
Przedszkola i szkoły w gm. Pszczyna nie wznowią działalności do 14 VI 

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podjął decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w placówkach 
oświatowych na terenie gminy. 

Liczba zakażeń w naszej gminie rośnie. Jeszcze trzy tygodnie temu w Pszczynie zarażonych było 

zaledwie kilkanaście osób, dzisiaj liczba osób zakażonych niebezpiecznie zbliża się do stu. 

Obserwujemy tendencję wzrostową i nie można wykluczyć, że ponowne otwarcie placówek 

oświatowych mogłoby ten proces przyspieszyć. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 

rodziców, opiekunów, dziadków, pracowników oświaty i wszystkich mieszkańców gminy, burmistrz 

Pszczyny Dariusz Skrobol podjął decyzję o niewznawianiu zajęć w placówkach edukacyjnych 

przynajmniej do dnia 14 czerwca. 

Decyzja jest poparta sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby zakażeń, ale także rekomendacją 

Sanepidu. 28 maja podczas wideokonferencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach 

zalecił, żeby przez kolejne dwa tygodnie nie otwierać placówek dla dzieci i młodzieży. Jak wówczas 

przyznał, ich otwarcie stanowiłoby duże zagrożenie dla mieszkańców. 

 

Komunikat burmistrza Dariusza Skrobola 

W gminie Pszczyna placówki oświatowe będą zamknięte do 7czerwca 

 
W bardzo krótkim czasie liczba zakażeń w gminie Pszczyna wzrosła ponad pięciokrotnie. Jeszcze dwa 
tygodnie temu zarażonych było 13 osób, dzisiaj już 75. Proszę, aby nadal przestrzegać ustalonych 
zasad i stosować się do wszystkich zaleceń. To bardzo ważne, bo ryzyko zakażenia jest duże i 
łagodzeniu obostrzeń powinno towarzyszyć bardzo odpowiedzialne zachowanie. Musimy pamiętać, że 
w województwie śląskim jest najwięcej zakażeń w skali kraju. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, rodziców i opiekunów, ale przede wszystkim seniorów 
zadecydowałem, aby do 7 czerwca przedłużyć okres, kiedy placówki oświatowe zarządzane przez 
Gminę Pszczyna pozostaną zamknięte. 
 
Równocześnie informuję, że gmina Pszczyna jest przygotowana na wznowienie działalności placówek 
oświatowych w pierwszym, lecz bezpiecznym dla wszystkich terminie. Dyrektorzy przedszkoli i szkół 
pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci i w razie jakichkolwiek wątpliwości będą odpowiadać na 
pytania dotyczące poszczególnych placówek. 
 

Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich.  
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W gminie Pszczyna placówki oświatowe będą zamknięte do 31 V 



- Mając na względzie sytuację na Śląsku i zwiększoną liczbę odnotowanych przypadków koronawirusa 
w regionie, podjąłem decyzję, aby nie otwierać placówek oświatowych oraz żłobka do 31 maja 2020 
r. - poinformował burmistrz Dariusz Skrobol.  

Publikujemy komunikat dotyczący dalszego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy 
Pszczyna 

Komunikat burmistrza Dariusza Skrobola 

- Wzrastająca na Śląsku liczba zakażeń oraz sygnały o nowych zachorowaniach, między innymi w 
naszej Gminie, wzbudzają niepokój wśród mieszkańców, rodziców, pracowników oświaty. 

- Ciężar odpowiedzialności za otwieranie placówek oświatowych spadł na barki samorządów 
lokalnych. Nie jest to łatwa decyzja. Bez względu na rozwiązania, które podejmę wiem, że nie zawsze 
spotkają się one ze społecznym zadowoleniem. 

- Obecnie województwo śląskie jest ośrodkiem o największej liczbie zachorowań. Stało się tak m.in. za 
sprawą ognisk koronawirusa na kopalniach, za co na nasz region wylała się fala hejtu. Znajdująca się 
w Pawłowicach KWK "Pniówek" jest miejscem, gdzie odnotowano prawie tysiąc zakażeń. Wielu 
pracujących tam górników mieszka z rodzinami na terenie gminy Pszczyna, bądź naszego powiatu. 

- Z obserwacji naukowców wynika, że większość dzieci chorobę przechodzi bezobjawowo. Przy 
zastosowaniu najbardziej rygorystycznych obostrzeń sanitarnych zagrożenie dla najmłodszych jest 
niewielkie. Ryzyko i to ogromne istnieje natomiast dla rodzin uczniów uczęszczających do placówek 
oświatowych. 
 
Mając na względzie sytuację na Śląsku i zwiększoną liczbę odnotowanych przypadków koronawirusa 
w regionie, podjąłem decyzję, aby nie otwierać placówek oświatowych oraz żłobka do 31 maja 2020 r. 
Dopuszczam również możliwość wydłużenia okresu zamknięcia placówek. 

Równocześnie informuję, że gmina Pszczyna jest przygotowana na wznowienie działalności placówek 
oświatowych w pierwszym, lecz bezpiecznym dla wszystkich terminie. Dyrektorzy przedszkoli i szkół 
pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci i w razie jakichkolwiek wątpliwości będą odpowiadać na 
pytania dotyczące poszczególnych placówek. 
Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich. 
 
Dariusz Skrobol 
Burmistrz Pszczyny  
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