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N
a kwietniowej sesji radni powiatu pszczyńskiej przyjęli jed-

nogłośnie uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra ener-
getyki o przeprowadzenie przez niezależnych od Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej ekspertów ponownego audytu, mającego na 
celu określenie rentowności Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiń-

ski w Suszcu, a tym samym zbadanie zasadności podjętej już decyzji  
o wygaszeniu wydobycia w tej kopalni.
- Zarówno jako Rada Powiatu Pszczyńskiego, jak i zarząd powiatu 
pszczyńskiego wspólnie z gminą Suszec od samego początku wnosili-
śmy sprzeciw wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”  
w Suszcu. Próbowaliśmy prowadzić dialog z władzami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej oraz stroną rządową, wskazując, że istnieją opinie  
i ekspertyzy w sprawie rentowności Krupińskiego, które diametralnie 
różnią się od tych przekazywanych przez zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Zaprosiliśmy nawet na spotkanie w tej sprawie premier Be-
atę Szydło oraz prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, pomimo 
naszych prób, do spotkania nie doszło. Jednogłośne przegłosowanie 
przez Radę Powiatu Pszczyńskiego uchwały wnoszącej do Minister-
stwa Energii o ponowny audyt mający na celu określenie rentowno-
ści KWK „Krupiński” w Suszcu jest jasnym sygnałem, że jako samo-
rząd nie ustąpimy w próbach walki o jeden z największych zakładów 
pracy w powiecie pszczyńskim, bo to my będziemy musieli zmierzyć 
się ze wszystkimi konsekwencjami, jakie przyniesie ta sytuacja. Jeste-
śmy przekonani, że ponowny audyt, przeprowadzony przez niezależ-
nych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej ekspertów, wykazałby, że złoże,  
z którego wydobywa „Krupiński”, jest bogate w węgiel, tzw. operatyw-
ne zasoby to ok. 40 mln ton, w tym najwyższej klasy węgiel koksujący, 
co w dłuższej perspektywie z pewnością zapewni kopalni rentowność 
- mówi starosta pszczyński Paweł Sadza. 
W roku ubiegłym, na trzy dni przed Barbórką, przy akceptacji Minister-
stwa Energetyki, zarząd JSW zdecydował  o przekazaniu KWK „Kru-
piński” w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Co też się stało  
w dniu 1 kwietnia. W praktyce oznaczało to likwidację zakładu i wyga-
szenie wydobycia.
Decyzja wzbudzała i nadal wzbudza olbrzymie emocje zarówno wśród 
górników, jaki i mieszkańców gminy Suszec i gmin sąsiednich, którzy 
byli w niej zatrudnieni. 
Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiali się również związkowcy i samorządy, 
m.in. zarząd i Rada Powiatu Pszczyńskiego oraz samorządowcy powia-
tu mikołowskiego, miasta Żory, Jastrzębia-Zdroju oraz Orzesza. „Li-
kwidacja suszeckiej kopalni będzie miała negatywny wpływ nie tylko na 
sytuację mieszkańców gminy Suszec, ale także całego powiatu pszczyń-
skiego oraz miejscowości, które leżą poza jego granicami. Decyzja ta-
kiej wagi powinna być szeroko konsultowana ze społeczeństwem oraz 
samorządami, bo to my będziemy musieli zmierzyć się z jej skutkami” 
- pisali w swoim stanowisku samorządowcy.
Mimo licznych protestów, a także przedstawienia szeregu argumentów 
merytorycznych za pozostawieniem kopalni, Ministerstwo Energetyki 
oraz zarząd JSW nie zmienili swojego stanowiska.
Jednocześnie zarząd JSW zwracał uwagę, że uzyskanie rentowności 
przez KWK „Krupiński” jest nierealne, a decyzja o przekazaniu kopalni 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń poprzedzona była analizami zarów-
no danych historycznych, jak i prognostycznych, które wskazują na ge-
nerowane przez kopalnię ujemne przepływy pieniężne.
Analizując dane dotyczące powodów podjętej przez rząd decyzji,  
a przede wszystkim kontrowersyjnego raportu, na podstawie którego 
podjęto decyzję o zamknięciu kopalni, radni powiatu pszczyńskiego 
wnoszą o ponowną analizę zasadności jej podjęcia. 
KWK „Krupiński” to jedna z najmłodszych kopalń w Polsce, która za-
trudniała ponad dwa tysiące osób, przede wszystkim z powiatu pszczyń-
skiego, a jej koncesja została przedłużona do 2030 roku. Ponadto złoże, 
z którego wydobywała, jest bogate w węgiel - tzw. operatywne zasoby 
to ponad 40 mln ton. (jg)

Samorządowcy 
nie odpuszczają.

Chcą ponownego 
audytu „Krupińskiego”

M
ieszkańcy ponad 40 miast i gmin województwa śląskie-

go wypowiedzieli się w konsultacjach społecznych za ich 
włączeniem do powstającego związku metropolitalnego. 

Po spełnieniu wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca,  
a zacząć działać 1 stycznia przyszłego roku. 
Mieszkańcy wszystkich gmin odpowiedzieli twierdząco na pytanie: 
„Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego miasta/gminy w skład two-
rzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,  
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związ-
ku metropolitalnym w województwie śląskim?”
Również radni województwa śląskiego opowiedzieli się za powołaniem 
do życia związku metropolitalnego. Na 42 obecnych  na sesji, 41 było 
„za”, jeden wstrzymał się od głosu.
- Jako samorząd województwa musimy dbać i pielęgnować samo po-
wstanie metropolii. Ile lat na to wszyscy czekaliśmy, ilu samorządow-
ców trzeba było przekonywać do tej idei. Dzisiaj patrzymy na przy-
szłą metropolię, która już jest za drzwiami, z wielką nadzieją. Musimy 
jednak wykonać sporo wysiłku, tylko wtedy metropolia pozwoli nam 
na budowanie przewagi konkurencyjnej z innymi regionami Polski -  
argumentował tuż przed głosowaniem Wojciech Saługa, marszałek 
województwa śląskiego.

Jak nam się udało dowiedzieć w Starostwie, powiat pszczyński nie bę-
dzie utrudniać gminie członkostwa w związku metropolitarnym, jeśli 
kobiórscy radni taką decyzję podejmą.
Koordynowanie działań samorządów gminnych, jak też propozycji na-
zwy dla nowego podmiotu leżą po stronie Katowic. To władze stolicy 
województwa mają przedstawić kompletną dokumentację rządowi. Na 
nią składa się też opinia Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wedle przyjętych przez Sejm przepisów, metropolia śląska powstanie 
formalnie 1 lipca 2017 r., a zacznie działać 1 stycznia 2018 r. Zwią-
zek metropolitalny będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa 
- 5 proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze 
związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał 
składki z budżetów tworzących go gmin.
Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospoda-
rowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą 
korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowe-
rowej.

(jg)

Metropolia coraz bliżej!

Obecnie metropolia tworzona jest na bazie 41 gmin. Ale 
są następne, które deklarują chęć włączenia się w ten 
proces. Należy do nich m.in. gmina Kobiór. Tam rów-

nież przeprowadzono konsultacje społeczne. Wzięło  
w nich udział 313 osób, tj. 8% uprawnionych. Ostatecz-

nie oddano 300 ważnych ankiet. 273 osoby opowiedziały 
się za przystąpieniem do metropolii, przeciw było 27. 

O
d piątku do niedzieli odbędzie się w Pszczynie impreza, 
jakiej trudno szukać w okolicy. Być może to jedyna taka  
w Polsce. Na trzy dni rynek zmieni się w wielki ogród. Od-

będzie się również wiele imprez towarzyszących, m.in. Festiwal 
Organizacji Pozarządowych, Majówka Konna oraz Nocna Gra 
Książęca. Podobnie jak w latach ubiegłych, zaplanowano również 
koncerty w ramach trasy Von Promnitz Tour.  
Trzynastu wystawców stworzy piękne aranżacje ogrodowe. Do ostat-
niej chwili swoje projekty trzymają w tajemnicy. Chcą w ten sposób 
jeszcze bardziej zaintrygować odwiedzających. 
„Ogrody Daisy” są nie tylko okazją do tego, aby podziwiać przepięk-
ne kwiatowe kompozycje. W weekend odbędą się wykłady poświęcone 
prowadzeniu ogrodów i pielęgnacji roślin. Specjaliści zdradzą tajniki, 
jak postępować z trudnymi roślinami oraz jakich błędów ustrzec się  
w swoich ogródkach. W tym roku organizatorzy zaplanowali pokazy 
światła, które po zmroku wprowadzą nas do innego świata. Od piątku 
do niedzieli po godz. 22.00 na jednej z kamienic oglądać będzie można 
pokazy mappingu. 

W weekend Daisy Days
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Centrum Dializa 
wzywa NFZ do zapłaty 

blisko 15 mln zł.
Połowa tej kwoty 

przypada na Pszczynę
S

półka Centrum Dializa skierowała do Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kato-

wicach wezwanie do zapłaty blisko 15 mln zł za wykonane  
w latach 2013-2016 świadczenia medyczne w trzech śląskich szpi-
talach, w tym w Pszczynie.

Sprawa dotyczy oddziału kardiologii. Spółka domaga się zwrotu kosztów 
za zabiegi kardiologiczne ratujące życie, wykonane bez kontraktu z NFZ. 
„W minionych latach Centrum Dializa wielokrotnie zwracało się pi-
semnie do NFZ o zawarcie kontraktu na wyżej wymienione usługi. 
NFZ nie odpowiadał pozytywnie na składane wnioski. Z uwagi na 
ilość świadczeń (ok. 1500), które spółka wykonała w ciągu 4 lat, skom-
pletowanie dokumentacji medycznej i finansowej było bardzo czaso-
chłonne i kosztowne.
Pacjenci, którym udzielono pomocy byli w przeważającej większości 
przypadków przywożeni do oddziałów kardiologicznych prowadzo-
nych przez Centrum Dializa przez karetki pogotowia ratunkowego  
w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Ustawa o świadczeniu 
usług zdrowotnych określa, że koszt leczenia takich pacjentów musi 
być pokryty przez płatnika. Mimo tego do chwili obecnej Spółka nie 
otrzymała z tego tytułu żadnych środków z NFZ. Wielka wartość wy-
konanych usług sprawiła, że Spółka skierowała do NFZ wezwanie  
o zapłatę za udzielone świadczenia”.
Oświadczenie w sprawie roszczeń spółki Centrum Dializa wydał ślą-
ski oddział NFZ. Czytamy w nim m.in. „Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kontraktowanie świadczeń w zakresie kardiologii na terenie 
całego kraju odbywa się w sposób zapewniający dostępność do świad-
czeń radiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywa-
nych w pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej  
w proporcji jedna pracownia na co najmniej 300 tys. mieszkańców wo-
jewództwa. (…) Zgodnie z obowiązującym prawem świadczeniodaw-
ca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzie-
lone pacjentowi w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wy-
łącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Przywołany art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych co do zasady powinien służyć za 
podstawę do incydentalnego finansowania świadczeń i w niezbędnym 
dla pacjenta zakresie”. 
Teraz NFZ zbada zasadność złożonego przez Centrum Dializa wnio-
sku i zweryfikuje wysokość wydatków poniesionych przez spółkę na 
zabiegi kardiologiczne ratujące życie.
Na szpital w Pszczynie przypada blisko połowa kwoty, jakiej domaga 
się Centrum Dializa.

(jg)

Jednym z elementów walki z niską emisją w Pszczynie jest 
usprawnienie przejazdu przez DK1. Zmorą kierowców stały 
się samochody ciężarowe, które mają wpływ na płynność ru-

chu. Kilka miesięcy temu burmistrz wystąpił z propozycją, aby na 
pszczyńskim odcinku „dwupasmówki” wprowadzić zakaz wyprze-

dzania dla ciężarówek. Od 25 kwietnia zakaz obowiązuje.
Droga krajowa to główny szlak łączący północną z południową czę-
ścią województwa śląskiego. Każdego dnia przejeżdża tędy ponad  
40 tys. samochodów. Już wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad poinformowała, że propozycja zmiany organizacji ru-

chu zostanie wprowadzona pilota-
żowo. W celu wdrożenia nowych 
rozwiązań opracowano projekt 
zmiany stałej organizacji ruchu, 
który po zaopiniowaniu przez 
Komendę Wojewódzką Policji  
w Katowicach został zatwierdzony.
- To dobra wiadomość dla kie-
rowców poruszających się DK1. 
Wprowadzając zakaz wyprze-

dzania dla samochodów ciężarowych chcemy usprawnić ruch. Uwa-
żamy, że w ten sposób w jakimś stopniu uda się rozładować korki,  
a przynajmniej skrócić czas przejazdu. Oczywiście powinno to się rów-
nież odbić na ilości niepożądanych substancji w powietrzu - komentuje 
burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

UM

Z roku na rok wzrasta masa odpadów komunalnych w woje-

wództwie. W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył 
około 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do 

blisko 382 kg.
Sejmik przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
na lata 2016-2022. Dokument zawiera m.in. kierunki działań dotyczą-
ce kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną 
zbiórkę u źródła, na rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych.
Plan gospodarki odpadami zawiera także harmonogram, określenie 
podmiotów odpowiedzialnych i sposobu finansowania zadań wynikają-
cych z przyjętych kierunków działań. Wskazuje regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych. Zawiera także plan zamykania 
instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. Warunkiem 
dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komu-
nalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym.
Zgodnie z dokumentem, województwo śląskie zostało podzielone na 
trzy regiony gospodarki odpadami. Działa w nich łącznie 29 instala-
cji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 17 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych.
Zdaniem członka zarządu województwa śląskiego Henryka Mercika, ze 
względu na specyfikę województwa istotne było staranne przygotowa-
nie dokumentu. Został on określony przez Ministerstwo Środowiska 
jako wzorcowy i bardzo dobry pod względem merytorycznym.
- Ze względu na metropolię nasz plan gospodarki odpadami był skom-
plikowany i trudny. Mam nadzieję, że to także solidny krok naprzód  
w realizacji wymogów UE z zakresu gospodarki odpadami.
Zgodnie z prognozami z roku na rok będzie wzrastać masa odpadów 
komunalnych w województwie. W 2016 roku statystyczny mieszkaniec 
wytworzył około 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do 
blisko 382 kg. umarsz/red.

Śląskie z planem 
gospodarki odpadami

Ciężarówka na DK1 
już nie wyprzedzi
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Tegoroczna Industriada odbędzie się w sobotę, 10 czerwca, 
ale już w poprzedzający piątek w nocy w kilku zabytkach 
rozpocznie się rozruch maszyn.

W Industriadzie weźmie udział 47 przemysłowych zabytków z 28 miast 
województwa śląskiego, a wśród nich debiutanci: Fabryka Pełna Życia 
w Dąbrowie Górniczej i osiedle patronackie Huty Silesia w Rybniku.
Industriada to największy w tej części Europy festiwal promujący dzie-
dzictwo przemysłowe. W ubiegłym roku w święcie Szlaku Zabytków 
Techniki wzięło udział 90 tysięcy osób. Festiwal został wybrany najlep-
szym produktem turystycznym Polski. Złotym Certyfikatem Polskiej 
Organizacji Turystycznej mogą się pochwalić jeszcze tylko Kanał Au-
gustowski - Szlak Papieski, Łódzka Manufaktura, Szlak Orlich Gniazd, 
Festiwal Przystanek Woodstock oraz Kopalnia Złota i Średniowieczny 
Park Techniki w Złotym Stoku.

W rytmie maszyny - tak brzmi motyw przewodni tegorocznej edy-
cji święta Szlaku Zabytków Techniki, którym inspirują się wszystkie 
obiekty biorące udział w Industriadzie. - Od XVIII wieku rozwój te-
renów obecnego województwa śląskiego przebiegał w rytmie maszyny. 
To dzięki niej powstawały i rozrastały się miasta, chłopi zmieniali się  
w robotników, a dobra niegdyś luksusowe stawały się coraz bardziej do-
stępne. Ale maszyny to także podporządkowany im rytm życia, ciężka 
fizyczna praca, strajki, choroby zawodowe. Jak maszyny tworzyły po-
szczególne obiekty Industriady? Jak wpływały na życie naszych przod-
ków? Czy za kilka lat maszyny i sztuczna inteligencja zastąpią człowie-
ka? Z tymi zagadnieniami spotkają się uczestnicy tegorocznego święta 
Szlaku Zabytków Techniki - wyjaśnia Henryk Mercik, członek zarządu 
województwa śląskiego.
W Pszczynie, 10 czerwca spotykamy się w Muzeum Prasy Śląskiej 
(foto.).

umarsz/red.

W sobotę, 20 maja odbędzie się dziewiąta edycja Nocnej 
Gry Książęcej, której celem jest popularyzacja miejsc 
i osób związanych z dziejami Pszczyny, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodziny Hochbergów. 
W tym roku uczestnicy gry zamienią się w dziennikarzy kroniki towa-
rzyskiej, którzy zostali przysłani do miasta, by uzyskać dla swoich gazet 
smakowite informacje na temat życia Daisy, jej rodziny i przyjaciół. Bę-
dzie trzeba wykazać się sprytem, perswazją, a czasem nawet detekty-
wistyczną intuicją! A to wszystko po zmroku, co doda całej imprezie 
uroku tajemniczości i dreszczyku emocji! Gra jest częścią programu 
festiwalu Daisy Days.

Dla kogo gra?
Dla osób w każdym wieku (również dzieci w towarzystwie dorosłych), 
które chcą w aktywny i atrakcyjny sposób poznać to, co w Pszczynie 
najciekawsze. W trakcie imprezy uczestnicy gry odwiedzą interesujące 
miejsca w Pszczynie i będą zdobywać punkty za wykonanie różnorod-
nych zadań. Na tych, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami gry, 
czekają nagrody ufundowane przez sponsorów. Zwycięzcami są także 
wszystkie dzieci, które na mecie otrzymają słodkie niespodzianki. Do 
udziału w imprezie nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza. 
Ważniejsza jest ciekawość, spryt i spostrzegawczość oraz poczucie humoru.

Jak wziąć udział w grze?
Do udziału w grze niezbędna jest rejestracja, która odbędzie się w dniu 
imprezy od godz. 16.00 do godz. 17.30 w ratuszu na rynku. W grze 
można brać udział w zespołach od 2 do 4 osób. Przynajmniej jedna 
osoba w zespole musi być pełnoletnia. Rejestracja może zakończyć się 
wcześniej w razie wyczerpania limitu 150 miejsc w grze.
Gra rozpocznie się o godz. 18.00 na rynku. Do godz. 22.00 czynne będą 
punkty zadaniowe, a do godz. 22.30 uczestnicy będą mieli czas, by po-
wrócić na metę. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 
o godz. 23.00 na rynku.

Jak się przygotować do udziału w grze?
Ponieważ większość gry będzie się odbywała po zmroku, przydadzą się 
latarki. Jak zawsze warto też zadbać o wygodny strój i coś przeciwdesz-
czowego. Jeśli choć jedna osoba w drużynie przebierze się za dziennika-
rza/żurnalistkę w stylu retro, to, choć nie jest to obowiązkowe, drużyna 
otrzyma bonusowy punkt. 

Kto za tym stoi? 
Organizatorami gry są: Urząd Miejski w Pszczynie i Pszczyńskie Cen-
trum Kultury, a producentem wykonawczym firma Silesia Events.

Industriada w rytmie 
maszyny

Sekrety i występki 
- 9. edycja Nocnej 

Gry Książęcej

Zawodnicy, którzy chcą wystartować w Carbo Asecura Biegu 
Pszczyńskim o Puchar Burmistrza, mają coraz mniej czasu. 
Na liście startowej odnotowano już 1 035 chętnych, a limit 

wynosi 1 100 osób.
W niedzielę, 4 czerwca po raz szósty biegacze zmierzą się na dystansie 
10 km. W tym roku ze względu na remont ul. Zdrojowej trasa biegu 
została zmodyfikowana. Po raz pierwszy kibice będą mogli wspierać 
zawodników, którzy pobiegną ul. Kościuszki. Przed rondem nastąpi 
nawrót. Następnie trasa prowadzi na rynek i do parku, gdzie ustawio-
na zostanie meta. Organizatorzy zaplanowali również biegi dziecięce.
Zapisać się można poprzez stronę internetową www.biegpszczynski.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w zawodach oraz trasy 
biegu, a także rywalizacji dzieci znajdują się w serwisie internetowym.

Zapełnia się lista startowa - ostatnie miejsca
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Muzeum Zamkowe i Stajnie Książęce
Kasy biletowe w zamku i stajniach czynne od godz. 19.45 do godz. 24.00.
Zwiedzanie rozpocznie się  od godz. 20.00 i potrwa do godz. 1.00. Bilet do każdego 
z obiektów w cenie 1 zł.
Zwiedzający będą mogli zobaczyć następujące ekspozycje:
- w zamku wnętrza XIX i XX-wieczne oraz zbrojownię w podziemiach zamkowych,
- w stajniach dwie wystawy:  „Na łów, na łów towarzyszu mój!...”, i „W purpurze i złocie.
Karety paradne króla Jana III Sobieskiego.
Dodatkową atrakcją będą postacie historyczne dawnych mieszkańców
 dworu książęcego oraz ich gości, w   które   wcielą   się   
członkowie   Stowarzyszenia   Rekonstrukcji Historycznej 
i Kostiumingu „Krynolina”.
Przewidziano również muzykę we wnętrzach zamkowych. 
Wystąpi Zespół Muzyki Dawnej 
„Telemann Collegium Pless”.
Zagroda Wsi Pszczyńskiej
Skansen czynny w godz. 19.00 - 24.00. Wstęp 2 zł.
W programie m.in.: 
- pokaz działania młyna wodnego,
- widowisko teatralne „Z Leśmianem w mrok” w wykonaniu 
grupy teatralnej kÓrtyna z POPP (godz. 20.45 i 21.30),
- atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy i ozdabianie 
kubeczków ceramicznych,    
- latające strzygi i utopce!
Muzeum Prasy Śląskiej
Muzeum czynne w godz. 20.00 - 24.00. Wstęp 1 zł. 
W programie m.in.:
- samodzielne tłoczenie druków na zabytkowych prasach,
- prasa „boston” z XIX wieku,
- kalander z drukarni „Polonia” Wojciecha Korfantego,
- złociarka z XIX wieku (drukowany będzie herb Pszczyny w ślepym tłoku).
Co 50 uczestnik Nocy Muzeów otrzyma pamiątkowy album.
Muzeum Militarnych Dziejów Śląska
Zwiedzanie w godz. 18.00 - 24.00
W programie:
- zwiedzanie muzeum z przewodnikiem,
- konkurs historyczny dla dzieci,
- korzystanie z wojskowego telefonu polowego,
- strzelanie z trebusza,
- barobalistyczna machina miotająca.
Urząd Miejski
Zwiedzanie w godz. 10.00 - 24.00
W programie m.in.:
- zwiedzanie starego schronu przeciwlotniczego w podziemiach ratusza,
- wystawa starych fotografii wykonanych w Pszczynie przez Louisa Hardouina, nadwornego 
kucharza Hochbergów w latach 1909-1926 (ze zbiorów Zamku Książ).
Dodatkowy termin zwiedzania 21 maja w godz. 17.00 - 24.00. 
Kościół Ewangelicki
Kościół czynny w godz. 19.00 - 23.30
Wstęp wolny.
W programie m.in.:
- 19.00 - koncert muzyki blues - zespół z USA (wstęp wolny), 
- wystawa „Wolfgang von Anhalt - książę i wyznawca wiary”, 
- „Ewangelicyzm w pigułce” - mini-wykład o każdej pełnej godzinie, 
-  musica sacra na organach.
Bażantarnia
Zwiedzanie w godz. 20.00 - 24.00
Wstęp wolny.
W programie m.in.:
-zwiedzanie z przewodnikiem, 
-muzyka romantyczna na żywo na zabytkowym fortepianie, 
-pokaz prac konserwatorskich, 
-restauracja pałacowa serwować będzie dania z książęcego menu. 

Wieczorne iluminacje na starówce, kościele ewangelickim oraz Wodnej Wieży.

Noc Muzeów
Pszczyna, sobota, 20 maja

Pomimo wielu ostrzeżeń policjantów w dalszym 
ciągu kierowcy zapominają o przepisach i zwią-
zanych z nimi konsekwencjach. Tym razem na 
pszczyńską listę miłośników szybkiej jazdy wpi-
sał się 46-letni bielszczanin z uprawnieniami do 
kierowania pojazdami aż w 6 kategoriach. Wpadł 
w ręce mundurowych kiedy pędził wzdłuż wiej-
skich zabudowań z przeszło „setką” na liczniku. 
Teraz przyjdzie mu pożegnać się z prawem jazdy 
na 3 miesiące.
Droga wojewódzka numer 939 w Wiśle-Ma-
łej przecina tę miejscowość na dwie części. Na 
tym odcinku drogi kierowcy muszą zwolnić do  
50 km/godz. Spowodowane jest to m.in. ruchem 
pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkoły  
i przedszkola. Nie bez znaczenia pozostają także 
liczne w tym miejscu budynki mieszkalne. Wy-
jątkowo niebezpieczne było więc zachowanie na 
drodze przejeżdżającego tamtędy 46-letniego 
mieszkańca Bielska-Białej. Policjanci zmierzyli 
prędkość z jaką jechał swoim fordem i okaza-
ło się, że przekroczył obowiązującą „50-tkę”  
o przeszło 100%. Pędził bowiem z prędkością 
104 km/godz. Mundurowi w pierwszej kolej-
ności zatrzymali więc jego samochód, a następ-
nie prawo jazdy. W najbliższym czasie wydana 
zostanie przez starostę decyzja, zgodnie z którą 
przyjdzie niesfornemu kierowcy rozstać się ze 
swoim prawem jazdy na 3 miesiące. 
13 maja, godz. 8.08 Goczałkowice-Zdrój. Pod-
czas wykonywania prac remontowych z rusz-
towania spadł konserwator. Wskutek zdarzenia 
mężczyzna doznał urazu klatki piersiowej oraz 
głowy. Został przyjęty do szpitala. 
13 maja, godz. 19.43 Czarków, ul. Jasna. Uszko-
dzenie karoserii samochodu VW Golf poprzez 
rzucanie kamieniami. Uszkodzona została po-
krywa komory silnika po stronie lewej, lewy 
tylny błotnik oraz prawa krawędź dachu. Straty  
w wysokości 3 000 zł.
13 maja, godz. 21.51 Wola, ul. Pszczyńska. 
Uszkodzenie karoserii samochodu Audi A3 po-
przez kopanie butem po karoserii i urwanie le-
wego lusterka. Straty w wysokości 1 000 zł. 
9 maja, godz. 5.45 Suszec, ul. Piaskowa. Na 
terenie łaźni kopalni nieznany sprawca doko-
nał przywłaszczenia saszetki z portfelem wraz 
z pieniędzmi w kwocie 70 zł i 500 koron oraz 
dokumentami: dowodem osobistym, dowodem 
rejestracyjnym i prawem jazdy.
5 maja, godz. 10.19 Pawłowice, ul. Zjednoczenia. 
Nieznany sprawca w parku dokonał uszkodzenia 
dwóch opraw oświetleniowych o wartości 7 000 zł 
na szkodę Urzędu Gminy Pawłowice. 
30 kwietnia, Pniówek, ul. Krucza. Nieznany 
sprawca poprzez kradzież 150 metrów przewo-
du telefonicznego zakłócił działanie napowietrz-
nej sieci telekomunikacyjnej, powodując straty  
w wysokości 1 045,98 zł. 
10 kwietnia, Pszczyna,  ul. Wł. Łokietka. Nie-
znany sprawca za pośrednictwem portalu in-
ternetowego wyłudził od mieszkanki Pszczyny 
pieniądze w kwocie 300 zł w zamian za wysta-
wioną do sprzedaży czekoladę na odchudzanie  
i do dnia dzisiejszego nie przesłał zakupionego to-
waru, nie zwrócił również przelanych pieniędzy.
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Trzeci rok z rzędu na ulicy Bankowej można usłyszeć muzykę. 
Zamknięta dla ruchu przeistacza się w kulturalny zakątek mia-

sta. A to dzięki współpracy trzech punktów gastronomicznych.
Wszystko zaczęło się w lipcu 2015 roku. 
Początkowo organizatorzy zaplanowali 
trzy wakacyjne koncerty. Na skrzyżo-
waniu ulic postawiono plenerową sce-
nę, widownia natomiast zasiadła w let-
nich ogródkach. Tak zostało do dzisiaj. 
Projekt „Bankowa Street Live” przycią-

ga m.in. nietuzinkowymi artystami wykonującymi muzykę na bardzo 
wysokim poziomie. - Nie ukrywam, że wzorujemy się na dobrych do-
świadczeniach ulicy Mariackiej w Katowicach. Mamy trzy oryginalne 
lokale, których właściciele są artystami - opowiadał wówczas pomy-
słodawca projektu Michał Czernek, dyrektor Pszczyńskiego Centrum 
Kultury. W pomoc organizacyjną włączył się również Urząd Miejski.
Pierwsza edycja nie skończyła się na trzech koncertach. Ogromne zain-
teresowanie sprawiło, że koncertów było więcej.
- Pomysł ten jest konsekwencją likwidacji ogródka na pszczyńskim 
rynku i rezygnacji z organizacji tam mniejszych wydarzeń. Ulica Ban-

S
iedem osób pracujących w Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 
zdało egzamin z zakresu pielęgniarstwa w opiece paliatywnej.
To bardzo ważny egzamin związany z umiejętnościami, upraw-

nieniami i kwalifikacjami zawodowymi, który zakończył dwuletni kurs 
specjalizacyjny. W kursie, pod kierunkiem Małgorzaty Baran - kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece palia-
tywnej - z pszczyńskiego hospicjum wzięło udział sześć pielęgniarek  
i pielęgniarz. Uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
na stażach specjalizacyjnych w szpitalach, hospicjach i innych placów-
kach leczniczych województwa śląskiego.
Koszty kursu zostały sfinansowane przez hospicjum. Większość pie-
niędzy stanowiła dotacja z Budżetu Obywatelskiego Pszczyny w 2015 
roku. Dzięki temu hospicjum O. Pio poszerzyło grono swoich specja-
listów, z których pracy codziennie korzystają ciężko chorzy z Pszczyny 
i powiatu pszczyńskiego. 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pszczynie odbyły się uroczyste obchody Międzynaro-

dowego Dnia Strażaka. Wzięli w nich udział przedstawi-
ciele władz samorządowych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach, prezesi i dyrektorzy instytucji po-

wiatu pszczyńskiego oraz właściciele firm. 
Za codzienną pracę, trud i goto-
wość do niesienia pomocy tym, 
którzy tego potrzebują, podzię-
kował w imieniu samorządów 
powiatu pszczyńskiego staro-
sta Paweł Sadza (foto.) - Życzę 
wszystkim, żebyście dalej po-
zostali naszą strażą. Nie naszą  
w kontekście poczucia wła-
sności, dość silnego u każ-

dego człowieka, ale naszą strażą powiatową. Strażą, która w dal-
szym ciągu, tak jak w ubiegłym roku 878 razy będzie wyjeżdżała do 
różnego typu zdarzeń, a tysiące razy będzie wspierała samorząd, 
który tego wsparcia od was potrzebuje. Życzę wam, abyście da-
lej przez samorząd byli traktowani tak, jak do tej pory, bo na to za-
sługujecie. To wy jesteście nauczycielami i orędownikami zachowa-
nia obywatelskiego i prospołecznego. To wy pokazujecie, nie tylko  
w waszej pracy zawodowej, ale w pracy wszystkich ochotników, 

Na Bankową wróciły koncerty

Awanse, medale i odznaczenia dla strażaków
jak ważne jest zaanga-
żowanie ponad nor-
mę, którą wykonujecie  
w ramach pracy zawodo-
wej. To wy nas tego uczy-
cie. Samorząd nie będzie 
bezpieczny bez was. Ży-
czę wam, aby jutro było 
jutrem stabilnym, spokoj-
nym, bez strachu o zmia-
ny personalne, bez strachu 
o to, co się będzie działo  
z waszymi wynagrodzeniami. Wracajcie bezpiecznie z każdej akcji.
Komendant  powiatowy PSP w Pszczynie, mł. bryg. Grzegorz Koło-
czek, podziękował za wsparcie, jakie straż pożarna otrzymuje od samo-
rządów i podkreślił istotę dobrej współpracy pomiędzy strażą pożarną 
a innymi jednostkami. - Moim życzeniem, marzeniem, ale także de-
klaracją jest to, żeby każdy strażak - od stażysty po komendanta, ale 
również każdy z państwa mógł o tym miejscu, organizacji, ludziach 
powiedzieć „nasza” straż pożarna. 
Apel był również okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie za-
wodowe oraz odznaczeń dla strażaków z KP PSP w Pszczynie.

(red.) 

Hospicjum ma nowych specjalistów z pielęgniarstwa 
w opiece paliatywnej

Hospicjum św. Ojca Pio  
w Pszczynie jest hospi-
cjum domowym prowadzo-
nym przez stowarzyszenie  
i działa od 18 lat. Co roku 
obejmuje opieką 150 cho-
rych i 600 osób z rodzin cho-
rych. W ciągu roku odbywa 
się około 6 000 wizyt do-
mowych. Jednorazowo pod 
opieką hospicjum znajduje się nawet 30 chorych, którzy potrzebują 
profesjonalnej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej. Hospicjum zapew-
nia tę pomoc, a także posługę ze strony wolontariuszy niemedycznych, 
psychologów i rehabilitantów. Hospicjum prowadzi również wypoży-
czalnię sprzętu medycznego. 

Beata Zamlewska-Pałyga 

kowa wraz z nową propozycją zaspokaja oczekiwania na małe, kame-
ralne koncerty - mówi burmistrz Dariusz Skrobol, który zwraca rów-
nież uwagę na to, że podczas organizowanych wydarzeń jest bardzo 
spokojnie i bezpiecznie. - Ulica zaczyna kojarzyć się z miejscem, które 
inicjuje życie kulturalne.
Pierwszy tegoroczny koncert odbył się 11 maja. - To już trzecia edy-
cja festiwalu. Zdaje się, że wrósł już on w klimat Pszczyny. Zaczęli-
śmy projektem „The Washing Machine”, czyli pokazem niemego film  
z muzyka na żywo. Powoli staje się to tradycją, że nasz festiwal otwiera-
my dwoma takimi projektami - informuje Rafał Szymczak, kierownik 
artystyczny „Bankowa Street Live”.
Drugie wydarzenie zaplanowano na czwartek, 25 maja. Kolejne to kon-
certy artystów pochodzących z Górnego Śląska. Imprezy odbywają się 
co drugi czwartek miesiąca, do końca września.
- Nie pokazujemy grafiku na samym początku. O tym, kto wystąpi, 
będzie się można dowiedzieć dwa tygodnie przed koncertem. Chcemy 
dla uczestników Bankowej przygotowywać niespodzianki - informuje 
Szymczak.

UM/red.

Od lewej: Maria Skowronek, Urszula Napierała, 
Jolanta Ledwoń-Gwóźdź, Barbara Moń, Marcelina 

Leki, Sebastian Obelnicki, Maria Pławecka
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Rodzinnie z DIABLAKiem

W pierwszą niedzielę maja grupa klubowiczów wzięła 
udział w kolejnej w tym roku kalendarzowym wyciecz-

ce rodzinnej. Wycieczka okazała się być rodzinną  
w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż zdecydowaną większość 
uczestników stanowili właśnie rodzice z dziećmi, chociaż kilku 
dojrzalszych turystów też zdecydowało się na wspólny spacer 
w towarzystwie najmłodszego pokolenia klubowiczów.
Podczas bardzo sprawnie przebytej trasy mieliśmy okazję doświad-
czyć wilgotnej, wiosennej, beskidzkiej pogody. Mgła towarzyszyła 
nam przez większość trochę błotnistej trasy. Pomimo braku widoków, 
wszystkim dopisał dobry humor i w miłej atmosferze dotarliśmy z Ja-
worza Nałęża przez Łazek, Błatnią do Jaworza Górnego. Sporo cza-
su turyści spędzili w schronisku PTTK na Błatniej, gdzie również dla 
najmłodszych uczestników odbył się krótki quiz wiedzy - gratulujemy 
zwycięzcy Oliwierowi. Po przebyciu łącznie 13,5 km i zdobyciu 20 
punktów dla Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie, wczesnym popo-
łudniem wszyscy bezpiecznie wrócili do Pszczyny.
Tą wycieczką klubowicze włączyli się w trzecią edycję akcji „Zdobywa-
my szczyty dla Hospicjum”, której organizatorem jest Hospicjum Św. 
Ojca Pio w Pszczynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do 
przyłączenia się, a także do wsparcia działalności hospicjum.
Jako organizatorzy cieszymy się z dużego zainteresowania wycieczka-
mi rodzinnymi i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wyjazdach. 
Na najbliższą wycieczkę rodzinną zapraszamy w niedzielę, 25 czerwca 
na Klimczok w Beskidzie Śląskim. Jednocześnie proponujemy udział  
w pozostałych wycieczkach: Pieniny - 11.06, Beskid Sądecki - 16-20.07. 
Szczegóły dotyczące wyjazdów i organizowanych imprez są dostępne 
na stronie klubu. Wycieczki rodzinne, które planujemy organizować 
systematycznie, adresowane są przede wszystkim do rodzin z dziećmi 
oraz grup uczniowskich (IV-VI klasa szkoły podstawowej) pod opieką 
nauczyciela.

R
ozpoczęła się trzecia edycja akcji społeczno-turystycz-

nej Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie - „Zdobywamy 
szczyty dla hospicjum”.

Jest ona skierowana do dorosłych, młodzieży i dzieci, którzy chodząc 
po górach, mogą zdobywać punkty. Każdy punkt ma swoją wartość 
finansową i w zależności od możliwości sponsorów, uczestnicy akcji 
wspomogą hospicjum pieniężnie, ale także w sposób promocyjny - na-
lepkami i chorągiewkami przygotowanymi dla piechurów.
Podczas dwóch dotychczasowych edycji w akcji wzięło udział blisko 
350 osób. Były to zarówno osoby indywidualne, rodziny, jak i grupy 
zorganizowane, dzieci, dorośli i seniorzy. Najmłodszy z piechurów 
miał 4 lata, najstarszy - 79!
W akcji liczy się długość przebytych tras oraz wysokość pokonywanych 
wzniesień. Zasady zostały opisane na stronie internetowej hospicjum 
(www.hospicjumojcapio.pless.pl). Tam też znajduje się karta zgłosze-
nia, którą należy wypełnić, aby przystąpić do akcji. 
Hospicjum zwraca się z prośbą do lokalnych firm, które zechciałyby 
włączyć się w akcję i sponsorować wysiłek jej uczestników, jedno-
cześnie przyczyniając się do rozwoju turystyki górskiej - atrakcyjnej 

R
ozpoczęła się 15. edycja konkursu „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowanego przez Kra-

jową Administrację Skarbową i Business Center Club.
Konkurs jest ogólnopolskim, niekomercyjnym przedsięwzięciem, któ-
rego podstawowym celem jest wybór najlepszych, wzorcowych urzę-
dów skarbowych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzę-
dem skarbowym a przedsiębiorcą. Wyróżnienie jest wyrazem uznania 
przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych oraz umiejęt-
ności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.
Przedsiębiorcy oceniają urząd wypełniając ankiety. W ten sposób wy-
biorą najlepiej funkcjonujące ich zdaniem urzędy skarbowe w Polsce, 

Zdobyć szczyt, utrzymać formę, pomóc hospicjum
i zdrowej formy spędzania wolnego czasu, promocji wolontariatu ho-
spicyjnego oraz budowy Domu Ojca Pio. Zebrane pieniądze zostaną 
bowiem przekazane na budowę Domu Ojca Pio. W ubiegłym roku było 
to ponad 10 tys. zł.
Każdy uczestnik akcji otrzymuje książeczkę, w której może zbierać pie-
czątki z odwiedzanych schronisk. Inną formą potwierdzającą przebyte 
trasy może być dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej 
przesłana na adres: pio@hospicjumojcapio.pless.pl.
W zależności od liczby zdobytych punktów, uczestnicy akcji nagradzani 
są złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz wyróżnieniami. Gala 
odbywa się podczas koncertu świąteczno-noworocznego w Pszczyń-
skim Centrum Kultury.
W akcji ważne jest także symboliczne znaczenie szczytu. Szczytem 
marzeń dla wolontariuszy i pracowników medycznych hospicjum jest 
otwarcie Domu Ojca Pio w Pszczynie, gdzie swoje miejsce znajdzie ho-
spicjum stacjonarne oraz ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych, 
niesamodzielnych. Budowa domu trwa. Akcja potrwa do 30 listopada.

Stowarzyszenie Hospicjum Ojca Pio 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów turystyki, osoby chcące 
pochodzić po górach do uczestnictwa w wycieczkach organizowanych 
przez Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny DIABLAK. Naszym 
celem jest zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego cza-
su, pozostajemy również otwarci na turystów w każdym wieku.
Klub współpracuje przy organizacji wyjazdów z Powiatowym Ogni-
skiem Pracy Pozaszkolnej, a także Urzędem Miejskim oraz Starostwem 
Powiatowym. Więcej informacji o działalności klubu znaleźć można na 
www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl. 

Opiekunowie klubu
Agnieszka Szczypka-Wojciech

Artur Wojciech

oceniając je pod względem: jakości obsługi podatnika, łatwości komu-
nikacji i kompetencji pracowników. 
Najbardziej profesjonalne, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbo-
we otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który 
przysługiwać będzie laureatom przez kolejny rok. Termin odsyłania an-
kiet upływa 26. maja. Ankiety przesyłać można zarówno pocztą trady-
cyjną, jak i pocztą e-mail.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie in-
ternetowej Business Centre Club pod adresem: www.bcc.org.pl oraz na 
stronie Ministerstwa Finansów.

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
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M
imo sporego zaangażowania w informatykę poprzez 
pracę zawodową i osobiste potrzeby, pani Mariola 
Rołka uważa, że technologia i jej innowacje nie mogą 

sterować życiem człowieka, jak to się często obserwuje zwłasz-

cza wśród młodych ludzi. 
Nowoczesne urządzenia do wykorzystania na co dzień jak komputery, 
komórki i ich pochodne, pochłaniają wiele uwagi sporej grupy ludzi, na 
skutek czego powoli zanikają bliższe relacje międzyludzkie, potrzeba 
zaspokajania głębszych potrzeb intelektualnych i emocjonalnych poza 
wirtualnym światem. Jak mówi pani Mariola, bardzo szybki rozwój 
technologii cyfrowych wymusza na nas ciągłe uzupełnianie wiedzy  
i umiejętności z zakresu technologii informatycznych, gdyż usprawnia 
to życie (bez internetu już się nie da).
Praca z uczniami, a także dorosłymi na zajęciach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Pszczynie ma wskazać, jak korzystać bezpiecznie z no-
woczesnej technologii, by służyła człowiekowi, ale bez uzależniania się 
od niej. Trzeba być ostrożnym, łatwo jest bowiem granice równowagi 
przekroczyć. Do korzystania ze zdobyczy techniki zachęca, w miarę 
ich zapotrzebowań, zarówno osiemnastolatków jak i osiemdziesięcio-
latków. Odpowiednia zachęta jest bardzo istotna przy pracy z ludźmi 
starszymi, którzy nie dowierzają swoim możliwościom. 
Pracuje jako nauczyciel - magister inżynier informatyk w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 (dawna szkoła rolnicza), gdzie w klasach Techni-
kum Informatycznego uczy przedmiotów zawodowych: jest równo-
cześnie egzaminatorem w zawodzie technika informatyka. Nie narzeka 
na pracę z uczniami, uważa, że przedmiotami zawodowymi są bardzo 
zainteresowani, zdobywają wyspecjalizowane kwalifikacje - od napra-
wy sprzętu komputerowego do projektowania i montażu sieci oraz 
tworzenia interaktywnych witryn internetowych. 
Jej szkoła angażuje się w projekty unijne, co pozwala na praktyki zawo-
dowe uczniów za granicą w takich krajach, jak Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Niemcy, Czechy (to są już od kilku lat stałe miejsca), a także 
w innych. Są to jednomiesięczne wyjazdy, w czasie których uczniowie 
odbywają praktyki w konkretnych zakładach pracy w różnych zawo-
dach. Poza tym mają okazję do nawiązywania kontaktów, szlifowania 
języka, zaznajamiania się z kulturą, obyczajami danego kraju. 
Jak stwierdza pani Mariola, są to kontakty bardzo pozytywne, miała 
okazję przekonać się o tym w czasie miesięcznego pobytu z młodzieżą 
we Włoszech i Portugalii. Nauczanie rozpoczęła 8 lat temu, wcześniej 
przez 15 lat pracowała w pszczyńskim szpitalu jako informatyk (w tym 
2 lata równolegle z zajęciami w szkolnictwie). 
Od początku działalności UTW w Pszczynie prowadzi zajęcia z infor-
matyki w grupach dla początkujących, średnio zaawansowanych i za-
awansowanych, aktualnie są to cztery grupy około 10-osobowe. Uwa-
ża, że są to ludzie bardzo energetyzujący, pełni zapału, pomagający so-
bie nawzajem, niektórzy uczestniczą w zajęciach od samego początku. 
Najstarsza uczestniczka zajęć miała 90 lat, dawała sobie świetnie radę, 
zrezygnowała po pewnym czasie, tylko z uwagi na stan zdrowia. 

Pani Mariola stara się od początku przełamać lęk uczestników zajęć 
przed używaniem komputera, więc często wprowadza formę zabawy, 
traktuje zajęcia z humorem i można powiedzieć zdecydowanie, że stres 
jest wyeliminowany.
Jako instruktor na zajęciach UTW nie kieruje się konkretnym planem, 
ale dostosowuje zajęcia do potrzeb i oczekiwań, a także umiejętności 
podopiecznych, stara się być elastyczna i na bieżąco z ich zaintereso-
waniami. Wprowadza m.in. obsługę systemu operacyjnego, urządzeń 
peryferyjnych, obsługę aplikacji użytkowych, programów graficznych  
i multimediów, korzystania z usług sieci internetowych. 
Sama spędza sporo czasu przy komputerze z racji przede wszystkim 
zawodowych, szuka więc odskoczni w postaci wędrówek po górach, 
wypadów na narty, podróży, w czasie których woli poznawać kraj in-
dywidualnie, przyglądając się ludziom, ich zajęciom i obyczajom. Od-
krywa też Polskę i jej uroki - m.in. okolice Turawy czy Bieszczad, lubi 
też relaks z książką czy zajęcia gimnastyczne przy muzyce latynoskiej. 
Mariola Rołka pochodzi z Żywca, gdzie uczęszczała do szkoły podsta-
wowej i Technikum Ekonomicznego (zawsze miała pociąg do przed-
miotów ścisłych). Do Pszczyny sprowadziła się w 1989 roku w związku 
z małżeństwem. Kiedy na świat przyszły dwie córki, rozpoczęła zaocz-
ne studia w Dąbrowie Górniczej w Wyższej Szkole Biznesu. Aktualnie 
starsza córka Kinga kończy budownictwo, młodsza Kasia jest na II roku 
prawa w Łodzi. Dziećmi od dziesięciu lat zajmuje się sama (mąż zginął 
w wypadku). Mieszka w Studzienicach, dzięki temu może również zaj-
mować się przydomowym ogródkiem, co także przynosi jej wytchnie-
nie od pracy przy biurku i komputerze.
                                                                                                  Barbara Solarska

Informatyka, ale  nie tylko

tłumaczenie powstania świata materialnego i ży-
cia na ziemi - bohater jest bowiem przyrodnikiem  
i klimatologiem, racjonalistą, biorącym udział  
w naukowych badaniach i konferencjach, jak  
i próby objaśniania zagadnień życiowych opar-
tych na intuicji, przeczuciach i nieprzypadko-
wych zbiegach okoliczności, metafizyce, ku któ-
rej się skłania kobieta. Kto ma rację, nie zostało do 
końca rozstrzygnięte, bo być może, nie ma jednej 
odpowiedzi na pytania o tajemnice istnienia.
Jostein Gaarder - ur. w 1952 roku wybitny pisarz 
norweski, jego największym światowym sukcesem jest powieść filozo-
ficzna „Świat Zofii” (przełożona na 40 języków) wydana w 1992 roku. 
Inne powieści to m.in. „Dziewczyna i pomarańcze”, „Tajemnica Boże-
go Narodzenia”, „Magiczna biblioteka Bibbi Bokken”.
Jostein Gaarder: Zamek w Pirenejach. Tł. I. Zimnicka. 
Wyd. „Czarna Owca”. Warszawa 2010.

 Barbara Solarska 

Tajemnice istnienia
Autor „Świata Zofii” (znanej na całym świecie książki na 

temat filozofii, przeznaczonej przede wszystkim dla mło-

dzieży, ale nie tylko) w swojej kolejnej książce pt. „Za-

mek w Pirenejach” porusza trudny problem pogodzenia świata 
racjonalnego z metafizyką. 
Nosicielami tych dwóch idei są bohaterowie powieści - para, którą we 
wczesnej młodości łączyła głęboka miłość i wzajemne zauroczenie. Po-
różniło ich tajemnicze wydarzenie, które każde z nich tłumaczyło na 
swój sposób. Po trzydziestu latach spotykają się przypadkowo (ale czy 
na pewno?) i cała fabuła tej książki opiera się na mailach wysyłanych do 
siebie przez dawnych kochanków. Znajdujemy w nich m.in. naukowe 
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Sklep konfekcyjny 
Lippmanna Bernsteina

Historia

Dokładna lokalizacja sklepu mistrza krawieckiego Lippmanna Bernsteina, oferu-

jącego konfekcję damską i męską, pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że mie-

ścił się w jednej z kamienic przy pszczyńskim rynku.
Lippmann Bernstein urodził się w 1837 roku w Świdnicy. 20 lipca 1866 roku, będąc wówczas 
mieszkańcem Raciborza, poślubił w Pszczynie najstarszą córkę kupca Michaela Steinera junio-
ra i jego żony Ernestine z domu Hahn - Fanny, urodzoną 7 kwietnia 1844 roku. Doczekał się  
z nią jednego syna - Adolfa, urodzonego 5 maja 1867 roku. To właśnie na nazwisko jego żony,  
10 października 1867 roku pod numerem 110, zarejestrowano w pszczyńskim rejestrze handlo-
wym firmę o nazwie „Bernstein in Pleß”.
Fanny zmarła przedwcześnie 27 marca 1868 roku. Jej grób, na którym wystawiono okazały 
nagrobek, znajduje się na pszczyńskim cmentarzu żydowskim. Dla Bernsteina, który pozostał  
z malutkim synkiem, konieczność ponownego zawarcia małżeństwa była czymś oczywistym.  
3 grudnia 1870 roku ożenił się w Pszczynie z Fanny Turbin, urodzoną w 1845 roku w Miliczu, 
córką mistrza kuśnierskiego Meyera Turbina i Minny z domu Hellinger. Parze w Pszczynie 
urodziło się pięcioro dzieci: Hans (ur. 8 października 1871), Margarethe (ur. 26 lutego 1873), 
Hedwig Gertrud (ur. 24 lutego 1874), Flora (ur. 9 maja 1875, zm. 30 marca 1878) i Elsbeth 
Henriette (ur. 20 marca 1877).

Po śmierci pierwszej żony, dotychczasową firmę wykre-
ślono, a w rejestrze handlowym pod numerem 121 wpisa-
no nową: „L. Bernstein in Pless”.
Na początku listopada 1877 roku Lippmann Bernstein za-
wiadomił o zamiarze likwidacji swojego składu, co spo-
wodowane było planami zmiany miejsca zamieszka-
nia. Na łamach prasy pojawiły się liczne ogłoszenia,  
w tym jedno, w którym kupiec oferował do wynajęcia od 
Wielkanocy 1878 roku mieszczący się przy rynku lokal 
handlowy z trzema pokojami, kuchnią i pomieszczeniem 
dodatkowym oraz całe górne piętro, gdzie mieszkał wraz 
z rodziną. W innych anonsach Bernstein zachęcał do na-
tychmiastowego wykupienia asortymentu sklepu znacz-
nie poniżej kosztów produkcji. Są one dzisiaj najlepszym 
źródłem, z którego można poznać oferowany przez kupca 
towar. W jednym z nich przedstawił stawki za konkretne 
produkty:
- sukna, flanela - obniżka z 7-15 do 3-6 srebrnych groszy;
- płaszczyki i jupy - obniżka z 7-16 do 3-8 talarów;
- surduty i odzież wszelka - obniżka z 8-18 do 4-9 talarów;
- poszewki, płótna, barchan - obniżka z 4-6 do 2-4 srebr-
nych groszy;
- chusty, towary bawełniane, wełna do dziania i obuwie - 
za ceny najniższe.

W poniedziałek, 3 grudnia w godzinach 10.00 - 13.00 i 14.00 - 16.00 w sali hotelu „Pod Czar-
nym Orłem” na Niemieckim Przedmieściu odbyła się aukcja niesprzedanych do tej pory rzeczy, 
z których wymieniono m.in. tkaniny metrażowe, chusty, żakiety i kurtki damskie, garderobę 
męską, kapelusze, czapki, obuwie, wyroby wełniane, derki i pledy, dywaniki oraz firany. Na 
wtorek zaplanowano sprzedaż drogą licytacji pozostałych produktów (głównie rolnych) przed 
domem Herodesa na rynku. Natomiast w dniach od 9 do 15 grudnia w sali wspomnianego już 
hotelu odbyła się ostateczna wyprzedaż. Oferowano wówczas przede wszystkim ponad 300 par 
różnego rodzaju butów za cenę od 1 marki za parę. 
Pierwszym miejscem zamieszkania Bernsteinów po wyprowadzce z Pszczyny był Bytom. Tam 
na świat przyszła jeszcze ich najmłodsza córka - Martha, urodzona 30 października 1879 roku. 
Lippmann ponadto na fali asymilacji i większego dostosowania się do społeczeństwa niemiec-
kiego zaczął posługiwać się imieniem Ludwig w miejsce dotychczasowego.
Od 1900 roku Bernstein pojawia się w berlińskich księgach adresowych, co oznacza, że wów-
czas przeprowadził się do stolicy Niemiec. Figuruje w nich jako kupiec, a od 1908 roku jako 
rentier. Miejscem jego zamieszkania przez cały ten okres było mieszkanie zlokalizowane na 
pierwszym piętrze nieistniejącej obecnie kamienicy przy Madaistrasse 10 (obecnie Erich-Stein-
furth-Strasse) w dzielnicy Friedrichshain.
Bernsteinowie zmarli oboje w Berlinie w 1919 roku: Ludwig - 17 lipca (w sanatorium w dziel-
nicy Lankwitz przy Victoriastrasse 59), a Fanny - 8 września. Oboje spoczywają na cmentarzu 
żydowskim w berlińskiej dzielnicy Weissensee.

Sławomir Pastuszka
Opracowano na podstawie:

- gazet „Plesser Kreisblatt” i „Öffentlicher Anzeiger für den Kreis Pless”
- berlińskich ksiąg adresowych (roczniki 1900-1919)

Nekrolog Fanny Bernstein

Nekrolog Ludwiga Bernsteina



dni majowe były czasem refleksji nad suwerenną, niezależną Polską, 
ale też refleksji nad naszą małą ojczyzną - mówił burmistrz.
O znaczeniu Konstytucji 3 maja mówił starosta pszczyński Paweł Sa-
dza. - Konstytucja pozwalała budować społeczeństwo obywatelskie,  
a budowanie tego społeczeństwa to nie tylko pielęgnowanie wspólnych 
korzeni i historii. To jest poczucie odpowiedzialności za nasze wspól-

ne dobro. Bez odgórnej ingerencji i upolitycznienia, kiedy próbuje się 
nam wmawiać, co jest dla nas lepsze - niezależnie od okresów w ciągu 
tych ostatnich 27 lat. Bo to my, obywatele, którzy mamy możliwość 
samostanowienia, wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre. Nie możemy 
czuć strachu przed mówieniem o tym, co nam się podoba, a co nie 
podoba. - Konstytucja to gwarant wolności. Szanujmy nasz rodowód 
i nie zapominajmy o idei, która przyświecała tym, którzy wielokrotnie 
walczyli o przyszłość naszego narodu -  mówił starosta.
Posterunek honorowy pod tablicą upamiętniającą powrót ziemi 
pszczyńskiej do macierzy wystawił 18. bielski batalion powietrznode-
santowy.  Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Suszca. 

 (red.)

O
d mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich 
Świętych rozpoczęły się pszczyńskie obchody 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to druga na świecie, 

po amerykańskiej, i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Jej po-

stanowienia znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto, a także 
ustanawiały trójpodział władzy.

Na rynku pod tablicą upamiętniającą powrót ziemi pszczyńskiej do ma-
cierzy samorządowcy, parlamentarzyści, kombatanci, służby munduro-
we, delegacje organizacji społecznych i szkół złożyły kwiaty. Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie oddało salwę honorową.
Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol mówił o celach, jakie przyświeca-
ły tworzeniu Konstytucji 3 maja. - Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie 
świętować wolność. Spotykamy się, aby pokazać, jak ważny jest dla nas 
dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jakie były cele konstytucji? Przede 
wszystkim była to chęć naprawy kraju, likwidacji wad systemu politycz-
nego, m.in. wolnej elekcji oraz demokracji szlacheckiej. Nadużywanie 
prawa liberum veto doprowadziło kraj do ruiny, a w niedługim czasie 
Polska straciła na 123 lata swoją suwerenność. - Życzę państwu, aby te 

Byliśmy pierwsi w Europie

Po wybuchu wojny władze niemieckie zamknęły bank. Po wojnie reak-
tywowany. W 1950 roku do życia finansowego i gospodarczego miasta 
powrócił jako Gminna Kasa Spółdzielcza. Potem jeszcze dwukrotnie 
zmieniał nazwę. W roku 1957 na Spółdzielnię Oszczędnościowo-Po-
życzkową i szesnaście lat później na Bank Spółdzielczy.  

Spotkanie było okazją do na-
grodzenia banku oraz osób za-
służonych i zaangażowanych 
w jego rozwój. Krajowa Rada 
Spółdzielcza przyznała banko-
wi Złoty Laur Spółdzielczości 
za działalność społeczno-kul-
turalną w ruchu spółdzielczym,  
z kolei Krajowy Związek Ban-
ków Spółdzielczych im. Fran-

ciszka Stefczyka statuetkę z okazji 110-lecia. Swoje nagrody przyznał 
również Bank Spółdzielczy. Statuetki Partner Godny Biznesu otrzy-
mało 17 firm działających na rzecz spółdzielczości bankowej oraz 
lokalnego rynku. Wręczyli je przewodniczący rady nadzorczej Roman 
Chrószcz, prezes zarządu Jacek Drzyzga oraz wiceprezes Bożena Libera.
Na ręce zarządu oraz rady nadzorczej przedstawiciele sektora ban-
kowego, a także samorządowcy ziemi pszczyńskiej złożyli gratulacje 
i podziękowania za wieloletnią współpracę. - Niewiele firm działają-
cych w naszej gminie może pochwalić się tak pięknym dorobkiem. Te, 
które istnieją do dzisiaj, szczycą się wielopokoleniową tradycją. Bank 
Spółdzielczy w Pszczynie z pewnością symbolizuje konsekwencję oraz 
nowoczesne zarządzanie. Świadczyć o tym mogą działania, które po-
zwoliły w perspektywie lat umacniać pozycję wśród firm działających 
w sektorze usług bankowych - powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz 
Skrobol.
Z okazji jubileuszu ukazała się Monografia banku.

(red.)

Spotkanie otworzyli Roman Chrószcz, przewodniczący rady nadzor-
czej oraz Jacek Drzyzga, prezes zarządu, który przybliżył ideę spółdziel-
czości oraz historię Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
Bank Ludowy w Pszczynie założono 14 marca 1907 roku. Miesiąc póź-
niej zarejestrowano go w Sądzie Powiatowym, jako placówkę polską, 
której celem jest udzielanie dogodnych kredytów jej członkom, a tak-
że prowadzenie wszelkich interesów bankowych dla rolnictwa, handlu  
i rzemiosła. 
Pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej został Franciszek Nie-
zgoda ze Studzionki, natomiast dyrektorem Paweł Wiera, członek Pol-
skiego Towarzystwa Demokratycznego. Bank wprowadził się do osiem-
nastowiecznej kamienicy stojącej na rynku, którą kupił w 1912 roku.
Po włączeniu Pszczyny do macierzy bank znalazł się w zupełnie nowej 
sytuacji politycznej, prawnej i ekonomicznej. Walkę o niepodległość za-
stąpiło aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju. Szczyt roz-
woju banku przypadł na lata 1928-1929.
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Medal od Wielkiej Orkiestry! 

Zakończyły się odbiory techniczne wybudowanej siłowni ze-

wnętrznej w Jankowicach. Powstała ona bezpośrednio przy 
boisku sportowym. Wokół urządzeń ułożono nowy trawnik.

Inwestycja, którą na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pszczynie wykonała 
firma PRO-MB z Chorzowa, kosztowała niespełna 20 tys. zł. Z siłowni 
będzie można korzystać za dwa tygodnie.

Siłownia pod chmurką składa się z pięciu elementów: twistera plus 
wahadło - zestawu dwufunkcyjnego, jeźdźca, biegacza-piechura, orbi-
treka, a także  wioślarza. Inwestycja w Jankowicach to jedno z działań 
zrealizowanych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na realizację ko-

lejnego etapu remontu pszczyńskiej starówki. Odbudowa-

ne zostaną chodniki. W przyszłości planowana jest także 
wymiana asfaltowej nawierzchni jezdni na granitową kostkę.
Do 22 maja do Urzędu Miejskiego wpływać będą oferty zaintereso-
wanych firm. Prace remontowe rozpoczną się dopiero po zakończeniu 
sezonu letniego. Podobne rozwiązania zastosowano w czasie, kiedy 
wymieniana była nawierzchnia płyty rynku. Wówczas zdecydowa-
nie mniejszy jest ruch turystyczny, a w kalendarzu imprez nie ma już 
większych plenerowych wydarzeń.

Chodniki na starówce są w bardzo złym stanie. Większość ze starych 
płytek jest popękana i podziurawiona. Po zakończeniu inwestycji będą 
one nie dość, że nowe, to na dodatek wydłużone.
- Rynek to perła naszej architektury, dlatego kilka lat temu zdecydowa-
łem o remoncie. W pierwszej kolejności wyremontowaliśmy główną 
płytę rynku. Oczywiście założyliśmy, że nie tylko ma być ona ładna, ale 
również funkcjonalna. Zostały nam więc dwa etapy. Remont chodni-
ków i nawierzchni drogowej. Prace, który rozpoczną się we wrześniu, 
umożliwią poszerzenie niektórych chodników o dwa, a nawet i trzy 
metry - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Poza kompleksową 
budową chodników 
projektanci przewi-
dzieli rozbudowę in-
frastruktury towarzy-
szącej, m.in. oświetle-
nia ulicznego, remont 
odwodnienia, budowę 
studni kablowych oraz 
zabudowę stojaków na 

rowery, ławek i koszy na śmieci. W tym czasie wykonana zostanie nowa 
izolacja odkrytych ścian fundamentowych kamienic.
- Obecnie stan chodników jest bardzo zły. Nie ma możliwości wjaz-
du dla osób niepełnosprawnych, dlatego ta inwestycja jest tak istotna. 
Zdecydowałem, że wyremontowany zostanie cały ciąg pieszo-jezdny 
od rynku aż do ul. Żorskiej - tłumaczy burmistrz Skrobol.
Wychodząc w przyszłość, w planach jest kolejny etap związany z ułoże-
niem granitowych kostek zamiast obecnego asfaltu. Dzięki tej operacji 
główna płyta wraz z chodnikami i jezdnią będzie na jednym poziomie.

M
iejski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działający przy Zespole Szkół nr 2 w Starej Wsi od wie-

lu lat gra z Orkiestrą. W tym roku praca wolontariuszy  
i ich opiekunów została doceniona specjalnym medalem z  okazji 
25-lecia WOŚP dla wyróżniających się sztabów.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dziękuje za niezwykłą przy-

jaźń i energię, którą od Was otrzymaliśmy w czasie finałów. Nasze styczniowe 
granie wspiera polską medycynę i ratuje zdrowie i życie najmniejszych pacjen-

tów i seniorów. Dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu możemy, w zgodzie  
z najwyższymi standardami, realizować ogólnonarodowe programy medyczne  
i edukacyjne. Dziękujemy Drodzy Przyjaciele! Pamiętajcie, że gramy do końca 
świata i jeden dzień dłużej! 
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol pogra-
tulował młodzieży i Joannie Rozmus-Cader zapału i zaangażowania. 
W tym roku do puszek miejskiego sztabu trafiło 65 095, 35 zł. Na tę 
sumę złożyły się także środki pochodzące z licytacji przedmiotów. Po-
śród dziewiętnastu wyróżnionych uczniów najwięcej zebrała Roksana 
Skorupka. W jej puszce było 6 100 zł. 

Chodniki na starówce 
zostaną przebudowane

Siłownia w Jankowicach 
gotowa

Urz¹d Miejski w Pszczynie

ul. Rynek 2

tel. 32 449 39 00, fax 32 449 39 55

Godziny pracy urzêdu:

poniedzia³ek 7.00 - 16.00

wtorek - pi¹ tek 7.00 - 15.00
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To już piąty raz, kiedy członkowie kapituły obradowali nad 
przyznaniem odznaczenia „Klejnotom Ziemi Pszczyń-

skiej”. Było w czym wybierać - w tym roku zgłoszono aż 40 
kandydatek.

„Klejnot Ziemi Pszczyń-
skiej” przyznawany jest 
za szczególne osiągnięcia 
kobietom działającym na 
rzecz powiatu pszczyńskie-
go poprzez promowanie 
postaw aktywnych, społecz-
nych, kulturowych i przed-
siębiorczych. To podzię-
kowanie za ich codzien-
ną pracę, która inspiruje  

i mobilizuje innych do działania. W tym roku jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby fi-
zyczne złożyły aż 40 wniosków o nominację do odznaczenia. Laureatki 
wybrała Kapituła w składzie: starosta pszczyński, Paweł Sadza (prze-
wodniczący kapituły), przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, 
Barbara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, 
Agata Tucka-Marek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczy-
nie, Bernadeta Sojka-Jany oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska”, 
Renata Dyrda. Tradycyjnie laureatki wybrano w pięciu kategoriach: 
Kobieta Biznesu, Kobieta Społeczna, Kobieta Sztuki i Kultury, Kobieta 
Obyczajów i Tradycji oraz Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.
- Tak naprawdę każda z kandydatek zasłużyła na odznaczenie. Wybór 
tylko jednej osoby w każdej kategorii jest niezwykle trudny, bo na ziemi 
pszczyńskiej mamy ogrom niezwykle zaangażowanych społecznie, przed-
siębiorczych i wyjątkowych kobiet - podkreśla starosta, Paweł Sadza. 
Wyjątkowe kobiety, które zostaną odznaczone „Klejnotem Ziemi 
Pszczyńskiej” - broszką wzorowaną na maneli - bransolecie z przeło-
mu XVI i XVII wieku, klejnocie rodu Promnitzów, poznamy 26 maja 
podczas uroczystej gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” w sali lustrzanej 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

8 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Ryn-

ku Pracy. Rada zajmować się będzie m.in. inspirowaniem 
przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego 

zatrudnienia w powiecie. Jej członkowie zostali powołani na czte-

roletnią kadencję.
Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie działać jako organ opiniodaw-
czo-doradczy starosty i składa się z dziewięciu osób, wybranych spo-
śród m.in. przedstawicieli działających na terenie powiatu terenowych 
struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organów 
jednostek samorządu terytorialnego. Członkostwo w radzie pełnione 
jest społecznie. Starosta pszczyński, Paweł Sadza, podczas pierwszego 
spotkania konstytuującego radę podkreślił, że liczy na owocną współ-
pracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji na 
rynku pracy. Do zakresu Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. 
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywne-
go zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami 
Funduszu Pracy czy składanie wniosków i wydawanie opinii w spra-
wach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz 
zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działal-
ności powiatowych urzędów pracy.

Trwają intensywne przygotowania do finału XIV edycji 
Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowi-
sko 2017, który odbędzie się 24 czerwca w Ośrodku Spor-

tów Wodnych w Łące. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Coma.
W tym roku „Żubrowisko” to nie tylko impreza ogólnopolska, ale 
także dwudniowa. Pierwszy dzień festiwalu odbył się 29 kwietnia  
w ramach MOTOSERCA. Pięć zespołów, które spośród 27 zgłoszeń 
wyłonili jurorzy, walczyło o nagrodę starosty pszczyńskiego, Pawła 
Sadzy w wysokości 2 500 zł. Ostatecznie największe uznanie zdobyli 
muzycy z poznańskiego zespołu Omni mOdO i to oni zagrają bezpo-
średni support przed gwiazdą koncertu finałowego - zespołem Coma. 
- Zeszłoroczna impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Liczymy, że i w tym roku miłośnicy mocnego grania nie zawiodą. 
Dla uczestników przygotowaliśmy mnóstwo muzycznych atrakcji. 
Oprócz tegorocznych zwycięzców zagrają także laureaci poprzedniej 
edycji oraz oczywiście gwiazda wieczoru, czyli zespół Coma. W trak-
cie imprezy odbędzie się także zlot motocykli zorganizowany przez 
Pszczyńską Grupę Motocyklową - informuje starosta Paweł Sadza.

10 maja w Starostwie Powiatowym w Pszczynie organizatorzy 
„Żubrowiska” spotkali się z przedstawicielami służb, które zadbają  
o bezpieczeństwo uczestników podczas festiwalu. Tegoroczne „Żu-
browisko” oprócz ochroniarzy zabezpieczać będą oddelegowane pa-
trole pszczyńskiej policji i straży miejskiej, a także jednostki straży 
pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych.
Przypomnijmy, XIV edycja festiwalu odbędzie się 24 czerwca  
w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. Podczas imprezy wyznaczone 
będą miejsca parkingowe dla uczestników imprezy. Dojazd do nich 
możliwy będzie ul. Karola Goli, dalej ul. Piotra Skargi, później przez 
polną drogę. Podobnie jak w zeszłym roku, w dniu imprezy kąpie-
lisko, wypożyczalnia sprzętu oraz pole namiotowe będą nieczynne.
Koszt wejściówki na imprezę to jedynie 15 zł (od 17 czerwca  
i w dniu koncertu – 25 zł). Bilety można kupić na: www.ticketpro.pl 
oraz www.pckul.pl.
Organizatorami „Żubrowiska” są: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 
Urząd Miejski w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Rakszawski Sp.z.o.o.

Powołano Powiatową Radę 
Rynku Pracy

Kapituła wybrała kobiety do odznaczenia

Drugi dzień „Żubrowiska”
 już niedługo

24 czerwca przed zespołem Coma wystąpią zwycięzcy tegorocznego przeglądu 
- Omni mOdO
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Starostwo Powiatowe

ul. 3 Maja 10

tel: 32 449 23 00, fax: 32 449 23 45

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

Piątek: 7.30 - 14.00

Strona Starostwa Powiatowego w Pszczynie Aktualności
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W ramach MOTOSERCA odbył się na rynku pierwszy dzień Amatorskiego 
Przeglądu Zespołów Muzycznych „Żubrowisko” - największej muzycznej 
imprezy organizowanej przez powiat pszczyński. Przed publicznością zagra-

ło ostatecznie pięć zespołów, które jurorzy w składzie Barbara Broda-Malon, Ma-

riusz Szulakowski oraz Daniel Kurtyka zakwalifikowali do przeglądu. Przed wystę-

pami członkowie zespołów wzięli udział w warsztatach z wokalu, gitary i perkusji.
Jak podkreślali jurorzy, poziom tegorocznych zmagań był bardzo wysoki. - Przesłuchiwa-
łem zespoły, które przesłały nagrania i od samego początku wiadomo było, że poziom będzie 
bardzo wysoki i w zasadzie wybór będzie bardzo trudny. „Żubrowisko” od tego roku do-
stało status festiwalu ogólnopolskiego, więc poziom wzrósł naturalnie. W naszym odczuciu 
zdecydowanie wpłynęło to na korzyść - podkreślał Daniel Kurtyka, przewodniczący jury.
Zwycięzcami „Żubrowiska” zostali muzycy z poznańskiego zespołu Omni mOdO. To oni 
już w czerwcu zagrają podczas drugiego dnia festiwalu jako support gwiazdy wieczoru - 
zespołu Coma oraz odbiorą nagrodę starosty pszczyńskiego, Pawła Sadzy w wysokości 2 500 zł. 
Drugie miejsce zajęli członkowie katowickiego zespołu Hengelo, którzy również zagrają podczas czerwcowego koncertu i odbiorą nagrodę bur-
mistrza Pszczyny Dariusza Skrobola w wysokości 2 000 zł. Tradycyjnie nagrodę w wysokości 1 000 zł mogła przyznać publiczność. Po zliczeniu 
głosów okazało się, że zebranej widowni najbardziej przypadł do gustu występ zespołu Deal Doa z Pszczyny. Koncert finałowy „Żubrowiska” 
odbędzie się 24 czerwca w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. Podobnie jak w zeszłym roku, koszt wejściówki wynosi jedynie 15 zł. Bilety są 
już w sprzedaży na: www.ticketpro.pl oraz www.pckul.pl.
- Dziękujemy za waszą obecność. Zarówno „Żubrowisko”, jak i MOTOTSERCE to imprezy, które organizowane są dla was - mówił do zebranej 
publiczności starosta Paweł Sadza.
Na finał wystąpił zespól Neu Oberschlesien.

SP/red.

W ostatnią sobotę kwietnia rynek w Pszczynie wzięli w posiadanie miłośnicy motocykli.  
W ramach kolejnej edycji MOTOSERCA można było skorzystać z wielu atrakcji. Ale naj-
ważniejszym celem akcji była zbiórka krwi. 

Na rynek zjechały setki motocyklistów. Można było podzi-
wiać zarówno stare, jak i nowe motocykle. Przez cały dzień 
w dwóch ambulansach oddawano krew. Na dawców czekało 
wiele niespodzianek. Pośród nich cenne nagrody, m.in. skuter 
oraz kursy prawa jazdy kat. A oraz A1. Ostatecznie 285 daw-
ców oddało blisko 130 litrów bezcennego „daru życia”.
- Od kilku lat w Pszczynie organizowane jest MOTOSER-
CE. Ideą imprezy jest pokazanie przede wszystkim, że świat 
motocyklowy to świat fajnych i dobrych ludzi, którzy również 
pomagają. Od wielu lat pszczyńska impreza przoduje w ilości 
oddanej krwi. Również jestem krwiodawcą i robię wszystko, 

żeby w tym czasie móc oddać krew. Uważam, że jest to świetna idea - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
Organizatorzy, Pszczyńska Grupa Motocyklowa, przygotowali wiele atrakcji, m.in. konkursy dla dzieci i do-
rosłych z nagrodami i pokazy trialu motocyklowego, rowerowego oraz ratownictwa medycznego. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się przygotowany przez policję oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Katowicach symulator dachowania pojazdu. Nie zabrakło również dobrej muzyki.
Jednak główną atrakcją była widowiskowa parada motocyklistów, nad którą czuwali policjanci z pszczyń-
skiej drogówki. O godz. 13.00 kilkaset motocykli wyruszyło na drogi powiatu pszczyńskiego.

(red.) 

Zwyczaj stawiania mojów (drzew majowych) lub jedlicki zachował się 
tylko na Śląsku, Orawie i Spiszu. Przyozdobiony kolorowymi bibuł-
kami ponad 10 metrowy pal symbolizujący nadejście wiosny, a także 

życie i płodność stanął w skansenie. 
Ten nieco zapomniany obrzęd przypomniał czeski Zespół Regionalny „Beskyd”  
z Zubri. A rodzimy folklor znakomicie przedstawiły zespoły „Młode Pszczynio-
ki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz „Ćwiklice”. W czasach antycznych moje 
stawiano, by chronić domy i zabudowania gospodarskie przed złymi mocami. 
Później stawiano je m.in. przed kościołami, ratuszami, a także domami dziew-
cząt cieszących się szczególnym powodzeniem. Dzisiaj zwyczaj ten związany jest  
z obchodami święta wiosny. 
Obrzęd stawiania moja w wykonaniu czeskiego zespołu „Beskyd” rozpoczął  
w skansenie ludową wiosnę. W najbliższym czasie czekają nas kolejne imprezy:  
w sobotę, 27 maja „Mały Brzym”, a dzień później „Spotkania pod Brzymem”. 

Pierwsza odsłona festiwalu

Postawili moja w skansenie 

Motocykliści pokazali wielkie serce



Piłka nożna
IV liga  Trzy zwycięstwa z rzędu

Piłkarze pszczyńskiej Iskry długo nie potrafili w tym 
sezonie znaleźć właściwego rytmu. Jednak ostatnio 
wygrali trzy razy z rzędu, co dawno im się nie zdarzyło,  
i ciągle walczą o zachowanie czwartoligowego bytu.
Tym bardziej, że maj to prawdziwy piłkarski maraton. 
Oprócz sześciu meczów zaplanowanych wcześniej, piłka-
rze tego szczebla rozegrają dwa zaległe spotkania, które  
z powodu złych warunków atmosferycznych nie doszły 
do skutku w kwietniu. Oznacza to aż osiem gier w ciągu 
25 dni (od 6 do 31.maja), a duże znaczenie będzie miało 
odpowiednie przygotowanie poszczególnych zespołów  
w okresie zimowym i w miarę stabilna kadra. Jeżeli cho-
dzi o Iskrę, o to akurat jesteśmy spokojni…
W pierwszym majowym spotkaniu pszczynianie po-
dejmowali u siebie Gwarka Ornontowice, i zwyciężyli  
w minimalnych rozmiarach. Mecz od początku zapowia-
dał spore emocje – w pierwszym kwadransie dwukrotnie 
bramkarza gości próbował zaskoczyć Tomasz Zawadzki, 
a w odpowiedzi Radosława Kalisza w bramce miejsco-
wych (zastępował pauzującego za kartki Artura Toman-
ka) sprawdził doświadczony Tomasz Kasprzyk. Chwilę 
wcześniej żółtą kartką za próbę wymuszenia rzutu kar-
nego został ukarany Damian Sadowski z Gwarka. Potem 
próbowali jeszcze Kamil Gorzała z dystansu i Michał 
Prusek, który minął byłego bramkarza Iskry Michała Koj-
deckiego, ale wracający obrońca zdołał wybić piłkę sprzed 
bramki na rzut rożny. Pierwsze minuty drugiej odsłony to 
znów nieco lepsza gra gości, ale to miejscowi w 67.minu-
cie mogli cieszyć się z prowadzenia. Po zagraniu Adama 
Maślorza w sytuacji sam na sam z Kojdeckim znalazł się 
ponownie Prusek, który tym razem posłał piłkę między 
nogami golkipera do siatki. Poza nim dwukrotnie próbo-
wał jeszcze Zawadzki, a już w doliczonym czasie Michał 
Grajcarek, ale byli nieskuteczni. Także goście próbowali 
doprowadzić do remisu, ale albo skutecznie interwenio-
wał Kalisz, albo strzelali niecelnie.
Cztery dni później podopieczni trenera Grzegorza Łu-
kasika zmierzyli się w Czańcu z tamtejszym spadkowi-
czem z trzeciej ligi, wciąż liczącym się w walce o awans. 
Mało kto liczył na jakąkolwiek zdobycz punktową, jednak 
pszczynianie sprawili sensację nie lada, wygrywając 2-1. 
Początek spotkania Iskra miała wręcz wymarzony, bo już  
w pierwszej akcji objęła prowadzenie. Zawadzki minął 
przeciwnika na lewym skrzydle, wyłożył piłkę na 8 metr 
do niepilnowanego Maślorza, który ze spokojem posłał 
piłkę obok zaskoczonego bramkarza. Na zegarze była 
wtedy 30 sekunda. Goście cofnęli się, ale popularni „Ma-
karoniarze” nie potrafili rozmontować bardzo dobrze spi-
sującej się obrony. W dodatku przyjezdni przeprowadzali 
groźne kontry, lecz tym razem bramkarz był na posterun-
ku. W 39.minucie miejscowi doprowadzili do wyrówna-
nia. Tomasz Kozioł (również mający za sobą grę w Iskrze) 
wyłożył piłkę do swojego młodszego brata Pawła, który 
w sytuacji sam na sam z 10 metra posłał piłkę przy krót-
kim słupku. Ale w 54.minucie pszczynianie dopięli swe-
go – Prusek prostopadle zagrał do Marcina Sobczaka, a ten 
będąc sam na sam z 10 metrów uderzył obok bramkarza. 
Zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale mocny 
strzał Sobczaka z 16 metrów golkiper nie bez trudu wybro-
nił, a rzut wolny Jacka Biedrzyckiego z 50 metrów nad wy-
suniętym bramkarzem o centymetry minął też poprzeczkę.
Tydzień temu do Pszczyny przyjechał Drzewiarz Jasieni-
ca, prowadzony przez byłego szkoleniowca Iskry – Woj-
ciecha Jarosza. Gospodarze bardzo ostro natarli na rywala, 
czego efektem były dwie szybko strzelone bramki. Naj-
pierw w 10.minucie z rzutu karnego podyktowanego za 
faul obrońcy na Maślorzu piłkę do bramki skierował Sob-
czak, a w 18.minucie na 2-0 po indywidualnej akcji lewą 
stroną i strzale w długi róg podwyższył Zawadzki. Kwa-
drans później mogło być „po meczu”, gdy strzał Pruska 
odbił bramkarz, a dobitka Maślorza była niecelna. Jeszcze 
szybciej miejscowi trafiali po zmianie stron. W 48.minu-
cie było 3-0, kiedy Maślorz po zagraniu Daniela Sobasa 
przerzucił piłkę nad Robertem Jastrzębskim w bramce 
Drzewiarza, natomiast cztery minuty później motor na-
pędowy poczynań Iskry został sfaulowany na piątym me-
trze przez golkipera, a wynik na 4-0 strzałem z „wapna” 
ustalił Sobczak. Potem obaj trenerzy dokonali zmian, da-
jąc odpocząć wyróżniającym się zawodnikom przed ko-
lejnymi meczami, a najbliżej podwyższenia wyniku był  
w 85.minucie Łukasz Mąka, strzelający z rzutu wolnego 
nad poprzeczką.

Po zaległym meczu z Decorem Bełk (środa, 17.maja), 
pszczynian czekają dwa kolejne wyjazdy – w sobotę 
20.maja z Wilkami Wilcza (godz. 17.00) i cztery dni 
później w środę z Krupińskim Suszec (godz. 18.00). 
Kolejny mecz przed własną publicznością Iskra zagra 
27.maja w sobotę o 17.00, a jej przeciwnikiem będzie 
Beskid Skoczów. 
Skład Iskry w meczu z Drzewiarzem Jasienica: To-
manek – Gołek, Grabczyński, Antończak, Biedrzycki 
(81.Żupa), Prusek, Gorzała (73.Grajcarek), Maślorz 
(62.Mąka), Sobas, Zawadzki, Sobczak (68.Kraus).
W zaległym meczu 19.kolejki (rozegranym 3.maja): 
GKS Radziechowy-Wieprz – Decor Bełk 2-1.
Wyniki meczów 27.kolejki: Iskra Pszczyna – Gwarek 
Ornontowice 1-0 (gola zdobył Michał Prusek), De-
cor Bełk – Krupiński Suszec 9-1, GKS Radziechowy-
-Wieprz – MKS Lędziny 2-0, Spójnia Landek – LKS 
Czaniec 1-1, Szczakowianka Jaworzno – Drzewiarz Ja-
sienica 3-3, Polonia Łaziska Górne – Beskid Skoczów 
3-0, Orzeł Mokre – Wilki Wilcza 1-4, Podbeskidzie II 
Bielsko-Biała – Unia Racibórz 2-1, Granica Ruptawa – 
Concordia Knurów 1-1.
Wyniki meczów 28.kolejki: LKS Czaniec – Iskra 
Pszczyna 1-2 (bramki dla Iskry strzelili Adam Maślorz i 
Marcin Sobczak), Drzewiarz Jasienica – Spójnia Landek 
4-1, Concordia Knurów – GKS Radziechowy-Wieprz 
2-1, Gwarek Ornontowice – Decor Bełk 1-3, Wilki 
Wilcza – Szczakowianka Jaworzno 1-2, Podbeskidzie 
II Bielsko-Biała – Granica Ruptawa 2-0, MKS Lędziny 
– Polonia Łaziska Górne 1-1, Krupiński Suszec – Unia 
Racibórz 1-3, Beskid Skoczów – Orzeł Mokre 3-1.
Wyniki meczów 29.kolejki: Iskra Pszczyna – Drze-
wiarz Jasienica 4-0 (dwa gole zdobył Marcin Sobczak, 
po jednym Tomasz Zawadzki i Adam Maślorz), Kru-
piński Suszec – Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-3, Unia 
Racibórz – Gwarek Ornontowice 0-2, Decor Bełk – 
LKS Czaniec 1-2, Spójnia Landek – Wilki Wilcza 2-1, 
Szczakowianka Jaworzno – Beskid Skoczów 0-0, Orzeł 
Mokre – MKS Lędziny 1-2, Polonia Łaziska Górne – 
Concordia Knurów 2-4, GKS Radziechowy-Wieprz – 
Granica Ruptawa 6-0.

Klasa okręgowa
Szczyt dla Goczałkowic

W najbardziej istotnym dla czołówki tabeli meczu 
LKS Goczałkowice pokonał na wyjeździe depczącą 
mu po piętach Unię Kosztowy 3-1 i jest na dobrej 
drodze, by za miesiąc świętować awans. LKS Łąka 
z kolei w dwóch ostatnich meczach zaaplikował 
przeciwnikom 10 goli.
Ale bieżący miesiąc goczałkowiczanie rozpoczęli od 
efektywnego zwycięstwa u siebie z AKS Mikołów.. Go-
ście co prawda przyjechali w nieco osłabionym składzie, 
ale nic nie tłumaczy porażki 1-6. Ostre strzelanie zaczął 
w 7.minucie Mateusz Piesiur, a trzy kolejne gole przed 
zmianą stron zdobył Adam Grygier w 13, 34 i 45.mi-
nucie, kompletując klasyczny hat trick. W przerwie 
grający trener Damian Baron dał odpocząć Jakubowi 
Kordoniowi i Damianowi Furczykowi, wprowadzając 
w ich miejsce Piotr Maroszka i Błażeja Grygiera. Kolej-
ne gole zdobyli w 53.minucie Wojciech Dragon i cztery 
minuty później Piesiur, a mikołowianie jedyny raz trafili  
w 67.minucie za sprawą Sebastiana Kubisza.
Środowa potyczka na szczycie rozpoczęła się lepiej dla 
gości. W 10.minucie prowadzenie liderowi dał Dragon. 
Kosztowianie próbowali zagrać bardziej ofensywnie, ale 
świetnie w bramce spisywał się młody Marcin Kubina. 
Kwadrans po zmianie stron drugiego gola dla Goczał-
kowic zdobył Piesiur, lecz od tego momentu inicjatywę 
przejęli unici. Po czterech zmianach w ich szeregach 
zdołali strzelić w 69.minucie kontaktową bramkę za 
sprawą Mateusza Iwana. Kiedy wydawało się, że wy-
równanie jest tylko kwestią czasu, w trzeciej minucie 
doliczonego czasu gospodarze wykonywali rzut rożny. 
Nie mieli nic do stracenia, a pod bramką Kubiny zna-
lazł się nawet bramkarz Unii. Jednak golkiper „Goczał” 
złapał piłkę, wyrzucił ją do B. Grygiera, a ten dograł do 
Maroszka, który posłał piłkę do opuszczunej bramki.
Przed tygodniem do Goczałkowic przyjechał inny ze-
spół z czołówki – Pogoń Imielin. Co prawda miejscowi 
w 35.minucie objęli prowadzenie po rzucie wolnym 
Furczyka i strzale głową Barona, lecz przyjezdni siedem 
minut później doprowadzili do wyrównania również po 
uderzeniu głową  Grzegorza Cubera. W drugiej części 

obie drużyny miały jeszcze swoje szanse, ale do końca 
utrzymał się wynik remisowy. LKS w sobotę 20.maja  
o godz. 17.00 zagra na wyjeździe z będącym w odwrocie 
GTS Bojszowy, natomiast tydzień później o tej samej 
porze u siebie podejmować będzie ZET Tychy. We wto-
rek 30.maja o 18.00 także u siebie zmierzy się w zale-
głym meczu z Grunwaldem Ruda Śląska.
Skład LKS Goczałkowice w meczu z Pogonią 
Imielin: Kubina – Piszczek, Baron, J. Kordoń, Maśka,  
B. Grygier (77.Maroszek), Rączka, Skipioł, Furczyk, 
Dragon, Piesiur (90.B. Kordoń).
LKS Łąka mimo że do przerwy przegrywał z ty-
ską „Zetką”, to z remisu nie może być zadowolony.  
W pierwszej połowie jedynego gola zdobył w 41.minu-
cie były reprezentant Polski w futsalu – Michał Słoni-
na. Jednak najważniejsze rzeczy działy się w ostatnich 
20 minutach. Najpierw w 73.minucie do wyrównania 
doprowadził Rafał Klaja, a sześć minut później ten sam 
zawodnik zdobył drugiego gola dla „Zielonych”. Ale  
w 85.minucie po niefortunnej interwencji piłkę do 
własnej siatki skierował Mateusz Kocima i zrobiło się 
2-2. Dwie minuty później drugą żółtą kartką ukarany 
został Krzysztof Bizacki, lecz goście bronili się dzielnie. 
Kończyli mecz w dziewięciu, bowiem w siódmej minu-
cie doliczonego czasu z boiska za drugą kartkę wyleciał 
również Słonina.
Wyjazdowa potyczka z broniącym się przed spadkiem 
Tempem Paniówki rozpoczęła się dla zawodników Bro-
nisława Loski idealnie. Już do przerwy zaaplikowali 
przeciwnikom trzy gole (w 7.minucie Mateusz Habor, 
w 19. Kocima i sześć minut przed końcem Dominik 
Pławecki). W 58.minucie na 4-0 podwyższył Habor,  
a potem na boisku zrobiło się luźniej. W 65.min. z bo-
iska z powodu drugiej żółtej kartki wyleciał zawodnik 
Tempa, a trzy minuty potem Kocima za „akcję ratun-
kową” otrzymał od razu czerwoną kartkę. Lepiej grę  
w osłabieniu wytrzymali łączanie, którzy w końcówce 
trafili jeszcze dwukrotnie – w 87.min. gola zdobył Ma-
teusz Jędrysik, a tuż przed końcem Michał Puchała.
W meczu z Uranią strzelanie zaczął ponownie Habor, 
który w 18.minucie otworzył wynik. W pierwszej poło-
wie gospodarzy od straty bramki uratowała poprzeczka 
po uderzeniu z rzutu wolnego jednego z przeciwników. 
Na drugą odsłonę znów bardziej skoncentrowani wy-
szli miejscowi, którzy w 51.minucie podwyższyli na 2-0 
za sprawą Klai. Kochłowiczanie postawili wszystko na 
jedną kartę, ale w 87 i 88.minucie dwukrotnie zostali 
skarceni przez wprowadzonego wcześniej Puchałę. Do-
dajmy, że „Zieloni” od 74.minucie grali w osłabieniu 
po drugiej żółtej kartce dla Adama Słomki. Zwycięstwo 
4-0 być może za wysokie, ale jak najbardziej zasłużone.  
W sobotę 20.maja o godz. 16.00 łączanie zagrają w Ka-
towicach-Koszutce ze Spartą, tydzień później o 17.00 na 
własnym boisku podejmować będą JUW-e Jaroszowice, 
a w środę 31.maja o 18.00 czeka ich zaległe spotkanie  
z GTS w Bojszowach.
Skład LKS Łąka w meczu z Uranią: Ochodek – Ba-
łuch (71.Puchała), Słomka, Przybyłka, Wróbel, Larysz 
(46.Fuchs), Kowalczyk (65.Mateusz Paszek), Jędrysik, 
Pławecki, Habor (80.Żemła), Klaja.
Wyniki meczów 23.kolejki: LKS Goczałkowice – AKS 
Mikołów 6-1 (trzy gole dla zwycięzców zdobył Adam 
Grygier, dwa Mateusz Piesiur, jednego Wojciech Dra-
gon), LKS Łąka – ZET Tychy 2-2 (dwie bramki dla go-
spodarzy strzelił Rafał Klaja), Grunwald Ruda Śląska – 
Unia Kosztowy 0-2, Piast Bieruń Nowy – Pogoń Imie-
lin 3-3, Wawel Wirek – GTS Bojszowy 3-1, Podlesianka 
Katowice – Tempo Paniówki 3-0, Pogoń Nowy Bytom 
– Urania Ruda Śląska 0-3, JUW-e Jaroszowice – Sparta 
Katowice 3-2.
Wyniki meczów 24.kolejki: Unia Kosztowy – LKS 
Goczałkowice 1-3 (gole dla gości zdobyli Wojciech 
Dragon, Mateusz Piesiur i Piotr Maroszek), Tempo Pa-
niówki – LKS Łąka 0-6 (dwie bramki strzelił Mateusz 
Habor, po jednej Mateusz Kocima, Dominik Pławecki, 
Mateusz Jędrysik i Michał Puchała), Urania Ruda Ślą-
ska – Podlesianka Katowice 1-3, AKS Mikołów – JUW-e 
Jaroszowice 3-0, GTS Bojszowy – Piast Bieruń Nowy 
0-3, Pogoń Imielin – Grunwald Ruda Śląska 3-2, Sparta 
Katowice – Pogoń Nowy Bytom 1-0, ZET Tychy – Wa-
wel Wirek 1-4.
Wyniki meczów 25.kolejki: LKS Goczałkowice – Po-
goń Imielin 1-1 (bramkę dla gospodarzy strzelił Damian 
Baron), LKS Łąka – Urania Ruda Śląska 4-0 (dwa gole 
zdobył Michał Puchała, po jednym Mateusz Habor  
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i Rafał Klaja), Grunwald Ruda Śląska – GTS Bojszowy 
10-0, Unia Kosztowy – AKS Mikołów 1-3, Piast Bieruń 
Nowy – ZET Tychy 1-1, Wawel Wirek – Tempo Paniów-
ki 1-2, Podlesianka Katowice – Sparta Katowice 3-0, Po-
goń Nowy Bytom – JUW-e Jaroszowice 0-1.
Tabela
1. LKS Goczałkowice 24 57              66-26
2. Grunwald Ruda Śląska 24 46              52-30
3. Pogoń Imielin  24 45               45-26
4. Unia Kosztowy  24 45              57-31
5. Wawel Wirek  24 42               46-33
6. LKS Łąka  24 40             51-38
7. Urania Ruda Śląska 24 40               42-41
8. Sparta Katowice  24 35             39-39
9. AKS Mikołów  24 35               29-34
10. Podlesianka Katowice 24 32             43-39
11. Piast Bieruń Nowy 24 29              37-41
12. Pogoń Nowy Bytom 24 26              25-33
13. ZET Tychy  24 25              37-48
14. Tempo Paniówki 24 21             38-58
15. GTS Bojszowy  24 16               27-65
16. JUW-e Jaroszowice 24 16            23-75

Klasa A
Wisła Wielka gromi w derbach

LKS Wisła Wielka nadspodziewanie łatwo rozprawił 
się w derbowym meczu LKS Studzionka, gromiąc 
przeciwnika aż 6-0. Dzięki temu zespół grającego 
trenera Radosława Kotasa awansował na najniższy 
stopień podium.
Pierwszego gola dla gospodarzy już w pierwszej minucie 
zdobył Kamil Walecki, a potem była już prawdziwa rzeź, 
w której największy udział miał strzelec czterech goli – 
Jakub Tabiś. Wiślanie prezentują się na wiosnę świetnie, 
ale strata z jesieni była jednak zbyt duża, by włączyć się 
do walki o awans. Niestety, nie da się tego powiedzieć  
o piłkarzach ze Studzionki, którzy od kilku tygodni no-
tują wyraźny spadek formy. Coraz bliżej awansu są więc 
ubiegłoroczni spadkowicze – Sokół Wola i Ogrodnik 
Cielmice.
Wyniki meczów 23.kolejki: Ogrodnik Cielmice – LKS 
Studzienice 1-1 (gola dla gości zdobył Grzegorz Fur-
tok), Fortuna Wyry – Sokół Wola 1-1 (bramkę dla Sokoła 
strzelił Grzegorz Kuźnik), LKS Rudołtowice-Ćwiklice – 
Siódemka Tychy 2-1 (gole dla zwycięzców zdobyli Adam 
Tendera i Przemysław Wyrobek), Josieniec Radostowice 
Czapla Kryry 0-3 (dwie bramki strzelił Krzysztof Palar-
czyk, jedną Daniel Czwiorok), LKS Frydek – LKS Wisła 
Wielka 0-0. Mecze LKS Gardawice – Iskra II Pszczyna 
(1-4) i Stal Chełm Śląski – LKS Studzionka (0-3) ro-
zegrano awansem 25.marca. Znicz Jankowice – Sokół 
Orzesze 3-0 walkower.
Wyniki meczów 24.kolejki: LKS Studzienice – LKS Fry-
dek 6-3 (trzy gole dla Studzienic zdobył Wojciech Janosz, 
dwa Mateusz Żemła, jednego Mateusz Tomaszczyk, dla 
gości strzelali Artur Moroń, Tomasz Kapica i Dawid Bu-
jak), Czapla Kryry – Znicz Jankowice 2-2 (dwie bramki 
dla Czapli strzelił Kamil Szweda, dla Znicza dwukrotnie 
trafił Mateusz Kraus), LKS Studzionka – Josieniec Rado-
stowice 2-2 (gole dla gospodarzy zdobyli Robert Dunat  
i Adam Cyrulik, dla gości Łukasz Senczek i Aleksan-
der Skipioł), LKS Wisła Wielka – Stal Chełm Śląski 2-2 
(bramki dla wiślan strzelili Wojciech Janowski i Kamil 
Walecki), Fortuna Wyry – LKS Rudołtowice-Ćwiklice 5-3 
(gole dla pokonanych zdobyli Damian Luks, Paweł Lebu-
da i Przemysław Wyrobek), Iskra II Pszczyna – Ogrodnik 
Cielmice 0-2, Siódemka Tychy – LKS Gardawice 4-0, So-
kół Orzesze – Sokół Wola 0-3 walkower.
Wyniki meczów 25.kolejki: LKS Wisła Wielka – LKS 
Studzionka 6-0 (cztery bramki strzelił Jakub Tabiś, po 
jednej Kamil Walecki i Mateusz Kotas), Znicz Jankowi-
ce – Josieniec Radostowice 3-0 (dwa gole zdobył Michał 
Pustelnik, jednego Mateusz Kraus), Sokół Wola – Cza-
pla Kryry 3-0 (bramki strzelili Michał Pochopień, Grze-
gorz Kuźnik i Jakub Jażdżewski), LKS Frydek – Iskra II 
Pszczyna 1-3 (gola dla gospodarzy zdobył Tomasz Ka-
pica, dla gości trafiali Radosław Rakowski, Piotr Noga  
i Kamil Komraus), Stal Chełm Śląski – LKS Studzienice 
1-2 (bramki dla zwycięzców strzelili Mateusz Tomasz-
czyk i Wojciech Janosz), LKS Gardawice – Fortuna Wyry 
3-2, Ogrodnik Cielmice – Siódemka Tychy 5-1, LKS 
Rudołtowice-Ćwiklice – Sokół Orzesze 3-0 walkower.

Tabela
1. Sokół Wola   23 54             60-23
2. Ogrodnik Cielmice 22 51             48-18
3. LKS Wisła Wielka  22 43             59-28
4. Fortuna Wyry  22 43              65-32
5. LKS Studzienice  22 37              53-38
6. LKS Studzionka  22 36             39-39
7. Czapla Kryry  22 31              58-46
8. LKS Frydek  22 31               51-42
9. Znicz Jankowice  22 31              51-43
10. LKS Rudołtowice-Ćw. 22 31              50-47
11. Josieniec Radostowice 23 30              30-49
12. Iskra II Pszczyna 22 29               50-49
13. Stal Chełm Śląski 22 23               35-42
14. Siódemka Tychy  23 19               31-53
15. LKS Gardawice  22 14              30-73
16. Sokół Orzesze  23   0             16-104 

Klasa B
Czarni zdeklasowali lidera

W świąteczne popołudnie 3.maja w Piasku doszło do 
meczu na szczycie, w którym Czarni rozbili prowa-

dzącą w tabeli Polonię Międzyrzecze 6-0. Pierwotnie 
mecz miał się odbyć kilka dni wcześniej, ale z powo-

du gwałtownych opadów deszczu został przełożony 
(podobnie jak większość spotkań na Śląsku).
Już w 5.minucie ,,faula ratunkowego" na Piotrze Urbań-
czyku popełnił Artur Deda, i przedwcześnie musiał udać 
się do szatni. Rzut wolny sprzed pola karnego skutecz-
nie wykorzystał Andrzej Spychała i było 1-0. Kilka mi-
nut później ten sam zawodnik w bliźniaczej akcji trafił 
w słupek. Potem inicjatywę przejęli goście, lecz niewiele 
z tego wynikało. W 44.minucie wynik do przerwy usta-
lił Paweł Nowok, posyłając piłkę w sytuacji sam na sam 
obok bramkarza. 10 minut po zmianie stron trzeciego 
gola zdobył P. Urbańczyk, a w 72.min. na 4-0 podwyż-
szył Nowok. Piłka odbiła się od obu słupków, ale sędzia 
asystent zasygnalizował gola. Ta sytuacja tak rozsierdziła 
międzyrzeczan, że zaczęli dyskutować z arbitrami, za co 
obejrzeli w krótkim okresie żółte kartki. Dla dwóch za-
wodników były to drugie napomnienia, i Polonia musia-
ła kończyć w ósemkę. Zdekompletowanych gości dobił 
wprowadzony na ostatni kwadrans Marcin Pęszor.
Skład Czarnych Piasek w meczu z Polonią Między-

rzecze: Mokry – Sajdak (64.Pustelnik), Witek, Buras, 
Włodarski, A. Ćwierz, Spychała, Głowania (76.M. Pę-
szor), Nowok (76.Wagstyl), Pławecki (84.Koczuba),  
P. Urbańczyk. 
Wyniki meczów 18.kolejki: Czarni Piasek – Polonia 
Międzyrzecze 6-0 (po dwa gole zdobyli Paweł Nowok 
i Marcin Pęszor, po jednym Andrzej Spychała i Piotr 
Urbańczyk), LKS Brzeźce – LKS Wisła Mała 4-2 (dwie 
bramki dla gospodarzy strzelił Marek Wasyl, po jednej 
Ireneusz Klepek i Paweł Gołeczka, dla gości trafiali Pa-
weł Wyrwał i Mateusz Nagiel), Polonia II Łaziska Gór-
ne – Leśnik Kobiór 2-2 (gole dla Leśnika zdobyli Adam 
Grolik i Rafał Pasternak), LKS Woszczyce – LKS Mi-
zerów 4-3, UKS Warszowice – Unia Bieruń Stary 1-2. 
Mecz Krupiński II Suszec – LKS II Goczałkowice został 
przełożony na 18.maja, a mecz MKS II Lędziny – ZET 
II Tychy na 25.maja.
Wyniki meczów 19.kolejki: ZET II Tychy – Czarni 
Piasek 1-1 (gola dla gości zdobył Paweł Nowok), Leśnik 
Kobiór – Krupiński II Suszec 2-0 (bramki strzelili Bar-
tosz Kozyra i Rafał Pasternak), LKS II Goczałkowice – 
UKS Warszowice 5-1 (trzy gole dla zwycięzców zdobył 
Adam Złotek, po jednym Rafał Dzida i Dominik Dom-
ka), MKS II Lędziny – LKS Brzeźce 2-1 (bramkę dla po-
konanych strzelił Marek Wasyl), LKS Mizerów – LKS 
Wisła Mała 3-3 (gole dla gości zdobyli Paweł Wyrwał, 
Krzysztof Herok i Mikołaj Chlebek), Polonia Między-
rzecze – Polonia II Łaziska Górne 0-1, Unia Bieruń Stary 
– LKS Woszczyce 3-1.
Wyniki meczów 20.kolejki: Czarni Piasek – MKS II 
Lędziny 2-3 (bramki dla Czarnych strzelili Piotr Urbań-
czyk i Paweł Nowok), LKS Brzeźce – LKS Mizerów 1-0 
(gola zdobył Adam Stęchły), LKS Wisła Mała – Unia 
Bieruń Stary 2-5 (bramki dla wiślan zdobyli Paweł Wy-
rwał i Artur Wyrwał), UKS Warszowice – Leśnik Ko-
biór 3-1 (gola dla Leśnika zdobył Rafał Pasternak), LKS 
Woszczyce – LKS II Goczałkowice 1-0, Krupiński II 
Suszec – Polonia Międzyrzecze 1-5, Polonia II Łaziska 
Górne – ZET II Tychy 2-0.

Tabela
1. Polonia Międzyrzecze 20 46             50-25
2. Czarni Piasek  20 42              68-30
3. LKS Woszczyce  20 38            46-30
4. MKS II Lędziny  19 35              55-34
5. Polonia II Łaziska Górne 20 34              36-25
6. LKS Wisła Mała  20 34             41-38
7. LKS Brzeźce  20 32              44-32
8. Unia Bieruń Stary 20 31              41-46
9. Leśnik Kobiór  20 29              34-27
10. LKS II Goczałkowice 19 21              33-35
11. Krupiński II Suszec 19 17               24-45
12. UKS Warszowice 20 15               30-60
13. LKS Mizerów  20 15               27-63
14. ZET II Tychy  19   4               17-56

Wychowawcy ze złotem
W dniach 21-23.kwietnia odbyły się XXI Mistrzostwa 
Polski pracowników zakładów dla nieletnich w piłce 
nożnej halowej. Zawody zostały rozegrane w bielskiej 
hali „Pod Dębowcem”, a triumfowali w nich pracow-

nicy pszczyńskiego Zakładu Poprawczego.
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Pszczy-
na/Łąka był zresztą gospodarzem imprezy, a pszczynia-
nie triumfowali w mistrzostwach już po raz czwarty. Co 
ciekawe, na parkiecie gospodarze nie byli zbyt gościn-
ni, wygrywając wszystkie mecze: w eliminacjach 2-1  
z Barczewem, 2-0 ze Studzieńcem, 5-0 z Gdańskiem i 5-0  
z Trzemesznem. W półfinale pszczynianie zwyciężyli 2-1 
Głogów, a w finale drugi raz okazali się lepsi od Trze-
meszna, wygrywając 3-0.
Skład zespołu: Zbigniew Jacek, Patryk Sojka, Benia-
min Żbik, Jakub Strycharz, Grzegorz Pieczka, Grzegorz 
Kurzydło, Marcin Kawecki, Stanisław Włoch, Krzysztof 
Faron, Bartosz Widera, Dariusz Witczak i Aleksander 
Mrzyczek.
W przygotowaniu zawodów pomagali kierownik druży-
ny Wacław Siry, trener Marek Szklorz, sekretarz Dariusz 
Kabocik oraz aranżer Dariusz Grajcarek. Nad całością 
czuwał dyrektor ZPiSdN Andrzej Kegel.
Lista sponsorów: Cornaglia Poland,  NovoEco drew-
no kominkowe Pszczyna, sklep sportowy „Sportland”, 
F.H.U. Top Sport.

Siatkówka
PLKS powalczy o I ligę

Siatkarkom PLKS Pszczyna wystarczyły trzy mecze, 
aby zapewnić sobie uczestnictwo w turnieju fina-

łowym o awans do pierwszej ligi. Po zwycięstwach  
z MKS Świdnica pszczynianki powalczą o promocję 
w ostatnim tygodniu maja w Opolu.
Triumf w półfinałach przyszedł zawodniczkom Jarosła-
wa Bodysa nadspodziewanie łatwo. Kibice mieli bowiem 
w pamięci męczarnie, jakie przeżywały nasze dziewczy-
ny w walce o zwycięstwo w grupie, zakończone po pię-
ciomeczowym boju z Silesią Volley Mysłowice. Potem 
jednak okazało się, że były to złe miłego początki...
Co prawda, pierwszy mecz w Pszczynie zdecydowanie 
lepiej zaczęły siatkarki ze Świdnicy, od początku grając 
świetnie w odbiorze, prezentując szybką grę i ogromną 
walkę, ale determinacji przyjezdnym wystarczyło zaled-
wie na półtora seta. W pierwszej odsłonie PLKS dał się 
bowiem zaskoczyć, i przegrał be walki 17:25. Przeciw-
niczki wyglądały bardzo dobrze, ale w połowie drugiej 
partii pszczynianki w końcu objęły dwupunktowe pro-
wadzenie, które okazało się decydujące. Gospodynie 
szybko ,,odjechały", wygrywając 25-16. Trzeci i czwar-
ty set miały podobny przebieg - wyrównana walka na 
początku, a w końcówce doświadczenie pszczynianek 
wzięło górę, które triumfowały odpowiednio 25-15 i 25-
21, a w meczu 3-1.
W niedzielę PLKS również wygrał 3-1, z tym że od 
początku to miejscowe narzuciły świdniczankom swój 
styl. Pierwszego seta wygrały 25-17, lecz potem prze-
grały 22-25 i znów kibice musieli drżeć o wynik. Jednak  
w trzecim było odwrotnie (22-25), natomiast wynik  
25-14 czwartej partii wyraźnie dał sygnał, kto jest lep-
szym zespołem w tej parze. Potwierdzenie dostaliśmy 
kilka dni później w Świdnicy, gdzie naszym dziewczy-
nom wystarczyła godzina, by postawić stempel na awan-
sie. Pszczynianki wygrały 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)  
i mogły zacząć myśleć o turnieju finałowym.
W opolskim finale (rozgrywanym w dniach 24-28.maja) 
wystąpi pięć najlepszych drużyn z wszystkich grup dru-
giej ligi. Pierwszy mecz PLKS rozegra z triumfatorem 
pary AZS AWF Warszawa-Szóstka Mielec (po dwóch 
meczach akademiczki prowadzą 2-0) w czwartek 25.maja  
o godz. 15.30. Dzień później o 18.15 mecz z gospody-
niami - AZS ECO Uni Opole, w sobotę o 13.00 spotka-
nie z Bluesoft Mazovia Warszawa, a w niedzielę o 13.30 
z Grupą Azoty PWSZ Tarnów. Awans do pierwszej ligi 
wywalczą dwie drużyny.
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Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 47 20, fax 32 210 449 06 20 www.pup-pszczyna.pl, pup@pup-pszczyna.pl

1. Kasjer – sprzedawca na stacji paliw – od gimnazjalnego, książeczka Sanepid do 
wyrobienia (praca w Pszczynie – 1387sp@gmail.com)
2. Magazynier – brak przeciwwskazań do pracy w niskiej temperaturze, książecz-
ka Sanepid lub gotowość do jej wyrobienia (praca w Pszczynie – tel. 322104547,  
kadry@osmpszczyna.pl) 
3. Pomoc stolarza/ stolarz – mile widziane wykształcenie kierunkowe lub do-
świadczenie zawodowe, ewentualnie osoba do przyuczenia (pracodawca z Ćwiklic –  
tel. 663838800)
4. Operator koparki/ koparko-ładowarki/ ładowarki – uprawnienia do obsługi 
sprzętu ciężkiego, wskazane doświadczenie zawodowe (pracodawca z Pszczyny –  
tel. 668272772)
5. Kontroler jakości (produkcja stolarki otworowej) – wymagane wykształcenie 
zawodowe lub średnie techniczne, mile widziane doświadczenie, umiejętność czy-
tania rysunku technicznego, posługiwania się elektrycznymi urządzeniami pomiaro-
wymi, mile widziane uprawnienia SEP (praca w Pszczynie – tel. 602376108)
6. Parkieciarz lub stolarz – wymagane wykształcenie zawodowe, prawo jazdy  

kat. B, mile widziane doświadczenie (pracodawca z Ćwiklic – tel. 795019556)
7. Dostawca potraw – mile widziane wykształcenie od zawodowego, prawo jazdy kat. B 
(pracodawca z Pszczyny – tel. 796297793)
8. Pracownik produkcji wędlin, pakowacz ręczny , magazynier – wymagane wy-
kształcenie średnie lub zawodowe, książeczka Sanepid, dyspozycyjność (praca w Mizero-
wie – tel. 324744193, masarniamizerow@gmail.com)
9. Doradca Klienta RTV – AGD – wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące, 
minimum 6 miesięcy doświadczenia w sprzedaży (praca w Pszczynie – tel. 696402432, 
k.lorenc@neonet.pl)
10. Magazynier – wykształcenie od zawodowego, mile widziane doświadczenie oraz 
uprawnienia do obsługi wózka widłowego (praca w Pszczynie – tel. 602376108)
11. Ślusarz – mile widziane doświadczenie (pracodawca z Goczałkowic – Zdrój –  
tel. 601514442)
12. Fizjoterapeuta – wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane przy-
gotowanie pedagogiczne lub gotowość podjęcia kursu, mile widziane doświadczenie, 
prawo jazdy kat. B., książeczka Sanepid (praca w Pawłowicach – tel. 501666216)

Więcej ofert na stronie www.pup-pszczyna.pl
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UCHWAŁA NR XXXII/364/17 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), 
art. 6 r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-

tów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), po przeprowadzeniu kon-

sultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), po zasięgnięciu opinii Państwowe-

go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach Rada Miejska w Pszczynie 
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio  
z terenu nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) opakowania wielomateriałowe; 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 7) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny;  8) popiół; 9) pozostałe odpady komunalne.
§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być 
prowadzone z następującą częstotliwością:
1) z terenu osiedli bloków wielorodzinnych:
a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, meble  
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozo-
stałe odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,
2) z terenu nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym 
oraz nieruchomości jednorodzinnych:
a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - jeden raz 
na cztery tygodnie,
b) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- jeden raz na pół roku,
d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na dwa tygodnie,  
w pozostałym okresie jeden raz na osiem tygodni.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nie-
ruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywać je będzie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym.
3. Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych zgod-
nie z harmonogramem z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 2 ust. 1.
4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz od-
padów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odby-
wał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, urządzo-
nego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, 
z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.
5. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w ww. 
miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7:00.
6. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 1 pkt 1 - 7 jest ko-
nieczne poza harmonogramem, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je do-
starczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych we własnym za-
kresie i na własny koszt.
§ 3. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie 
świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz  
w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie będą odbierane na-
stępujące rodzaje odpadów:
1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) opakowania wielomateriałowe; 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) zużyte baterie i akumulatory; 10) zużyte opony; 
11) odpady zielone, w ilości do 200 kg na rok na daną nieruchomość. W przypadku nieru-
chomości wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lo-
kalu; 12) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
z wyłączeniem odpadów zielonych; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące od-
pady komunalne w ilości do 1 Mg na rok na daną nieruchomość. W przypadku nierucho-
mości wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszać przypadki niewłaściwego świad-
czenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz przez prowa-
dzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, 
licząc od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług do siedziby Urzę-
du Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2 w formie:  pisemnej, telefonicznej -  
nr tel. (32) 449-39-89, elektronicznej na adres: gk@pszczyna.pl.
3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości,  
a także datę, miejsce i opis zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług, o którym 
mowa w ust. 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 6. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2943).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opubli-
kowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady
Leszek Szczotka

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), zachodzi konieczność dostoso-
wania istniejącego na terenie gminy Pszczyna systemu odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do zmienionych 
przepisów.
Zmiany dotyczą sposobu selektywnego zbierania odpadów w workach lub pojem-

nikach o następującej kolorystyce:
1) żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
2) niebieski z przeznaczeniem na papier,
3) zielony z przeznaczeniem na szkło,
4) brązowy oznaczony napisem bio z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych,
5) brązowy oznaczony napisem bio - odpady zielone z przeznaczeniem na odpady zie-
lone,
Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego.
Projekt uchwały w okresie od 8.02.2017 r. do 14.02.2017 r., jako akt prawa miejscowego, 
objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym 
okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.
 

Przewodniczący Rady
Leszek Szczotka
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UCHWAŁA NR XXXII/363/17 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2  
i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 296, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczy-
na (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2941).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opubli-
kowanie w lokalnej prasie.  

Przewodniczący Rady
Leszek Szczotka

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/363/17 Rady Miejskiej w Pszczynie 
z dnia  23 marca 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Pszczyna.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.);
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady ko-
munalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę,  
w typowych pojemnikach;
3) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w rozu-
mieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź po-
siadającego wydane przez Burmistrza Pszczyny zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na któ-
rej nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, 
urzędy, biblioteki, itp., a także obiektów produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, skle-
py, hotele, pensjonaty itp.;
5) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkt utwo-
rzony w celu przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, 
prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 
zwanym dalej PSZOK.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadze-
niem w workach lub pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać 
selektywnej zbiórce mającej na celu oddzielne gromadzenie następujących rodzajów od-
padów:
a) papier, b) metale, c) tworzywa sztuczne, d) opakowania wielomateriałowe, e) szkło,  
f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,  
g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte baterie i akumulatory, i) zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) zużyte opony, 
l) odpady zielone, m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
n) popiół.
2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisany-
mi w ust. 1 należy zbierać oddzielnie jako pozostałe odpady komunalne. Odpady te nale-
ży umieszczać w odrębnych, przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach 
koloru szarego lub czarnego oraz w oznakowanych kontenerach.
3. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci papieru, w skład której 
wchodzą odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opa-
kowaniowe z tektury należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „PAPIER”.
4. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której 
wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w po-
jemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”.
5. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci metali, tworzyw sztucz-
nych i opakowań wielomateriałowych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opako-
waniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy 
zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE  
I TWORZYWA SZTUCZNE”.

6. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów zielonych należy poddać procesowi komposto-
wania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku 
możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy 
zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BI0 - ODPADY ZIE-
LONE” i dostarczać do PSZOK-a.
7. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych należy poddać 
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,  
a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela 
nieruchomości, należy zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem 
„BIO” i dostarczać do PSZOK-a.
8. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci popiołu należy 
umieszczać w odrębnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach koloru szarego 
lub czarnego oznaczonych napisem „POPIÓŁ”.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzie-
lonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach 
określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozo-
wej, bądź dostarczać do PSZOK-a.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych 
odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego 
remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do PSZOK-a.
11. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opo-
ny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielo-
nym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK-a.
§ 4. 1. Obowiązek usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nie-
ruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany poprzez nie-
zwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania 
zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ście-
ków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi i zbiorników wodnych.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może od-
bywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia 
powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o po-
jemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieru-
chomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do groma-
dzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel 
nieruchomości.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki zamykane o pojemności 110 l do 1100 l;
2) kontenery zamykane o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;
3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których 
mowa w § 3 ust. 1 lit. a do e oraz lit. n o pojemności od 110 l do 1100 l;
5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l.
4. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów winny być ozna-
kowane i utrzymane w następującej kolorystyce:
1) żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomate-
riałowe;
2) niebieski z przeznaczeniem na papier;
3) zielony z przeznaczeniem na szkło;
4) brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające bio-
degradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów 
zielonych;
5) brązowy oznaczony napisem „BIO - ODPADY ZIELONE” z przeznaczeniem na 
odpady zielone;
6) szary lub czarny z napisem „POPIÓŁ" przeznaczony do zbiórki popiołu.
5. W celu wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemni-
ki o odpowiedniej pojemności, zgodnie ze średnim wskaźnikiem ilości odpadów ko-
munalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Pszczyna, 
należy przyjąć, że jeden mieszkaniec wytwarza średnio rocznie około 289 kg odpadów 
komunalnych, co odpowiada około 1,25 m3 rocznie.
6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania po-
zostałych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie za-
mieszkuje:
1) nie więcej niż 5 osób – 120 l;
2) od 6 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l;
3) od 11 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l;
4) powyżej 15 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.
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5. Ustala się minimalną miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 
minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wy-
posażona nieruchomość niezamieszkała:
1) dla biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni i praktyk lekarskich - 10 l na każdą 
osobę zatrudnioną, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów 
selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady komunalne;
2) dla lokali gastronomicznych - 25 l na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną 
osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, niezależnie od odpadów selektywnie gro-
madzonych i odpadów innych niż odpady komunalne;
3) dla lokali handlowych i punktów usługowych - 30 l na osobę zatrudnioną, nie 
mniej jednak niż 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpa-
dów innych niż odpady komunalne;
4) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 10 l na każde dziecko i pracow-
nika, nie mniej jednak niż 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych 
i odpadów innych niż odpady komunalne,
5) dla ogródków działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 paź-
dziernika, jeżeli działka wyposażona jest w kompostownik lub 15 l na każdą działkę 
w przypadku braku kompostownika, a poza wymienionym okresem - 5 l na każdą 
działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
6) dla cmentarzy - 2 l na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świę-
tych nie mniej niż 5 l na jedno miejsce pochówku, nie mniej jednak niż jeden pojem-
nik o pojemności 1100 l.
6. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których 
zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości 
powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych 
w gospodarstwie domowym.
7. Pozostałe odpady komunalne oraz popiół należy gromadzić jedynie w zamkniętych, 
szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
8. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. 
a do e należy gromadzić w następujący sposób:
1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady te zbierane są do worków, dostar-
czanych przez jednostkę wywozową;
2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej 
zbiórki odpadów stosuje się worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub spe-
cjalnie oznakowane pojemniki.
9. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. 
f i l należy gromadzić w następujący sposób:
1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady te zbierane są do worków, które 
właściciel nieruchomości pobiera w PSZOK-u;
2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej 
zbiórki odpadów stosuje się worki dostępne w PSZOK-u.
10. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać  
w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników jed-
nostki wywozowej odbierającej odpady komunalne, w sposób nie powodujący uciąż-
liwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
11. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez 
ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz bieżącą likwidację 
usterek.
§ 7. 1. Rozmieszczenie koszy ulicznych na drogach publicznych, gdzie odbywa się 
ruch pieszych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pie-
szych i ilości zbieranych w nich odpadów, jednakże w odległości nie większej niż 200 
m od siebie.
2. Wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 ust. 3 pkt 5.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego

§ 8. Określa się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych:
1. Pozostałe odpady komunalne:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie,
b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - raz na dwa 
tygodnie,
c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu.
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne:
a) biura, urzędy, zakłady pracy, przychodnie i praktyki lekarskie, żłobki, przedszkola  
i szkoły wszelkiego typu - minimum raz na dwa tygodnie,
b) lokale gastronomiczne - minimum raz na tydzień,
c) lokale handlowe i punkty usługowe - minimum raz na dwa tygodnie,
d) w uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych powstawaniem bardzo ogra-
niczonej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - minimum raz na 4 tygodnie.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci papieru, szkła, metali, tworzyw 
sztucznych i opakowań wielomateriałowych:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna - raz na cztery tygodnie,
b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - raz na cztery 
tygodnie,
c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu.
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne - minimum raz na cztery tygodnie. W uzasadnionych przy-
padkach, udokumentowanych powstawaniem bardzo ograniczonej ilości odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - minimum raz na 6 tygodni.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci popiołu:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa 
tygodnie, w pozostałym okresie - raz na osiem tygodni,
b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - w okresie od 1 
października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie - raz na osiem 
tygodni.
4. Meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna - dwa razy w roku,
b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - dwa razy  
w roku,
c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu.
5. Chemikalia oraz zużyte opony należy bez zbędnej zwłoki dostarczać do PSZOK-a.
6. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy bez zbędnej zwłoki przekazywać do punk-
tów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach i przedszko-
lach na terenie gminy Pszczyna lub dostarczać do PSZOK-a.
7. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych  
w aptekach na terenie gminy Pszczyna lub dostarczać do PSZOK-a.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazy-
wać jednostce wywozowej sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz 
po ich zakończeniu lub dostarczać do PSZOK-a.
9. Odpady zielone należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wła-
snego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania 
na miejscu przez właściciela nieruchomości należy dostarczać do PSZOK-a.
10. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
z wyłączeniem odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania z prze-
znaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości 
ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy dostarczać do 
PSZOK-a.
11. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 
poprzez ich umieszczenie w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, 
workach lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie 
odpadów przez jednostkę wywozową, zgodnie z harmonogramem odbioru lud dostar-
czanie ich do PSZOK-a.
12. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, 
aby nie dopuścić do ich przepełniania i wysypywania się odpadów, nie rzadziej niż raz 
w tygodniu.
13. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowią-
zani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
bądź wylewania na powierzchnie terenu; pojemność zbiorników powinna wystarczyć na 
opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie od-
padów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowią-
zani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczania do PSZOK-a, bądź do 
punktów zbiórki wyznaczonych na terenie miasta.
2. W celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieru-
chomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości 
ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy dostarczać do 
PSZOK-a.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa dla otoczenia i właściwej opieki 
nad tymi zwierzętami;
2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a psa 
rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym 
kagańcu;
3) natychmiastowego usuwania, przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zanie-
czyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niewidomych, korzy-
stających z psów przewodników.

Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonychz produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na 
określonych obszarachlub w poszczególnych nieruchomościach

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie 
mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.
2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości na-
leży gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsied-
nich.
3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi;



HAFCIARKI zatrudni Dom Mody Elegancja Pyskowice - 
(ręczny haft dystynkcji górniczych) 

tel. 32 333-01-41

Pielęgniarka - opieka długoterminowa 
w domu seniora. Tel. 662754226
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Komunikaty

Skansen 
„Zagroda Wsi Pszczyñskiej”

park etnograficzny
ul. Parkowa, tel. 604 508 718

poniedziałek - niedziela 9.00 - 19.00
www.skansen.pszczyna.pl

Biuro Informacji Tu ry stycz nej

Brama Wybrañców 1, tel. 32 212 99 99
www.pszczyna.info.pl
bit@pszczyna.info.pl

Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 16.00
sobota - niedziela 10.00 - 18.00

Stajnie Książęce
kwiecień - czerwiec

poniedziałek: 11.00 - 15.00
wtorek: 9.00 - 16.00
środa: 9.00 - 17.00

czwartek: 9.00 - 16.00
piątek: 9.00 - 16.00

sobota: 10.00 - 16.00
niedziela: 10.00 - 17.00

Pokazowa Zagroda Żubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim

ul. Żorska 5, tel. 32 447 05 03
www.zubry.pszczyna.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek- niedziela 9.00 - 19.00

Muzeum Prasy Śląskiej  
im. Wojciecha Korfantego

ul. Piastowska 26, tel. 32 210 16 27; 502 557 804
Godziny otwarcia:

wtorek - sobota 10.00 - 14.00
niedziela 14.00 - 18.00

Muzeum Zamkowe
kwiecień - czerwiec

poniedziałek: 11.00 - 15.00
wtorek: 9.00 - 16.00
środa: 9.00 - 17.00

czwartek: 9.00 - 16.00
piątek: 9.00 - 16.00

sobota: 10.00 - 16.00
niedziela: 10.00 - 17.00

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska
Pszczyna, ul. Katowicka 1, tel. 795 574 740 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne

wtorek - piątek 11.00 - 15.00
sobota - niedziela 11.00 - 16.00 

Powiatowy Punkt 
Informacji Turystycznej

Plac Dworcowy 1, tel. 667 777 587
turystyka@powiat.pszczyna.pl

pszczyna1@silesia.travel 
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota - niedziela 10.00 - 14.00

AZBEST - demontaż, utylizacja 
DEKARSTWO - rynny, kominy 

tel. 792 013 569, 509 055 051
Drenaż - kanalizacja, brukarstwo, ogrodzenia 

tel. 792 013 569, 33/8582018

Firma Zamel, wiodący producent systemów elektrotechnicznych  
z siedzibą w Pszczynie, poszukuje kandydatów na  stanowiska:

. TOKARZ

. HYDRAULIK

. OPERATOR MASZYN

. MONTAŻYSTA ELEKTRONIK

. MAGAZYNIER CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjne-
go na adres: rekrutacja@zamel.pl lub listownie na adres ZAMEL  
SP. Z O.O. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna.

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do prze-
twórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.
2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej 
raz w roku we wrześniu lub październiku.

Uzasadnienie
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie usta-

wowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. 
zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 
określenia:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny 
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemi-
kalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble  
i  inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budow-
lane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a wyżej wymienionej ustawy,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słu-
żących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami napraw-
czymi,
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku,
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z pro-
dukcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach,
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prze-
prowadzania.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), zachodzi konieczność 
dostosowania istniejącego na terenie gminy Pszczyna Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku do zmienionych przepisów.
Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego.
Projekt uchwały w okresie od 8.02.2017 r. do 14.02.2017 r., jako akt prawa miejscowego, 
objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We 
wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady
Leszek Szczotka



O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U
BURMISTRZ PSZCZYNY

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 

w Rybniku przy ul Wyglendy, oznaczonej na arkuszu 5 mapy
ewidencyjnej obrębu Rybnik działką nr 1398/70.

1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Rybniku oznaczonej GL1Y/00086835/0.
2. W katastrze nieruchomości obrębu Rybnik (arkusz 5 mapy ewidencyjnej) nieruchomość 
oznaczona jest działką nr 1398/70 o powierzchni 0,0765 ha (B). 
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne  
o niskiej intensywności zabudowy (MN). 
4. Nieruchomość jest niezabudowana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,  
ul. Jana Wyglendy. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, han-
dlowo-usługowej oraz terenów zielonych.
5. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza wynosi 89.000,00 zł.
7. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Pszczynie, Rynek 2, II piętro, pokój - 201.
9. Wadium w wysokości: 14.000,00 zł - należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 
w Pszczynie, Rynek 2, lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie w ING 
Banku Śląskim S.A. nr 22 1050 1070 1000 0022 9267 5614 do dnia 2 czerwca  2017 r. Wadium 
wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
określonym w zawiadomieniu o umowie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałe wadia zostaną zwrócone po 
przetargu w sposób wniesiony przez uczestnika przetargu, w terminie do 3 dni od zamknię-
cia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu, uwzględniająca wpłacone wadium, jest 
płatna najpóźniej na trzy dni przed spisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
11. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć 
czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pszczyny.
12. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2016 r., drugi 19  grudnia 2016 r.
13. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miej-
skiego  w Pszczynie, Rynek 2, tel. 32 449 39 09.

ADOPTUJ PSA/
KOTA

KONTO ZBIÓRKOWE:
76 1540 1128 2081 9100 7566 0003

Fun dacja „Zwierzęca Arkadia”
ul. Sarenek 10B

43 – 215 Jankowice
http://www.zwierzeca-arkadia.org/

KONTAKT:
782 241 515 / 782 341 515

fundacja@zwierzeca-arkadia.org

Apteka "Pod Baranem"
Pszczyna ul. Piwowarska 6; 32 447-12-07

Apteka całodobowa "Na Bielskiej"
Pszczyna ul. Bielska 2; 32 326-58-50 

Apteka całodobowa - 7 dni w tygodniu 
ze świętami włącznie

Apteka "Pod Murzynem"
Pszczyna, ul. Piastowska 6; 32 210-38-29

Apteka ,,Dbam o zdrowie"
Kaufland Pszczyna, 

ul. Władysława Broniewskiego 1; 32 447-01-58
Apteka "Hipokrates"

Pszczyna, ul. Dobrawy 7; 32 738-62-06
Apteka "Lerchówka"

Pszczyna, ul. Stefana Batorego 27; 32 447-22-42
Apteka "Słoneczna"

Pszczyna, ul. Dworcowa 36; 32 447-01-22
Apteka "Pod Baranem 2"

Pszczyna, ul. Słoneczna 4; 32 441-81-88
Apteka "Na Hallera"

Pszczyna, ul. Hallera 13; 32 210-48-00

telefon lub adres kontaktowy
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II RATA OPŁATY ZA KONCESJĘ 
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Pszczynie przypomina, iż zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 487 z późn. zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  
w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia opłaty II raty za 
korzystanie z zezwoleń, w terminie do 31 maja 2017 r. Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 
pkt 5b powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia dokonania opłaty  
w ustawowych terminach oraz w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 Wpłaty należy dokonać:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pszczynie: ING Bank Śląski O/Bielsko Biała  
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540,
- w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2 w poniedziałek w godz. 7.00 do 
15.30, od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 14.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia przy ulicy Dworcowej 30 (pokój 
nr 23, II piętro) oraz pod numerem telefonu 32 449 38 78.

Komunikaty
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KUPON KRZY¯ÓWKI

NR 7/2017

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 6 nagrody otrzymują:
Helena Kloc z Pszczyny, Jan Liszka z Pszczyny

Nagrody do odebrania w redakcji. 

- Doktorze, moja żona 
bez przerwy kaszle. 
Próbowal i śmy już 
wszystkich lekarstw, 
ale kaszel nie mija. 
- A zioła Pan próbował? 

- Próbowałem? Kaszle i się śmieje.

Babcia do wnuka: 
- Powinieneś więcej pomagać ojcu. Możesz 
się od niego wiele nauczyć. 
- Pomagam, babciu. Dzisiaj zmienialiśmy 
koło w samochodzie... 
- I czego się nauczyłeś ? 
- Paru słów, których wcześniej nie znałem.

Spotykają się kumple i jeden mówi: 
- Właśnie wróciłem z Norwegii, czego ja tam 
nie widziałem: niedźwiedzie, renifery po 
prostu wszystko... 
Drugi mówi: 
- A fiordy widziałeś? 
A ten na to: 
- Stary, fiordy to mi z ręki jadły...

Nauczycielka pyta Jasia: 
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.

Przychodzi pracownik do szefa i prosi o pod-
wyżkę. Szef na to:
- Podoba się wam praca u nas?
- Tak, podoba.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do12 
utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 3 - pęk zieleni na szczycie budowanego domu, 6 - część 
nogi, 7 - zna się na pokryciach dachowych, 8 - składnik ćwikły,  
9 - tarlak, 10 - świt, 13 - metal L.at.62, 16 - manewr szachowy, 
17 - gigant, olbrzym, 18 - odtwarzacz płyt winylowych, 19 - typ 
aktora.
Pionowo:  1 - turystyczna maszynka do gotowania, 2 - 
nadawana na poczcie, 3 - znak zodiak, 4 - konwój, obsta-
wa, 5 - owocowa, ziołowa lub zielona, 10 - serwuje trun-
ki, 11 - fant, 12 - miasto w Grecji, 13 - święcenia biskupie,  
14 - ślaz, 15 - część paleniska.    

Hata   

W każdym mózgu jest pokój gościnny 
dla głupich myśli.

Dochodzimy do pewnej granicy, która z niczym 
nie graniczy.

Ostateczność nie podlega dyskusji.

W języku polskim można wszystko - nawet się 
porozumieć.

Nie rozmieniaj na drobne tradycji!

O marszu w jednym szeregi śnili, aż ich rozgonili.

Dziecko jeszcze się łudzi wśród ludzi.

Dla każdego koło zamyka się w innym miejscu.

Weź życie w swoje ręce - rozśmieszysz śmierć.

Za dużo „mądrych” do gadania, za mało głupich 
do słuchania!

Zawiść brzmi nieładnie, ale składnie.

Korzyści spore - spostrzec w porę.

Dobrze wiedzieć: możemy stać, leżeć, siedzieć.

Najlepiej spodziewać się wszystkiego.

H. R. Kotas
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Rozwiązanie krzyżówki nr 6: Słońce dla wszystkich świeci.

- To czemu mam płacić więcej za wasze 
przyjemności?

- Jak pan zasypia? - pyta doktor.
- Bez problemu. Liczę owce przed 
snem...
- Do której zdąży pan doliczyć, zanim 
pan zaśnie?
- Do drugiej...
- Tak szybko?
- No, czasami do wpół do trzeciej...

- Jasiu, kto jest najbardziej leniwy 
w twojej klasie? - pyta ojciec.
- A co to jest leniwy?
- To znaczy, że ktoś nic nie robi, tylko 
się przygląda, jak inni pracują.
- A, to nasz pan od matematyki - odpo-
wiada Jaś.

Do osiedlowego kiosku przychodzi facet 
i krzyczy:
- Poproszę o zapałki!
- Panie... odpowiada kioskarka - co pan 
tak wrzeszczysz? Nie jestem głucha! 
A jakie pan chcesz? Z filtrem, czy bez? 
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Rozrywka
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KAŻDA DRUGA 
NIEDZIELA MIESIĄCA

RYNEK, 11 
czerw

ca

9.00 - 18
.00

Zapraszamy wystawców, kolekcjonerów 
oraz wielbicieli pięknych przedmiotów!

Pszczyński 
Jarmark Staroci

Biuro jarmarku:
Biuro Informacji Turystycznej, Pszczyna,
Brama Wybrańców 1, tel. 32 212 99 99
bit@pszczyna.info.pl

REKLAMA


