cach dwóch rąk mogłem poli-
czyć, ilu nas wtedy było. Dzisiaj 
jest ponad 200 lekarzy w powie-
cie. Wtedy pracowaliśmy dzień i 
noc - wspomina F. Faruga. 

- Nikt nigdy z ust doktora nie 
usłyszał: „nie mogę”, „nie mam 
czasu”, czy „nie teraz”. I tak jest 
do dzisiaj - mówi dr Marcin Le-
śniewski, dyrektor pszczyńskie-
go szpitala.

Życzenia przekazali laureatowi 
także samorządowcy: wójt Go-
czałkowic-Zdroju, Gabriela Pla-
cha, wójt Suszca, Marian Paw-
las, burmistrz Pszczyny, Dariusz 
Skrobol, oraz burmistrz Czecho-
wic-Dziedzic, Marian Błachut.     

(red.)
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Wójt zaapelował o rozwagę i odpowiedzialność
<  SUSZEC. Epidemia koronawirusa zamknęła gminne placówki oświaty i kultury. Zmienio-

ne zostały zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Suszcu. Ograniczono bezpośrednią 
obsługę mieszkańców, prosząc o kontakty telefoniczne i mailowe. Nieczynny jest ban-
kowy punkt kasowy oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Ze 
specjalnym apelem zwrócił się do mieszkańców wójt Marian Pawlas.  

DZIEcI DZIEcIoM sWój 
cuDoWNY śWIAT PrZEDsTAWIą 
<  SUSZEC. „Cudowny świat dzieciństwa” to temat nowego konkursu plastycznego, wymy-

ślony przez dzieci dla dzieci. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać 
do biura GOK w terminie do 15 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie na-
gród odbędzie się 1 czerwca br.

NAjlEPsZE kArTkI 
WIElkANocNE 
<  SUSZEC. Rozstrzygnięty został konkurs dla uczniów 

szkół podstawowych na najlepszą kartkę wielka-
nocną, którego celem było pobudzanie i rozwijanie 
aktywności twórczej, uwrażliwianie na piękno oraz 
podtrzymywanie tradycji i kultywowanie obyczajów. 
Jury oceniło 279 prac w trzech kategoriach wieko-
wych.
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„Z uwagi na ochronę naszego 
zdrowia i zdrowia innych, a tym 
samym uniknięcie dramatów 
zwracam się z apelem o ograni-
czenie wizyt w Urzędzie Gminy, 
placówkach pocztowych, ban-
kowych i innych miejscach do 
niezbędnego minimum - napisał 
M. Pawlas. Sprawy, które nie wy-
magają natychmiastowego zała-
twienia prosimy odłożyć na póź-
niejszy termin. Na plan dalszy 
powinny zostać odłożone zbędne 
wyjazdy, rozrywka.

Sprawa jest naprawdę poważ-
na w związku z ostatnimi zacho-
rowaniami na koronawirusa czy 
grypę. Przyjmijmy do wiadomo-
ści, że zarażać może każdy, za-
równo petent, jak i pracownik 
placówki. Nikt nie jest w stanie 
określić, czy już ktoś z nas nie 
jest nosicielem tego groźnego wi-
rusa. Zachorowanie na te choro-
by może odebrać waszym rodzi-
nom niemal wszystko, szczęście, 
marzenia o przyszłości, rozpad 
więzi społecznych. Bądźmy od-
powiedzialni, kontrolujmy się.

Tak naprawdę najskuteczniej-
szym i jedynym możliwym zna-
nym środkiem ochrony przed 
zarażeniem jest kwarantanna, 
tj. ograniczenie wyjścia z domu 
do niezbędnego minimum. Tylko 
w ten sposób możemy nie dopu-
ścić do pandemii, bo wtedy nikt 
nam nie będzie w stanie pomóc. 
Oczywiście, wzmożenie higieny 
osobistej, jak częste mycie rąk, 
niedotykanie twarzy, otwieranie 
drzwi łokciem itd. będą również 
pomocne w ograniczeniu rozsze-
rzania się epidemii.

Proszę o zdyscyplinowanie i 
bieżące śledzenie wszystkich ko-
munikatów SANEPIDU  i dosto-
sowywanie się do zaleceń” - napi-
sał M. Pawlas.

12 marca zawieszone zosta-
ły, jak w całym kraju, zajęcia w 
gminnych placówkach oświaty. 
Gminny Ośrodek Kultury rów-
nież został zamknięty, a wszyst-
kie zajęcia odwołane. Zaplano-
wane wydarzenia kulturalne w 
terminie do 15 kwietnia włącznie, 
w tym Niedziela z Bajką, Kino z 

Klasą oraz 8. Ogólnopolski Fe-
stiwal Animacji O!PLA również 
zostały odwołane. Nie odbyły się 
także w marcu szkolenia dla rol-
ników.  

W urzędzie ograniczono bez-
pośrednią obsługę mieszkańców, 
prosząc o kontakty telefonicznie 
pod numerami: (32) 449-30-50 
lub (32) 449-30-77 oraz mailowe 
- gmina@suszec.pl. Ci, którzy 
zgłaszają się do urzędu, mogą 
składać dokumenty niewymaga-
jące potwierdzenia do skrzynki 
przy wejściu. W przypadku doku-
mentów wymagających potwier-
dzenia czynności podejmują 
pracownicy po zgłoszeniu telefo-
nicznym z aparatu udostępnio-
nego przy wejściu, z którego wy-
starczy wybrać numer 50 lub 77.  

Decyzją Banku Spółdzielczego 
w Żorach, punkt kasowy znajdu-
jący się w Urzędzie Gminy został 
zamknięty do odwołania. Wpłat 
dokonywać można w oddziale 
tego banku w Suszcu przy ul. św. 
Jana 23. Bank zarekomendował 
realizowanie płatności bez uży-
cia gotówki - na przykład - za po-
mocą kart, poprzez bankowość 
elektroniczną i mobilną oraz wy-
konywanie przelewów i innych 
operacji bankowych w domu z 
użyciem konta on-line.

W związku z  narastającym za-
grożeniem epidemiologicznym 
i w trosce o bezpieczeństwo pu-
bliczne wójt M. Pawlas zamknął 
16 marca br. Punkt Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Ogrodowej w 
Suszcu. Punkt będzie nieczynny 
do odwołania.                               (red.)

W kategorii szkoły podstawo-
we klasy I-III pierwsze miejsce 
zdobyła Hanna Łuszcz z ZSP w 
Rudołtowicach. Wśród uczniów 
klas IV-VI najlepiej ocenione zo-
stały prace Jagody Pawliczek z 
ZSP nr 9 w Żorach oraz Weroniki 
Żemły z SP nr 6 w Pszczynie. W 
rywalizacji klas VII-VIII zwycię-
żyła Maja Błotnicka z SP nr 6 w 
Pszczynie. 

Przyznane zostały również 
drugie i trzecie miejsca oraz 
wiele wyróżnień. - Wszystkim 
uczestnikom konkursu oraz 
laureatom serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy do udziału w 
przyszłorocznym konkursie. O 
terminie wręczenia nagród lau-
reaci zostaną poinformowani te-
lefonicznie – piszą organizatorzy 
konkursu.                                   (KK)

Myśląc o nowym konkursie pla-
stycznym dla dzieci, Gminny 
Ośrodek Kultury w Suszcu po-
stanowił zapytać samych zain-
teresowanych, jaka tematyka 
by ich najbardziej interesowała. 
Grupa dziewczynek uczestniczą-
cych w zajęciach „Małych projek-
tantów”, po krótkiej naradzie, za-
proponowała temat: „Cudowny 
świat dzieciństwa”. 

Tematyka konkursu związa-
na jest ze światem dzieciństwa, 
jego fantazją, radością i ogromną 
energią, jaką ma w sobie dziecko. 
Dziecko, które na początku swej 
drogi jest jak biała kartka, która 
z czasem zostaje wypełniona róż-
nymi kolorami doświadczeń.

Konkurs skierowany jest do 
dzieci przedszkolnych i uczniów 
szkół podstawowych klas I do IV.

(KK)
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Moc pisanek, chrzanu 
i palm wielkanocnych
<  PSZCZYNA. Wielkanocne śniadanie, barwne pisanki, mycie nóg w potoku w Wielki 

Piątek, krzyżyki z gałązek palmy wielkanocnej w domu i na polu, święcenie ziemi, 
obijanie stóp suchymi śledziami, polewanie panien wodą, szynki, kiełbasy, baby. Zwy-
czaje, obrzędy i tradycje wielkanocne, także kulinarne. Wielowiekowe, śląskie. 

Trudno sobie wyobrazić Wielka-
noc bez barwionych jajek. Może 
nie takich, jak dawniej, kiedy 
zdobiono je kwiatami, ale rów-
nie barwnych i kolorowanych. 
Zwykle w cebuli ugotowanych. 
To najlepszy barwnik, naturalny. 
Jak się wrzuci jajka do sztucz-
nych barwników, mamy do czy-
nienia z chemią. Cebula jest 
tania, zdrowa, zawsze pod ręką 
w kuchni. A jajka są symbolem 
odradzającego się życia. 

W polskiej tradycji Święta 
Wielkanocne mają charaktery-

styczną oprawę kulinarną, nie-
mal jednakową dla wszystkich 
regionów. To wędzone szynki, 
kiełbasy, biały barszcz, baby i 
mazurki. Kiedyś na Śląsku ro-
biono słodkie chleby z baka-
liami, a potrawy święcono w 
domach, przed śniadaniem wiel-
kanocnym.  

Choć już nie tak powszech-
ny, ale przetrwał do dzisiaj zwy-
czaj trzymania wart przy Bożym 
Grobie. Był on bardzo charak-
terystyczny w czasach przedso-
borowych, czyli do lat 60-tych 

ubiegłego stulecia. Wtedy też ry-
tuały Wielkiego Tygodnia inaczej 
wyglądały. Świętowanie zaczy-
nano w niedzielę, więc czuwania 
przy Bożym Grobie trwały bez 
przerwy od piątku do niedziel-
nego poranka i rezurekcji. Te-
raz nocnych czuwań już prawie 
nie ma, a warty trzymają zwykle 
strażacy.     

Wiele zwyczajów uproszczono, 
niektóre zmiany wymusiła przy-
roda i nowoczesność. Kiedyś 
czymś normalnym było mycie 
się w potoku w Wielki Piątek. O 
świcie ludzie chodzili nad wodę, 
by przynajmniej nogi zamoczyć, 
co miało przynieść dobre zdro-
wie. Sądzono, że w tak szczegól-
nym czasie woda jest święta. Te-
raz potoki są zatrute i brudne i 
przestano się w nich myć - lepiej 
nie dotykać takiej wody, bo przy-
niesie jeszcze nieszczęście....

Był też zwyczaj obijania do-
mownikom nóg suchymi śledzia-
mi - gałązkami brzozy rankiem 
w Wielki Piątek. Nogi okładano 
zwłaszcza dzieciom, na pamiąt-
kę biczowania Jezusa. Starano 
się też pamiętać o tym, co działo 
się w Wielki Piątek. Stąd spoży-
wanie chrzanu na pamiątkę, że 
Jezusa pojono octem.

Część zwyczajów wielkanoc-
nych wywodzi się z kultury rol-
nej. Jeden z obrzędów wygląda 
w ten sposób, że rolnicy wycinają 
z palmy wielkanocnej patyczki i 

składają je w kształt krzyżyka. I 
takie krzyżyki wtykano w ziemię, 
na każdym kawałku pola, w każ-
dym jego rogu. Stawiano je także 
w najwyższym miejscu w domu - 
na poddaszu, ale także czasami 
przy zwierzętach. Krzyż ma chro-
nić przed złem. Być może jeszcze 
takie zwyczaje ktoś pielęgnuje do 
tej pory. 

Przed złem chronić mają także 
palmy wielkanocne. Na Śląsku 
zwykle palma musi być tradycyj-
na, z zielonych gałązek - bazi, ja-
łowca, wierzby. To ma swoją sym-
bolikę. Umieszcza się ją przed 
domem, żeby chroniła przed 
uderzeniem pioruna, przed nie-
szczęściem. Jak przychodził 
Wielki Piątek zeszłoroczną pal-
mę podpalało i okadzało nią dom 
i zabudowania gospodarcze. Po-
piół rozsiewano natomiast na 
polach. 

Palmy mają wiele znaczeń. W 
różnych celach były używane, 
również leczniczych. Połykano 
- na przykład - bazie, bo wie-
rzono, że mają służyć dobremu 
zdrowiu. To rzadki obrzęd, ale 
do dzisiaj niektórzy go prakty-
kują.

Pozostał zwyczaj biegania z 
wodą za pannami. Dziewczyny 
polewano po to, żeby fajne dzie-
ci rodziły. Miało więc w sobie to 
polewanie symbolikę o zabar-
wieniu erotycznym. Po to pod-
lewa się przecież kwiat, żeby się 
lepiej rozwijał i piękne owoce 
wydawał. Teraz ten zwyczaj ma 
charakter bardziej ulicznych za-
baw niż zalotów. Leje się, czym 
popadnie i kogo popadnie.

Wirus zatrzyma w bezruchu 
wiele wielkanocnych tradycji. 
Oby tylko w tym roku.

Wiesław Kosterski 
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Początek i koniec - historia dwóch dekad „Gazety Pszczyńskiej” 
<  POWIAT. Reporterska misja, wyjątkowe tradycje i wspomnienia. Niezliczona ilość wiadomości z powiatu pszczyńskiego zapisana na łamach około pół 

tysiąca wydań. „Gazeta Pszczyńska” przeszło 20 lat gościła w domach wielu Czytelników.  
Historię tytułu od początku 
tworzyły dziesiątki zaangażo-
wanych osób, których nazwisk 
i dokonań nie sposób wymienić 
w jednym artykule. Dziennika-
rze i wydawcy, osoby odpowie-
dzialne za marketing i reklamę, 
pracownicy zajmujący się skła-
dem, łamaniem tekstów i grafi-
ką, drukarze, kolporterzy oraz 
wszyscy sympatycy redakcji. 
Każdy z nich miał swój znaczą-
cy wkład w działalność pisma, 
które przez lata dostarczało 
niezliczoną ilość wiadomości 
mieszkańcom naszego powiatu. 

Pierwszy numer „Gazety 
Pszczyńskiej” z podtytułem 
Niezależne Pismo Informacyj-
ne ukazał się 27 lipca 1999 roku. 
Założycielem, wydawcą i re-
daktorem naczelnym periody-
ku był pszczyński dziennikarz, 
Wacław Zmarlak. Dwutygodnik 
jako pierwszy w przestrzeni 
lokalnej drukowany był w ca-
łości w pełnym kolorze. Jak pi-
sała ówczesna redakcja pisma, 
jej zadaniem było wypełnienie 
luki informacyjnej w powiecie 
pszczyńskim i koncentracja 
uwagi na tematach porusza-
nych marginalnie lub pomija-
nych w całości: „Pragniemy po-
kazać codzienne życie zwykłego 
mieszkańca tej ziemi na której 
żyjemy, decyzje władz samo-
rządowych powiatu i gmin, ale 
i także opinie społeczne na te-
mat trafności podejmowanych 
działań radnych, starosty, bur-
mistrza, czy wójtów”. Artykuły 
redagowali lokalni reporterzy 
oraz Czytelnicy, których wia-
domości wypełniały dużą część 
„Gazety”. Redakcja znajdowała 
się przy ul. Zdrojowej 2, z bie-
giem czasu przenosząc się bliżej 
centrum, do budynku przy ul. 
Kopernika 14. Pismo drukowa-
no początkowo w drukarni w 
Krakowie, a następnie w tyskiej 
firmie Pergamon.    

- W październiku 2004 roku za 
namową ówczesnych władz Sta-
rostwa Powiatowego w Pszczy-
nie zdecydowałem się przeka-
zać w ręce samorządu „Gazetę 
Pszczyńską”. Przyświecał temu 
cel stabilności finansowej ty-
tułu oraz jeszcze większa ilość 
informacji służąca mieszkań-
com naszego powiatu - wspo-
mina Wacław Zmarlak. Od tego 
czasu wydawaniem zajęła się 
spółka Centrum Przedsiębior-
czości w Woli (obecnie zarzą-
dzająca Szpitalem Powiatowym 
w Pszczynie). Funkcję redaktora 
naczelnego przez pierwsza dwa 
miesiące pełnił nadal Wacław 
Zmarlak. W listopadzie 2004 r. 
zrezygnował ze stanowiska, za-

kładając następnie nowy nieza-
leżny dwutygodnik - Pszczyński 
Przegląd Forum. 

10 grudnia 2004 r. zmienio-
no podtytuł „Gazety Pszczyń-
skiej” na Pismo Informacyjne. 
Od tego czasu zaniechano tak-
że ciągłości numeracji wydań. 
Rolę naczelnego objął znany 
beskidzki dziennikarz inter-
wencyjny Radia Eska, telewizji 
TVP i TVB, Daniel Dziewit, a re-
dakcja przeniesiona została do 
kamienicy przy ul. Bogedaina 
2. - W tym okresie postawiliśmy 
na rozbudowę zespołu redak-
cji, rozwój i zmiany techniczne, 
zwiększenie sprzedaży. Po raz 
pierwszy pojawił się interne-
towy odpowiednik „Gazety” w 
postaci portalu www.infopres.
pl. Od lipca do końca 2005 roku 
funkcję redaktora naczelnego 
objęła reporterka Justyna Gał-
ka, a wydawcą dzierżawiącym 
tytuł od CP stało się Beskidzkie 
Centrum Promocji i Reklamy 
Daniel Dziewit. Za druk odpo-
wiedzialna była tyska drukar-
nia Agora. W naszych mediach 
oprócz sporej dawki informacji 
o lokalnych wydarzeniach nie 
brakowało tekstów o charak-
terze śledczym oraz tematów 
kontrowersyjnych - opowiada 
Daniel Dziewit. 

Początkiem 2006 roku no-
wym właścicielem i zarazem 
wydawcą „Gazety Pszczyńskiej 
- Pisma Informacyjnego” został 
Salon Komputerowy „Terrabit” 
Janusz Hess. Redakcja pisma 
kilkakrotnie zmieniała swo-
ją siedzibę, najdłużej jednak 
działała w pobliżu pszczyńskiej 
starówki przy ul. Warownej 14, 
a od 2013 roku w nowo wybudo-
wanym budynku wydawcy przy 
ul. Wodzisławskiej 36B. Konty-
nuowano również prowadzenie 
strony www.infopres.pl (zało-
żonej wspólnie z poprzednim 
wyd. BCPiR Daniel Dziewit), 
zmienionej w 2014 roku na www.
pszczynska.pl.  

Pierwszy egzemplarz „Ga-
zety”, pod skrzydłami nowe-
go wydawnictwa ukazał się 26 
stycznia 2006 roku. Zespołem 
dziennikarzy pokierowała ów-
czesna studentka filologii pol-
skiej, współpracująca z poprzed-
nim składem redakcji, Marcela 
Grzywacz (z/d Pniok). Stanowi-
sko redaktor naczelnej pełniła 
do marca 2015 roku. Kolejnie 
funkcję naczelnego do czerwca 
2019 roku piastował doświad-
czony, wieloletni dziennikarz 
„Gazety Pszczyńskiej” Jacek 
Bielenin. Ostatnim redaktorem 
naczelnym został śląski reporter 
współpracujący m.in. z „Dzien-

nikiem Zachodnim” i miesięcz-
nikiem „Śląsk”, historyk, repor-
tażysta, Wiesław Kosterski.   

- Misja „Gazety Pszczyńskiej” 
opierała się przede wszystkim 
na poruszaniu tematów społecz-
nych. Dziennikarze oraz współ-
pracujący z redakcją reporterzy 
z uwagą wsłuchiwali się w głos 
mieszkańców ziemi pszczyńskiej 
- ich problemy, osiągnięcia i pla-
ny. Dociekali prawdy, konfron-
towali odmienne stanowiska. 
Zawsze w centrum najważniej-
szych wydarzeń lokalnej polity-
ki, gospodarki, oświaty, kultury, 
rozrywki i sportu. Zawodowa 
pasja, zaangażowanie i różne 
spojrzenia na lokalną przestrzeń 
stały się wizytówką tytułu - pod-
kreśla Marcela Grzywacz, spra-
wująca najdłużej funkcję redak-
tor naczelnej. - W dobie mediów 
internetowych, dziennikarze, z 
którymi miałam zaszczyt współ-
pracować, pisali o najważniej-
szych wydarzeniach jako pierwsi 
na lokalnym i regionalnym ryn-
ku medialnym, odkrywali ważne 
tematy, nadawali ton dyskusji. 
To była największa wartość Ga-
zety – dodaje. 

Integralną częścią czasopi-
sma od 23 stycznia 2007 r. był 
dodatek sportowy wydawany do 
końca 2009 roku jako „Gazeta 
Sportowa”, a od stycznia 2010 
r. jako  „Sps24 - Strefa Pszczyń-
skiego Sportu”. Jego inicjato-
rem był związany z pszczyńskim 
sportem Radosław Jeleń. Łamy 
dodatku na przestrzeni lat reda-
gowali kolejno: Michał Pawlak, 
Tomasz Kropidło, Jacek Biele-
nin i Paweł Przybyła. Publiko-
wano w nim m.in. najświeższe 
wiadomości z pszczyńskiej mu-
rawy, poczynania zawodników 
lokalnej siatkówki, badmintona, 
czy lekkiej atletyki. Każdy kibic 
mógł znaleźć tutaj szczegółowo 
prowadzone wyniki meczów, 
tabele, wywiady z trenerami i 
sportowcami, jak również zapo-
wiedzi imprez. Ostanie wydanie 
ukazało się 17 grudnia 2019 r.   

Oprócz stałych stron informa-
cyjnych pojawiały się również 
inne dodatki, takie jak: „Gazeta 
Seniora”, „Gazeta Świąteczna”, 
„Skarb Kibica”, program TV, 
reklamowe wkładki branżowe, 
specjalne strony wyborcze.  

Dla miłośników literatury 
pięknej od lat swoją stałą rubry-
kę poetycką prowadził pszczyń-
ski poeta, Wacław Kostrzewa. 
Przeczytać w niej można było 
nadesłane wiersze oraz cenne 
uwagi dla ich autorów. 

Redakcja nie zapominała o 
sympatykach zabaw z nagro-
dami. Za poprawnie rozwiązane 

hasła krzyżówek rozlosowano 
setki biletów do kina, w konkur-
sie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, wnuki wygrywały dla dziad-
ków pobyty w goczałkowickim 
uzdrowisku, a biorący udział w 
wakacyjnych zabawach fotogra-
ficznych mieli okazję spędzać 
weekendy w górskich pensjo-
natach. Zapaleni sportowcy na-
tomiast ochoczo rywalizowali 
w organizowanym przez 10 lat 
Turnieju Piłki Nożnej Plażowej 
o Puchar Wydawcy „Gazety 
Pszczyńskiej”. 

Szczególnym konkursem, 
skierowanym do zdolnych re-
porterów amatorów był Kon-
kurs Dziennikarski im. Agniesz-
ki Wojtali (2014-2017), któremu 
patronowały pszczyńskie wła-
dze samorządowe i instytucje 
kultury. Upamiętniał on naszą 
tragicznie zmarłą redakcyjną 
koleżankę, która w swojej dłu-
goletniej pracy napisała wiele 
znaczących artykułów i felieto-
nów, a jej zaangażowanie zawo-
dowe było godne naśladowania. 
Przez IV edycje kapituła kon-
kursowa wyłoniła i uroczyście 
nagrodziła kilkunastu autorów, 
nie parających się pisaniem za-
wodowo. Nadsyłane prace in-
spirowane ziemią pszczyńską 
ukazywały nietuzinkowe opo-
wieści o ludziach,  miejscach 
i wydarzeniach wartych zapa-
miętania. Pokłosiem konkursu 
stał się wydany w 2019 r. zbiór 
nagrodzonych tekstów pt. „Bli-
skie historie - ludzie z pasją, 
miejsca z duszą”. 

Przez ponad 20 lat „Gazeta 
Pszczyńska” opublikowała spo-
rą ilość reklam, ogłoszeń i tek-
stów sponsorowanych ukazują-
cych bogatą ofertę lokalnych i 
regionalnych przedsiębiorstw. 
Wpływy z tych publikacji każ-
dego miesiąca wspierały dzia-
łalność redakcji. Wśród pra-
cowników działu marketingu, 
najdłużej swoją profesję wyko-
nywał, od lat związany z bran-
żą reklamową w mediach, Jan 
Paliczka (od sierpnia 2005 r. do 
lipca 2018 r.). 

Przez ostatnie lata pszczyń-
ski dwutygodnik drukowany 
był w Agorze w Tychach, Pro 
Media w Opolu i Polskapres-
se w Sosnowcu. Kolportowany 
był do każdej z 6 gmin powiatu 
pszczyńskiego (Goczałkowic-
-Zdroju, Kobióra, Miedźnej, 
Pawłowic, Pszczyny, Suszca). 
Osobą odpowiedzialną za jego 
dystrybucję od 1999 do 2020 
roku był najstarszy pracownik 
„Gazety”, 79-letni pszczynia-
nin, Szczepan Jary. Do same-
go końca dostarczał i dbał, by 
wszystkie egzemplarze na czas 
docierały do ponad 100 punk-
tów prasowych. 

Pod szyldem obecnej „Grupy 
Terrabit” Janusz Hess (kom-
pleksowe usługi poligraficzne, 
reklamowe i medialne), która 
nieprzerwanie przez 14 lat wy-
dawała czasopismo, ukazało 
się w sumie 341 numerów! W 
dniu 31 marca 2020 r. redak-
cja oddała w ręce Czytelni-
ków ostatnie wydanie „Gazety 
Pszczyńskiej - Pisma Informa-
cyjnego”.  

Tomasz Gruca 

ciekawostka! 
Po raz pierwszy tytuł „Gazeta Pszczyńska” pojawił się 24 lutego 1991 roku. cza-
sopismo wydawane było przez Pszczyńskie Towarzystwo Gospodarcze, a na-
stępnie przez Przedsiębiorstwo Eksportowo-Produkcyjne kOMET z Pszczyny. 
współzałożycielem tygodnika był pochodzący z krakowa, właściciel cegielni ze 
Starej wsi, z zamiłowania dziennikarz, wojciech Bertisch. Stanowisko redaktora 
naczelnego pełniła Grażyna Goszcz, a kolejnie wojciech kościelny. w Gazecie 
znaleźć można było informacje dotyczące funkcjonowania prywatnej przed-
siębiorczości, systemu podatkowego, działalności eksportowo-importowej, ceł 
krajowych, organizacji gospodarczych i firm konsultingowych. Publikowano 
również aktualności samorządowe, polityczne, kulturalne oraz program TV. Na 
ostatnim zachowanym egzemplarzu widnieje data 2 lutego 1992 r. w sumie 
ukazało się około 30 wydań. gazeta nie nawiązywała historią do nowego 
dwutygodnika założonego w 1999 roku.
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Jest nas coraz więcej! 
Przybywa mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego. Sprawdzamy, ile w 2017 r. 
urodziło się dzieci, ile zmarło osób 
i ile zawarto ślubów

>>  Czytaj na str. 12

Kulejące Anioły 
mają swój pałac!
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W święto Trzech Króli otwarto Dom Kulejących Aniołów w Piasku
>>  Czytaj na str. 13
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Powiat to 
mieszkańcy. Mimo 
smogu i korków

Czym żyli mieszkańcy powiatu 
pszczyńskiego w minionym roku? 
Redakcja „Gazety Pszczyńskiej” 
wybrała Wydarzenie Roku i Lipę 
Roku

>> CZYTAJ NA STR. 2

Jakie inwestycje
w gminach?

Końcem grudnia ub. 
roku w gminach powiatu 
pszczyńskiego przyjęto budżety 
na 2018 r.

>> CZYTAJ NA STR. 9

Ulicami Woli 
przeszedł Orszak 
Trzech Króli

W święto Trzech Króli w wielu 
miejscowościach organizowane 
były radosne orszaki

>> CZYTAJ NA STR. 12
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NIEoDPŁATNE PorADY PrAWNE 
I oBYWATElskIE PrZEZ TElEFoN
<  POWIAT. Starosta pszczyński zarządzeniem z 23 marca br. wprowadził, w związku z sy-

tuacją epidemiologiczną, szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych 
porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nowe zasady weszły 
w życie 24 marca br. i będą obowiązywać do odwołania.

ZA KRZYŻEM ROZBłYSKA PORANEK ZMARTWYChWSTANIA
<  POWIAT. W czasie Triduum Paschalnego, w Wielki Piątek, w kościele katolickim odbywają się nabożeństwa o charakterze adoracyjnym, odtwarzają-

ce w symboliczny sposób drogę Jezusa na śmierć i złożenie do grobu. Również przez lata w naszym powiecie zakorzeniło się kilka tradycji związanych 
z Drogą Krzyżową.

są PIENIąDZE, BęDZIE
TErMoMoDErNIZAcjA
<  PSZCZYNA. Ratusz otrzyma 800 tys. zł dofinansowania 

na realizację inwestycji, która poprawi efektywność 
energetyczną w budynkach wielorodzinnych w Pszczy-
nie i łące. Wartość przedsięwzięcia została zaplanowa-
na na kwotę 1 mln 220 tys. zł. Roboty będą wykonywa-
ne w tym i przyszłym roku.

Porady prawne i obywatelskie 
udzielane będą teraz wyłącznie 
podczas rozmów telefonicznych 
z innych miejsc niż lokal, w któ-
rym znajduje się punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Realizowane będą 
według kolejności zgłoszeń, któ-
re dokonuje się telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy urzędu pod numerem 
telefonu: (32) 449-23-78.

Starostwo informuje, że przed 

uzyskaniem nieodpłatnej pomo-
cy prawnej osoba do tego upraw-
niona składa za pośrednictwem 
e-mail kompletnie wypełniony 
wniosek o uzyskanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego za pośrednictwem 
rozmowy telefonicznej, zawiera-
jący oświadczenie, że nie jest w 
stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej.

Skan lub zdjęcie podpisanego 
wniosku wraz z oświadczeniem 

należy przesłać do Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie drogą 
elektroniczną na adres niepelno-
sprawni@powiat.pszczyna.pl a 
następnie oczekiwać na wyzna-
czenie terminu porady.

W wyjątkowych sytuacjach, 
uzasadnionych brakiem dostępu 
do internetu, osoba potrzebują-
ca nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub porady obywatelskiej może 
złożyć wniosek o uzyskanie takiej 
pomocy (wraz z oświadczeniem) 
przez telefon numer (32) 449-23-
78, uprawnionemu pracownikowi 
Referatu ds. Obsługi Osób Nie-
pełnosprawnych.

Po złożeniu wniosków dro-
gą mailową lub telefoniczną, 
pracownik Referatu ds. Obsłu-
gi Osób Niepełnosprawnych 
umawia na nieodpłatną pora-
dę prawną, przekazując dane 
kontaktowe tj. numer telefonu 
adwokatowi, radcy prawnemu 
lub doradcy obywatelskiemu 
pełniącemu dyżur telefoniczny. 
Ci kontaktować się będą z wnio-
skodawcą telefonicznie z numeru 
zastrzeżonego.

Praca punków nieodpłatnej 
pomocy zostanie wznowiona na 
dotychczasowych zasadach z 
chwilą ustania zagrożenia zwią-
zanego z COVID-19.               (red.)

Jedną z praktykowanych w 
Pszczynie jest Droga Krzyżo-
wa Ulicami Miasta. W procesji 
biorą udział zarówno dzieci, 
młodzież, jak i starsi. Mieszkań-
cy przygotowują stacje drogi 
krzyżowej, niosą krzyż. Służby 
porządkowe czuwają nad bez-

pieczeństwem, a straż pożarna 
i brać górnicza asystuje z po-
chodniami.

W zeszłym roku procesja pro-
wadziła sprzed kościoła Wszyst-
kich Świętych przez Rynek, ul. 
Chrobrego, Korfantego i Jagieł-
ły, kończąc w kościele Podwyż-

szenia Krzyża Świętego. Wierni 
odczytali krótkie rozważania. 
Palące się pochodnie tworzyły 
nastrój zadumy i wyciszenia. 

Nową formą upamiętnienia 
Męki Pańskiej jest Ekstremalna 
Droga Krzyżowa zainicjowana 
w 2009 roku w Krakowie przez 
ks. Jacka Stryczka. Co roku od-
bywa się ona w okresie Wielkie-
go Postu w ponad 100 polskich 
miastach. EDK polega na przej-
ściu co najmniej 40 km trasy, 
na której rozmieszczonych jest 
14 stacji. Uczestnicy maszerują 
nocą, w milczeniu, rozważając 
poszczególne stacje.

W 2019 roku po raz drugi w 
Czarkowie zorganizowana zo-
stała Ekstremalna Droga Krzy-
żowa. Jej hasło brzmiało - „Ko-

ściół XXI wieku”. Na chętnych 
do zmierzenia się z własnymi 
słabościami, bólem i zmęcze-
niem, otwartych na odkrycie 
swoich możliwości, swej siły i 
odwagi czekały dwie trasy: św. 
Charbela o długości około 40 
km oraz św. Józefa Robotnika o 
długości 24 km.

W zeszłym roku również w 
Studzionce odbyła się Ekstre-
malna Droga Krzyżowa deka-
natu pawłowickiego. Wzięło w 
niej udział około 400 osób. Do 
wyboru mieli trasę czerwoną 
św. Jana Pawła II - 45 km (Stu-
dzionka - Skoczów - Ustroń - 
Wisła, Kościół p.w. Wniebowzię-
cia NMP), niebieską św. Ojca 
Pio - 40 km (Studzionka - Paw-
łowice - Warszowice - Mizerów 

- Brzeźce - Czarne Doły - Wisła 
Mała - Studzionka) oraz zieloną 
św. Bartolo Longo - 21 km (Stu-
dzionka - Wisła Mała - Pawłowi-
ce - Studzionka). 

W 2019 roku Ośrodek Matki 
Bożej Różańcowej po raz dzie-
siąty przygotował Drogę Krzy-
żową w formie teatru cieni. 
Uczestnicy wcielili się w postaci 
z poszczególnych stacji Drogi 
Krzyżowej. Stacje przeplatane 
były wielkopostnymi rozważa-
niami oraz pieśniami. Spotka-
nia z teatrem cieni odbyły się 
w parafii Podwyższenia Krzyża 
św. i Matki Bożej Częstochow-
skiej w Pszczynie, św. Stanisła-
wa w Suszcu oraz w Pawilonie 
„Wrzos” w Uzdrowisku Goczał-
kowice-Zdrój.                         (KK)

- To dobra wiadomość. W ostat-
nim czasie koncentrujemy się 
na przeciwdziałaniu pandemii 
koronawirusa. Ograniczyliśmy 
kontakt mieszkańców z urzęd-
nikami. Urząd jednak cały czas 
pracuje. Każda złotówka pocho-
dząca ze środków zewnętrznych 
oznacza dla nas oszczędności. 
Pamiętajmy, że w zakresie ochro-
ny środowiska wiele działań 
przed nami - mówi burmistrz Da-
riusz Skrobol.  

Projekt przewiduje zrealizo-
wanie kompleksowych prac ter-
momodernizacyjnych w budyn-
kach komunalnych w Pszczynie 
przy ul. Staromiejskiej, Koper-
nika i Wodzisławskiej (wraz z 

modernizacją kotłowni) oraz w 
Łące przy ul. Tysiąclecia. Kom-
pleksowa modernizacja budyn-
ków wielorodzinnych poprawi 
ich efektywność energetyczną. 
Prace obejmować będą m. in. 
ocieplanie przegród, wymianę 
okien lub drzwi oraz wymianę 
lub modernizacji źródeł ciepła i 
instalacji grzewczych. Dzięki tym 
zabiegom zmniejszone zostaną 
wartości wskaźników rocznego 
zapotrzebowania na energię. 

Według planów, wartość ter-
momodernizacji sięgnie kwoty 1 
mln 220 tys. zł. Prace rozpoczną 
się w tym roku. Ich zakończenie 
powinno zaś nastąpić w roku 
przyszłym.                                    (red.)
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Daniel Dziewit, publicysta, autor,  były redaktor naczelny „Gazety Pszczyńskiej”. 
Na jej łamach po raz ostatni zaprasza Czytelników do kontaktu poprzez jego książki. 
To prawdziwe historie, niepudrowane, oddające klimat życia społeczno-
-gospodarczego ostatniej dekady. Książka Przeliczeni – tajemnice galerii handlowych 
odbiła się głośnym echem w Polsce i za granicą, Franczyza – fakty i mity otrzymała 
nominację do Książki Roku 2019 „Dziennika Gazety Prawnej”, zaś Kiedy odchodzą… 
zawiera historie osób dotkniętych samobójstwem, a pojawi się w sieci w maju tego 
trudnego 2020 roku, kiedy świat się zatrzymał i wielu ludzi z obawą patrzy w przyszłość.

Czas spędzony w Pszczynie był wyjątkowy w moim życiu. Serdecznie dziękuję 
redakcji. Życzę Wydawcy i Czytelnikom z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wewnętrznej siły, przewartościowania i niepopadania w skrajne nastroje.

Daniel Dziewit

poleca
v i d e o g r a f . p l

w w w . k i e d y o d c h o d z a . p l

wewnętrznej siły, przewartościowania i niepopadania w skrajne nastroje

w w w . k i e d y o d c h o d z a . p l

W związku z obecną sytuacją, jestem zmuszony do zaprzestania wydawania pi-
sma informacyjnego „Gazeta Pszczyńska”. Moja przygoda z tytułem rozpoczęła 
się przeszło 14 lat temu. Pierwsze wydanie ukazało się w pamiętną mroźną noc, 
tuż po północy, 26 stycznia 2006 roku. Wszystkiemu towarzyszył duży stres, ale  
i satysfakcja z ukończonej pracy nad pierwszym numerem. Od tego czasu Gazeta 
ukazywała się dla Państwa regularnie co dwa tygodnie. Pod egidą Grupy Terrabit 
Janusz Hess do chwili obecnej pojawiło się 341 wydań, a sprzedaż wyniosła około 
1 470 000 egzemplarzy. 

Docieraliśmy do Czytelników z całego powiatu pszczyńskiego. I właśnie w tym 
miejscu chciałem bardzo podziękować Wam drodzy Czytelnicy! Dziękuję za Wasze 
zainteresowanie i aktywność, które dawały nam siłę do pracy i wydawania kolej-
nych numerów. 

Dziękuję również za zaufanie naszym przedsiębiorcom, którzy widzieli sens pre-
zentowania swoich usług i produktów na łamach czasopisma. Jest mi niezmiernie 
miło, że przez wiele lat mogliśmy prezentować działalność niezliczonej ilości firm 
z powiatu pszczyńskiego oraz wielu miast woj. śląskiego i kraju. Bez Was nie było-
by możliwe realizowanie misji, którą od tylu lat wykonywali wszyscy pracownicy 
„Gazety Pszczyńskiej”.  

Dziękuję władzom samorządowym za współpracę z dziennikarzami naszej re-
dakcji.  Prawdą jest, że ideą „Gazety Pszczyńskiej” jako jedynego pisma powia-
towego miała być integracja informacyjna, scalanie wszystkich 6 gmin powiatu 
pszczyńskiego. Niestety nie znalazła ona aprobaty wśród władz niektórych gmin. 

Dziękuję bardzo obecnemu burmistrzowi Pszczyny, Dariuszowi Skrobolowi oraz 
dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Maciejowi Stieberowi za 
wykonanie milowego kroku ku możliwości wydawania naszego tytułu w 2006 
roku. Grupa Terrabit została postawiona przed bardzo dużym wyzwaniem, ale to 
Wy wierzyliście, że nasza praca ma sens i zostanie doceniona przez odbiorów.  

Szczególne podziękowania za wiele lat współpracy składam samorządowcom 
śp. Józefowi Tetli, śp. Henrykowi Studzieńskiemu i Krystianowi Szostakowi. Bar-
dzo serdecznie dziękuję staroście pszczyńskiemu poprzednich kadencji, Pawłowi 
Sadzy za profesjonalną, rzeczową oraz pełną zaufania współpracę z redaktorami 
„Gazety Pszczyńskiej”, a także bezpośrednio z Moją osobą.  

Dziękuję obecnym władzom powiatu pszczyńskiego, staroście Barbarze  
Bandole oraz Szymonowi Sekcie i  Markowi Dutkowskiemu. Bardzo dziękuję Iwo-
nie Kwiatkowskiej za pomoc i wsparcie na każdym froncie współpracy. Dzięku-
ję dyrektorowi Pszczyńskiego Centrum Kultury, Michałowi Czernkowi. Dziękuję 
Dariuszowi Zubrowi za wspólne działania przy tematach i wydarzeniach sporto-
wych.

„Gazeta Pszczyńska” była także patronem medialnym wielu organizowanych 
imprez kulturalnych i rozrywkowych w całym powiecie pszczyńskim. Realizowa-

ła przez lata bardzo sporo własnych inicjatyw, takich jak: Turniej Piłki Nożnej 
Plażowej o Puchar Wydawcy „Gazety Pszczyńskiej” organizowany w Ośrodku nad 
Dokawą, czy Dzień Kobiet na pszczyńskim rynku (w konwencji lat minionych  
z goździkiem w ręku, rajstopami i pierścionkiem z oczkiem). 

W tym miejscu przyszedł czas na najważniejsze podziękowania dla niezwykłych 
osób, które współtworzyły ten tytuł. Chyba nie sposób wymienić ich wszystkich, po-
nieważ było ich naprawdę bardzo wiele. W pierwszej kolejności dziękuję redaktor 
naczelnej, Marceli Grzywacz (z/d Pniok) oraz jej następcom Jackowi Bieleninowi  
i Wiesławowi Kosterskiemu, dziennikarzom i osobom współpracującym z redak-
cją,  śp. Agnieszce Wojtali, Katarzynie Grandzie, Magdalenie Sojce, Karolinie  
Kawalec, Ewelinie Załuckiej, Renacie Kuroczyckiej, Robertowi Kwiatkowskiemu, 
Piotrowi Łapie, Pawłowi Komrausowi, Sylwi Walkowicz, Natalii Siucie, Alek-
sandrze Wolczyńskiej-Zmełty, Magdalenie Jóźwiak, Martynie Niesyto, Adriannie  
Ryłce, Katarzynie Kłym, Justynie i Damianowi Okręta oraz Natalce Modrzew-
skiej, jak również redaktorom sportowym, Radosławowi Jeleniowi, Michałowi  
Pawlakowi, Tomaszowi Kropidle i Pawłowi Przybyle.   

Szczególne podziękowania dla działu marketingu, mianowicie Janku Paliczka - 
dziękuję bardzo za olbrzymi wkład, ogromną naukę i dotrzymanie słowa, Tomaszu 
Gruca - twój profesjonalizm i zaangażowanie pomimo kłód rzucanych pod nogi są 
nieocenione - bardzo, bardzo dziękuję. 

Dziękuję także całej naszej ekipie firmowej z grafikami na czele, za profesjonal-
ny skład Gazety oraz trzymanie ręki nad szatą graficzną: Łukaszowi Kwaśniew-
skiemu, Wojciechowi Zielińskiemu, Danielowi Czarnowusowi, Marcie Rudziele-
wicz, Krystianowi Żelazo, Katarzynie Żelazo, Krzysztofowi Zdunowi, Marcinowi  
Zdunowi, Jarosławowi Kaczorowi, Patrykowi Pachutowi i wszystkim, którzy 
wkładali swoją pracę, aby każde wydanie mogło ujrzeć światło dzienne. 

Dziękuję Szczepanowi Jaremu, który od samego początku, czyli 2006 roku (a 
jeszcze wcześniej od 1999 r.) dzielnie kolportował nasz dwutygodnik do punktów 
sprzedażowych powiatu pszczyńskiego oraz niezawodnym kolporterom - Gabrieli 
Teterycz oraz Józefowi Symonowiczowi. 

Wszystkich, których nie wymieniłem, a mieli swój wkład i z zaangażowaniem 
tworzyli historię „Gazety Pszczyńskiej” również bardzo dziękuję!

Dziękuję mojemu synowi Witoszowi, który z rocznika 2006 wyrastał i aktyw-
nie uczestniczył w wielu wydarzeniach minionych 14 lat, o których pisaliśmy  
w „Gazecie Pszczyńskiej”.

Mam jeszcze nadzieję, że w bliższej lub dalszej przyszłości wrócą czasy, kiedy 
zatęsknimy za papierowym wydaniem naszej lokalnej Gazety, a wznowienie jej 
wydawania będzie wciąż miało sens.

Z wyrazami szacunku, 
wydawca „Gazety Pszczyńskiej”, Janusz Hess

DroDZY MIEsZkAńcY PoWIATu PsZcZYńskIEgo, cZYTElNIcY „gAZETY PsZcZYńskIEj”, PArTNErZY BIZNEsoWI!
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Burmistrz Pszczyny informuje, że na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Pszczynie
o adresie bip.pszczyna.pl, zamieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych:

1. do sprzedaży, położonych w:
• Rudołtowicach w rejonie ul. Witosa, działka nr 461/28 (zarządzenie nr SG.0050.631.2020);
• Wiśle Wielkiej przy ul. Mlecznej, działka nr 886/105 (zarządzenie nr SG.0050.641.2019).

2. do wydzierżawienia, położonych w:  
• Piasku przy ul. Jana Kochanowskiego, część działki nr 1367/92 (zarządzenie nr SG.0050.630.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.633.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.634.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.635.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.636.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.637.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.638.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działek nr 601/877 oraz 701/761 (zarządzenie nr SG.0050.639.2020);
• Pszczynie przy ul. Rubinowej, część działki nr 601/877 (zarządzenie nr SG.0050.640.2020);
• Pszczynie przy ul. Jana Roehricha, część działki 1202/153 (zarządzenie nr SG.0050.643.2020);
• Pszczynie przy ul. Dworcowej, część działki nr 1210/48 (zarządzenie nr SG.0050.644.2020).

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 tekst jedn.) 
oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z dnia 18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity)

z a w i a d a m i a m  

o wszczęciu  postępowania, z wniosku Wójta gminy 
Pawłowice o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej p.n.: 
„Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach”.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwesty-
cji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem wskazano 
działki podlegające podziałowi: 
1640/197, 829/169, 2243/161, 1118/141, 2039/146, 
2587/227, 2585/197, 2589/241, 2591/230, 2615/198, 
1892/198, 1894/198, 2220/230, 2088/230, 2093/225, 
2413/198, 2073/161, 2349/160, 1240/142, 152, 
414/137, 735/140, 784/183, 795/222, 825/167, 
834/191, 1588/151, 1761/169, 1895/198, 1971/198, 
2037/156, 2085/142, 2087/142, 2092/241, 
2145/159, 2149/161, 2168/161, 2221/227, 
2331/159, 2338/159, 2376/155, 2836/136, 138, 
170, 477, 783/183, 789/191, 791/201, 797/222, 
833/190, 1387/198, 1589/151, 1762/169, 1935/182, 
2036/157, 2038/146, 2086/142, 2090/230, 
2094/225, 2147/159, 2167/161, 2189/167, 
2244/161, 2337/159, 2348/160, 2524/156, 
2849/182, 2347/160, 2845/160, 2328/159, 
2333/160, 2466/139, 2580/520, 2581/520, 2582/198, 
2583/198, 2590/230, 2616/239, 2617/239, 1834/191, 
1839/169, 1938/520, 934/474, 1396/155, 2408/146, 
1586/146, 1092/136, 1105/135, 1117/141.
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: 
1240/142 (2927/142, 2928/142); 152 (2933/152, 
2934/152); 414/137 (2915/137, 2916/137); 735/140 
(2919/140, 2920/140); 784/183 (3012/183, 3013/183); 
795/222 (2982/222, 2983/222); 825/167 (3010/167, 
3011/167); 834/191 (3002/191, 3003/191); 1588/151 
(2929/151, 2930/151); 1761/169 (2966/169, 
2967/169), 1895/198 (2996/198, 2997/198); 1971/198 
(3000/198, 3001/198); 2037/156 (2947/156, 
2948/156); 2085/142 (2923/142, 2924/142); 2087/142 

(2921/142, 2922/142); 2092/241 (2990/241, 
2991/241, 2992/241); 2145/159 (2939/159, 2940/159); 
2149/161 (2954/161, 2955/161); 2168/161 (2958/161, 
2959/161); 2221/227 (2993/227, 2994/227, 2995/227); 
2331/159 (2945/159, 2946/159); 2338/159 (2941/159, 
2942/159); 2376/155 (2935/155, 2936/155); 2836/136 
(2913/136, 2914/136); 138 (2917/138, 2918/138); 
170 (2970/170, 2971/170); 477 (3007/477, 3008/477, 
3009/477); 783/183 (2976/183, 2977/183); 789/191 
(2978/191, 2979/191); 791/201 (2980/201, 2981/201); 
797/222 (2984/222, 2985/222); 833/190 (3014/190, 
3015/190); 1387/198 (2998/198, 2999/198); 1589/151 
(2931/151, 2932/151); 1762/169 (2962/169, 
2963/169); 1935/182 (2974/182, 2975/182); 2036/157 
(2949/157, 2950/157, 2951/157); 2038/146 (2952/146, 
2953/146); 2086/142 (2925/142, 2926/142); 2090/230 
(2988/230, 2989/230); 2094/225 (2986/225, 
2987/225); 2147/159 (2937/159, 2938/159); 2167/161 
(2956/161, 2957/161); 2189/167, (3004/167, 
3005/167, 3006/167);  2244/161 (2960/161, 2961/161); 
2337/159 (2943/159, 2944/159); 2348/160 (2968/160, 
2969/160); 2524/156 (2964/156, 2965/156); 2849/182 
(2972/182, 2973/182); 2347/160 (3024/160, 
3025/160); 2845/160 (3022/160, 3023/160); 2328/159 
(3028/159, 3029/159); 2333/160 (3026/160, 
3027/160); 2466/139 (3020/139, 3021/139).

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:
2927/142 (1240/142); 2933/152 (152); 2915/137 
(414/137); 2919/140 (735/140); 3012/183 (784/183); 
2982/222 (795/222); 3010/167 (825/167); 3002/191 
(834/191); 2929/151 (1588/151); 2966/169 (1761/169); 
2996/198 (1895/198); 3000/198 (1971/198); 
2947/156 (2037/156); 2923/142 (2085/142); 2921/142 
(2087/142); 2990/241, 2991/241, 2992/241 (2092/241); 
2939/159 (2145/159); 2954/161 (2149/161); 2958/161 
(2168/161); 2993/227, 2994/227 (2221/227); 2945/159, 
2946/159 (2331/159); 2941/159 (2338/159); 2935/155 
(2376/155); 2913/136 (2836/136); 2917/138 (138); 
2970/170 (170); 3007/477, 3008/477 (477); 2976/183 
(783/183); 2978/191 (789/191); 2980/201 (791/201); 
2984/222 (797/222); 3014/190 (833/190); 2998/198 
(1387/198); 2931/151 (1589/151); 2962/169 (1762/169); 
2974/182 (1935/182); 2949/157, 2950/157 (2036/157); 
2952/146, (2038/146); 2925/142, 2926/142 (2086/142); 
2988/230 (2090/230); 2986/225 (2094/225); 2937/159, 
2938/159 (2147/159); 2956/161, (2167/161); 3004/167, 

3005/167 (2189/167); 2960/161 (2244/161); 2943/159, 
2944/159 (2337/159); 2968/160 (2348/160); 2964/156 
(2524/156); 2972/182 (2849/182); 3024/160 (2347/160); 
3022/160 (2845/160); 3028/159 (2328/159); 3026/160 
(2333/160); 3020/139 (2466/139); oraz działki nr 
1892/198, 2220/230, 1894/198, 2615/198, 2585/197, 
2587/227, 2591/230.

4. oznaczenie nieruchomości lub ich części, z któ-
rych korzystanie będzie ograniczone -  oznaczenia: 
przed nawiasem podano numer działki po podziale; w 
nawiasie numery działek pierwotnej:  
2997/198 (1895/198); 2983/222 (795/222); 2981/201 
(791/201); 2979/191 (789/191); 3015/190 (833/190); 
3006/167 (2189/167); 2967/169 (1761/169); 2969/160 
(2348/160); 3023/160 (2845/160); 3029/159 (2328/159); 
2946/159 (2331/159); 2944/159 (2337/159); 2940/159 
(2145/159); 2938/159 (2147/159); 2934/152 (152); 
2936/155 (2376/155); 2932/151 (1589/151); 2926/142 
(2086/142); 2924/142 (2085/142); 2920/140 (735/140); 
3021/139 (2466/139) oraz działki nr 2580/520, 
2581/520, 2582/198, 2583/198, 2590/230, 2616/239, 
2617/239, 1834/191, 1839/169, 1938/520, 934/474, 
1396/155, 2408/146, 1586/146, 1092/136, 1105/135, 
1117/141.

Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni 
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
strony (w związku z zagrożeniem epidemiologicz-
nym) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt 
telefoniczny (numer telefonu 32 211 20 24) w na-
stępujących godzinach: poniedziałek - 7.30-16.30,  
wtorek-czwartek - 7.30-15.00, piątek - 7.30-13.30. 
wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elek-
troniczną lub za pośrednictwem poczty. Szcze-
góły na stronie powiatu www.powiat.pszczyna.
pl. Po upływie wyżej wyznaczonego terminu 
sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posia-
dane 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 jed-
nostek samorządu terytorialnego, objęte wnio-
skiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego 
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem ob-
rotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nie-
ruchomościami. czynność prawna dokonana z 
naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

o B W I E s Z c Z E N I E  sTArosTY PsZcZYńskIEgo  z dnia 17 marca 2020r.

o B W I E s Z c Z E N I E  sTArosTY PsZcZYńskIEgo 
z dnia 25 marca 2020r.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z dnia 02.08.2018r. poz. 1474 tekst jedn.) oraz 
art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 
18.02.2020r. poz. 256 tekst jednolity)

z a w i a d a m i a m  

o wszczęciu  postępowania, z wniosku zarządu Powia-
tu Pszczyńskiego z/s w Pszczynie przy ul. 3 Maja nr 10, 
reprezentowanego przez Pana Grzegorza Górka - Dy-
rektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie (działa-
jącego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa 
z dnia 17.02.2020r.) w sprawie wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:  „Przebudo-
wa ul. wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. 
Górniczej do obwodnicy Pawłowic z zabezpieczeniem 
drogi na szkody górnicze”.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej 
- oznaczenia: tłustym drukiem wskazano działki podle-
gające podziałowi: 

1210/73, 1213/72, 1216/73, 1191/73, 1065/73, 441/73, 
1187/86, 440/73, 1211/73, 1217/73, 1214/72, 965/69, 
1215/72, 1212/73, 1218/73, 464/72, 513/86, 967/107, 
969/66, 1222/23, 172/4, 465/72, 1302/211, 1304/71, 
971/65, 2415/208, 974/64, 973/64, 169/61, 171/61, 
173/59, 175/58, 507/61, 1248/28, 1249/28.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed 
nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; 
w nawiasie numery działek po podziale, tłustym dru-
kiem działki przeznaczone pod pas drogowy: 
1187/86 (1271/86, 1273/86, 1272/86); 464/72 (1269/72, 
1270/72); 1222/23 (1241/23, 1240/23, 1242/23); 172/4 
(191/4, 192/4); 465/72 (1274/72, 1275/72).

3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się 
własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, w którym 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem 
podano numer działki po podziale; w nawiasie numer 
działki pierwotnej:
1271/86 (1187/86); 1269/72 (464/72); 1241/23 (1222/23); 
1240/23 (1222/23); 191/4 (172/4); 1274/72 (465/72) oraz 
działka nr 965/69.

4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone -  oznaczenia: przed na-
wiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie 
numer działki pierwotnej:   192 (172/4) oraz 1065/73, 

1191/73, 441/73, 2415/208, 974/64, 507/61, 
1248/28, 1249/28.

Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni 
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
strony (w związku z ogłoszonym stanem epide-
mii) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt 
telefoniczny (numer telefonu 32 211 20 24) w na-
stępujących godzinach:
poniedziałek - 7.30-16.30,  wtorek-czwartek - 
7.30-15.00, piątek - 7.30-13.30. wnioski i zastrze-
żenia 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 ma-
teriały.  Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d 
ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu tery-
torialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z 
dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami. czynność praw-
na dokonana z naruszeniem tego zakazu jest 
nieważna.



13wydarzeniawww.PSzczyNSka.Pl   I   31 MARCA 2020 R. 

Fo
to

. a
nd

rz
ej

 S
iu

dy

Fo
to

. P
ow

ia
t

Fo
to

. R
ed

ak
cj

a

cENTruM PrZEsIADkoWE WśróD 
NAjlEPsZYch INWEsTYcjI
<  POWIAT. Zintegrowane centrum przesiadkowe, największa inwestycja w historii po-

wiatu pszczyńskiego, znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
roku & budowa roku XXI w.” Głosowanie internetowe rozpoczęło się 23 marca i po-
trwa do 11 maja br. Budowa centrum kosztowała 17,8 mln zł. 

TO ZBIORNIK WODY PITNEJ, A NIE SKłADOWISKO ODPADóW!
<  GOCZAłKOWICE-ZDRóJ. Niestety, nie potrafimy szanować goczałkowickiego zbiornika wody pitnej. Bywa często, że licząca ponad 44 km linia brze-

gowa, mierzona przy normalnym poziomie piętrzenia, przypomina wielkie wysypisko śmieci. Brudzą wszyscy - turyści, wędkarze, mieszkańcy oko-
licznych miejscowości, a także Beskidu Śląskiego, skąd woda transportuje góry nieczystości. Zbiornik, niezwykle cenny przyrodniczo, nie jest wyłą-
czony z korzystania przez ludzi. 

rEMoNT PoTrZEBNY oD ZArAZ
<  PSZCZYNA. Prosimy o poruszenie tematu dotyczącego 

zniszczonej nawierzchni ul. Żeglarskiej w Pszczynie. In-
terwencje w instytucjach póki, co nie przyniosły oczeki-
wanego efektu - zaalarmowali nas zaniepokojeni miesz-
kańcy ul. Żeglarskiej. 

- Śmieci jest bardzo dużo 
zwłaszcza po wezbraniach - 
mówi Andrzej Siudy, kierownik 
zbiorników wodnych w Goczał-
kowicach-Zdroju i Kozłowej 
Górze. - Podczas akcji porząd-
kowych na odcinku kilku kilo-
metrów zbierane są często trzy, 
cztery duże przyczepy ciągniko-
we butelek Pet, reklamówek fo-
liowych i plastików. Zostawiają 
to nie tylko nasi mieszkańcy i 
turyści. Tu dopływa wszystko, 
co woda zabierze ze zlewni Wi-
sły.

Chodzi głównie o górskie miej-
scowości z Beskidu Śląskiego, 
który - dodatkowo - jest najbar-
dziej zadeptany przez turystów. 
Lokalnymi dopływami trans-
portowane są wszystkie możli-
we śmieci. Myślenie jest takie: 
jak się coś wrzuci do rowu, to 
przyjdzie woda i zabierze. I rze-
czywiście, zabiera z brzegów, na-
wet brudy, które były zakopane. 
Potem podczas wezbrań jest to 
Wisłą naniesione do zbiornika i 
tworzy pokrywę z plastikowych 
worków, butelek i reklamówek.  

Wiatry wiejące z zachodu na 
wschód (taka jest u nas róża 
wiatrów) spychają nieczystości 
do rogu przy zaporze. I tutaj są 
one usuwane. W maju ubiegłego 
roku tyle dopłynęło suchych ło-
dyg rośliny inwazyjnej renutria, 
która porasta brzegi Wisły po-
wyżej zbiornika, że nie można 
było łodzią wypłynąć z portu. To 
nie były tylko śmieci, ale także 
rośliny i gałęzie, które woda za-

biera „po drodze”. Jak zmienia 
się kierunek wiatru, fale spycha-
ją unoszone rośliny i śmieci w re-
jon Chybia, w przypadku jak nie 
zdąży się ich posprzątać. 

Sporo nieczystości pozostaje 
po wędkarzach. Są łatwe do zi-
dentyfikowania, bo to zazwyczaj 
opakowania po karmach dla ryb, 
gazety, puszki, resztki jedzenia. 
Mówiąc żartobliwie, widać, jak 
długo byli nad zbiornikiem, co 
jedli, co pili, czym zakąszali i co 
czytali. Oczywiście, telewizora i 
tapczanu wędkarze nie przynio-

są, to rzeczy, za których wyrzu-
cenie nad jezioro odpowiadają 
mieszkańcy okolicznych miej-
scowości.

Sprzymierzeńcem jest Pań-
stwowa Straż Rybacka, która 
dyscyplinuje niesforne osoby. W 
sprzątaniu brzegów pomagają 
żeglarze i harcerze, którzy korzy-
stają z ośrodka w Wiśle Wielkiej. 
Wspierają ich kilka razy w roku 
pensjonariusze zakładu popraw-
czego w Łące - dostają worki, 
rękawice, posiłek i - działają. Na 
obrzeżach zbiornika są też duże 

kubły na śmieci. Ktoś jednak je 
kradnie albo zapycha odpadami 
po remoncie.

Problem z padłymi zwierzę-
tami rozwiązano w ten sposób, 
że odbiera je i utylizuje specja-
listyczna firma. Rekordem było 
wiele lat temu siedem martwych 
dzików, które – prawdopodobnie 
– utopiły się podczas powodzi. 

Dobre kontakty utrzymywa-
ne są z wędkarzami koła PZW 
w Pszczynie, którzy też sprzą-
tają tereny, głównie tam, gdzie 
najczęściej wędkują. Raz do 

roku porządkują brzegi jeziora 
uczniowie pszczyńskich szkół. 
To inicjatywa Marty Wojcie-
chowskiej, radnej miejskiej z 
Wisły Wielkiej. Teraz taka aka-
cja zaplanowana została na 18 
kwietnia, ale z powodu epidemii 
jej nie będzie.

Dodajmy, że teren wokół 
zbiornika do linii brzegowej, jak i 
grunty pod samym zbiornikiem, 
należą do Skarbu Państwa. Da-
lej to obszary gmin, pola upraw-
ne i prywatne działki.    

Wiesław Kosterski

Inwestycja zrealizowana pod 
koniec ubiegłego roku przy ul. 
Sokoła w Pszczynie jest jedną z 
około 200 najlepszych moderni-
zacji i budów, które uczestniczy 
w I etapie konkursu „Moderniza-
cja Roku & Budowa Roku XXI 
w.” Centrum znalazło się w kate-
gorii „nowy obiekt użyteczności 
publicznej”. Celem plebiscytu 
jest nagrodzenie przedsięwzięć 
budowlanych wyróżniających 

się szczególnymi walorami. 
Pszczyńskie przedsięwzięcie 

polegało na budowie centrum 
przesiadkowego oraz parkin-
gów dla 200 samochodów i 180 
rowerów. Gruntownie zmoder-
nizowany został także układ 
drogowy w rejonie ul. Sokoła, 
placu Dworcowego i Kościuszki. 
Przebudowano instalacje, ulice, 
chodniki, powstały nowe ciągi 
piesze i rowerowe. 

W listopadzie 2019 roku od-
dano do użytku budynek do ob-
sługi pasażerów z poczekalnią, 
pomieszczeniami do kierowania 
ruchem, ogólnodostępnymi toa-
letami, pokojem dla rodziców z 
dzieckiem. Obok powstała wiata 
przystankowa z sześcioma sta-
nowiskami, z których odjeżdżają 
autobusy kilkunastu lokalnych, 
regionalnych, a od marca br., 
także międzynarodowych linii. 

Zintegrowane centrum znaj-
duje się w bezpośrednim są-
siedztwie dworca kolejowego, 
w niezagospodarowanej dotąd 
dzielnicy Pszczyny. Nowoczesny 
obiekt nawiązuje architekturą i 
stylem do zabytkowego budyn-
ku dworca. Jest energooszczęd-
ny, wyposażony w elektroniczne 
rozkłady jazdy, tablice informa-
cyjne oraz infokioski z informa-
cjami o powiecie i komunikacji. 

Budowa centrum i nowego 
układu drogowego kosztowała 
ponad 17,8 mln zł, z czego bli-
sko 15,2 mln zł stanowiły fundu-
sze europejskie. Dodajmy też, 
że organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Ochrony Naro-
dowego Dziedzictwa Material-
nego.

(red.)

Obraz nie jest budujący. Przejazd 
mierzącą około 1,5 km ul. Żeglar-
ską, przyległą do trasy DK-1, jest 
na prawdę dużym wyczynem. 
Szutrowa jezdnia ma tyle dziur, 
niektóre sporych rozmiarów, że 
przypomina bardziej ser szwaj-
carski niż drogę. Nie ma tu chod-
nika, krawężników, ani ścieżek 
rowerowych. Ktoś ostatnio zasy-
pał wyrwy mieszaniną żwiru, ale 
zabieg ten niczego nie rozwiązuje 
i na długo nie wystarczy. Za parę 
tygodni powrócą dziury i kłopoty 
z tym związane. 

Mieszkańcy zwracają uwagę 

nie tylko na fatalny stan ulicy. 
W pobliżu ich domów jednoro-
dzinnych znajduje się nadajnik 
sieci T-Mobile, brakuje ekranów 
dźwiękochłonnych i miejsc po-
stojowych. Wyjazd przez sąsied-
nią ul. Polne Domy na DK-1 jest 
niezwykle karkołomny - żeby 
włączyć światła „na żądanie” i 
wyjechać na „jedynkę”, kierow-
cy muszą wychodzić z samocho-
dów, by uruchomić sygnalizację. 
Dla wielu to stresująca sprawa. 

Na Żeglarskiej gruntowny re-
mont potrzebny jest od zaraz.

(kos)
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objętość
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Bielsko–Biała, ul. Mostowa 5, Centrum Handlowe „Sfera” 
rezerwacja telefoniczna: (33) 498 70 15, (33) 498 70 17

BArAN  zmienią się sprawy, o 
których wcześniej myślałeś, że idą do-
brym torem. w pracy trzeba będzie 
podjąć jakieś ważne decyzje nie ma-
jąc chwili namysłu. zajęte Barany 
będą wolały przebywać samemu, po 
to, by emocjonalnie sobie odpocząć. 
wolne zaś, mimo spotkania interesu-
jącej znajomości, nie wykażą chęci 
rozwijania jej. 

BYk  Twój apetyt na życie stanie 
się zaraźliwy. znajomi będą traktować 
cię jak wyrocznię w wielu kwestiach. Po-
staraj się zachować dystans i nie dora-
dzaj, jeśli nie jesteś pewny swoich racji. 
Przed tobą udany tydzień. Nie będzie dla 
ciebie rzeczy niemożliwych i wszystko, za 
co się weźmiesz, dopniesz na ostatni gu-
zik.

BlIźNIęTA  To dobry czas, by w 
pracy ułożyć sobie szczegółowy plan na 
dalszy okres. zanim jednak cokolwiek na-
piszesz, dbaj o to, by osąd twojego do-
tychczasowego postępowania był przej-
rzysty.

rAk  Najbliższe dni spędzisz w me-
lancholijnym nastroju. Będziesz ospały i 
zniechęcony do rutynowych działań. Nie 
przejmuj się, gdy ktoś zarzuci ci lenistwo. 
każdy ma prawo do gorszych dni.

lEW  Będziesz wyjątkowo drażli-
wy, a dyskusja z kimś, z kim zawsze się nie 
zgadzasz, może przerodzić się w kłótnię. 
Szkoda czasu. Negocjuj i rozmawiaj jak 
równy z równym. życzliwość i szczerość 
opłacą się podwójnie.

PANNA  Uwierzysz w swoje możli-
wości. zapomnisz o kompleksach i sło-
wach krytyki, które kiedyś usłyszałeś. Na-
bierzesz wiatru w żagle i zaczniesz 
realizować najskrytsze marzenia. Skup 
się na sprawach zawodowych i przygotuj 
się do rozmowy z wpływową osobą. To, 
jak wypadniesz, wpłynie na Twoją karie-
rę. Nie zmarnuj szansy na awans.

WAgA  życie towarzyskie zepchnij 
na drugi plan. zamiast interesować się 
cudzymi sprawami, zadbaj o siebie. wyj-
dzie ci to na dobre. Przez przypadek na-
wiążesz kontakt z wpływową osobą, z 
którą będą cię łączyły te same zaintere-
sowania. wkrótce otrzymasz propozycję 
pracy.

skorPIoN  Na polu zawodowym 
będziesz bardziej energiczny i przesta-
niesz się łatwo zniechęcać. zaczniesz 
traktować porażki jak lekcje, z których 
nauczysz się wyciągać wnioski. Nowe po-
dejście do pracy okaże się receptą na 
sukces.

sTrZElEc  Przed Tobą czas nie-
spodzianek. koniec tygodnia będzie wy-
jątkowo obfity w niespodziewane sytu-
acje. Nie panikuj i zdaj się na wrodzoną 
intuicję. w pracy spokojnie. Rób swoje, a 
szef to doceni.

koZIoroŻEc  Spróbujesz sił w 
branży, z którą kiedyś już miałeś do czy-
nienia. Paradoksalnie krok w tył okaże się 
skokiem w stronę sukcesu.

WoDNIk  w pracy bądź cierpli-
wy i zapanuj nad chaosem w najbliż-
szym otoczeniu. Porządek i większa 
przestrzeń pozytywnie wpłyną na 
twoje myślenie. Twoje pomysły okażą 
się strzałem w dziesiątkę. 

rYBY  w Twoim życiu będzie się 
dużo działo. Nie próbuj ze wszystkim 
zmagać się sam. Od czego są przyjaciele? 
warto się teraz do nich zwrócić. Na polu 
zawodowym dobra karta. Twój upór w 
dążeniu do celu zapewni ci sukces. Od tej 
pory będzie tylko lepiej.

Drodzy czytelnicy, z uwagi na ograniczenie limitów wydawania za-
proszeń, kino helios zakończyło z nami współpracę. Nie będziemy już 
losować zwycięzców kolejnych numerów. Dziękujemy, że przez tyle lat 

aktywnie uczestniczyli Państwo w naszej zabawie.

KRZYŻóWKA nr 6

Pismo Informacyjne
ukazuje się na terenie 
powiatu pszczyńskiego
www.gazeta.pszczynska.pl
Wydawca i skład: 
Grupa „Terrabit” Janusz Hess
Druk:
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 
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43–200 Pszczyna, ul. wodzisławska 36 B,
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www.pszczynska.pl 
redaktor naczelny: 
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Numer alarmowy – 112

Pogotowie ratunkowe – 999 lub 32 210 37 15

straż Pożarna – 998 lub 32 449 37 00

Policja – 997 lub 32 449 32 00

straż Miejska – 32 210 43 73 lub 602 570 838

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

gDZIE Po PoMoc?
szpital w Pszczynie – 32 214 83 10

Powiatowe centrum Pomocy 

rodzinie – 32 449 01 45

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 

w Pszczynie – 32 210 37 16

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy 

domowej – 502 276 340

Punkt Interwencji kryzysowej 

dla ofiar Przemocy i rodzin z Problemem 

Alkoholowym – tel. 32 210 58 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rozwiązanie krzyżówki:

Dla najmłodszych czytelników
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Prześlij nam swoje wiersze  
na adres Redakcji:  Pszczyna, 

ul. wodzisławska 36 B  
lub redakcja@pszczynska.pl 

pod redakcją poety 
Wacława Kostrzewy

w ostatnim już odcinku Poczty Poetyckiej prezentuję wiersz Pani anieli k. z Miedźnej. 
Jest to wiersz napisany rok temu o tematyce wielkanocnej. wiersz napisany jest na kon-
kretny temat, w związku z czym mogą być w nim nawet rymowania.  wszystkich piszących 
chcę poinformować, że w związku z tym, że jest to już prawdopodobnie ostatni numer 
„Gazety Pszczyńskiej” a tym samym Poczty Poetyckiej, składam szczere podziękowania za 
współpracę, nadesłane wiersze, za czytelników, a Redakcji „Gazety Pszczyńskiej” dziękuję 
za kilkunastoletnie promowanie i wspieranie pszczyńskiej poezji. wszystkim życzę miłych i 
spokojnych świąt wielkanocnych. 

Pozdrawiam Czytelników
Wacław Kostrzewa

kulTurA schoWAŁA sIę
PrZED EPIDEMIą Do sIEcI
<  POWIAT. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, ograniczenie działalności in-

stytucji kultury zostało przedłużone do odwołania – poinformowało w poniedziałek, 
23 marca br., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z powodu epidemii 
w naszym powiecie wiele zajęć artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych odwołano 
lub przeniesiono na inne terminy. Wśród nowych propozycji jest oferta PCK-ulu, który 
planuje rozpocząć zajęcia internetowe. 

Od 20 marca do odwołania sta-
nu epidemii obowiązuje czaso-
we ograniczenie działalności 
twórczej związanej z wszelki-
mi zbiorowymi formami kultu-
ry i rozrywki, projekcją filmów 
lub nagrań wideo w kinach, na 
otwartym powietrzu lub w po-
zostałych miejscach. Dotyczy to 
także klubów filmowych, biblio-
tek, archiwów, muzeów oraz po-
zostałej działalności związanej z 
kulturą - zaznaczył resort kultury 
w przekazanym komunikacie.

Jeżeli bardzo zależy nam na 
jakimś wydarzeniu, warto na bie-
żąco śledzić strony internetowe 
instytucji kultury oraz ich fan-
page w mediach społecznościo-
wych. 

Co, jeśli w tym trudnym czasie 
bardzo chcielibyśmy poobcować 
z kulturą, sztuką? Żaden pro-
blem, bo wiele instytucji kultury 
oraz artystów udostępnia w in-
ternecie ciekawe materiały. Po-
dobnie będzie również w naszym 
mieście.

Jak poinformował „Pszczyń-
ską” Michał Czernek, dyrektor 
Pszczyńskiego Centrum Kultury, 
w tym tygodniu PCK-ul urucho-
mi specjalną paletą zajęć inter-
netowych pod wspólnym hasłem 
„#zostanwDomuzPCKul”. To 
bardzo ciekawa propozycja, z 
której skorzysta zapewne wielu 
mieszkańców naszego miasta.

Jeśli mamy ochotę zobaczyć 
spektakl teatralny, z pomocą 
przychodzi nam strona ninateka 
(www.ninateka.pl), gdzie zupeł-
nie za darmo możemy zobaczyć 
świetne spektakle Stuhra, En-
glerta, Jarzyny, czy Warlikowskie-
go. Na stronie dostępne są rów-
nież filmy, muzyka oraz literatura 
m. in. w postaci słuchowisk.

A co jeśli kończą nam się zapa-
sy nieprzeczytanych dotąd ksią-
żek? Warto skorzystać z bibliote-
ki cyfrowej – na przykład - Polony 
(https://polona.pl). To jedna z 
najnowocześniejszych bibliotek 
cyfrowych na świecie i jedno-
cześnie największa tego typu 
biblioteka w Polsce. W jej zbio-
rach znajduje się 3 mln książek, 

czasopism, rękopisów, starodru-
ków, map, rysunków, grafik, fo-
tografii, pocztówek, nut i druków 
ulotnych. Większość udostępnio-
nych zbiorów należy do domeny 
publicznej, dzięki czemu można 
je za darmo pobierać i dowolnie 
wykorzystywać. 

Kolejną polecaną biblioteką in-
ternetową jest strona Wolne Lek-
tury (www.wolnelektury.pl). Jej 
zbiory mieszczą 5571 utworów, w 
tym wiele lektur szkolnych.

Planowałeś wybrać się do mu-
zeum? Zrób to online. Wiele in-
stytucji zaprasza do wirtualnego 
zwiedzania ich zasobów. Na liście 
internetowej jest m. in. Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK, 
Wawel, Muzeum Narodowe 
w Krakowie: Gmach Główny, 

Muzeum im. Emeryka Hutten-
-Czapskiego z Pawilonem Józefa 
Czapskiego, Pałac Biskupa Era-
zma Ciołka, Dom Jana Matejki 
oraz Muzeum Karola Szyma-
nowskiego w Willi „Atma”. Bez 
opuszczania domu można także 
odwiedzić pszczyńskie muzea. 

Odwołano wystawę, na którą 
od dawna czekałeś? Pooglądaj 
zdjęcia w domu. George East-
man Musem - najstarsze mu-
zeum fotografii na świecie udo-
stępnia za darmo ponad 400 tys. 
zdjęć i filmów. Łącznie skupia 
prace ponad 8 tys. fotografów, 
wśród których znajdziemy naj-
bardziej rozpoznawalne nazwi-
ska z historii fotografii, zarówno 
tej dawnej jak i współczesnej. 

Również uruchomione przez 
Fundację Archeologia Fotografii 
w 2018 roku Wirtualne Muzeum 
Fotografii oferuje niemal 70 tys. 
archiwalnych zdjęć z kolekcji 
cenionych polskich twórców. W 
zasobach znajdują się m.in. ob-
szerne zestawy zdjęć Zofii Cho-
mętowskiej, Mariusza Hermano-
wicza, Jerzego Lewczyńskiego 
czy Zbigniewa Dłubaka. Do tego 
ciekawe artykuły i kolekcje tema-
tyczne.

Pamiętajmy! Zamknięto in-
stytucje kultury, jednak nikt nie 
ograniczył nam do niej dostępu. 
Zostańmy w domu i korzystajmy 
z elektronicznych możliwości. 

(KK)

      Wielkanocne życzenia 
Za wałem już kwitną bazie
Wielkanoc już nadchodzi 
polną ścieżką idzie dziewczynka 
z poświęconym koszyczkiem
w koszyczku mówi zając 
do cukrowego baranka
jaka piękna jest obok mnie pisanka
a ja wszystkim życzę
ciepłej wiosny 
niech wam jajeczka smakują
spełnienia marzeń
żeby wam Wielkanoc w tym roku
przyniosła dużo zdrowia u boku
w poniedziałek dużo wody
zdrowia szczęścia oraz zgody
zero zmęczenia dużo natchnienia 
w niedzielę dużo gości i radości
w kościele już biją dzwony 
na wszystkie strony
wszyscy śpiewają 
„Wesoły dzień nam dziś nastał
Alleluja... Alleluja”

Pszczyńskie centrum kultury w tym tygodniu 
uruchomi specjalną paletę zajęć interneto-
wych pod wspólnym hasłem „#zostanwDo-
muzPckul”. 
w programie zajęcia online z tańca, gimnasty-
ki oraz tricków z pałeczką mażoretkową.
To bardzo ciekawa propozycja. Pck-ul zapra-
sza mieszkańców naszego miasta do skorzy-
stania z tej oferty. 

Paleta zajęć internetowych

Dziękujemy redakcji za współpracę oraz czytelni-
kom za miły odbiór naszych artykułów, które uka-
zywały się na łamach „Gazety Pszczyńskiej”. 

Justyna&Damian Okręta 
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