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Jak wykorzystam nowy rok?
Witamy nowy rok i od razu zastanawiamy się, jakie
będą najbliższe miesiące. Czy kogoś w nich zabraknie,
czy też kogoś przybędzie? Czy uda nam się osiągnąć coś
więcej, zrealizować swoje plany lub marzenia? Czy uda
nam się porzucić jakiś swój zły nawyk lub też wprowadzić
dobry w swoją codzienność?
Czy, jak, kiedy – takie pytania niejednemu i niejednej
z nas kłębią się w duszy. Warto więc poświęcić się refleksji,

a potem przekuć ją w działanie, by faktycznie stało się
inaczej – lepiej. A gdy przyjdzie pierwsze rozczarowanie
czy moment zwątpienia nie poddawać się, tylko próbować
dalej. Uwierzyć, że można coś zmienić!
Wszystkim Czytelnikom Nowin Suszeckiej Gminy
życzymy wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2020 Roku
– spełnienia marzeń, czasu dla siebie, momentów refleksji,
a także realizacji noworocznych postanowień!

Zdj. Andrzej Grynpeter
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Świąteczny Jarmark zdobył serca mieszkańców
W sobotę, 14 grudnia na Placu Odnowy Wsi
w Suszcu odbył się tradycyjny Jarmark Świąteczny, który zgromadził licznych wystawców,
pragnących zaprezentować w Suszcu swoje tradycyjne wyroby szerokiemu gronu odbiorców. Organizatorami imprezy byli Gmina Suszec, Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu oraz Gminny Ośrodek
Sportu w Suszcu.
Goście odwiedzający w sobotę Plac Odnowy
mogli nie tylko dokonać zakupu rękodzieła czy lokalnych produktów spożywczych, ale także podziwiać między innymi występy kolędowe w wykonaniu zespołów dziecięcych z terenu gminy czy wziąć
udział w licznych atrakcjach, przygotowanych przez
organizatorów.
Gminny Ośrodek Kultury i działający przy nim
Klub Działań Pozytywnych przygotowali dla najmłodszych uczestników prawdziwą „Fabrykę Świętego
Mikołaja”, w której odbywały się ciekawe warsztaty
plastyczne i liczne konkursy z nagrodami. Gminny
Ośrodek Sportu, we współpracy z klubami sportowymi z terenu gminy, przygotował dla wszystkich
chętnych rozgrywki sportowe, między innymi turniej
piłki nożnej, nietuzinkowe zmagania rowerowe, narty
trzyosobowe, mini hokej, rzucanie do celu i wiele,
wiele innych konkurencji z atrakcyjnymi nagrodami.

Punktualnie o godzinie 16:00 Wójt Gminy Suszec
uroczyście rozświetlił świąteczną choinkę, a kapela
„Maliniorze” z Brennej rozgrzała wszystkich uczestników imprezy kolędami na góralską nutę!
Każdy z gości jarmarku mógł liczyć na gorący
kapuśniak, przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Suszcu, a także spróbować potraw stołu
wigilijnego, przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Rudziczce. W przerwach między odwiedzaniem licznych stoisk z rękodziełem, świątecznymi
ozdobami czy wyrobami pszczelarskimi, uczestnicy
imprezy mogli posilić się pajdą gorącego chleba ze
smalcem i ogórkiem, spróbować lokalnych wędlin,
czy rozgrzać się grzanym winem, piwem i gorącą
czekoladą. Na pewno z jarmarku nikt nie wyszedł
głodny! Ponadto każdy chętny mógł wrócić do domu
z własnym świątecznym drzewkiem, rozdawanym
uczestnikom jarmarku przez Wójta Gminy.
Tegoroczny jarmark, z pewnością inny niż
wszystkie dotychczasowe tego typu imprezy, był
efektem szerokiej współpracy wielu środowisk,
w tym samorządu gminy, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim samych mieszkańców. Do współpracy przy organizacji tego wydarzenia władzom gminy udało
się zaprosić: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Przedsiębior-

stwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu, dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu gminy,
sołtysów wszystkich sześciu sołectw, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne z Suszca
i Rudziczki, a także kluby sportowe z terenu gminy.
Gminna inicjatywa została również wsparta
przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
która przekazała na organizację imprezy dotację
w wysokości 30.000 zł. Wsparcia finansowego i materialnego organizatorom udzielili także lokalni
przedsiębiorcy, w tym: Estrada Rybnicka, BISAM,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKA, Piekarnia
VITO, Piekarnia NOWAK, Piekarnia Kumor, Piekarnia
Biela, KRYSTMAR Przetwórstwo owoców, warzyw
i pieczarek, Mechanika Pojazdowa Alfred Staniek,
TER-PAS, Firma „MUSIOLIK”, Bronisław Witała, Kawiarnia Klubowa, Piwiarnia „u Piotra”, Firma „MIKOŁAJEK”,
Restauracja Zacisze, Trade 4U, Centrum Samochodowe Continental.
Szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza
wśród najmłodszych, cieszyła się „żywa szopka”,
przygotowana przez pana Adama Tchorza oraz pana
Sławomira Krystę z firmy Archi-land.
Wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy oraz jej uczestnikom serdecznie dziękujemy
i do zobaczenia za rok!
UG Suszec

Nowe inwestycje w gminie – poznaj szczegóły
Centrum Przesiadkowe w Suszcu
Opracowany w UG Suszec został projekt
Centrum Przesiadkowego w Suszcu i obecnie
trwa przygotowanie do uzyskania pozwolenia
na budowę. Gmina Suszec planuje aplikować
o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w formie dofinansowania w wysokości 85% wartości
tego zadania – maksymalnie 2,5 mln zł. Inwestycja jest traktowana jako I etap przyszłościowego
kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego
w Gminie Suszec. Kolejne projekty i etapy będą
wdrażane w ślad za rozwojem, przywróceniem
komunikacji zbiorowej – zarówno autobusowej,
jak i kolejowej. Jesteśmy pewni, że przyszłość to
konieczność korzystania z sprawdzonych już rozwiązań z przeszłości ale we współczesnej, przystępnej formie.
W ramach tego projektu Gmina przejęła nieodpłatnie od PKP budynek dworca kolejowego,
w którym, po pozyskaniu środków zewnętrznych,
planuje remont. Ponadto zakupiono od PKP działki obok dworca kolejowego, które będą służyły
pod parkingi dla samochodów osobowych jak
i w przyszłości dla usprawnienia komunikacji
autobusowej.
Obecny projekt przewiduje:
1. remont istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz
częściowe poszerzenie ulicy Ogrodowej,
2. remont, przebudowę i rozbudowę parkingów
z drogami dojazdowymi od strony południowo –
wschodniej budynku GOK – w przyszłości pętla projektowanego Centrum Przesiadkowego wraz z budową oświetlenia hybrydowego zasilanego energią
odnawialną,
3. budowę zatoki autobusowej postojowej oraz
przystankowej wraz z wiatami przystankowymi w ramach w/w pętli, z uzupełnieniem funkcji w formie
budowy samoobsługowego WC oraz infrastruktury
towarzyszącej,
4. budowę chodników oraz ścieżek rowerowych
wraz z wymianą nawierzchni w rejonie ulicy Ogrodowej i drogi dojazdowej do PGK Sp. z o. o.,
5. utwardzenie terenu zakupionych działek przy
dworcu kolejowym oraz wybrukowanie części terenu
znajdującego się pomiędzy GOK-iem a PGK Sp. z o. o.,
które będą służyły za parking.

Planowany zakres robót powinien zostać zrealizowany do 2021 roku w zależności od terminu
rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania
z Unii Europejskiej.
Kolejne etapy jakie planuje Gmina to połączenie Centrum Przesiadkowego przy GOK drogą rowerową i ciągiem pieszo-jezdnym z obiektem dworca
kolejowego. Ponadto przewidujemy zatokę autobusową i budowę dodatkowego pasa włączeniowego
na działce która jest usytuowana przy skrzyżowaniu
ul. Św. Jana i Pszczyńskiej (DW935).
Równolegle prowadzimy starania z Zarządem Dróg Wojewódzkich o budowę dwóch rond
w obszarze istniejących skrzyżowań ul. Wyzwolenia
i ul. Św. Jana z drogą wojewódzką – ul. Pszczyńską.
Podejmowane działania realizowane są dla
poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa
komunikacyjnego oraz podniesienia jakości życia
mieszkańców naszej gminy.
Nowe Przedszkole Publiczne w Suszcu
Projekt nowego Przedszkola Publicznego
w Suszcu został złożony w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie i jest na etapie finalizowania formalności związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę. Nowe Przedszkole Publiczne zlokalizowano w Suszcu, przy ul. Szkolnej, na działkach
gminnych. Wyłonienie Wykonawcy oraz rozpoczęcie robót zostało zaplanowane na I kwartał 2020 r.
Nowy obiekt przedszkolny będzie zdolny
przyjąć docelowo 200 wychowanków, tj. 8 pełnych oddziałów przedszkolnych wraz z konieczną
infrastrukturą, zapleczem i zagospodarowaniem
pozostałej części działki. Budynek powstanie
w nowoczesnej, zwartej formie, która będzie
funkcjonalna oraz oszczędna pod kątem zużycia
energii koniecznej do ogrzewania. Część budynku
przeznaczona pod oddziały przedszkolne będzie
w formie parterowej, z kolei pomieszczenia towarzyszące, w tym blok żywieniowy, zaplecze socjalno – oświatowe i aula będą zlokalizowane w części
dwukondygnacyjnej. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych i ergonomiczny pod kątem
użytkowników. Ogrzewanie będzie realizowane za
pomocą kotłowni gazowej, instalacja elektryczna
będzie wspomagana energią pochodzącą z paneli
fotowoltaicznych.

Podstawowy zakres funkcjonalny:
Parter
1. Osiem oddziałów przedszkolnych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi i zapleczem, w tym dwa
oddziały z sanitariatami przystosowanymi dla osób
niepełnosprawnych. Każdy z oddziałów wyposażony
w osobne wyjście na zewnątrz.
2. Blok żywieniowy złożony z pełnowymiarowej
kuchni z zapleczem magazynowym oraz stołówki
3. Szatnia
4. Strefa wejściowa, klatka schodowa, winda
i komunikacja
5. Pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia
I Piętro
1. Aula – sala spotkań
2. Pokój nauczycielski
3. Gabinet dyrektora
4. Pomieszczenie logopedy
5. Pomieszczenie psychologa
6. Sanitariaty
7. Komunikacja z klatką schodową i windą
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku projektowanego Przedszkola Publicznego
w Suszcu uzupełnia wymagania określone w aktualnych przepisach prawa oraz ogólnie pojętej ergonomii. Od strony północnej zostały zaprojektowane
miejsca parkingowe, wzdłuż elewacji zachodniej
przebiega droga pożarowa, a południe działki zostało zagospodarowane placem zabaw, boiskiem
rekreacyjnym i placem nawrotowym dla Straży Pożarnej. Na terenie przyległym do projektowanego
Przedszkola zostały wskazane ciągi komunikacyjne,
ogródek warzywny oraz elementy towarzyszące.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Suszcu
Gmina Suszec zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskała decyzję o pozwoleniu na
budowę i rozpoczęła postępowanie przetargowe.
Otwarcie ofert przetargowych jest przewidywane
na 09.01.2020 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu zostanie zlokalizowany w Suszcu, przy
ul. Piaskowej, na działce gminnej, w pobliżu likwidowanej kopalni KWK Krupiński.
Dalsza część tekstu na str. 4
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Dalsza część tekstu ze str. 3
Zaprojektowano kompletny pod względem użytkowym i funkcjonalnym obiekt, wyposażony w wymagane, zgodne z obowiązującymi przepisami wyposażenie.
Dokumentacja techniczna obejmuje budowę Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego
podstawowe funkcje i rozmieszczenie wyposażenia
korespondują z istniejącym ukształtowaniem terenu,
co pozwala na zminimalizowanie kosztu budowy oraz
umożliwi komfortowe i bezpieczne korzystanie mieszkańcom, a także usprawnia pracę przedsiębiorstwa, które
będzie obsługiwać w/w punkt. Atutem opracowania
jest wykorzystanie ukształtowania terenu w dwóch poziomach. Płaszczyzna niższego poziomu, powstała po
wyprofilowaniu istniejącego nachylenia działki, obejmuje
rejon wjazdu ogólnodostępnego, komunikacji obsługiwanej przez samochody ciężarowe, dostarczające i odbierające kontenery duże, o pojemności ok. 40 m³ oraz
wyjazdu pojazdów wywożących odpady. Na niższym
poziomie, poza wskazaną komunikacją, przy ścianie

INFORMACJE
oporowej, zabezpieczającej wyższy poziom placu, będą
ustawione kontenery duże, przygotowane do odbioru
gruzu, odpadów zielonych, odpadów gabarytowych
i innych. Zakłada się usytuowanie w tym rejonie 5 kontenerów o poj. ok. 40 m³. Na niższym poziomie terenu,
w rejonie wjazdu ogólnodostępnego będzie także usytuowana waga najazdowa dla pojazdów dowożących
odpady do punktu. Górny poziom, po wzmocnieniu
powstałej po wyprofilowaniu niższego poziomu krawędzi ścianą oporową będzie służył jako komunikacja
dla ruchu lekkiego pojazdów mieszkańców indywidualnie dowożących odpady. Różnica poziomów pomiędzy
dolną i górną płaszczyzną terenu PSZOK, umożliwi ergonomiczne napełnianie ustawionych niżej pojemników.
Na wyższej części placu, poza konieczną komunikacją,
będzie usytuowanych 6 sztuk kontenerów o pojemności
7m3, nad którymi zostanie zaprojektowana konstrukcja
zadaszenia, pełniącego dodatkową funkcję podstawy
pod instalację fotowoltaiczną o mocy dostosowanej do
zapotrzebowania obiektów PSZOK-u.
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Zagospodarowanie terenu poza wskazanym
zróżnicowaniem poziomów terenu utwardzonego,
umożliwiającego spełnienie podstawowych założeń usytuowania, napełniania i odbioru kontenerów
z odpadami obejmuje lokalizację budynku socjalno-biurowego, z zapleczem służącym obsłudze obiektu,
zamykanego pomieszczenia na odpady elektroniczne
i niebezpieczne wraz z chłodnią na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, miejsc parkingowych dla
obsługi PSZOK oraz dla klientów, usytuowanie wagi
najazdowej, szlabanu, ogrodzenia wraz z bramami,
oświetlenia terenu i monitoringu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie wyposażony w system informatyczny, którego zadaniem będzie bezpieczna identyfikacja osób
wwożących odpady na PSZOK wraz z weryfikacją ilości
i jakości przywożonych odpadów, realizując to na podstawie stworzonej bazy danych i w powiązaniu z wagą
najazdową lub innymi urządzeniami pomiarowymi.
Wójt Gminy Suszec

Apel do mieszkańców gminy Suszec!
Apeluję do mieszkańców naszej gminy
o natychmiastowe zaprzestanie procederu spalania śmieci zarówno w kotłowniach, jak i na powierzchni ziemi oraz o przestrzeganie zapisów
uchwały antysmogowej!
Unoszący się często z kominów dławiący, gęsty
dym w rejonach gęstej zabudowy jednorodzinnej,
zwłaszcza w pobliżu szkół, przedszkoli, boisk sportowych, placów gier i zbaw staje się bardzo uciążliwy, szczególnie dla sportowców oraz grup osób

aktywnie spędzających czas na powietrzu.
Jeżeli spalasz śmieci w piecach, kotłowniach czy
też na wolnym powietrzu, to świadomie niszczysz
nie tylko swoje zdrowie, ale niszczysz też zdrowie
swoich bliskich i sąsiadów, zatruwasz środowisko,
w którym żyjesz! Pomyśl, co myślą wówczas o Tobie
Twoje dzieci, Twoi bliscy i sąsiedzi.
Pamiętaj, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych gazy mają właściwości
toksyczne i zawierają silne związki rakotwórcze.
Najbardziej szkodliwe substancje, które emitowane

są przez kominy naszych domów, pochodzą głównie ze spalania śmieci. Mieszkaniec spalający śmieci
wystawia sobie świadectwo braku rozsądku i poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wymienione
działania są prawnie zakazane, a spalanie odpadów
zagrożone jest mandatem do 500 zł, a nawet grzywną
do 5 tys. zł.
W trosce o wspólny dom, wykonaj krok
w kierunku polepszenia warunków życia w naszej
gminie!
Wójt Gminy Suszec

Wśród przyszłorocznych wydatków najwięcej
środków przeznaczonych zostanie na działy: oświata i wychowanie, rodzina (w tym program Rodzina
500+) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W budżecie miasta zaplanowano również
realizację inwestycji (przeznaczono na nie blisko
15,5 mln złotych): przedszkole w Suszcu, budowę
i remonty dróg gminnych, budowę PSZOK-u, powstanie Centrum przesiadkowego, rozbudowę i remonty
remiz OSP, modernizację i budowę oświetlenia dróg.
Budżet został uchwalony jednogłośnie, podobnie jak następująca wraz z nim Wieloletnia Prognoza
Finansowa. Warto dodać, że zarówno projekt budżetu, jak i WPF zostały zaopiniowane pozytywnie przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
- Dziękujemy osobom, które przyczyniły się do
stworzenia tego budżetu. My ze swojej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, by spełnić państwa
oczekiwania – powiedział przewodniczący rady
Szymon Sekta.
Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec (zapewnienie osobom niepełnosprawnym, mieszkającym na
terenie Gminy Suszec opieki i terapii); uchwalenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych; określenia ceny jednostki
paliwa w Gminie Suszec na rok szkolny 2019/2020;
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Suszec na 2020 rok; przekazania petycji.
Radni zapoznali się również z informacją Komisji
Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli.
Na zakończenie obrad Mieczysław Malcharek,
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odebrał pamiątkowy grawerton
z okazji 20-lecia działania Spółki. Nie zabrakło także
życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego
roku.
Obrady rady gminy można oglądać „na żywo”
oraz pod ich zakończeniu w serwisie YouTube – na
oficjalnym profilu Gmina Suszec.
wk

Sesja Rady Gminy
XV sesja Rady Gminy Suszec odbyła się
w czwartek, 19 grudnia z udziałem 15 radnych.
Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji,
radni w pierwszej kolejności głosowali nad uchwaleniem budżetu Gminy Suszec oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2020-2029.
Projekt budżetu gminy Suszec na 2020 roku
został sporządzony przez Wójta Gminy, a następnie
radni wchodzący w skład Rady Gminy zapoznali się
z nim szczegółowo podczas prac komisji, gdzie mogli
wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia.
Zakładane dochody gminy w 2020 roku to
65.258.948,41 zł, natomiast wydatki oszacowano
na 79.507.289,35 zł. Co ważne, planowane dochody
bieżące gminy wyniosą 64.469.843,00 zł, a wydatki
bieżące 63.989.569,88 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w wysokości 14.248.340,94 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

ZUS przestrzega przed oszustami
Coraz częściej oszuści podszywają się pod
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim
czasie do takiej sytuacji doszło w naszym województwie, w Rydułtowych. Oszust, podał się
za pracownika ZUS, wszedł do mieszkania pod
pretekstem wypłaty świadczenia. Musimy pamiętać, że Zakład nie wysyła swoich pracowników do domów klientów.
Oszuści na wiele sposobów próbują oszukać
naszych klientów. Metody są różne, m.in. kontaktują się telefonicznie w celu umówienia spotkania
dotyczącego dziedziczenia składek z subkonta,
wypełnienia wniosku o przeliczenie świadczenia,
wypłaty z nadpłaty podatku, czy nawet wypłaty
równowartości świadczenia. – Przestrzegamy

naszych klientów, że nie dzwonimy i nie odwiedzamy ich w domach w sprawie przeliczenia składek,
podwyższenia świadczeń, czy wypłaty nadpłaconego świadczenia bądź też wypełnienia innych
dokumentów. Nie wystawiamy też żadnych faktur
do zapłaty zaległych składek w korespondencji
mailowej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Osoby, chcące uzyskać informacje na ten temat swojego świadczenia, porady z zakresu ubezpieczeń społecznych, mogą skorzystać z bezpłatnych porad ZUS osobiście na sali obsługi klienta
lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem
(22) 560 16 00.
Kontakt z klientem zawsze odbywa się osobiście w siedzibie Zakładu, listownie lub poprzez

uwierzytelniony profil na PUE. Pracownicy ZUS
odwiedzają klientów w domu tylko w przypadku
kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich – jest
to jedyna sytuacja wizyty bez zapowiedzi. Pracownicy ZUS zawsze posiadają legitymację oraz
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
– Niestety, prób kolejnych oszustw ,,na pracownika ZUS” jest coraz więcej. Prosimy naszych
klientów o zachowanie szczególnej ostrożności.
Pamiętajmy, że podawanie danych osobowych
oszustom może zostać wykorzystane na niekorzyść klientów ZUS. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą
placówką ZUS lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej – przestrzega rzeczniczka.
wk; źródło: ZUS
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Wybrana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nazwa jednostki

Zakres
poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

(Odpłatność połączeń)

(dni i godziny)

WWW
e-mail

Kryteria
dostępu

Pn: 7:30-17:00
Wt-Czw: 7:30-15:30
PT: 7:30-14:00

pcpr@powiat .pszczyna.pl

Zasięg Powiat
Pszczyński

RODZINNE
1

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Poradnictwo
rodzinne

Ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna

2

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Poradnictwo
psychologiczne

Ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna

32 210 37 16

PN-Czw: 8:00-18:00
Pt: 8:00-15:00

ppped@p pped.pl

Zasięg Powiat
Pszczyński

3

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna

32 449 01 45

Pn: 7:30-17:00
Wt-Czw: 7:30-15:30
PT: 7:30-14:00

pcpr@powiat .pszczyna.pl

Zasięg Powiat
Pszczyński

4

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Suszcu

Ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

32 449 30 80

Pn: 7.30-17.00
Wt-Pt: 7.30-15.30

gopssuszec@
gopssuszec.wizja.net

Zasięg Gmina
Suszec

5

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

6

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Suszcu

7

Centrum Leczenia
Uzależnień

8

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy
Urzędzie Gminy w Suszcu

9

Punkt konsultancyjny dla
osób uzależnionych

10

Zespół
Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w Pszczynie

11

32 449 01 45

PSYCHOLOGICZNE

PEDAGOGICZNE
Poradnictwo
pedagogiczne

Ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna

32 210 37 16

PN -Czw: 8:00-18:00
Pt: 8:00-15:00

ppped@p pped.pl

Zasięg Powiat
Pszczyński

Ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

32 449 30 80

Pn: 7:30-17:00
Wt-Pt: 7:30-15:30

gopssuszec@
gopssuszec.wizja.net

Zasięg Gmina
Suszec

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Praca z osobami
uzalężnionymi
od
alkoholu i innych
substancji
psychoaktywnych

Ul. Zdrojowa 65
43-200 Pszczyna

32 211 97 99
604 805 862

Ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

32 449 30 50

Ul. Ogrodowa 22
43-267 Suszec

32 449 23 78

Zasięg Powiat
Pszczyński

Pn: 16:30-20:00
Wt: 16:00-19:00
Śr: 13:00-16:00
Czw: 9:00-12:00
Pt: 16:00-20:00

Zasięg Gmina
Suszec
Zasięg Gmina
Suszec

Wt: 7:30-11:30
Cz: 10:0014:00
Pt: 14:00-18:00

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
ul. Kilińskiego 5a
43-200 Pszczyna

32 210 41 73
32 210 58 10

Pn: 7:00-16:00
Wt-Pt: 7:00-15:00

ops@pszczyna.pl

Gmina Paszczyna

Zespół
Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
Suszcu

ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

32 449 30 85

Pn: 7:30-17:00
Wt-Pt: 7:30-15:30

gzi@gopssuszec.wizja.
net

Zasięg Gmina
Suszec

12

Punkt InformacyjnoKonsultacyjn y w Suszcu

ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

32 449 30 85

Pn: 7:30-17:00
Wt-Pt: 7:30-15:30

gzi@gopssuszec.wizja.
net

Zasięg Gmina
Suszec

13

Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

Kierowane do osób
doznających
przemocy domowej
lub jej świadkowie

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 020
„Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.info

Zasięg Polska

14

Starostwo Powiatowe w
Pszczynie, Wydział
Zarzadzania
Kryzysowego

Monitorowanie,
planowanie,
reagowanie
i usuwanie skutków
zagrożeń na terenie
powiatu

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

32 44 92 332

Pn: 7:30-17:00
Wt-Czw: 7:30-15:30
Pt: 7:30-14:00

kryzys@powiat.pszczyna.
pl

Zasięg Powiat
Pszczyński

15

Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00
(22) 785 700 177

24 godziny na dobę
przez 7 dni w
tygodniu

www.rcb.gov.pl/zarzadzaniekryzysowe/

Świadek zagrożenia
kryzysowego
Osoba poszukująca
informacji na temat
zarządzania
kryzysowego

Przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinie

INTERWENCJA KRYZYSOWA

e-mail:
dyzurny@rcb.gov.pl

poczta@rcb.gov.pl

Co w 2020 roku powstanie dzięki funduszom sołeckim?
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków ich życia.
To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają
zostać wykorzystane ww. środki finansowe.
Dlatego też, to samym mieszkańcom powinno zależeć na tym, aby środki były wydawane
w sposób prawidłowy i efektywny. Na 2020 rok
sołectwa dysponują budżetem w wysokości
40 tys. złotych.

Co uda się zrobić dzięki funduszom w poszczególnych sołectwach?
Kobielice: zaplanowano kolejny etap malowania ogrodzenia w Centrum Integracji Lokalnej,
a także rozbudowę z doposażeniem placu zabaw
przy przedszkolu oraz doposażenie tzw. pomieszczenia sołeckiego w szkole.
Kryry: środki zostaną przeznaczone na zakup
strojów ludowych (śląskich) oraz budowę sceny stałej
przy Centrum Integracji.
Mizerów: powstanie nowy plac zabaw przy
remizie oraz zakupione zostaną śląskie stroje ludowe
dla dzieci.
Radostowice: doposażony zostanie plac street
workout na boisku, zakupione zostaną śląskie stroje

ludowe, namioty plenerowe oraz elementy sceny.
Rudziczka: zaplanowano zakup huśtawki dla
przedszkola i przy remizo-świetlicy, zakup garażu
blaszanego dla OSP Rudziczka oraz przeprowadzenie
remontu kuchni w remizie.
Suszec: utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej, utwardzenie terenu w parku na osiedlu przy
ul. Piaskowej, zakup i montaż wiaty przystankowej
przy ul. Dolnej, zorganizowanie przez OSP Suszec zawodów dla dzieci i mieszkańców sołectwa, wyjazdowe
ćwiczenia dla członków OSP Suszec, opracowanie i wydanie albumu o działalności Koła Gospodyń Wiejskich
w Suszcu – począwszy od jego założenia (1950 rok).
wk

6

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2020

Dziecięcy chór Piano-Forte z Radostowic, na
zaproszenie Czesława Mozila, wziął udział w koncercie z okazji 100-lecia przywrócenia stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Danią a Polską.
Wydarzenie odbyło się końcem listopada w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie z udziałem duńskiej pary
książęcej, księcia Fryderyka – następcy tronu Królestwa
Danii oraz księżnej Marii Elżbiety. Czesław Mozil zaprosił
do udziału w koncercie zespoły i muzyków, z którymi
współpracował w ostatnim czasie. Młodzi chórzyści
z Radostowic razem z Orkiestrą „Śląskie Smyki” zaprezentowali utwór pt. „Grywom na harmonii” z aranżacją

i akompaniamentem Mirosława Lachowskiego.
Dzieciom w wycieczce do Warszawy – oprócz
Katarzyny Machnik i Mirosława Lachowskiego – towarzyszyli: Małgorzata Jakubik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach, Zbigniew Łoza,
dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu
oraz Marcin Bienioszek, dyrektor POPP w Pszczynie.
Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji tego wyjazdu, szczególnie
do Czesława Mozila za zaproszenie oraz GZUW w Suszcu
za wsparcie finansowe. Dla dzieci było to wspaniałe
przeżycie, które na długo pozostanie w pamięci.
wk; źródło: POPP Pszczyna

źródło: POPP Pszczyna

Piano-Forte z Czesławem Mozilem na koncercie w Warszawie

Chórzyści przed Pałacem Kultury w Warszawie

Chóry z POPP - dziecięcy Piano-Forte i młodzieżowy Per Spasso wzięły udział w Koncercie Mikołajkowym — „Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości”.
Projekt „Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości”
oparty jest na współpracy artysty z dziećmi i młodzieżą
ze szkół muzycznych, ośrodków kultury i szkół z całego
kraju. Chórzyści pod dyrekcją Katarzyny Machnik i przy
akompaniamencie muzyków zaśpiewali następujące
utwory:„Kaloryfer”,„Łańcuchy jak kluchy”,„Nie ma czasu”,
„Święta według nas”, „Bałwany”, „Pastorałka”. Wszystkie
utwory znajdują się na płycie.
Wykonawcy: Czesław Mozil z zespołem, Orkiestra
Rozrywkowa Ogniska Muzycznego w Pszczynie

(Adam Baron - dyrygent), chór dziecięcy „Piano-Forte”
z ZSP w Radostowicach (i POPP w Pszczynie (Katarzyna Machnik - dyrygent, chór młodzieżowy "Per
Spasso" z POPP (Katarzyna Machnik - dyrygent), zespół gitarowy Ogniska Muzycznego (Jolanta Janicka
- dyrygent), soliści Ogniska Muzycznego w Pszczynie
(skrzypce, flet poprzeczny, fortepian, akordeon, saksofon, śpiew solowy).
Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości wystąpią
także w Suszcu. Na koncert zapraszamy w niedzielę,
5 stycznia do Gminnego Ośrodka Kultury. Bilety w cenie
20 zł można nabyć w sekretariacie GOK-u lub na portalu
biletyna.pl – zakładka „Kup bilet”.
wk; źródło: POPP Pszczyna

Zdj. Piotr Kunica / POPP

Grajkowie przyszłości

Piano-Forte podczas występu

Finał „Śpiewającej Polski”
W czwartek, 21 listopada chór dziecięcy„Piano-Forte” działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach i Powiatowym Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny
Machnik wybrał się do Krakowa – Nowej Huty.

Chór „Piano-Forte” z towarzyszeniem Mirosława
Lachowskiego wykonał „Rzekę” Z. Noskowskiego oraz
opracowanie śląskiej pieśni ludowej „Poszła żabka
szpacyrować”, podczas której jedna z najmłodszych
chórzystek wystąpiła w roli uroczej żabki!

Koncert zakończyło wspólne wykonanie kanonu
„Złączmy głosy”, który rozpoczął zespół „Flauti dolci”,
a później podjęli go wszyscy chórzyści pod dyrekcją
Katarzyny Machnik.
wk; źródło: ZSP Radostowice

źródło: ZSP Radostowice

Tam, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. M. Karłowicza, odbył się finałowy koncert projektu
Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2019 regionu
małopolskiego, do którego w tym roku chór należy.
Koncert rozpoczęto wspólnym wykonaniem Hymnu
Śpiewającej Polski, a akompaniował wszystkim chórom Mirosław Lachowski. Potem rozpoczęły się prezentacje wszystkich 11 chórów. Każdy z nich wykonywał 2 utwory. Jako przedostatni wykonawca wystąpił
gość- niespodzianka. Był to zespół fletowy „Flauti dolci”
działający przy POPP w Pszczynie pod kierunkiem Katarzyny Machnik. Dwa tygodnie wcześniej zespół nagrał
utwór Grzegorza Miśkiewicza „Kwiaty polskie” i został
zaproszony przez kuratora regionu małopolskiego dr
Ksenię Miśkiewicz (żonę kompozytora) do zagrania tego
utworu podczas koncertu.
Piano-Forte w Nowej Hucie
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Nocleg w lesie? Niestety nie w naszym regionie
Lasy Państwowe poinformowały, że w ramach pilotażowego programu wyznaczyły specjalne obszary leśne mające ponad 65 tys. ha
łącznej powierzchni – to miejsce, gdzie m.in. fani
survivalu będą mogli realizować swoje hobby
bez obawy, że naruszą ustawę o lasach. Okres
pilotażu potrwa od 21 listopada br. do 23 listopada 2020 roku.
Uchwalona w 1991 roku ustawa o lasach w art.
30 zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
– jednak brak w niej dokładnej i jasnej definicji
„biwakowania”. Wychodząc naprzeciw między innymi miłośnikom bushcraftu i survivalu, których
społeczność w Polsce to ponad 40 tys. osób, Lasy
Państwowe postanowiły przeprowadzić w 2018
roku szereg konsultacji i szkoleń mających na celu
wypracowanie rozwiązań pozwalających wszystkim
cieszyć się lasem.
– Musimy śledzić nowe trendy w rekreacji
i starać się zapewnić każdemu swobodę realizowania jego pasji w lesie. Użytkownicy lasu powinni
z kolei zrozumieć obowiązki i odpowiedzialność
leśników, zwłaszcza za bezpieczeństwo ludzi i przyrody – wskazuje Anna Pikus, naczelnik Wydziału

Społecznych Funkcji Lasu w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych.
Efektem konsultacji jest wprowadzenie w życie
programu pilotażowego, który nie tylko pozwoli zapoznać się leśnikom z tą formą rekreacji, ale
także pokaże jaki wpływ na stan lasu ma tego rodzaju hobby. Jak poinformowały Lasy Państwowe
na swojej stronie internetowej, przez kolejny rok
obszary objęte programem będą monitorowane
(leśnicy i wolontariusze z grup bushcraftowych będą
prowadzili obserwację, wywiady z napotkanymi
turystami, ankiety internetowe). Co więcej, leśnicy
zadbają również o to, by koła łowieckie w odpowiednim miejscu i czasie oznaczały tablicami teren polowania. Uzyskane wnioski będą podstawą
do wypracowania i ewentualnego wprowadzenia
w życie docelowych rozwiązań.
Co więcej, Lasy Państwowe opublikowały książkę pt. „Leśny Survival” – łączącą w sobie elementy
poradnika i przewodnika po lesie – w której sześciu
autorów – miłośników survivalu i bushcraftu dzieli
się z czytelnikami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Publikacja w formacie PDF dostępna jest na
stronie internetowej Lasów Państwowych.
W ramach programu pilotażowego Lasy
Państwowe wyznaczyły 43 obszary, które są

zlokalizowane na terenie 15 z 17 regionalnych
dyrekcji i mają w sumie powierzchnię 65 tys. ha
– najmniejszy z nich liczy 224 ha, największy –
5371 ha. Lasy te wchodzą w skład umocowanych
ustawowo tzw. leśnych kompleksów promocyjnych,
które mają służyć m.in. testowaniu innowacyjnych,
eksperymentalnych rozwiązań w zakresie gospodarki leśnej. Niestety, takich obszarów nie znajdziemy w regionie. Obecnie nasze tereny leśne nie
spełniają kryteriów określonych w tym programie
pilotażowym – pod względem powierzchni lasów
i oddalenia od ludzkich siedlisk.
Osoby, które będą chciały nocować „na dziko”
na terenach Lasów Państwowych muszą stosować
się do regulaminu. Jego najważniejsze zapisy mówią
o tym, że biwakowanie w granicach wyznaczonych
obszarów bez zgody nadleśnictwa dozwolone jest
maksymalnie przez 4-osobowe grupy, nie dłużej niż
dwie noce z rzędu, a miejsce należy później przywrócić do stanu wyjściowego. Co więcej, użytkowników obszarów pilotażowych obowiązuje zakaz
używania otwartego ognia w lesie. Warto dodać, że
osoby, które chciałby przebywać w lesie dłużej niż
dwie noce, muszą jedynie poinformować odpowiednie nadleśnictwo za pomocą poczty elektronicznej.
wk; źródło: mat. prasowe

Zwiększona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych!
Informuje się mieszkańców Gminy Suszec,
że w bieżącym roku zwiększy się częstotliwość
odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH.

Zgodnie z harmonogramem na 2020 rok,
selektywnie zebrane odpady będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością co trzy tygodnie.

Z tego powodu w niektórych miesiącach odbiór odpadów segregowanych przypada dwa razy w miesiącu.
UG Suszec

Jak segregować odpady?

ŻÓŁTY

Metale
i tworzywa
sztuczne

Papier

Szkło
ZIELONY

WRZUCAMY:
butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki
od słoików oraz butelek, plastikowe
opakowania, torebki, worki foliowe, puszki
po konserwach, aluminiowe puszki po
napojach, kartony po mleku i sokach

WRZUCAMY:
słoiki i butelki po żywności i napojach*,
szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
opakowań po lekach, zużytych baterii
i akumulatorów, opakowań po farbach,
lakierach i olejach, plastikowych zabawek,
części samochodowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany,
szkła okularowego, żaroodpornego
i hartowanego, zniczy z zawartością wosku,
żarówek, świetlówek i reflektorów,
szklanych opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach silnikowych,
luster i szyb okiennych

NIEBIESKI

WRZUCAMY:
opakowania z papieru i tektury, gazety,
czasopisma i ulotki, zeszyty, kartony,
papier biurowy

*zakrętki i kapsle wrzucamy do metali
i tworzyw sztucznych

NIE WRZUCAMY:
odpadów higienicznych, kartonów po
mleku i napojach, papieru lakierowanego
i powlekanego folią, zanieczyszczonego
papieru, papierowych worków po nawozach
i materiałach budowlanych

Ikony ze strony www.freepik.com

Świąteczne spotkanie seniorów
Wiele pięknych życzeń padło podczas świątecznego spotkania seniorów z Suszca. Wzięło
w nim udział ponad 230 osób.
Spotkanie opłatkowe odbyło się w czwartek,
11 grudnia. Rozpoczęła je Msza św. w suszeckim kościele, a następnie seniorzy zebrali się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury. Tam, najpierw zjedli uroczysty obiad,
a następnie oddali się wspólnemu świętowaniu.

Seniorom ż yczenia złoż yli prz ybyli goście – wicewójt Suszca Krz ysztof Majeran,
Przewodniczący Rady Gminy Suszec Szymon
Sekta, a także dyrektorzy gminnych jednostek
– GOPS-u i GOK-u, prezes Fundacji Przymierze
i ks. Mirosław Czyż.
Nie zabrakło świątecznej oprawy – śląski
monolog zaprezentowała młoda mieszkanka Kryr
– Hanna Garus, a do wspólnego kolędowania

zachęcał wszystkich sołtys Grzegorz Dera, który
grał na akordeonie. Najstarsi mieszkańcy Suszca
otrzymali natomiast upominki.
Warto dodać, że w spotkaniu wziął udział
i kilka słów o bezpieczeństwie przed i w trakcie świąt seniorom przekazał mł. asp. Szymon
Czysz z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
wk
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu
odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec
na rok 2020.

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję w miejscu umożliwiającym
dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00
rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane
zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.
Odpady zmieszane / popiół

Styczeń
ZM

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

ZM

ZM

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

Gabaryty
(Maj)

Radostowice 1

8

9

3

4

2

3

6

7

4

5

2

7

4

1

2

5

6

2

3

1

2

8

Radostowice 2

10

11

5

6

4

5

8

9

6

7

3

8

5

3

4

7

8

4

5

3

4

15

Kobielice 1

10

11

5

6

4

5

8

9

6

7

3

8

5

3

4

7

8

4

5

3

4

15

Kobielice 2

14
14

10
10

11

9

10

15

16

11

12

9

14

11

7

8

12

13

9

10

7

8

15

Suszec 1

13
13

11

9

10

15

16

11

12

9

14

11

7

8

12

13

9

10

7

8

15

Suszec 2

15

16

12

13

11

12

17

18

13

14

10

15

12

9

10

14

15

13

14

9

10

22

Suszec 3

20

21

17

18

16

17

20

21

18

19

16

21

18

14

15

19

20

16

17

14

15

22

Kryry

22

23

19

20

18

19

22

23

20

21

17

22

19

16

17

21

22

18

19

16

17

29

Mizerów

27
29

28
30

24
26

25

23

24

27

28

25

26

23

28

25

21

22

26

27

23

24

21

22

8

27

25

26

29

30

27

28

24

29

26

23

24

28

29

25

26

23

24

29

Rudziczka

ZM - odpady zmieszane, P - popiół
Selektywna zbiórka
Styczeń

Luty

Radostowice 1

20

10

Marzec
2 i 23

Kwiecień
14

Maj
4 i 25

Czerwiec
15

Lipiec
6 i 27

Sierpień
17

Wrzesień
7 i 28

Październik
19

Listopad
6 i 30

Grudzień
18

Radostowice 2

20

10

2 i 23

14

4 i 25

15

6 i 27

17

7 i 28

19

6 i 30

18

Kobielice 1

20

10

2 i 23

14

4 i 25

15

6 i 27

17

7 i 28

19

6 i 30

18

Kobielice 2

11
11

3 i 24

15

5 i 26

16

7 i 28

18

8 i 29

20

9

7 i 21

Suszec 1

21
21

3 i 24

15

5 i 26

16

7 i 28

18

8 i 29

20

9

7 i 21

Suszec 2

21

11

3 i 24

15

5 i 26

16

7 i 28

18

8 i 29

20

9

7 i 21

Suszec 3

22

12

4 i 25

16

6 i 27

17

8 i 29

19

9 i 30

21

10

2 i 22

Suszec 4

22

12

4 i 25

16

6 i 27

17

8 i 29

19

9 i 30

21

10

2 i 22

Kryry

23

13

5 i 26

17

7 i 28

18

9 i 30

20

10

1 i 22

12

3 i 23

Mizerów 1

23

13

5 i 26

17

7 i 28

18

9 i 30

20

10

1 i 22

12

3 i 23

Mizerów 2

14
14

6 i 27

18

8 i 29

19

10 i 31

21

11

2 i 23

13

4 i 24

Rudziczka 1

24
24

6 i 27

18

8 i 29

19

10 i 31

21

11

2 i 23

13

4 i 24

Rudziczka 2

24

14

6 i 27

18

8 i 29

19

10 i 31

21

11

2 i 23

13

4 i 24

Rejon

Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworc owa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Sporna, Spólnik,
Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

Dobra, Granic zna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska,
Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Radosna,
Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Kobielice 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Kobielice 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara
droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa,
Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Suszec 1

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa,
Nowa, Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Suszec 2

Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia
Podlesie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Suszec 2

Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks.
Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów

Suszec 3

Suszec 3

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Miła, Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks.
Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna,
Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa,
Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac
Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana,
Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Suszec 4

Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska, Wyzwolenia

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna,
Wyzwolenia

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Mizerów

Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały
Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni
Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Mizerów 1

Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór,
Mleczna, Młyńska, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,
Wyzwolenia od 208

Rudziczka

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona,
Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Słowików, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka,
Wąska (w tym posesje z Suszca)

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia,
Pszczyńska do nr 34, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka

Rudziczka 2

Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje
z Suszca)

UWAGA! Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów zmieszanych.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADÓW Z POPIOŁEM!
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Podzielili się opłatkiem
czy wiedzą, jaka jest pierwsza zła rzecz, która się
pojawia w Piśmie Świętym. – To samotność, a nie
morderstwo czy grzech Ewy i Adama – wyjaśnił.
– „Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam” –te
słowa z Księgi Rodzaju wskazują na pierwszą złą
rzecz, która pojawia się w Biblii właśnie. Pamiętajcie,
nie jesteśmy samotni, bo Bóg przychodzi na świat
– przypomniał.
Warto dodać, że jak co roku, spotkanie opłatkowe było także okazją do przedstawienia planu
działalności Związku na nadchodzący rok. Emeryci
zapraszają wszystkich chętnych do wstąpienia w ich
szeregi. Oprócz ciekawych corocznych spotkań –
wiosną, latem i jesienią, organizują wycieczki –
zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
wk

zdj. GOK Suszec

Jedną z organizacji, która podtrzymuje tą tradycję jest PZERiI. W tym roku zebranie sprawozdawczo-opłatkowe odbyło się w środę, 18 grudnia.
Poprzedziła je uroczysta msza święta w suszeckim
kościele, a następnie wszyscy członkowie Związku
zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury.
Najpierw dla seniorów wystąpiły dzieci z suszeckiego przedszkola. Młodzi artyści otrzymali gromkie
brawa za pracę, jaką włożyli w przygotowanie swojego występu. Nie mniejsze owacje zebrał również
zespół śpiewaczy „Pogodna Jesień”, który wykonał

m.in. wzruszającą „Kolędę dla Nieobecnych”.
W imieniu władz gminy złożył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suszec Damian Gębała – Z okazji
świąt składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Lekarzy omijajcie szerokim łukiem, niech nie brakuje Wam błogosławieństwa Bożego i tego, byście
zawsze czuli się potrzebni – powiedział. Do życzeń
dołączyła się dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
która także podziękowała wszystkim za obecność.
- Nie tylko wesołych świąt, ale i spełnienia marzeń Wam życzę, bo zbliża się też nowy rok. Trwajcie
w swoich marzeniach i radujcie się zawsze w Panu.
Bo Pan chce byście byli szczęśliwi – podkreślił natomiast ks. dziekan Mieczysław Kroemer.
Z kolei ks. Mirosław Czyż rozpoczął swoje życzenia od zagadki. Zapytał się wszystkich obecnych,

Jasełka w wykonaniu suszeckich przedszkolaków urzekły seniorów

zdj. GOK Suszec

Okres przed Bożym Narodzeniem sprzyja
spotkaniom, w trakcie których starsi mieszkańcy
mają okazję złożyć sobie życzenia i w radosnej
atmosferze wyczekiwać świąt.

Podobnie jak śląski monolog w wykonaniu Hani z Kryr

„Bajka na niepogodę” zdobyła serca mieszkańców powiatu

Samorządowcy związani z powiatem pszczyńskim i gminą Pszczyna zagrali przedstawienie we
wszystkich gminach powiatu. Opowieść o Parasolkowie i przyjaźni przedszkolaka Mirka ze smokiem
Bubu, którego przez powierzchowną ocenę chcieli skrzywdzić dorośli, zdobyła serca mieszkańców
powiatu pszczyńskiego. Łącznie siedem spektakli
(dwa w Pszczynie i po jednym w każdej z pozostałych
gmin) od 20 października do 1 grudnia zobaczyło
niemal 1300 osób – dzieci i dorosłych.
Podczas spektak li – udało się zebrać
16 660,67 zł, które zostaną przeznaczone na zakup
głowicy ultrasonografu dla oddziału neonatologicznego pszczyńskiego szpitala. – Gorąco dziękujemy
cudownej publiczności za piękny odbiór naszej bajki
i szczodre wsparcie zbiórki na rzecz szpitala – mówi
Barbara Bandoła, starosta pszczyński.
W spektaklu zagrali: starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, Grzegorz Wanot, członek zarządu powiatu pszczyńskiego, skarbnik powiatu,
Marek Dutkowski, radni miejscy i powiatowi: Maria
Szostak, Grzegorz Kuczera, Michał Pudełko i Arkadiusz
Gardiasz oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych: Bernadeta Sojka-Jany, Iwona
Spora, Joanna Czakańska, Marcin Bienioszek, Teresa
Wojtanowicz, Zbigniew Zywert i Dorota Zywert. Scenariusz napisała Marta Kwiek, aktorka Wrocławskiego
Teatru Lalek, a reżyserią zajęła się Mirosława Gad z Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Scenografię stworzyli Jan Żur oraz Magdalena Kunysz-Pudełko, przy kostiumach pomogła Aleksandra
Pławecka-Brauntsch, a w charakteryzacji uczennice i nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.
Osoby zaangażowane w spektakl kierują
serdeczne podziękowania do dyrekcji i pracowników Pszczyńskiego Centrum Kultury, Gminnego
Domu Kultury w Kobiórze, Gminnego Ośrodka
Kultury w Pawłowicach, Gminnego Ośrodka Kultury

w Goczałkowicach-Zdroju, Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnej z/s w Woli oraz Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu, którzy z dużą otwartością współorganizowali to przedsięwzięcie.
Gorące podziękowania kierowane są także dla
zarządu oraz pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Omnibus, które organizowało i rozliczało zbiórkę
środków.
wk; źródło: Powiat Pszczyński

zdj. Andrzej Grynpeter

Niemal 1300 widzów i ponad 16 tys. zł na zakup głowicy ultrasonografu do badania noworodków w pszczyńskim szpitalu – to podsumowanie
„Bajki na niepogodę”, czyli charytatywnego spektaklu w wykonaniu samorządowców z powiatu
pszczyńskiego. W niedzielę, 1 grudnia został wystawiony w susieckim GOK-u.

Aktorzy „Bajki na niepogodę” wraz z wójtem Suszca
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Ferie już wkrótce!
Warto sprawdzić, co dla dzieci przygotował
w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
Tygodniowe warsztaty: Kombinatorium
Artystyczne
Ktoś kiedyś powiedział, że życie to sztuka, a sztuka
to życie – i my zdecydowanie się z tym zgadzamy! Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 8 roku
życia i młodzież do udziału w warsztatach artystycznych,
takich… bardzo życiowych.
W ciągu 5 dni zajęć:
– stworzymy własne instrumenty muzyczne i na
nich zagramy,
– namalujemy swoje wzory na płóciennych torbach,
– uszyjemy i ozdobimy eko-woreczki – przydatne
tak do przechowywania drobiazgów, jak i w roli bohaterek bezfoliowych zakupów,
– udowodnimy, że nawet proste gotowanie to
wielka sztuka,
– zbudujemy i ozdobimy karmniki dla ptaków.

Dlatego też zapraszamy dzieci w każdym wieku wraz z rodzicami do wspólnego karnawałowego szaleństwa, przygotowanego przez Fabrykę
Dobrych Pomysłów „Pozytywka” z Bielska-Białej.
Temat przewodni balu zdradzimy w najbliższym czasie,
bo oczywiście – najlepszy bal to taki, na który można się
specjalnie przebrać!
Terminy:
– 17 stycznia 2020 o godz. 17:00 w remizo-świetlicy
w Mizerowie;
– 20 stycznia 2020 o godz. 17:00 w sali widowiskowej GOK w Suszcu.
Wstęp jest bezpłatny!
Aby wziąć udział należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do sekretariatu GOK w terminie do 6 stycznia 2020 r.
Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:3019:30, w piątki w godz. 8:30 – 18:00. Kontakt: e-mail:
aga@kulturasuszec.pl, telefon: 32 212 44 91 wew. 23.
wk

Wszystkie potrzebne materiały, prowadzący,
opiekunowie, ciepły poczęstun w przerwie oraz ubezpieczenie są wliczone w cenę.
Wykonane na warsztatach przedmioty uczestnicy
i uczestniczki będą mogli zabrać do domu.
Termin warsztatów: 20-24 stycznia 2020
Godziny: 10:00 – 14:00
Miejsce: GOK Suszec, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Koszt:
– jednodniowe zajęcia – 30 zł
– 5-dniowy cykl zajęć – 140 zł
Obowiązują zapisy w sekretariacie GOK.
Należy wypełnić kartę zgłoszeniową
i dostarczyć ją do sekretariatu do 6 stycznia 2020 r.
Płatności dokonać można do 6 stycznia 2020 r. przelewem lub w sekretariacie.
Bale Przebierańców
Cóż to był by za karnawał, gdyby nie odbył się
w nim żaden bal?!

XV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
Za nami XV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
w Suszcu, który odbył się w niedzielę, 8 grudnia
w hali sportowej w Suszcu.
Zawodnicy rywalizowali w 9 kategoriach. Jako
gość odwiedził nas weteran suszeckiego turnieju
– Tadeusz Mielczarek. Zjawiła się także młodzież
na co dzień trenująca w Radostowicach pod okiem
trenera Janusza Friebe.
Rywalizacja przy 8 stołach do tenisa trwała aż
5 godzin. Jej efekt w postaci klasyfikacji prezentujemy na łamach Nowin:
OLDBOJE (niezrzeszeni) - powyżej 45 lat:
I miejsce - Krystian Gudzik
II miejsce - Andrzej Klein
III miejsce - Lesław Szendera

AMATORZY – 17-45 lat (mężczyźni):
I miejsce - Piotr Grabowski
II miejsce - Grzegorz Szaniewski
III miejsce - Dawid Szatkowski

Rocznik 2006-2007 (dziewczęta):
I miejsce - Zofia Drzyzga
Rocznik 2006-2007 (chłopcy):
I miejsce - Miłosz Filipek
II miejsce - Karol Szaniewski
III miejsce - Radosław Kokot

OPEN
I miejsce - Krystian Gudzik
II miejsce - Piotr Grabowski
III miejsce - Mateusz Kowalczyk

Rocznik 2004-2005 (dziewczęta):
I miejsce - Wiktoria Kuczera

Rocznik 2008 i młodsi (dziewczęta):
I miejsce - Martyna Olszowiec

Rocznik 2004-2005 (chłopcy):
I miejsce - Fabian Bieniek
II miejsce - Wojciech Ścierki

Rocznik 2008 i młodsi (chłopcy):
I miejsce - Kacper Ryguła
II miejsce - Oska Tumula
III miejsce - Szymon Drzyzga

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszmy do rywalizacji w przyszłym roku! GOS Suszec

Pluszaki dla chorych dzieci
W październiku i listopadzie uczniowie ZSP
w Radostowicach włączyli się do akcji „Daj Misiaka
dla dzieciaka”.

Zdj. ZSP Radostowice

źródło: www.io.gliwice.pl

Nowe misie zakupione przez uczniów zostały
już przekazane chorym dzieciom z Górnośląskiego
Szpitala Onkologicznego w Gliwicach. Akcja spotkała
się z dużym zainteresowaniem i troską zarówno ze
strony dzieci, jak i ich rodziców, dzięki czemu udało
się zebrać aż 35 sztuk pluszaków.
To dowód na to, jak dużo empatii w sobie
mają uczniowie i jak bardzo chcą pomagać innym
potrzebującym.
wk; źródło: ZSP Radostowice

Uczniowie z uzbieranymi pluszakami

5 grudnia wolontariusze szkolnego koła PCK
z SP w Kobielicach przekazali dzieciom z domu
dziecka w Pszczynie paczki z kosmetykami
i chemią oraz słodkie upominki.
Były to artykuły zebrane w trakcie trwającej
przez cały listopad zbiórki. Uczniowie i przedszkolaki
dobrowolnie przekazywali artykuły przemysłowe np.
mydła, szampony, pasty i szczoteczki do zębów czy
proszki i płyny do prania.
Paczki ze słodyczami to z kolei owoc innej spontanicznej akcji wolontariuszy szkolnego koła PCK oraz
najmłodszej grupy przedszkolaków. Na przełomie
listopada i grudnia, aby ufundować mikołajkowe

paczki dzieciom z domu dziecka, uczniowie z pomocą przedszkolaków zorganizowali „Słodkie piątki”,
gdzie sprzedawali upieczone przez siebie babeczki,
a następnie za uzyskaną kwotę 405,00 zł ufundowali
paczki dla 29 dzieci.
Dzieci z pszczyńskiej placówki przywitały darczyńców bardzo przyjaźnie, a dyrektor w podziękowaniu poczęstował ciastem i herbatą.
Warto dodać, że wolontariusze PCK od listopada współpracują z pszczyńskim domem dziecka
i dwa razy w miesiącu pomagają młodszym kolegom w nauce i przy okazji spędzają z nimi czas przy
zabawie.
wk; źródło: SP Kobielice

Zdj. SP Kobielice

Dar serca dla dzieci z domu dziecka

Przedszkolaki z upieczonymi ciasteczkami

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”
4 stycznia 2020, godz. 16:00
Remizo-Świetlica w Mizerowie
wstęp wolny

Goście:
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”,
Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Koncert Kolęd
29.12.2019, godz. 11:00,

kościół pw. Imienia Maryi w Radostowicach

6.01.2020, godz. 17:00,

kościół pw. św. Antoniego w Orzeszu-Zgoniu

7.01.2020, godz. 18:30,

paraﬁa Ewangelicko-Augsburska
Ap. Piotra i Pawła w Tychach

11.01.2020, godz. 16:00,

Zabrzańskie Spotkania Kolędowe
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Zabrzu-Mikulczycach

12.01.2020, godz. 16:00,

Nieszpory i Koncert w ramach Festiwalu Venite Adoremus
Kościół pw. św. Brata Alberta w Żorach-Kleszczówce

Wstęp wolny

www.kulturasuszec.pl

Konkurs poetycki

Kropla mej duszy
6.03.2020, godz. 18:00
cena: 50 zł
sala widowiskowa GOK
w Suszcu

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do udziału w Konkursie Poezji Twórczości Własnej
„Kropla Mej Duszy - odcienie miłości”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2020 r. (włącznie)
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

KINO Z KLASĄ KINO Z KLASĄ
29 stycznia 2020 r. godz. 18:15

19 lutego 2020 r. godz. 18:15

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

„Mikołajek”

„Good Bye Lenin!”

sala widowiskowa GOK w Suszcu

reż. Laurent Tirard

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

sala widowiskowa GOK w Suszcu

reż. Wolfgang Becker

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

12.01.2020

godz. 16:00

sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

DLA DZIECIĘCEJ
MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

PROGRAM:

- przedstawienie jasełkowe Przedszkola Publicznego w Suszcu,
- w ystęp zespołu tanecznego K-BOOM,
- popisy gitarowe i fortepianowe,
- warsztaty kreatywne dla dzieci,
- wirtualna przejażdżka rowerem z UKS Krupiński Suszec.

8:00 – 18:00 - całodzienna kwesta na terenie Gminy Suszec
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

Według scenariusza PIOTRA ROWICKIEGO

26.01.2020, godz. 16:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu
Cena: 10 zł

Teatr Pacynki z MDK w Rybniku
23.02.2020, godz. 16:00, sala widowiskowa GOK Suszec
cena: 10 zł

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

Bilety dostępne na portalu

Wspaniałe jubileusze w 2019 roku
W ostatnim roku aż 12 mieszkańców gminy obchodziło 90 urodziny,
a jedna mieszkanka – 95!

źródło: UG Suszec

Z okazji tych pięknych jubileuszy serdeczne gratulacje i życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy złożył solenizantom wójt Marian
Suszec wraz z sołtysami poszczególnych miejscowości. Jubilaci otrzymali
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kosze delikatesowe.
95 urodziny świętowała Elżbieta Stęchły z Kobielic. Natomiast 90 rocznicę urodzin obchodzili: Matylda Sleziona z Kryr, Teresa Kukla z Suszca,
Hermina Gładysz z Suszca, Józef Michna z Kryr, Agnieszka Góra z Kryr,
Paweł Kwaśny z Kryr, Aniela Rydzko z Suszca, Ludwik Gębała z Suszca,
Bronisława Kokoszka z Suszca, Gertruda Konieczny z Kobielic, Maria Grad
z Radostowic i Wanda Świerkot z Kryr.
Szacownym jubilatom życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu,
szczęściu i radości oraz wszelkiej pomyślności!
wk

Elżbieta Stęchły z Kobielic

źródło: UG Suszec

źródło: UG Suszec

Getruda Konieczny z Kobielic

Maria Grad z Radostowic
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NUMER 1 (306)

Jubileusz Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

Wszystko zaczęło się w listopadzie 1989 roku
z inicjatywy państwa Szenderów i ówczesnego proboszcza suszeckiej parafii, ks. Franciszka Hornika. Spotkanie założycielskie odbyło się w mieszkaniu państwa
Szenderów, a jednymi z pierwszych członków koła
byli też Feliks i Grzegorz Witoszowie. Do koło tworzą
osoby silnie związane z małą ojczyzną, pełne troski
o dziedzictwo powierzone przez przeszłe pokolenia.
Jubileusz w Suszcu świętowano w piątek,
29 listopada spektaklem Teatru Korez „Mianujom
mie Hanka” w wykonaniu Grażyny Bułki. Gratulacje
z okazji urodzin koła od władz gminy i powiatu odbierał prezes Wojciech Lala. Publiczność wzięła także
udział we wspólnej dyskusji z gośćmi: Alojzym Lysko
(autorem spektaklu), dr. Krystianem Węgrzynkiem
i Grzegorzem Franki.
wk

zdj. Andrzej Grynpeter

Tak to było, czyli początki Koła Związku
Górnośląskiego w Suszcu
Wszystko zaczęło się w 1989 roku w domu państwa Marii i Fryderyka Szenderów. To tam odbyło
się pierwsze spotkanie, inicjujące powstanie Koła
Związku Górnośląskiego. Ukonstytuowało się ono
23 listopada, a dzień później w Wydziale Społeczno-Gospodarczym Urzędu Gminy Suszec złożono
wniosek o jego rejestrację. Pierwszym prezesem
wybrano nauczyciela języka polskiego, pasjonata
kultury i języka śląskiego – mgra Grzegorza Witoszę.
Spotkania odbywały się początkowo w salkach
przy parafii św. Stanisława B. i M. w Suszcu albo
w klasztorze sióstr Felicjanek, a później w przejętym
przez Związek kinie „Słońce”, które przez blisko rok
wyświetlało filmy nie tylko dla mieszkańców Suszca

przygotowany przez Panie prof. Helenę Synowiec
oraz dr Mirosławę Siuciak. Odbyła się ona w dniach 12
i 13 listopada. Sesja zakończyła się premierą pierwszej sztuki przygotowanej przez Zespół Teatralny.
Cała impreza okazała się wielkim sukcesem i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
gminy. Zaowocowało to corocznymi obchodami
Dni Suszca, organizowanymi zawsze w listopadzie,
z naszym udziałem.
Pokłosiem sesji naukowej zorganizowanej
w 1999 r. jest książka „W kręgu kultury i języka ziemi
pszczyńskiej”, wydana w 2001 roku. Znalazły się w niej
14 referatów wygłoszonych podczas pierwszych Dni
Suszca, a jej wartość merytoryczną docenił w swej
recenzji prof. Jan Miodek, znany językoznawca. Szeroko komentowano to wydawnictwo również w gazetach uniwersyteckich, miesięczniku „Śląsk” i wielu
regionalnych pismach.
9 listopada 2001 roku po raz trzeci odbyły się Dni
Suszca, w czasie których zaplanowano sesję naukową
pt. „Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze.” Patronat merytoryczny objął Instytut Górnośląski, a program przygotował prof.
Antoni Barciak. Jej pokłosiem była kolejna, wydana
z naszej inicjatywy publikacja, zbierająca wygłoszone
wówczas referaty. Książka o takim samym tytule jak
sesja miała swoją promocję 24 października 2002 r.
Z kolei 17 października 2014 odbył się „Wieczór śląski – dlaczego rodzina?” pod patronatem:
m.in. Prymasa Polski ks. abpa Wojciecha Polaka,
abpa Wiktora Skworca, Marszałka Województwa
Śląskiego Mirosława Sekuły.
Członkowie Związku Górnośląskiego również
z własnej inicjatywy wydają książki dotyczące życia
Suszca. Anna Kine w styczniu 2003 r. wydała „Życie
religijno – kulturalne w parafii św. Stanisława B. i M.
w Suszcu w latach 1920-1956”, a Marian Cieśla, honorowy członek Koła, w lutym 2003 r. promował swoją
publikację „Szkic historyczny szkół w Suszcu”. Jesienią
2018 roku ukazała się natomiast publikacja „Ochotnicza Straż Pożarna w Suszcu” autorstwa Anny Kine
(red. dr Danuta Kocurek).
Ważną inicjatywą Związku była podjęta
w 2002 r. decyzja o odnowieniu i zadaszeniu figurki
„Maryjki” na Branicy. Wraz z Nadleśnictwem Kobiór,
Urzędem Gminy Suszec i Starostwem Powiatowym
w Pszczynie naszym członkom udało się ją odrestaurować, postawić zadaszenie i uporządkować
wokół niej teren. Dziś miejsce to jest celem wielu
pielgrzymek i wycieczek rowerowych, głównie
w dniach 3 maja i 15 sierpnia.
Z kolei w 2004 roku Związek Górnośląski wyszedł
z inicjatywą postawienia nowego krzyża w miejscu
starego przy ulicy Pszczyńskiej na Branicy. Uroczyste poświęcenie miało miejsce w październiku tego
samego roku.
Dalsza część tekstu na str. 16

Moderatorzy dyskusji - Alojzy Lysko, dr Krystian Węgrzynek i Grzegorz Franki

zdj. Andrzej Grynpeter

Już od 30 lat Koło Związku Górnośląskiego
w Suszcu niestrudzenie propaguje śląskość i rozbudza świadomość kulturową mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Jubileusz koła świętowano
w Sali widowiskowej GOK.

i okolic, ale również dla szkół całej gminy, jak i z Żor
i Pszczyny.
Już na samym początku działalności ustalono
kalendarz corocznych imprez i przedsięwzięć realizowanych przez Koło. Są to: wieczór andrzejkowy,
spotkanie opłatkowe (zawsze odbywające się w święto Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli” 6 stycznia),
„tłósty czwortek”, msza święta w intencji „Małej
i Dużej Ojczyzny” (z okazji Święta Narodowego 3 Maja
i 11 listopada), ogniska i inne imprezy integrujące
naszych członków i społeczność lokalną.
Do bardzo interesujących inicjatyw można
zaliczyć tradycyjną już otwartą imprezę – zabawę
karnawałową, czyli „Zabawę Górnośląską” (w 2020
roku po raz 26). Odbywa się ona co roku w ostatnim
tygodniu stycznia. Wiele elementów zabawy ma na
celu promowanie kultury regionu: uczestników witają grzańcem panie w strojach śląskich, całość jest
prowadzona w gwarze, zebrani mają okazję nauczyć
się którejś z suszeckich piosenek i śląskiego tańca,
a także spróbować tradycyjnych potraw. Na imprezie
przeprowadzona jest zawsze loteria fantowa, z której
całkowity dochód przeznaczany jest na konkretne
cele charytatywne.
Suszeckie Koło Związku Górnośląskiego podczas swej 30-letniej działalności było inicjatorem
i organizatorem wielu imprez kulturalnych. W marcu 1994 roku w sali biblioteki Gminnego Ośrodka
Kultury odbyło się z jego inicjatywy seminarium
naukowe na temat „Gwara i język współczesnych
suszczan”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło zarówno mieszkańców wsi,
jak i przedstawicieli Zarządu Związku Górnośląskiego
w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego.
Jesienią 1994 roku zorganizowano w GOK-u wystawę starych fotografii. Materiałów dostarczyli
mieszkańcy Suszca. Dzięki dużemu zainteresowaniu
i ich pomocy, latem 1996 roku wydano album zatytułowany „Suszec i jego mieszkańcy w starej fotografii”,
a 7 września w Domu Kultury odbyła się jego promocja. Autorami albumu są Maria Szendera, Anna Kine,
Katarzyna Szendera oraz Grzegorz Witosza.
3 grudnia 1998 roku zorganizowano w suszeckiej szkole podstawowej uroczystość 70-lecia śmierci
Adama Napieralskiego. Gościli wtedy w Suszcu syn
i córka zmarłego oraz jego wnuczka, a także przedstawiciele władz Związku, gminy i powiatu.
Rok 1999 okazał się przełomowym dla Koła.
Wtedy to zapoczątkowano trwającą aż do dzisiaj
tradycję Dni Suszca. Z okazji 10-lecia Związku Górnośląskiego zaplanowano trzydniowe uroczystości.
Głównymi punktami obchodów były sesja naukowa pt. „W Kręgu Kultury i Języka Ziemi Pszczyńskiej”
oraz występ grupy teatralnej działającej przy Kole
ZG w Suszcu. Patronat honorowy nad sesją objęły
władze wojewódzkie, powiatowe i lokalne, a patronat
merytoryczny Uniwersytet Śląski. Program został

Z okazji urodzin Koła gratulacje i życzenia odebrał prezes Wojciech Lala
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Dalsza część tekstu ze str. 15
Naszą wizytówką stał się teatr działający przy
naszym kole od 1999 roku. Jego założycielką i inicjatorem jest Anna Kine, która zebrała kilkunastu członków
i sympatyków koła, ażeby wystawić sztukę Stanisława
Ligonia pt. „Wesele na Górnym Śląsku”. Miał to być jednorazowy występ. Ogromne zainteresowanie jakim cieszył się spektakl, zaowocowało kolejnymi występami. Co
więcej, jeden z aktorów, Bogusław Musiolik napisał i wyreżyserował kolejne sztuki. Kilka lat temu do aktorów
dołączyła Monika Panfil-Musiolik, która we współpracy
z B. Musiolikiem napisała nowe sztuki. Dzisiaj zespół
ma w swoim repertuarze 21 sztuk i kilkaset występów
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na terenie Śląska i nie tylko. Amatorski Zespół Teatralny zdobył wiele wyróżnień i nagród, a wśród nich,
w 2008 roku, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla
Województwa Śląskiego, a w 20129 – Statuetkę Żubra
Pszczyńskiego i Nagrodę im. Wojciecha Korfantego.
Suszeckie koło Związku Górnośląskiego aktywnie uczestniczy też w życiu gminy (władze gminy).
Obecność członków Koła w samorządzie ma potwierdzać dążność Związku do szanowania tradycji
i kultury regionu oraz zrozumienia problemów „Małej
Ojczyzny”.
Kolejnym polem, na którym działa nasze koło
i odnosi sukcesy, jest sport. 22 października 2003 roku
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powstała reprezentacja Związku Górnośląskiego w piłce
nożnej. Zespół bierze udział w rozgrywkach Suszeckiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej Oldbojów.
Ważną datę w historii naszego koła stanowi rok
2007. Wtedy to obchodziliśmy w ramach Śląskich
Godów 200-lecie naszej Maryjki w lesie na Branicy
i poświęciliśmy sztandar naszego koła.
Obecnie ZG Koło Suszec zrzesza niespełna 100
członków, należących do różnych grup i wykonujących
różne zawody, połączonych miłością do Śląska oraz
swojej rodzinnej ziemi i chęcią zachowywania tradycji
i kultury naszych przodków.
Wojciech Lala

Pożar w Kobielicach
Po zakończeniu działań gaśniczych przystąpiono
do żmudnej i długotrwałej pracy, związanej z rozbieraniem spalonych elementów konstrukcyjnych
obiektu, ich wynoszeniem oraz dogaszaniem.
Łącznie w działaniach, które zakończono po
godzinie 13:00, uczestniczyło 6 zastępów z KP PSP
w Pszczynie oraz jednostki OSP z Suszca, Mizerowa,
Rudziczki, Studzionki, Piasku, Jankowic i Rudołtowic.
Ponadto, w siedzibie komendy na zabezpieczeniu
stacjonował zastęp OSP z Ćwiklic. Na miejsce przybyły także trzy patrole policji, zespół pogotowia ratunkowego i energetycznego oraz pracownicy Urzędu
Gminy w Suszcu.
wk; źródło: KP PSP Pszczyna

źródło: KP PSP Pszczyna

Pszczyńska straż pożarna informację o pożarze
otrzymała 8 grudnia ok. godziny 1:50. Natychmiast
na miejsce skierowane zostały trzy zastępy PSP oraz
druhowie z najbliższych jednostek OSP.
Strażacy zastali płomienie obejmujące prawie
całą część nadziemną nieużytkowanego budynku
szkoły. W związku z otrzymaną wstępną informacją o tym, że w środku mogą być poszkodowani,
do wnętrza obiektu wprowadzeni zostali strażacy
z liniami gaśniczymi. Po przeszukaniu obiektu oraz

otrzymaniu dodatkowych precyzyjnych danych,
wykluczono możliwość przebywania osób w budynku.
W związku z zagrożeniem dla strażaków (niestabilna konstrukcja oraz intensywność pożaru) dalsze
działania prowadzone były z zewnątrz. Zastępy, które
systematycznie dojeżdżały na miejsce akcji, budowały kolejne stanowiska gaśnicze oraz organizowały
zaopatrzenie wodne.
W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej,
podawana była woda z 4 stanowisk gaśniczych oraz
2 prądy piany ciężkiej. W trakcie działań, strażacy oraz
ratownicy medyczni udzielili także pomocy osobie
postronnej, która straciła przytomność.

Pożar zgłoszono przed 2:00

źródło: KP PSP Pszczyna

W nocy z 7 na 8 grudnia, w starym budynku szkoły przy ulicy Topolowej w Kobielicach,
wybuchł pożar.

W akcji wzięło udział kilkudziesięciu strażaków

Z Radostowic na kopalnię
28 listopada uczniowie klasy III Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach mieli
okazję przyjrzeć się z bliska pracy górników
kopalni „Zofiówka”.

źródło: ZSP Radostowice

Po terenie kopalni grupę oprowadził inspektor
BHP, zabierając ją we wszystkie miejsca, które mogły zobaczyć dzieci: cechownię, maskownię, lampownię, pralnię, łażnię, stację ratowniczą, a nawet
dyspozytornię.
Pan Sebastian szczegółowo opowiedział
dzieciom o swojej pracy ratownika górniczego,
prezentując sprzęt, z którego na co dzień i w razie
wypadków korzystają górnicy.
Uczniowie mieli też okazję obserwować pracę
sygnalisty przy samym szybie oraz pracę dyspozytorów.
Na monitorach widzieli pracę maszyn pod
ziemią. Mogli też dotknąć sprzętów, założyć
maseczki, hełmy i lampy. Natomiast po prezentacji
galowego munduru górniczego, każdy otrzymał
słodki upominek.
wk; źródło: ZSP Radostowice
Dzieci podczas wycieczki
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Dzisiaj to zupełnie inna firma
na zasłużone emerytury i trzeba ich będzie zastąpić
nowymi pracownikami, co nie będzie łatwe. W chwili
obecnej załoga jest wykwalifikowaną kadrą, potrafiącą rozwiązywać najtrudniejsze problemy w naszej
codziennej pracy.

Wioleta Kurzydem: Wiosną minęło 20 lat od
powstania PGK w Suszcu. Jak przez ten czas zmieniła
się Spółka?
Mieczysław Malcharek: Tak, to prawda, to już
20 lat. Pełniąc wówczas funkcję Zastępcy Wójta Gminy
Suszec miałem za zadanie przygotować odpowiednie
dokumenty do stworzenia spółki. 16 marca 1999 r. został podpisany akt założycielski jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością i odtąd zaczęła się
już 20-letnia historia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suszcu. W kwietniu 1999 r. zostały wybrane
władze Spółki: Lucjan Śleziona – prezes Zarządu oraz
Tomasz Marcisz i Jacek Kołodziejczyk – członkowie Zarządu. Na początku Spółka zatrudniała kilku pracowników, posiadała bardzo skąpe zaplecze administracyjne,
niewielką ilość sprzętu – głównie dość mocno zużytego.
Spółka nie wykonywała wówczas jeszcze przebudowy
i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z biegiem czasu się to zmieniało.
W 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa
Zarządu. Od samego początku, kiedy przejąłem funkcję
szefa firmy komunalnej, wspólnie z moimi kolegami postanowiliśmy obrać nowy kierunek. Przede wszystkim
radykalna walka ze stratami wody poprzez wymianę
starych skorodowanych sieci wodociągowych. Początkowo wykonywały to obce firmy. Obecnie większość
tych robót wykonujemy we własnym zakresie. Podobnie jest z budową nowych sieci wodociągowych czy
kanalizacyjnych. Stało się to możliwe dzięki zakupom
niezbędnego sprzętu czy urządzeń, podnoszeniu wiedzy
i coraz większemu doświadczeniu załogi, rozbudowie
zaplecza administracyjnego. Wartość nowych inwestycji,
od podjęcia przez nowy Zarząd decyzji o przyspieszeniu
procesu inwestycyjnego do dnia dzisiejszego, to ponad
26 mln zł. Postawiliśmy przede wszystkim na budowanie
dobrych relacji z naszymi klientami, czyli szybkie reagowanie na stany awaryjne, wysoka jakość wykonywanych
prac, dbałość o zagospodarowane przestrzenie w rejonie
prowadzonych inwestycji czy otwarte 10 lat temu Biuro
Obsługi Klienta. Aby to było możliwe zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do czyszczenia kanalizacji, czy w ostatnim
czasie samochód asenizacyjny. Dzisiaj to zupełnie inna
firma niż ta z 1999 roku, ale wiele jeszcze przed nami.

Jakie są priorytetowe cele strategiczne Spółki?
Naszym priorytetem jest przede wszystkim zadowolenie obecnych klientów korzystających już z naszych
usług, ale i tych, którzy dopiero co starają się o przyłączenie do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Mając dość
dobry kontakt z naszymi klientami myślę, że to nam się
udaje. Aby jednak nie popaść w samo zachwyt, mamy
w dalszym ciągu tzw. cele strategiczne krótkoterminowe i długoterminowe. Te pierwsze to przede wszystkim
stałe podnoszenie jakości bieżącego utrzymania sieci,
szybkiego reagowania na zaobserwowane czy zgłaszane
przez naszych klientów stany awaryjne, zaś te drugie –
wymianę wszystkich starych sieci wodociągowych przez
co osiągnięcie minimalnego poziomu strat, jak i objęciem
jak największej liczby gospodarstw na terenie Gminy
Suszec zasięgiem usług oczyszczania ścieków.

Ilu obecnie pracowników zatrudnia PGK?
Co wchodzi w zakres ich działań?
Obecnie łącznie z Zarządem Spółka zatrudnia 35
osób oraz dodatkowo 3 – tzw. inkasentów tj. osoby
dokonujące odczyty wskazań wodomierzy. W okresie
działalności Spółki w naszym zakładzie ponad 120 osób
podejmowało zatrudnienie, w tym w formie aktywizacji zawodowej. Zaledwie kilka jest z nami prawie od
początku. Wiele razy było tak, iż Spółka wyszkoliła pracownika z zamiarem, że ten pozostanie, natomiast silna
konkurencja jaka wówczas była na naszym terenie, tj.
KWK Krupiński zabierała nam zdolnych pracowników.
Niektórzy z tych, którzy odeszli założyli też swoje działalności i dobrze się w nich sprawdzają. Spółka nasza
jako spółka komunalna z założenia miała mieć bardzo
szeroki wachlarz działalności – od, przede wszystkim, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, utrzymanie
pasa drogowego (zabudowa oznakowania drogowego,
wykaszanie poboczy, odśnieżanie ulic i chodników), po
szeroko rozumiane prowadzenie robót budowlanych,
w tym głównie budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, ale i remonty dróg i infrastruktury
z nimi związanej. Pracownicy zajmują się bezpośrednio
utrzymaniem bieżącym sieci wodociągowej (usuwanie
awarii, reagowanie na zły stan wody) oraz eksploatacją trzech oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach
i Rudziczce oraz 22 przepompowni ścieków. W najbliższych pięciu latach kilku pracowników odejdzie

Suszec oczyszczalni ścieków w Rudziczce, jak wiemy
dość mocno zużytej i poddanej również wpływom działalności górniczej. Rok ten jednak kończymy w dobrych
nastrojach, zadowoleni z tego co udało się osiągnąć,
z pewnymi obawami patrząc w nadchodzący 2020 r.
Ale optymizmu nam nigdy nie brakowało.
Jakie plany PGK ma na rok 2020?
Jak co roku pod koniec grudnia zamykamy jedne
działania, a układamy plan na nowe. Nowy rok jawi się
przed nami jako rok bogaty w nowe inwestycje, zarówno te związane z poprawą jakości wody, jak i rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Będziemy również wspólnie z Gminą Suszec próbowali
wybrać optymalne rozwiązanie dla dalszego procesu
oczyszczania ścieków komunalnych przy wykorzystaniu
obecnie posiadanej infrastruktury w postaci oczyszczalni ścieków w Suszcu i Rudziczce. Odpowiednie procesy modernizacyjne tych obiektów pozwolą nam na
przyjęcie dodatkowej partii ścieków zarówno poprzez
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jak i dowożonych
samochodami asenizacyjnymi. Poza tym już teraz wiemy, że będzie to rok bardzo trudny pod względem kosztowym coraz wyższe ceny energii elektrycznej, usług
i materiałów czy też zwiększające się koszty pracy mogą
się odbić również na przez nasz świadczonych usługach.

Zdj. wk

Rok 2019 był znaczący dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Suszcu. Firma obchodziła bowiem 20-lecie istnienia. O tym, jak się
zmieniła i co jeszcze przed Spółką rozmawiamy z jej
prezesem – Mieczysławem Malcharkiem.

Mieczyslaw Malcharek

Jakie projekty z udziałem środków zewnętrznych zrealizowała i realizuje Spółka?
Spółka zrealizowała wiele projektów z udziałem
środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach (ponad 5 mln zł) z przeznaczeniem ich
na przebudowę – wymianę sieci wodociągowych na terenie Gminy Suszec, mających na celu poprawę jakości
dostarczanej wody, ale i zmniejszenie niekontrolowanych wycieków, a tym samym strat. Poza tym udało nam
się uzyskać od JSW S.A. prawie 2 mln zł na wymianę
sieci wodociągowej w rejonach objętych działalnością
górniczą. Dodatkowo Gmina Suszec udzieliła dofinansowania w wysokości około 4 mln zł, a w ostatnim czasie
na inwestycje lat przyszłych dodatkowo 1 mln zł.
Jak wiemy obecnie środki te są w znacznym
stopniu okrojone na te działania, co nie oznacza,
że jeśli pojawią się możliwości, to z pewnością z nich
skorzystamy, gdyż sporo działań jeszcze przed nami.
Jaki był rok 2019 dla PGK?
Kończący się rok 2019 r. był rokiem szczególnym
dla naszej Spółki, bo był to jak sama Pani wspomniała
rok jubileuszowy. Poza tym był kolejnym rokiem wytężonej pracy w szczególności w zakresie inwestycyjnym
(przebudowa starych sieci wodociągowych, jak i budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), ale
i również w działalności bieżącej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. To drugi rok po wprowadzeniu wielu zmian
w przepisach prawnych dotykających naszą branżę. Ale
przede wszystkim rok trudny pod względem wzrostu
cen prądu, wody kupowanej od GPW S.A. w Katowicach,
materiałów i usług, no i wreszcie starania o utrzymanie
pracowników. Rok 2019 r. to kolejny rok walki ze skutkami likwidacji KWK Krupiński i coraz mniejszym zakupem
wody przez obecnego zarządcę – SRK S.A. Do niedawna
zakład ten kupował 2/5 całej naszej sprzedaży wody. To
również pierwszy rok eksploatacji przejętej przez Gminę

Kim Mieczysław Malcharek jest prywatnie? Proszę przybliżyć swoją sylwetkę naszym Czytelnikom.
Jak już wspomniałem wcześniej ze Spółką jestem
związany od samego początku jej istnienia. Od kwietnia
1999 r. do kwietnia 2007 r. byłem Przewodniczącym Rady
Nadzorczej PGK Sp. z o.o., a w kwietniu 2007 r. zostałem
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, które piastuję
do dnia dzisiejszego. Najpierw jednak były szkoły. Po
szkole podstawowej w Suszcu i Technikum Górniczym
w Rybniku skończyłem studia na Wydziale Górnictwa
i Geologii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na tej
samej uczelni zdobyłem na drugim kierunku wykształcenie pedagogiczne. Dalej była Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie i skończone studia podyplomowe MBA
Marketing i zarządzanie, no i jeszcze raz Politechnika
Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – kierunek Wodociągi i kanalizacja. W międzyczasie zdając
egzamin w Ministerstwie Skarbu w Warszawie zdobyłem
kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych spółek
Skarbu Państwa oraz ukończyłem wiele innych kursów
zawodowych, w tym rzeczoznawcy majątkowego.
Karierę zawodową rozpocząłem w KWK „Krupiński” w Suszcu, dalej jako inspektor w Urzędzie Gminy
Suszec. W październiku 1998 r. zostałem wybrany na
stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Suszec i funkcję tą
pełniłem do końca 2006 r. Z samorządem Gminy Suszec jestem związany od 25 lat. Mam takie odczucie
że to długi okres, w czasie którego poznałem wielu
wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej gminy, wielu
działaczy samorządowych, na moich oczach widziałem
jak zmienia się nasza Gmina, a moja skromna osoba ma
w tym jakiś drobny udział. Od samego początku założenia Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa
Śląskiego w Katowicach jestem jego członkiem, a od
kilku lat wiceprzewodniczącym Komisji rewizyjnej. Poza
tym jestem członkiem Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Sanitarnych oddz. Bielsko-Biała.
Oparcie znajduje zawsze w moich dziewczynach:
żonie Małgorzacie i córkach Marcie i Magdalence. One
to chyba najlepiej wiedzą jak nerwową i odpowiedzialną pracą jest bycie szefem firmy. Stres pozwalają mi
jednak ukoić inne moje przyjaciółki – papugi. Od wielu
lat zajmuję się amatorsko hodowlą papug. Kolejnym
moim hobby jest ogród, a dalej sport i podróże.
Kończąc i korzystając z okazji, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia składam
wszystkim życzenia przede wszystkim zdrowia, szczęścia, odpoczynku w rodzinnym gronie, Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, a w nadchodzącym nowym roku
samych radosnych chwil i wszystkiego co najlepsze!
Dziękuję za rozmowę.

18

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2020

Felieton duszą pisany

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Mały, wielki cud”
Wdzięczność to nie tylko nowo powstała moda.
Bycie wdzięcznym za to co mamy jest czymś więcej.
Praktyka ta ma swoje miejsce w wielu religiach: buddyzmie, hinduizmie oraz chrześcijaństwie, chociaż często sprzedawana jest masowemu odbiorcy jako tania
motywacja w uproszczonej wersji. Niezależnie jednak
od formy podania, kontekstu oraz wydźwięku, fakt pozostaje faktem – dziękujemy zdecydowanie za mało!
Zagadnienie dziękczynienia za to co nas otacza,
to ostatnimi czasy temat wielu badań i prac naukowych na świecie m.in. w Wielkiej Brytanii i USA, ale też
i w innych krajach. Z eksperymentów m.in. Roberta
Emmons'a oraz Martina Seligman'a, jasno wynika, że
praktykowanie wdzięczności na co dzień wpływa na
wzrost poczucia szczęścia i pozytywny nastrój, wzrost
satysfakcji z życia oraz sprawia, że ludzie stają się mniej
materialistyczni i dużo mniej narażeni na wypalenie.
Wdzięczni ludzie lepiej śpią, mniej odczuwają zmęczenie, rzadziej miewają stany zapalne, mają większą odporność, są bardziej cierpliwi oraz pokorniejsi. Szczere
bycie wdzięcznym ma pozytywny wpływ na zachowania prospołeczne, umacnia związki międzyludzkie oraz
ma wpływ na poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.
Daje też ono większą łatwość w celebrowaniu momentu, którym aktualnie jesteśmy, blokuje toksyczne emocje (takie jak: zazdrość, gniew, żal czy przygnębienie),
a także sprawia, że człowiek staje się bardziej odporny

na stres i wzmacnia swoje więzi społeczne oraz podnosi
swoje poczucie własnej wartości. Nie można pominąć
wpływu praktykowania wdzięczności na stan zdrowia,
co również zostało potwierdzone amerykańskimi badaniami Roberta Emmons'a, Stefanie Greiner oraz Stephanie Ivie, nad pacjentami po przeszczepach organów
oraz cierpiącymi na bezobjawową niewydolność serca
(prowadzący: Paul Mills), których ogólny stan zdrowia
wyraźnie się dzięki owej praktyce poprawił.
Nawet naukowcy badający zagadnienie wdzięczności, wśród wskazówek dotyczących jej wprowadzania
w życie, wymieniają modlitwę, więc tym bardziej nie
odrywałbym tej metody postępowania od duchowości, a nawet ściśle bym te dwa zagadnienia połączył.
Tak jak z powodzeniem robi to Piotr Kwiatek, który jest
jednocześnie duchownym, jak i doktorem psychologii
oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Psychologii Pozytywnej. Nie jestem ani buddystą, ani
hinduistą, ale i wiara katolicka jest pełna dziękczynienia
za wszystko, co nas spotyka oraz modlitw, które je wyrażają. Jednak to właśnie buddyści i hinduiści są często
postrzegani jako ludzie pokoju i o wielkiej łagodności,
a katolicy zaś jak chodzący do kościoła z przyzwyczajenia, ponuracy. Wiąże się to jednak z tym, że nie każdy tak
naprawdę żyje wiarą i tym samym ufa, że w kościele na
jego oczach naprawdę dzieją się cuda i to w znaczeniu
absolutnie dosłownym. Gdyby było inaczej , wszystkich
ta wdzięczność wypełniałaby po brzegi.

jeszcze nie potrafimy dziękować za rzeczy trudne,
bądźmy przynajmniej wdzięczni za całe dobro, które
nas spotyka w życiu. Tak na początek, bo to o wiele
łatwiejsze, niż dostrzegać przyszłe korzyści w trudnych
doświadczeniach.
Okazuje się, że mamy w życiu bardzo wiele, tyle, że
z naszego punktu widzenia, po prostu tego nie dostrzegamy. Gardzimy posiłkiem, który byłby błogosławieństwem dla głodującego dziecka z Afryki. Narzekamy na
ekonomię i zarobki, kiedy są na świecie ludzie żyjący
na ulicy. Psioczymy na nasz stary samochód i tłok w komunikacji miejskiej, a w innej części świata ktoś modli
się o buty, żeby nie musiał wszędzie chodzić boso. Złościmy się na wzrost cen energii i wody, ale tej ostatniej
nie musimy nosić z o wiele kilometrów oddalonego
źródła o wątpliwej czystości. Tego typu przykładów
można by mnożyć. Nie chodzi tylko o tanie pocieszenie,
bo przecież porównywanie się do tych, którzy mają
się gorzej, zawsze nieco poprawia samopoczucie, ale
o realne spojrzenie na to co posiadamy. Jeżeli jeszcze
popatrzymy na to wszystko, czym zostaliśmy obdarowani przez pryzmat duchowości i wykorzystamy te
dary do czynienia dobra, to może inni pójdą za naszym
przykładem i świat wokół nas stanie się na pewno odrobinę lepszy. Parafrazując znany powszechnie cytat, to
może być „mały krok jednego człowieka, ale wielki cud
dla całej ludzkości”.
„Wiosenne serce”
Mam oczy żeby patrzeć z miłością,
a nie po to by zabijać spojrzeniem
Silne ramiona, żeby Cię przytulać,
co będą dla Ciebie wytchnieniem

źródło: Pixabay

We współczesnym świecie, w którym coraz
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad
sensem podejmowanych działań, proponujemy
comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego
wierszami autora bloga „Duszą pisane” – Marcina
Weidemana. To poeta, muzyk i nauczyciel, który
swoją twórczością dzieli się również z Czytelnikami „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Czy dziękujemy, bywamy wdzięczni? Czym
w ogóle dziękczynienie jest? Czy można być zadowolonym z rzeczy prostych i przyziemnych?
Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Łatwo cieszyć się z nadzwyczajnych wydarzeń
takich jak premia w pracy, drogich prezentów urodzinowych czy luksusowych wakacji. Jednak te radości
czasem szybko się ulatniają. Warto więc uczyć się bycia
zadowolonym z rzeczy prostych i przyziemnych. Pomaga w tym praktykowanie medytacji, kontemplacji czy
terapia uważności, która jest również zagadnieniem
szeroko omawianym. Warto też słuchać świadectw
innych ludzi, a wiele znakomitości i świętych Kościoła,
takich jak choćby św. Franciszek z Asyżu, św. Jan Paweł
II czy bł. Matka Teresa z Kalkuty, a także obecny Papież
Franciszek, mówiło i mówi o wdzięczności. Nawet jeśli

Zdrowe nogi, by pobiec i pomóc,
a nie kopać Cię, kiedy leżysz
Usta, by dziękować, że jesteś
nawet gdy mi w pełni nie wierzysz
Mogę usłyszeć,kiedy mnie wołasz
i wysłuchać, gdy potrzebujesz,
bo mam uszy szeroko otwarte
i uważnie Twych słów nasłuchuję
Tyle mam,a w codziennym pędzie
niewdzięcznym się staję do granic
Zamiast głosić dziś światu orędzie,
żeby nie miał swych darów za nic
Wstań teraz i po prostu podziękuj
za to wszystko, co w garści trzymasz
W Tobie też zakwitnie znów wiosna,
nawet gdy w sercu piekielna zima
Marcin Weideman

Stworzyli piękne kartki świąteczne
- II Miejsce – Anna Kremiec /SP Warszowice/
- III Miejsce – Malwina Warkocz /PCKUL Pszczyna/
- Wyróżnienie – Alan Obrębski /ZSP Krzyżowice/

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłorocznym konkursie.

W kategorii szkoły podstawowe klasy VII – VIII:
- I Miejsce – Kinga Sandecka /SP Rudołtowice/
- II Miejsce – Julia Mazurczyk /SP Brzeźce/
- III Miejsce – Nikola Godziek /Brzeźce/
- Wyróżnienie – Sara Wujczyk /SP Krzyżowice/

Laureatami Konkursu zostali:
W kategorii szkoła podstawowa klasy IV – VI:
- I Miejsce – Sebastian Wojciech /SP Rudołtowice/

Zapraszamy do oglądania prac w galerii „OKO”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
GOK Suszec

źródło: GOK Suszec

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”.
Wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia podczas Jarmarku Świątecznego na Placu Odnowy
w Suszcu.

Kartki na wystawie w GOK-u

NUMER 1 (306)
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Śladami historii
Na ulicach tłoczyli się kupcy zachwalający swoje
towary, a wolni obywatele dyskutowali na temat
polityki i zasłyszanych plotek. W pewnym momencie doszło do niecodziennego wydarzenia. Nad
pobliskimi górami zaczęła się unosić ogromna,
ciemna chmura. To był początek erupcji wulkanu
Wezuwiusz. Równocześnie z nią doszło do trzęsienia ziemi na wybrzeżu. Stożek zaczął wyrzucać
z siebie przerażającą ilość rozżarzonych brył lawy,
skałek pumeksowych, popiołu i pyłu. Efekty tego
zjawiska widoczne były nawet w północnej Afryce
i Egipcie. Jak pisze Pliniusz: „Zapadła noc, ciemno
– ale nie jak pod bezksiężycowym, zachmurzonym
niebem, tylko jak gdyby ktoś zgasił światło w zamkniętym pomieszczeniu”.

„Już był dzień od jakieś godziny, a pomimo to jego światło było niewyraźne i prawie
słabnące; runęły już domy naokoło i pomimo
że byliśmy na otwartej przestrzeni, ale wąskiej,
wielka i oczywista była obawa przed upadkiem.
[…] Wielu błagało bogów; wielu uważało, że nie
ma już bogów i że ta noc miała być ostatnią nocą świata. […] nadszedł zatem dzień i pojawiło
się również słońce, ale pozbawione koloru […]
Oczom jeszcze drżącym wszystko pokazywało się zmienione i pokryte tumanami popiołu,
tak jakby padał śnieg”. 24 sierpnia 79 r. n.e.
doszło do erupcji wulkanu Wezuwiusz, która
pochłonęła Pompeje i okoliczne miejscowości.
Wydarzenie te zostało opisane przez Pliniusza
Młodszego, pisarza rzymskiego, który zawarł
opis niewyobrażalnego żywiołu. Jaki był przebieg tej ogromnej katastrofy, która na zawsze
zmieniła okolice Neapolu?
Ten dzień rozpoczął się dla mieszkańców
Pompejów jak każdy inny. Nic nie zapowiadało
nadciągającej katastrofy. W centrum panował gwar.

Zdj. Eric Senterre

Pompeje – miasto pokryte
popiołem

źródło: domena publiczna

Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub
Raczkiewicz, z pasją prowadzi bloga Śladami
historii, który jest poświęcony wydarzeniom od
starożytności aż po czasy współczesne. Na jego
łamach publikowane są artykuły historyczne,
recenzje publikacji historycznych oraz aktualności ze świata historii i archeologii. Swoją
wiedzą i pasją dzieli się również z Czytelnikami „Nowin Suszeckiej Gminy”. Zapraszamy do
lektury!

żywiołem. Jedynie drogą na południe można było
uciec przed skutkami erupcji. Większość z tych,
którzy zamierzali uciekać przez morze, nie zdołało
dotrzeć nawet do brzegu. W najgorszej sytuacji byli
skuci łańcuchami niewolnicy, dzieci śpiące w łóżeczkach oraz przywiązane zwierzęta. Ich los był
przesądzony. O 7:30 czwarta fala lawy doprowadziła do ostatecznej zagłady miasta. Szacuje się, że
w Pompejach oraz w okolicznych miejscowościach
straciło życie mniej więcej dwa tysiące ludzi, czyli
jedna dziesiąta populacji, a miasto pokryła warstwa kamieni, popiołu i błota zmieszanych z wodą
o grubości 7 metrów.
W XXI w. nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie w pełni tak katastrofalnych skutków erupcji

Widok Pompei (litografia autorstwa Friedricha Federera)

Jedna z ofiar erupcji Wezuwiusza

Potem już było tylko gorzej. Wokoło spadał
rozgrzany do czerwoności popiół, kamienie i lawa. Powietrze było przesycone trującymi gazami
(uduszenie było główną przyczyną śmierci). Ze
zboczy wulkanu zaczął schodzić pierwszy z potoków lawy, który przeszedł przez Herkulanum.
Zabił wszystkich jego mieszkańców, a miasto pokrył grubą na 20 metrów warstwą zastygłej błotnej
lawy. Każdy kolejna fala lawy była coraz większa.
Czwarta z nich dotarła do Pompejów 25 sierpnia
w godzinach porannych. Część mieszkańców starała się uciec od śmiercionośnego żywiołu. Byli
również i tacy, którzy nie zamierzali zostawiać swojego dobytku na pastwę losu. Siedemnaście lat
wcześniej przeżyli inną katastrofę, trzęsienie ziemi.
Od tego czasu miasto było w trakcie odbudowy.
Dlatego jego mieszkańcy zupełnie nie brali pod
uwagę nadejścia kataklizmu. Dopiero, gdy w nocy
na miasto spadł deszcz rozżarzonego popiołu był
to znak, że dojdzie do najgorszego. Ludzie w popłochu szukali drogi ucieczki lub schronienia przed

wulkanu jakie miały miejsce dwadzieścia stuleci temu. Dysponując coraz to nowocześniejszą
aparaturą możemy przewidzieć z pewnym wyprzedzeniem nadejście kataklizmu. Jednakże
nie zwalnia to nas z obowiązku bycia czujnym
i gotowym na nadejście najgorszego. Niech przestrogą dla wszystkich będą zachowane zwłoki
ofiar tragedii z 79 r. n.e. Można z nich wyczytać
uczucia i emocje osób, które pochłonął żywioł.
Aż nazbyt wyraźnie rysuje się na ich twarzach
straszliwa męka.
Źródła:
R. Muller, Pompeje – przebudzenie wulkanu [w:]
Tragedie z dziejów ludzkości. Godziny decydujące
o losach świata, pod red. H.-C. Huf, Katowice 1999.
Historia powszechna. Tom 5 – Epoka Augusta
i cesarstwo rzymskie, Kraków 2007.
B. Haughton, Skarby z przeszłości, Poznań 2013.
Więcej na www.sladamihistorii.pl

Napisali listy do świętego Mikołaja
Z radością przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego „Kolorowy list do św. Mikołaja”.
Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia, podczas
„ Spotkania z Mikołajem” w sali widowiskowej
GOK-u.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłorocznym konkursie.

Laureatami Konkursu zostali:
W kategorii przedszkola:
- I Miejsce – Milena Godziek /ZSP Mizerów/
- II Miejsce – Patrycja Huchulska /Przedszkole
Suszec/
- III Miejsce – Iga Zmełty /Przedszkole Suszec/
- Wyróżnienie – Rozalia Dziok

W kategorii szkoły podstawowe klasy I – III:
- I Miejsce – Amelia Pogoda /ZSP Kryry/
- II Miejsce – Milena Piszczek /ZSP Kryry/
- III Miejsce – Bartosz Trybuś /SP Krzyżowice/
- Wyróżnienie – Szymon Dąbrowski /ZSP Kryry/
Zapraszamy do oglądania prac w galerii „OKO”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
GOK Suszec

Sposób na nudę: biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
zaprasza wszystkich chętnych (nie mających
pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu
w czasie ferii zimowych) na zajęcia.

W każdy dzień „wolnego”, przez 2 tygodnie
od poniedziałku do piątku, w godz. 16:00-18:00,
będziemy tworzyć z papieru prace quillingowe,
zobaczymy teatrzyk kamishibai (z tzw. książkami
ilustracji) i wypróbujemy nowo zakupionych gier

planszowych. Raczej będziemy się dobrze bawić.
Zapraszamy serdecznie!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 32 44 88 692, e-mail: gbp@suszec.pl.
G. Folek
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Obowiązują już nowe przepisy w zakresie kontroli drogowej
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego zachowano większość obecnie obowiązujących regulacji dotyczących kontroli drogowej.
Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania, np. policji.
Według nowych przepisów: „dopuszcza się
postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to
zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego". Oznacza to, że kontrole drogowe będą
mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym
miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten
sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno
oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów.
(Policjant nie może być traktowany jako typowy
uczestnik ruchu drogowego, ponieważ wykonuje
zadania w zakresie dbania o bezpieczeństwo na
drogach. Modyfikacja tych przepisów przyda się
osobom, którym przeszkadza widok radiowozu stojącego w miejscu zabronionym, a większa przejrzystość

intencji twórcy rozporządzenia utwierdzi ich w przekonaniu, że przepisy te mają za zadanie organizację
kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym).
Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez
funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się
do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci
trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych
poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości
do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje już od wielu
lat, nie jest to nowość.
Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości
wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do
radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np.
kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.
W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie
musiał legitymować się każdemu kierowcy — tak
przewiduje projekt rozporządzenia. Zawarte w nim

nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb
w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie
wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno
będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.
Przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia
2020 roku
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu
drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi
sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza
to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza
samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji. Wyjątek będą
stanowiły akcje typu trzeźwy poranek. W przypadku
pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować
stan licznika.
wk; źródło: Policja

Korytarz życia i jazda na suwak
Rada Ministrów przyjęła opracowany przez
Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych
korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Następnie
projekt trafi pod obrady Sejmu.
Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych
zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych
dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
sytuacjach – gdy zachodzi potrzeba umożliwienia
służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce
zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad
tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla
pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im
pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany
pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie
– kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem

mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się
pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić
swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.
W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich
liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym
pojeździe z każdego pasa ruchu.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.
Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast
rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw.
wk

Oszuści po raz kolejny dali o sobie znać. Uważajcie!
W ostatnich dniach po raz kolejny dali o sobie
znać oszuści podający się za policjanta. Niestety
swoje oszczędności straciło kilku mieszkańców
naszego powiatu. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie
pieniędzy, numerów PIN lub haseł do kont bankowych i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
Co jakiś czas apelujemy do Państwa o zachowanie środków ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi, szczególnie z osobami
proszącymi o pieniądze. Najczęstszym sposobem
działania sprawców jest metoda „na policjanta”. Oszuści wiedzą, że gdy przedstawią się jako funkcjonariusze policji, rozmówca nawet nie pomyśli o ewentualnym kłamstwie. Niestety, prawda często bywa
bardzo kosztowna dla pokrzywdzonych, a przestępcy
stosują coraz nowsze metody wyłudzania pieniędzy.
Niestety w ostatnich dniach, kilku mieszkańców
naszego powiatu straciło swoje oszczędności (po kilkadziesiąt tysięcy złotych!). Pokrzywdzone osoby były
przekonane, że pomagają swoim najbliższym którzy
mieli wypadek drogowy. W rzeczywistości stało się
zupełnie inaczej i osoby straciły swoje oszczędności.
Inne metody działania przestępców to gdy podają się za prokuratora i funkcjonariusza CBŚP, którzy
w rozmowie telefonicznej nakłaniają osobę starszą

do udostępnienia danych umożliwiających dostęp do
konta bankowego, po czym wypłacają zgromadzone
oszczędności seniora.
PAMIĘTAJ!
- Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy
i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
- Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon
bądź pewien, że dzwoni oszust!
- Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont
w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
- Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do
kogoś bliskiego na znany ci numer i opowiedz o tym
zdarzeniu. Poinformuj Policję.
• Przypominamy, że policjant, który podejmuje
czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać
legitymację służbową w taki sposób, aby osoba,
wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu
wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta.
Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają pieniędzy
za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą
w przekazywaniu gotówki!

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI?
- dzwonią na telefon stacjonarny, a numery wybierają z książki telefonicznej,
- rozmowę prowadzą w taki sposób, aby osoba
oszukiwana uwierzyła, że rozmawia z kimś z rodziny
i sama wymieniła imię wnuka, czy córki,
- utrzymują stały kontakt telefoniczny lub wykonują do swoich ofiar bardzo wiele połączeń telefonicznych w krótkich odstępach czasu, w celu
wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do
szybkiego przekazania pieniędzy oraz utrudnienie
kontaktu z członkami rodziny, w celu zweryfikowania
całej sytuacji,
- kiedy wyczuwają, że osoba oszukiwana ma
jakieś wątpliwości co do tożsamości dzwoniącego,
oszuści bardzo często stosują szantaż emocjonalny.
Nasz apel o ostrożność kierujemy również do
osób młodych – informujmy naszych rodziców
i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im
jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni
do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby,
które mieszkają samotnie. Zwykła przezorność
może uchronić przed utratą zbieranych latami
oszczędności.
wk; źródło: KPP Pszczyna
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,,Akcja Zima” - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Garbarska,
Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd
do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św.
Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa (od # ul. Dolną do # z ul. Św. Jana), Błękitna, Cicha, odcinek boczny ul. Dolnej, Kolonia Podlesie,
Kopcowa, Ks. R. Kulika, L. Witoszy,, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Okrężna, Polna, Pszczela, Skromna, Skryta,
Szkolna (od parkingu przy ul. Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Zagrodowa

Michał Baron
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa,
Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni
ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka (od torów w kierunku ul. Łąkowej), Wąska

Michał Baron
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni
ścieków, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą do
końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul.
Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska,
Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej,
Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Kręta, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa,
Rolnicza, Rolnicza - Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do
dworku Branickiego
ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki (od # z ul. Wyzwolenia w
Rejon 7
kierunku PGR), Mały Dwór, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny ul. Potoczek, Prosta,
Mizerów
Średni Dwór, Uczniowska
ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul.
Cichą i odcinek boczny – łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking
przy pomniku, parking przed kościołem, Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy
Rejon 8
Place, parkingi kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi o plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy
Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), plac manewrowy przy
OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK)
Dolna (od # z ul. Pszczyńską do # z ul. Powstańców Śląskich), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul.
Rejon 9
Brzozową), Poprzeczna, Szkolna (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy
trasa MZK
ul. Szkolnej), ul Brzozowa (od # z ul. Piaskową do # z ul. Dolną)
Rejon 6
Kryry

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy

PUH LIBKOP Liberka Józef
ul. Leśna 24, 43-211 Czarków
Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262
Radostowice
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze
Michał Baron
Usługi w Zakresie Prac
Ziemnych
i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267
Rudziczka
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w niżej przedstawionej
tabeli w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: PANEM ADAMEM ORSZULIKIEM pod numerem telefonu: 693-204-203.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach, ul. Porębskiej w Radostowicach, ul. Dworcowa w Radostowicach, ul. Baranowicka
w Suszcu, ul. Branica w Suszcu, ul. Św. Jana w Suszcu, ul. Stacyjna w Suszcu, ul. Zgońska w Suszcu, ul. Dolna w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Powstańców
Śląskich w kierunku skrzyżowania z ul. Królówka i ul. Zgońską w Suszcu, ul. Powstańców Śląskich w Suszcu, ul. Na Grabówki w Suszcu, ul. Piaskowa w Suszcu,
od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku skrzyżowania ul. Brzozową, ul. Ks. Józefa Barona w Rudziczce, ul. Woszczycka w Rudziczka, od skrzyżowania
z ul. Pszczyńską do torów, ul. Mleczna w Mizerowie, ul. Lipki w Mizerowie, od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku skrzyżowania z ul. Wodzisławską,
a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec w związku z czym zadanie to będzie realizowane przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Pszczynie.

Plan pracy zarządu KZERiI w Suszcu na 2020 r.
Plan pracy zarządu Koła Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Suszcu.
Plan dyżurów (w budynku GOK – dawne GCI)
Godziny dyżurów: 9:00 – 11:30
Styczeń
8, 22
Luty 		
5, 19
Marzec
4, 18 (sp. inf.), 25
Kwiecień
1, 22
Maj 		
6, 20
Czerwiec
10, 24
Godziny dyżurów: 9:00 – 11:00
Lipiec
8, 22 (festyn)
Sierpień
5, 19
Wrzesień
9, 23
Październik 7, 21

Listopad
Grudzień

4, 18
9, 16 (sp. opłatkowe)

Wspólne spotkania i zebrania ogólne
18 marca – Wiosenne spotkanie informacyjne Koła
połączone z Dniem Kobiet
22 lipca – Tradycyjny Festyn Lipcowy na Gwarusiu
16 grudnia – Zebranie Sprawozdawczo – Opłatkowe – tradycyjny opłatek świąteczny
Wczasy krajowe i zagraniczne
29.05 – 10.06 – wczasy emer yckie
we Władysławowie OW BURSZTYN
31.08 – 12.09 – Wczasy emeryckie w Pogorzelicy
OW LEŚNY DWÓR
18.09 – 28.09 – Wczasy w Chorwacji – 11 dni –
Pensjonat PICOLO – SV. FILIP I JAKOV

Wycieczki krajowe i pielgrzymki
15 kwietnia (środa) – tradycyjna pielgrzymka do
Częstochowy i Gidle
13 – 14 maja (środa – czwartek) 2-dniowa
wycieczko – pielgrzymka do Lichenia
13 lipca (poniedziałek) – tradycyjna pielgrzymka
na Dzień Chorego do Turzy Śl. i Pszowa
12 sierpnia (środa) – jednodniowa wycieczka
turystyczno – krajoznawcza do Gliwic
1 – 2 października – 2-dniowa wycieczka
turystyczno – krajoznawcza do Bieszczad
Zapraszamy do właczenia się w inicjatywy KZERiI mieszkańców gminy! Zachęcamy do
kontaktu: Józef Kołodziejczyk - przewodniczący
Zarządu Koła Suszec, tel. 32 212 42 63, e-mail:
emeryci@poczta.onet.pl
KZERiI Suszec

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel. 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel. 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
tel. 32 449 11 14 lub 725 330 335
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK)
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
G. Dera (Suszec) tel. 723 440 449
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
Za treść artykułów nadesłanych do redakcji
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności.
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2020

Terminy zebrań wiejskich

W trosce o nasz dom

W lutym odbędą się zebrania wiejskie w następujących terminach:
Sołectwo Kobielice – 11 lutego 2020 r., godz.
17:00 – Szkoła Podstawowa,
Sołectwo Suszec – 13 lutego 2020 r., godz. 18:00
– Sala Gminnego Ośrodka Kultury,
Sołectwo Mizerów – 12 lutego 2020 r., godz.
17:00 – Remizo-świetlica,
Sołectwo Kryry – 16 lutego 2020 r., godz. 11:15
– Remizo-świetlica,
Sołectwo Radostowice – 18 lutego 2020 r., godz.
17:00 – Szkoła Podstawowa,
Sołectwo Rudziczka – 28 lutego 2020 r., godz.
17:00 – Remizo-świetlica.
UG Suszec

Nie trujmy samych siebie! Nie palmy śmieci!
Rakotwórcze związki, trucizny zbierają żniwo
w postaci zgonów i chorób przewlekłych.

Terminy zebrań strażackich

Dbajmy o zdrowie i środowisko!
Wszystkie odpady segregujmy i pozbywajmy
się ich z posesji w sposób zgodny z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych.
Kupujmy t ylko cer t yfikowane paliwa
z wiarygodnych źródeł i zachowujmy świadectwa
ich pochodzenia do kontroli!
Przestrzegajmy zapisów uchwały antysmogowej! Wszyscy mieszkańcy mogą spodziewać
się kontroli kotłowni!
UG Suszec

W styczniu i lutym zaplanowano 4 zebrania
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
Spotkania odbędą się w następujących terminach:
- OSP Kryry – 11 stycznia 2020 r., godz. 18.00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Kryrach
- OSP Mizerów – 18 stycznia 2020 r., godz. 17.00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Mizerowie
- OSP Suszec – 19 stycznia 2020 r., godz. 14.00
(niedziela) – GOK Suszec
- OSP Rudziczka – 8 lutego 2020 r., godz. 16.00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Rudziczce
wk

Źródło: Unsplash / Paweł Czerwiński

22

Święta i ważne daty w styczniu 2020 roku
1.01 (środa)

Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki

6.01
(poniedziałek)

Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty

8.01 (środa)

Dzień Sprzątania Biurka

9.01 (czwartek)

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11.01 (sobota)

Dzień Wegetarian

17.01 (piątek)

Dzień Dialogu z Judaizmem (obchodzony przez Kościół Katolicki)

21.01 (wtorek)

Dzień Babci

22.01 (środa)

Dzień Dziadka

24.01 (piatek)

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25.01 (sobota)

Dzień Sekretarki i Asystentki

26.01 (niedziela)

Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa

27.01
(poniedziałek)

Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego, Dzień Pamięci Ofiar
Nazizmu, Dzień Dialogu z Islamem

28.01 (wtorek)

Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej

Kącik poezji
Kto choć raz widział ogródek kobiecy Wie, co jest na rzeczy.
Kwiecia, liści rozmaitych i nawet dzikich zwierzątek
istne tam zatrzęsienie!
To skutek pielęgnacji - kobieto, czy Rabata to całe twoje
mienie?

Róża jest czerwona - jak uczucie, miłość ta.
Luba się ucieszy, gdy jej chłopiec na jaką okazję taką da.
Róża jest też biała Luba wzięła ją jako znak czystości,
Gdy chłopca poślubić już chciała.

Wszystko godne podziwu i takie wspaniałe Zarówno lilie i pazie wielkie,
Jak i pszczółki na lawendzie małe.
Najbardziej jednak uderza, jak burza,
Ten kwiat, który się zwie - róża.

Ale bywają róże żółte i różowe Takie też cieszą w pokoju i przy wręczaniu odbierają mowę.
Bywają nawet farbowane Błękitne, pomarańczowe Nie, one muszą iść na pokaz,
Nie do wianka, na dziewczęcą głowę!

Najważniejsza ona w calutkim ogrodzie!
Najmilsza, więc byle owad, szukając
Nektaru, jej nie pobodzie.
Piękna ona i w słocie, i w strasznym upale,
Gości ogrodu wyjątkowością zachwyca stale.
Wszyscy ją chwalą lub opieką otaczają
I większą niż sam Mały Książę
Miłością obdarzają!

Tyle uczuć róże potrafią wyzwolić,
Barwne, raczą w różnych sytuacjach - lepiej więc na
bukiet niż na jedną
Komuś pozwolić!
I tu znów powraca temat,
Który może już trochę nużyć Ja uważam, że nie każdy może
Ot, tak sobie na różę lub róże zasłużyć...
Oliwia Skaźnik

NUMER 1 (306)
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Od stycznia 2020 roku Punkt Obsługi
Klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych zostaną przeniesione do Szpitala Powiatowego w Pszczynie
(ul. dr. Witolda Antesa 11).
Punkt będzie mieścił się na parterze w wysokim
budynku szpitala, obok kaplicy. Bedzie czynny zgodnie z poniższym harmonogramem w pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca. Referat będzie czynny w godzinach
pracy starostwa.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – Punkt Obsługi
Klienta w Pszczynie
Szpital Powiatowy, ul. dr. Witolda Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy) czynny w godzinach:
8:00 – 13:00 (przerwa: 10.00 - 10.15)

- 2 i 16 czerwca,
- 7 i 21 lipca,
- 4 i 18 sierpnia,
- 1 i 15 września,
- 6 i 20 października,
- 3 i 17 listopada,
- 1 i 15 grudnia.
Niezbędne druki od stycznia można będzie pobierać codziennie w Referacie ds. obsługi osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie
oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
wk; źródło: Powiat Pszczyński

Harmonogram na rok 2020:
- 7 i 21 stycznia,
- 4 i 18 lutego,
- 3 i 17 marca,
- 7 i 21 kwietnia,
- 5 i 19 maja,

Elektryczne łóżka poprawią komfort pacjentów
Tym razem w listopadzie do pszczyńskiej placówki
trafiły łóżka mechaniczne i elektryczne, szafki, wózki
inwalidzkie, krzesła toaletowe, chodziki, balkoniki rehabilitacyjne z kółkami, materace czy materace przeciwodleżynowe. Łącznie niemal 150 elementów wyposażenia.
- Niektóre sale w szpitalu wyposażone są w łóżka
40-letnie, które nie stanowią żadnego komfortu dla
pacjentów. Pozyskaliśmy sprzęt po renowacji, bardzo
zadbany, najwyżej 10-letni i pozwoli to na odnowienie

wyposażenia szpitala – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. I podkreśla, że cenne są zwłaszcza
łóżka elektryczne, dzięki którym poprawi się komfort
pacjentów, ale także warunki pracy na oddziałach, gdzie
przebywają osoby starsze i po zabiegach.
To już trzecia dostawa wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego z partnerskiego powiatu Anhalt-Bitterfeld
dla pszczyńskiego szpitala. W czerwcu udało się pozyskać 180 sztuk różnych sprzętów. Były to m.in. łóżka,
materace, szafki szpitalne i chodziki. W lipcu przedstawiciele kolejnego niemieckiego stowarzyszenia przywieźli do Pszczyny sprzęt ortopedyczny, m.in. wózki
inwalidzkie, chodziki i kule oraz materiały pielęgnacyjne.
wk; źródło: Powiat Pszczyński

Zdj. Powiat Pszczyński

Dzięki współpracy z organizacjami działającymi w partnerskim powiecie Anhalt-Bitterfeld, powiat pszczyński pozyskał kolejną dostawę sprzętu
dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Łóżka dostarczono w listopadzie

Spotkanie samorządowców w Pawłowicach

Podczas spotkania samorządowcom został zaprezentowany pierwszy numer kwartalnika „Strony ziemi pszczyńskiej”, który będzie ukazywał się
w powiecie pszczyńskim w nakładzie 500 sztuk
i zawierał teksty dotyczące historii i ludzi powiatu. Czasopismo będzie sprzedawane w powiecie
pszczyńskim, a samorządy włączą się w promocję
przedsięwzięcia.
Gminy zostały również zaproszone do wzięcia
udziału w projekcie Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej polegającym na przygotowaniu
publikacji o powstańcach śląskich. Książka ma
składać się z opowiadań dotyczących poszczególnych osób i ukaże się w 2022 r. W Pawłowicach tematem być może zajmą się uczestnicy

koła historycznego działającego przy Gminnej
Bibliotece Publicznej.
Samorządowcy dyskutowali również o problemie z odprowadzeniem wód opadowych. Na
gminach spoczywa bowiem obowiązek zorganizowania efektywnego systemu melioracyjnego,
który ma odbierać wodę deszczową nawet podczas

Zdj. UG Pawłowice

W środę, 11 grudnia włodarze gmin powiatu pszczyńskiego, miasta Pszczyna i starostwa
uczestniczyli w comiesięcznym konwencie,
który w grudniu odbył się w Urzędzie Gminy
Pawłowice.

Pamiątkowe zdjęcie po konwencie

intensywnych opadów. Melioracje oraz kanalizacja
deszczowa wzdłuż dróg powinny być kompatybilne i działać jak jeden system.
Tematem spotkania był również projekt
systemu zgłoszeń o lokalnych zagrożeniach
ekologicznych. Przedstawiło go dwóch studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
System umożliwiałby mieszkańcom powiadamianie za pomocą drogi elektronicznej o zagrożeniu,
np. spalaniu odpadów, dzięki czemu urzędnicy
otrzymaliby mapę z punktami wymagającymi interwencji np. podczas kontroli palenisk domowych
w związku z alertami smogowymi. Na kupno systemu zdecydowało się już miasto Pszczyna.
W spotkaniu uczestniczyli: starosta powiatu
pszczyńskiego, Barbara Bandoła, burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol, wójt Goczałkowic-Zdroju,
Gabriela Plecha, wójt Suszca, Marian Pawlas, wójt
Kobióra, Eugeniusz Lubański w oraz roli gospodarza wójt Pawłowic, Franciszek Dziendziel.
wk; źródło: UG Pawłowice

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie Ks. Dziekanowi Mieczysławowi,
Ks. Proboszczowi Dariuszowi, Ks. Kanonikowi Izydorowi,
Ks. Proboszczowi Eugeniuszowi, Siostrom Felicjankom,
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, delegacji RSP Pszczyna-Brzeźce,
parafianom z Kobielic, Brzeźc, Suszca oraz wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowej naszej Siostry i Mamy

Marii Klos
składa
Brat Ks. Ryszard, córki i syn z rodzinami.

Nowiny dwumiesięcznikiem!
Szanowni Czytelnicy, informujemy,
że z początkiem 2020 roku Nowiny Suszeckiej
Gminy stały się dwumiesięcznikiem.
Gazetę będzie można zakupić w miesiącach
nieparzystych: styczniu, marcu, maju, lipcu,
wrześniu i listopadzie.
Zapraszamy do lektury!

