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Masz swój pomysł na inicjatywę, która zjednoczy 
mieszkańców? A może chcesz zrealizować przedsięwzię-
cie, którego jeszcze nie było w naszej gminie? Weź udział 
w konkursie mikrograntów Kulturalne Wydobycie!

Kulturalne Wydobycie to konkurs wspierający od-
dolne inicjatywy społeczno-kulturalne, które realizują 
mieszkańcy i mieszkanki gminy Suszec we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu.

W ramach Kulturalnego Wydobycia mieszkańcy 
i mieszkanki mogą realizować swoje pomysły na działania 
z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy 
rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz 
inne o charakterze kulturotwórczym.

Więcej o Kulturalnym Wydobyciu można dowiedzieć 
się w biurze GOK, na spotkaniach informacyjnych oraz na 
stronie internetowej www.kulturasuszec.pl.

Czas na działanie! 
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Masz pomysł na społeczne
działanie w Twojej okolicy?

Zgłoś swój projekt 
i otrzymaj dofinansowanie.

Weź sprawy
w swoje

ręce!

Kulturalne Wydobycie
konkurs mikrograntowy
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Dostojny wiek

Piękne jubileusze

Coraz więcej mieszkańców naszej gminy cieszy 
się dobrym zdrowiem i dożywa pięknego wieku 90 
lat. W lutym tego roku swoje 90 urodziny świętował, 
dobrze znany w Suszcu i okolicznych miejscowościach, 
lekarz Fryderyk Faruga. Pan doktor nadal pozostaje 
aktywny zawodowo i wciąż pomaga mieszkańcom, 
służąc lekarską poradą.Od 62 lat bez przerwy czyn-
nie wykonuje zawód lekarza. Obecnie w przychodni 
Remedium w Suszcu. Jest najstarszym żyjącym i ak-
tywnie pracującym lekarzem w powiecie pszczyń-
skim. Przez lata pomagał mieszkańcom całej gminy, 
diagnozując, przyjmując porody, wykonując proste 
zabiegi, przynosząc ulgę w bólu i cierpieniu, służąc 
dobrą radą. Przez lata obserwował, jak Suszec, cała 
gmina i powiat zmieniały się i ewoluowały. 

Pan Faruga ukończył studia na Śląskiej Akademii 
Medycznej w 1957 r., później odbył roczną prakty-
kę w szpitalu w Bielsku, gdzie pracował na różnych 
oddziałach, m.in. na: chirurgii, pediatrii, ginekologii 
z położnictwem, oddziale chorób wewnętrznych, 
neurologii. Od 1958 r. do 1964 r. pracował w Szpitalu 
Powiatowym w Pszczynie, a od 1968 r. do 1998 r. – w 
Szpitalu Uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju. 
Do chwili obecnej wykonuje zawód lekarza w NZOZ 
Remedium w Suszcu. 

- Trafiłem do Suszca dzięki żonie. Pochodzimy z Cze-
chowic-Dziedzic. Małżonka pracowała w Powiatowej 
Radzie Narodowej i odwiedzała różne gminy. Kiedy w 
Suszcu przewodniczący Gminnej Rady Narodowej usły-
szał, czym się zajmuję, zaproponował, abyśmy się osiedlili 
w tej miejscowości. Przez lata leczyłem kolejne pokolenia 
suszczan, często znam historie rodzinne całych pokoleń 
mieszkańców – moich pacjentów. 

15 stycznia 2020 r., tradycyjnie, w kawiarni 
mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury, spo-
tkały się pary, które w ubiegłym roku świętowały 
złote, szmaragdowe i diamentowe jubileusze po-
życia małżeńskiego. 

- Każdy jubileusz małżeński jest okazją do świę-
towania, a jubileusz 50., 55. czy 60. rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego to jubileusz niezwykły – tak, jak 
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli w jednym związku 
razem tyle lat – mówiła Regina Indeka, Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

W tym roku swoje jubileusze obchodziło łącz-
nie 29 par, z czego: 18 par świętowało 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego, 10 par 55. roczni-
cę, i 1 para 60. rocznicę. Gratulacje, wyrazy uznania 
oraz upominki wręczali przybyłym parom Wójt Ma-
rian Pawlas oraz Przewodniczący Rady Gminy Szy-
mon Sekta. Pary obchodzące złote gody, otrzyma-
ły także medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Pan doktor cały czas się dokształca, zdobywa wie-
dzę, by jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. Wciąż 
jest aktywny zawodowo – i być może to jest sposób 
na długowieczność. Sam jubilat dodaje:

- W młodości byłem lekkoatletą, biegałem, upra-
wiałem sport. Nigdy nie przesadzałem z używkami, nie 
paliłem papierosów. Starałem się – i wciąż się staram 
– dbać o swoje zdrowie.

Jubilata w lutym odwiedził Wójt Marian Pawlas, 
Zastępca Kierownika USC Regina Indeka oraz Sołtys 

To polskie cywilne odznaczenie ustanowione 
jako nagroda dla tych, którzy przeżyli w jednym 
związku 50 lat – swoisty wyraz uznania za miłość 
i szacunek do drugiego człowieka.

Wśród par, które w tym roku świętowały złote 
gody, najwięcej było tych mieszkających w Susz-
cu. Wśród jubilatów znaleźli się: Anna i Zygmunt 
Koczar, Aniela i Ludwik Łoskot, Helena i Henryk 
Reszka, Anna Czerwińska, Zofia i Konrad 
Gałuszka, Marta i Jan Wojnar, Gabriela i Józef 
Cyganek. 

Odznaczono także mieszkańców Mizerowa. 
Są to: Władysława i Edward Strączek, Łucja 
i Benedykt Pojda, Anna i Aleksander Smyrak.

3 pary z Rudziczki, które znalazły się wśród jubi-
latów, to: Helena i Edward Buchta, Aniela i Hubert 
Kudrzik, Urszula i Jan Jarosz. 

Jubilaci z Kryr to: Bronisława i Alojzy Łakota, 
Alojzy i Magdalena Stronczek, Anna i Jan 
Zmorzyk.

Mieszkańcy Radostowic, którzy świętowali złote 

Grzegorz Dera. Wręczyli panu doktorowi kwiaty, list 
gratulacyjny oraz upominek i złożyli życzenia kolej-
nych lat w zdrowiu i dobrej formie. Pan Faruga odebrał 
także kwiaty i gratulacje podczas lutowej Sesji Rady 
Gminy w Urzędzie Gminy w Suszcu.

Gratulujemy panu Fryderykowi doczekania pięk-
nego jubileuszu i życzymy kolejnych lat w zdrowiu, 
spędzonych w rodzinnym gronie. Życzymy także, aby 
jak najdłużej mógł robić to, co kocha – pomagać innym 
jako lekarz.

MP

gody to: Anastazja i Wincenty Kozik, Zdzisława 
i Antoni Mendzela.

Aż 10 par w minionym roku obchodziło szma-
ragdowe gody. Byli to mieszkający w Suszcu: Stefa-
nia i Benedykt Garus, Eugenia i Sylwester Muras, 
Aniela i Henryk Ilge, Gertruda i Ryszard Baron, 
Magdalena i Henryk Kolon, Maria i Roman Bołdys; 
mieszkający w Radostowicach: Stefania i Eugeniusz 
Wałach, Anna i Kazimierz Żelazko oraz mieszkają-
cy w Mizerowie: Irena i Ryszard Ruśniok i Helena 
i Jan Golda.

Jedna para świętowała też diamentowy jubile-
usz pożycia małżeńskiego. Byli to mieszkańcy Suszca 
– Janina i Stanisław Machnik.

Jubileusze to piękna uroczystość i doskonały 
dowód na to, że można przeżyć w zgodzie i miłości 
50 i więcej lat, idąc razem, ramię w ramię, przez trudy 
codziennego życia. Gratulujemy wszystkim świętu-
jącym i życzymy kolejnych lat spędzonych wspólnie 
w zdrowiu i radości.

MP

zd
j. 

M
ar

ci
n 

M
itu

ra

Jubilaci z 50-letnim stażem małżeńskim
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Jubilaci z 55 i 60-letnim stażem małżeńskim
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Lekarz Fryderyk Faruga - obchodzący w tym roku 90. urodziny
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Godzina zero już dawno wybiła
Odbywają się różne konferencje, spotkania, narady, 

a na naszym szczeblu gminnym zebrania wiejskie. Warto 
sobie uzmysłowić, że nasza Gmina nie egzystuje w próż-
ni. Dotykają jej również te problemy, które mają zasięg 
krajowy, a nawet europejski. Świat się bardzo skurczył. 
Wszędzie dużo się dyskutuje o problemach społecznych, 
finansowych świata, wspólnot krajowych, regionalnych, 
gminnych itd. Jednak rozwiązanie całości spraw wszędzie 
błędnie sprowadza się obecnie do finansów. Cieszy, że 
mimo wszystko coraz częściej zauważa się, o dziwo, że 
po wielu latach bezmyślności, wiele problemów, które 
dotykają naszych wspólnot, ludzi nie da się już rozwiązać 
pieniądzem, którego wszędzie brakuje. Nie wystarcza 
na rzeczy istotne dla zabezpieczenia bieżących i nie-
zbędnych potrzeb, nie mówiąc o środkach na dalsze 
podwyższenie komfortu przyjętego konsumpcyjnego 
modelu życia, czego się wielu domaga. W wielu sprawach 
dotyczących całej sfery obecnych problemów społecz-
no-gospodarczych – przez konsumpcjonizm, niestety, 
nasza cywilizacja doszła do ściany. Wielkie autorytety 
po raz kolejny wszędzie grzmią, że lata bezmyślności 
i euforii się skończyły, ale to jednak do wielu nie dociera. 
Dziś już otwarcie się mówi, że niczego się nie rozwiąże 
bez kolejnej rewolucji.Przede wszystkim musi nastąpić 
zmiana wręcz rewolucyjna dotychczasowego stylu życia 
na miarę rewolucji przemysłowej XIX w., której to wąt-
pliwego dobra doświadczamy dziś, a efekty są żałosne. 
Ten rozwój przemysłowy to niestety dziś degradacja 
kompletna wielu terenów Śląska, Polski, świata. Para-
doksem jest to, że obecnie budowane chodniki, ścieżki 
rowerowe, place zabaw nie wiadomo komu mają służyć, 
skoro wszędzie czynniki zewnętrzne, zatrute powietrze 
i środowisko odstraszają przed wyjściem na zewnątrz 
z domu, ze szkoły, z przedszkola. Czy mamy te cacka oglą-
dać z pomieszczeń zamkniętych, wyposażonych w filtry 
powietrza, zza okiennych szyb? Patrząc tylko na nasz kraj 
w ciągu paru lat, tzw. „uprzemysłowienie” zdegradowano 
na bardzo długi czas, a niekiedy wręcz bezpowrotnie 
8% powierzchni kraju. Pytanie brzmi jak długo to może 
trwać, kiedy się naprawdę przebudzimy, bo tak dalej 
nie można się rozsądnie rozwijać. Przywrócenie stanu 
pierwotnego wymaga nie tylko potężnych pieniędzy, ale 
kolejnych dekad, aby przywrócić namiastkę pierwotnej 
równowagi. Chcemy kolejnych dróg, chodników itd., 
a nie potrafimy rozwiązać naszych prostych, codzien-
nych, domowych spraw, które są naszym obowiązkiem 
– takich jak „smog” czy śmieci, problemy wody, ścieków, 
zabezpieczenia zdrowotnego.

Do czego doszliśmy jako cywilizacja, skoro nawet 
wyjście na zewnątrz bez maski to narażanie się na poważ-
ną utratę zdrowia? Dotyczy to także naszej Gminy, całego 
Śląska. To, że nasze pokolenie zignorowało kompletnie 
dbałość o powietrze, wodę świadczy o naszej nieodpo-
wiedzialności i stawia nas przed bardzo trudnymi wyzwa-
niami, które już bolą, a będą boleć jeszcze bardziej. Skutki 
są niemożliwe w wielu przypadkach do odwrócenia, 
a leczenie i utrzymanie stanu stabilnego, nieprowadzą-
cego do dalszego pogorszenia będzie rozłożone na lata 
i będzie srogo kosztować. Walka o czyste powietrze to nie 
to samo, co walka o klimat. Cel klimatyczny to działanie 
wieloletnie ze względu na poczynione przez nasze po-
kolenie szkody, kosztowne i praktycznie bardzo trudne 
w realizacji. Smog to problem społeczny, bezpośrednio 
nas dotyczący, ale do natychmiastowego rozwiązania 
i stosunkowo łatwy do wyeliminowania. Ale i tu okazuje 
się, że problem nas przerasta. Niestety szczególnie w tych 
bliskich nam życiowo aspektach musimy zmienić swoje 

dotychczasowe życiowe upodobania. Ignorowanie dalej 
odwiecznych prawideł ekosystemu i środowiska pro-
wadzi w prostej linii do katastrofy. Jeżeli chodzi o smog, 
wdrażane są kolejne programy. U nas w gminie jest pra-
cownik, który przyjmuje wnioski w ramach programu 
„STOP-SMOG”. Jednak musimy sobie uzmysłowić, że 
żaden program nie rozwiąże problemu, jeśli nie zain-
westujemy własnych pieniędzy. Nie ma nigdzie worka 
z pieniędzmi, który by wszystkich obsłużył. Dobitnie to 
stwierdził jeden z komisarzy europejskich, że na Śląsku 
nie ma problemu ubóstwa energetycznego, jest problem 
konsumpcjonizmu. Pomoc będzie udzielana tylko naj-
biedniejszym ludziom – i to na określonych warunkach. 
Przykładów, kiedy obok okazałych willi są zaparkowane 
wysokiej klasy samochody, a z komina wieje „śmiercią” 
można by wskazać wiele w każdej gminie. Obecnie 
marszałkowie podpisali umowy z kominiarzami, którzy 
zobowiązali się do kontroli każdego domu i ewidencji 
urządzeń grzewczych w nich. Zostanie stworzona cen-
tralna baza danych wszystkich domów, z której będzie 
można korzystać i podejmować interwencje – będzie 
to tzw. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Ma 
się to generalnie przyczynić do wyeliminowania „kop-
ciuchów”, wdrożyć większy nadzór nad mieszkańcami. 
Należy pamiętać, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku mamy 
obowiązek wymiany starych pieców na ekologiczne. 
Czasu mamy bardzo mało.

Czy po to kształcimy dzieci, wnuki, żeby młodo 
umierali? Czy chcemy im zostawić pustynię, świat ogo-
łocony z wszystkiego? Obecnie wszyscy są opętani ta-
bloidami, myślą, że można dać wszystkim szczęście bez 
wysiłku.

To, że na świecie buduje się dziś mury, rozprzestrze-
niają się wojny, szerzy się fundamentalizm, to nic innego 
jak skutki ignorowania wszelkich praw natury i ułuda, że 
najnowocześniejsze technologie potrafią wszystkiemu 
zapobiec. My, mieszkańcy Gminy, również przykładamy 
do tego swoją cegiełkę. Już dziś widać, obserwując z per-
spektywy kilku lat, że będzie również problem z wodą. 
Czy nie zachowujemy się wobec naszych dzieci, wnu-
ków jak faryzeusze? Przecież dla nich nastąpi czas, że 
gdy odkręcą kran, to woda z niego nie popłynie, a taki 
scenariusz się nam na horyzoncie rysuje, jeśli nie podej-
miemy już dziś działań. Godzina zero stanie się faktem. 
Nic nie robimy sobie z ostrzeżeń i dramatów, że w wielu 
metropoliach na świecie wodę już trzeba dozować. Po-
woli zaczyna to dotykać i naszego kraju. Ścieki, które pro-
dukujemy, też nas niewiele obchodzą. Widać to choćby 
po składanych deklaracjach i podpisywanych umowach 
na ich wywóz. Wymagane od Gminy coraz to ściślejsze 
dane odnośnie gospodarki ściekowej, zmuszają nas do 
przeprowadzenia i monitorowania tej gospodarki. A prze-
cież to obowiązek każdego. Stąd rozpoczną się kontrole 
w gospodarstwach domowych od zaraz. Czy trzeba się-
gać po zagrożenie karami, aby mieszkańcy zrozumieli, 
że własne nieczystości należy bez szkody nie tylko dla 
środowiska, ale i sąsiada, własnego zdrowia, dla dobra 
wszystkich prawidłowo zutylizować, oczyścić? Podejście 

mieszkańców do Spółki Wodnej, którą Gmina chce re-
aktywować, pokazuje, jak ignorujemy problem wody.

Posiadany Program dopłat do przydomowych 
oczyszczalni, które w wielu przypadkach można z powo-
dzeniem budować. Przypominanie o obowiązku wywozu 
szamb i ich szczelności to rzecz, której nikomu nie trzeba 
tłumaczyć. Kolejny problem to śmieci. Wolnoamerykanka 
dotyczy nie tylko krajów biednych, ale i nas. Recykling, 
czyli ponowne użycie zużytych rzeczy, Opakowań – to 
dla naszej cywilizacji konsumpcjonistycznego stylu życia 
nakaz chwili, ale, jak dotychczas, nieosiągalny. Te pierw-
sze ceny 7 zł czy 10 zł. za odpady od mieszkańca „od-
chorowuje” już nasze środowisko, a i my sami. Tak działa 
głupota i źle pojęta gospodarka odpadami. Wszyscy 
się ścigali, aby jak najmniej płacić. Dziś wiele dołów jest 
w Polsce zasypanych różnym świństwem i przykrytych 
piachem, aby nie wydzielało odoru. Znamy namiastkę 
problemu z okolicznych Żor. Wiele składowisk spłonę-
ło, przynosząc nieodwracalne i niepowetowane straty 
dla środowiska i naszego zdrowia. Kolejne składowiska 
puchną od śmieci. Nie zdziwmy się, że kolejny przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie pokaże nam właściwą 
cenę w naszych realiach krajowych, za odbiór odpadów. 
I będzie ona o wiele większa niż dotychczas. Spalarnie, 
których brakuje, ceniły sobie dotychczas za spalanie 
1 tony, jeszcze w 2018 r., 200 zł., a dziś już żądają 1000 zł. 
I to nie koniec, bo prawidłowa gospodarka odpadami 
to recykling, a nie spalanie. Nieścisłe prawo i kontrole 
przyczyniły się do wywożenia śmieci i lokowania ich 
przez firmy w dołach. Co najgorsze, nikt na razie nie po-
trafi przerwać tego zabójczego procederu, trendu, bo 
to przecież wzrost gospodarczy. Śmieci drożeją i będą 
drożeć wskutek uszczelnienia systemu. Jednak to tak 
naprawdę sprawa drugorzędna. Przecież żadnym pie-
niądzem, który tak naprawdę w godzinie zero będzie 
nic nieznaczącym świstkiem, nie zasłonimy faktu, nie 
zapobiegniemy katastrofie ekologicznej. Śmieci już nie 
ma gdzie składować, a nasze koszyki, którymi wyjeżdża-
my z marketów, są coraz pełniejsze. Oczywiście mówi się 
dużo o recyklingu, czyli powtórnym użyciu opakowań 
i wszystkich rzeczy, a nikt za to nie chce zapłacić. Jednak 
wdrożenie tego wręcz „nakazu chwili” musi sporo kosz-
tować. Ale czy jest inna droga? Obecna, którą idziemy, 
to droga do zagłady planety. Bowiem bez zmian postaw 
życiowych, powrotu do pierwotnego stylu życia, finał 
będzie dramatyczny. Musimy sobie uzmysłowić, że nasza 
planeta, nasz ekosystem, są na granicy wytrzymałości, 
a zasoby różnych minerałów, pierwiastków mocno się 
już uszczupliły. Droga na Marsa po zasoby jak na razie 
jest dla nas nieosiągalna, a nasz ekosystem już więcej 
ludzkich trucizn nie jest w stanie przetrawić.

Jedyne co może świat wyprowadzić z pułapki, 
w której się znalazł, to umiar i oszczędność w każdym 
aspekcie życia, odrzucenie – i to natychmiastowe – krót-
kotrwałego komfortu. Dotyczy to szczególnie naszej cy-
wilizacji zachodniej i północnej. Rozwiązanie to powrót 
do oszczędności energii, wody, komunikacji zbiorowej, 
ograniczenia znacznego konsumpcji itd.

Z niewoli konsumpcjonizmu, w którą wpadliśmy 
będzie trudno wyjść, ale to musi nastąpić. Gdy tego nie 
zrobimy, zrobi to za nas sama natura, która wyeliminuje 
ludzi ze swojego łona. Żadne nasze „filozofowanie” nie 
pomoże. Rozpad społeczny, moralny, etyczny, zmiany 
w ekosystemie i środowisku są widoczne gołym okiem. 
Kolejnym etapem będzie totalny chaos, a obecnie do 
tego dążymy. Potwierdzają to badania naukowe doty-
czące nie tylko teraźniejszości, ale i przyszłości. 

Kolejni jubilaci
W poprzednim numerze „Nowin Suszeckiej 

Gminy” ukazał się artykuł o solenizantach, świętu-
jących w 2019 r. jubileusze urodzin. W tekście zo-
stały pominięte 2 kryrzanki, które w ubiegłym roku 
obchodziły 95 urodziny – pani Jadwiga Balcarek 
oraz Łucja Gałuszka. Przepraszamy za pomyłkę, 

a solenizantkom życzymy kolejnych lat w zdrowiu 
i szczęściu oraz wszelkiej pomyślności.

Swoje 90 urodziny na początku tego roku ob-
chodziła także mieszkanka Mizerowa – pani Maria 
Florczak. 

Solenizantkę z kwiatami, listem gratulacyjnym 

oraz upominkiem odwiedzili: Wójt Marian Pawlas, 
Zastępca Kierownika USC Regina Indeka oraz Soł-
tys Dariusz Standura. Przybyli złożyli pani Marii 
życzenia i pogratulowali doczekania pięknego 
jubileuszu.

MP

Pamiętajmy, nasze dzieci to nasza przy-
szłość. Zmiana naszych postaw i zrozu-
mienie na nowo sensu życia to klucz do 
świetlanej przyszłości naszych dzieci.
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Kronika policyjna
Wypadek w Kobielicach. Śmigłowiec zabrał 

6-latkę do szpitala
Policjanci z Pszczyny ustalają dokładny prze-

bieg wypadku drogowego, do którego doszło w nie-
dzielę, 16 lutego. Na ul. Pszczyńskiej w Kobielicach 
zderzyły się samochody marki Mercedes i Renault. 
W zdarzeniu ucierpiała 6-letnia pasażerka, która 
śmigłowcem pogotowia lotniczego została prze-
transportowana do szpitala.

Zdarzenie zanotowano tuż przed godziną 12.00. 
Ze wstępnych ustaleń mundurowych obsługujących 
to zdarzenia wynikało, że 67-letni kierowca Mercede-
sa zderzył się na skrzyżowaniu z jadącym w kierunku 
Żor Renaultem. Mieszkanka Rybnika, która kierowała 
renaultem, była trzeźwa w chwili zdarzenia. Policjanci 
nie mieli również zastrzeżeń co do stanu trzeźwości 
kierowcy Mercedesa. 

W wypadku ucierpiała mała pasażerka Renault 
Modusa. 6-letnia dziewczynka ze złamaną ręką i we-
wnętrznymi obrażeniami ciała trafiła pod opiekę lekarzy. 
Pszczyńscy policjanci będą teraz ustalać, jakie były przy-
czyny tego wypadku i kto zawinił. 

Wypadek w Radostowicach
Policjanci z Pszczyny ustalają dokładny prze-

bieg wypadku drogowego, do którego doszło w so-
botę 8 lutego w Radostowicach na ul. Pszczyńskiej. 
Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Do 
szpitala trafili pasażerka Skody i jej dwójka dzieci. 
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowcy 
w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Informację o zdarzeniu dyżurny pszczyńskiej ko-
mendy otrzymał około 14.00. Wynikało z niej, że na 
głównej drodze w Radostowicach zderzyły się jadące 
z przeciwnych kierunków dwa samochody. Policjanci 
wstępnie ustalili, że jadący Peugeotem 30-latek, pró-
bując uniknąć zderzenia z jadącym przed nim autem, 
zjechał na przeciwny pas ruchu. Niestety ten manewr 
okazał się złym rozwiązaniem, ponieważ ta część drogi 
również była zajęta. Jechała nim Skoda, którą podróżo-
wała pięcioosobowa rodzina z Opola. Do szpitala trafiły 
w sumie 3 osoby. To, jakie były powody tego zdarzenia 
i kto przyczynił się do wypadku, już wkrótce wskaże pro-
wadzone przez pszczyńskich policjantów postępowanie.

Zapłać za mandat od razu, każdy patrol ruchu 
drogowego na Śląsku ma terminal!

Dostałeś mandat, za który chcesz zapłacić od 
razu? Przypominamy, że od lutego 2018 r. to żaden 

problem. Patrole ruchu drogowego w całym kraju, 
w tym także na terenie województwa śląskiego, 
zostały wyposażone w terminale płatnicze, dzięki 
którym za mandat można będzie zapłacić kartą.

Aby poprawić jakość i skuteczność w działaniu, 
funkcjonariusze systematycznie otrzymują nowoczesny 
sprzęt i wyposażenie do służby. W tym zakresie korzysta-
ją także z nowinek technicznych oraz zmian w przepi-
sach. Ponieważ niemal każdy z nas posiada konto z kartą 
płatniczą, radiowozy śląskiej drogówki są wyposażone 
w mobilne terminale płatnicze. Terminale płatnicze po-
zwalają na bezgotówkowe uiszczanie grzywny nałożo-
nej w drodze postępowania mandatowego w miejscu 
kontroli drogowej kartą płatniczą. Z pewnością jest to 
udogodnienie dla kierowców, którzy na miejscu będą 
mogli uiścić grzywnę. Wybór tej formy płatności bę-
dzie zależał od osoby ukaranej. Dotychczas osoba taka 
otrzymywała mandat karny kredytowany, co wiązało się 
m.in. z możliwym uiszczeniem opłaty poprzez Internet 
bądź tradycyjnie na poczcie. Cała czynność trwa bar-
dzo krótko i nie różni się niczym od płatności za zakupy 
w sklepie. Osoba ukarana otrzymuje druk mandatu i po-
twierdzenie opłaty z terminala. Kierujący o możliwości 
skorzystania z tej formy zapłaty wypowiadają się przy-
chylnie, zgodnie twierdząc, że obecnie większość opłat 
za rachunki i zakupy robią w formie bezgotówkowej.

Kolejna ofiara „metody na Blika”. Pokrzywdzony 
stracił 500 zł

Pszczyńscy policjanci w dalszym ciągu ostrzega-
ją przed oszustami. Przestępcy wykradają dane do 
kont na popularnych profilach społecznościowych, 
a następnie, po zalogowaniu się, proszą znajdujące 
się w gronie znajomych osoby o opłacenie zamówie-
nia lub pożyczkę. Mundurowi nazywają ten sposób 
„metodą na Blika”.

W ostatnich dniach w Pszczynie odnotowano kolej-
ny przypadek takiego oszustwa. Działająca w ten sposób 
młoda kobieta przejęła konto pokrzywdzonego, a na-
stępnie wysłała do jego znajomych prośbę o przesłanie 
kodu BLIK. Niestety, jeden z nich umożliwił jej zasilenie 
swojego konta o 500 zł. 

Wymieniony kod, o który pytają sprawcy, jest zesta-
wieniem sześciu cyfr uwiarygodniających nasz dostęp 
do konta. Działa tak samo jak karta płatnicza, akceptuje 
bowiem wypłatę w bankomacie lub w kasie. Przesłana 
przez sprawców informacja dotyczy najczęściej rzeko-
mej nagłej sytuacji i związanej z tym pilnej potrzeby 
pomocy. Oszuści tłumaczą, że na przykład stoją przy 

kasie w sklepie lub aptece i mają problem z uregulo-
waniem płatności za zakupy. Jako powód podają fakt 
rozładowania się telefonu lub problemów z kartą. W rze-
czywistości, po przesłaniu kodu, przestępcy wypłacają 
pieniądze ofiary z bankomatu.

Radzimy zachować czujność i rozsądnie korzystać 
z Internetu:

- w przypadku odebranie takiej „prośby” od rzeko-
mego znajomego, zadzwońmy do tej osoby, sprawdźmy, 
czy naprawdę potrzebuje naszej pomocy lub, w miarę 
możliwości, skontaktujmy się z nią osobiście;

- warto też pilnować swoich haseł dostępowych 
i pamiętać, aby wprowadzone hasła nie były możliwe 
do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla 
bezpieczeństwa, co jakiś czas, powinno się je zmienić;

- zaleca się każdorazowe wylogowanie z aplikacji 
po zakończeniu użytkowania;

- istotną rzeczą jest także informowanie dzieci 
o szkodliwych konsekwencjach korzystania Internetu;

- niewskazane jest również otwieranie maili od 
nieznanych nadawców.

Bądźmy czujni! Nie dajmy się zwieść pozorom! Czy-
tajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon! 
Zawsze zachowujmy ostrożność w przypadku podej-
rzanych wiadomości. Zanim przekażemy jakiekolwiek 
pieniądze lub kody, skontaktujmy się z taką osobą te-
lefonicznie i sprawdźmy, czy faktycznie ktoś potrzebuje 
naszej pomocy!

Podczas zakupów wkładasz torebkę do wózka? 
To okazja dla złodzieja!

W środę, 29 stycznia do sądu w Pszczynie trafiły 
materiały dotyczące kradzieży torebek z wózków 
sklepowych. Kobiety zostawiły cenne rzeczy w ko-
szykach i zajęły się zakupami, ułatwiając zadanie 
złodziejowi, który nie omieszkał skorzystać z okazji.

Warte zastanowienia są zeznania dwóch pokrzyw-
dzonych, które podkreślały, że odłożyły swoje torebki do 
koszyków tylko na chwilę. Twierdziły, że zrobiły to wręcz 
odruchowo, zaraz po wypięciu wózka z zabezpieczenia. 
Położyły torebki na siedzisku przeznaczonym do woże-
nia małych dzieci. Trudno się więc dziwić, że w takich 
okolicznościach sprawca obserwując osoby wchodzące 
na dział z warzywami, od razu mógł wytypować swoje 
przyszłe ofiary. Wystarczyło tylko, że poczekał aż właści-
cielki torebek schylą się po marchewki lub mandarynki 
i zaczną pakować je do worka. 

Mając przez cały czas zajęte obydwie ręce 
i skupiając się na wyborze dobrego towaru, kobiety 

Przyroda i piętrzące się przed ludzkością coraz to 
większe problemy życiowe, potwierdzają to coraz dobit-
niej z każdym dniem. Na trwogę woła nasze udawanie, 
że coś robimy, aby stanowić normalne ogniwo całego 
ekosystemu.Tak naprawdę to nie robimy nic, a wręcz co-
raz to bardziej pchamy siebie i naszą cywilizację w spiralę 
nieszczęść. Weźmy prosty do opanowania problem „smo-
gu” – trucia samych siebie. Ileż można byłoby wdrożyć 
prostych rozwiązań od zaraz, aby poprawić jakość po-
wietrza? Narzekanie na ubóstwo energetyczne jest mar-
nym wytłumaczeniem na nasze działania. Odwykliśmy, 
niestety, w większości od ciężkiej pracy, która cechowała 
naszych przodków. Zastąpienie natomiast wielu prac 
urządzeniami mechanicznymi to niestety wyszarpywanie 
z ziemi ogromnych zasobów nie tylko surowcowych, ale 
i energetycznych. Dla wielu lepiej wylać pot na siłowni 
niż przy normalnych pracach domowych. Musimy sobie 
uzmysłowić – i dotyczy to całej kultury zachodniej i pół-
nocno-zachodniej – że staliśmy się ludźmi tak naprawdę 
nie ciężkiej pracy, ale tandetnej zabawy. Mamy dużo cza-
su, mniej pracujemy niż w innych epokach, stąd ciągle 
gonimy za tandetą, szukając przyjemności, a przy tym 
niemiłosiernie niszcząc cały ekosystem, przyrodę, mar-
notrawiąc ograniczone zasoby surowcowe. Wystarczy 
przeglądać strony internetowe, gdzie to, co się tam dzieje, 
to już jest opętanie. Gdy „Arkę” czas budować, my dalej 
udajemy, że się niczego nie boimy, że wszystko rozwiąże 

się samo i wiecznie będziemy szczęśliwi. Wszystkiego 
na ziemi jest pod dostatkiem, a problemy klimatyczne 
to fanaberie. Ostatnie problemy epidemiologiczne są 
kolejnym dowodem na totalną nieodpowiedzialność 
obecnej cywilizacji. Koronawirus to poważne ostrzeżenie, 
że przemieszczanie się ludzi będzie niestety przyczyniać 
się do rozwoju chorób, których nie znamy, a groźnych 
dla całej ludzkości. 

To, że do podświadomości wielu już dociera, że 
obecnych zagrożeń nie można już ignorować, to o wiele 
za mało. Potrzeba zaangażowania wszystkich narodów, 
wspólnot. Pasożytniczy system, który niczym wrzód się 
rozprzestrzenia w świecie wokół konfliktów ludzkich, 
dotyka wszystkiego. Obecnie Unia Europejska próbując 
zapobiec dalszej degradacji klimatu i środowiska, zakłada 
utworzenia tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 
Jednak, aby realną treścią wypełnić założenia, zakłada 
się, że będzie to kosztować około tryliona Euro, w Polsce 
500 miliardów Euro. Przewiduje się dla Polski w ciągu 10 
lat 26 mld Euro. Jak widzimy, to kropla w morzu potrzeb. 
Oczywiście te miliardy nie znajdą się z sufitu. Zostaną 
uszczuplone fundusze na inne inwestycje infrastruktu-
ralne, jak np. drogi. Mówi się o uzupełnieniu pozostałej 
kwoty kredytami. Pytanie brzmi, czy w przypadku już 
horrendalnego zadłużenia świata, jest uczciwie mówić 
o kolejnych kredytach, które niestety obciążają przyszłe 
pokolenia, nasze dzieci. Bańka kredytowa prędzej czy 

później (a już dziś widać, że raczej prędzej) pęknie i wy-
woła ogromne turbulencje w stosunkach społeczno-
-gospodarczych, które doprowadzą do wielu dramatów, 
wojen. Przecież już zanadto obciążamy przyszłe poko-
lenie choćby kredytowanymi emeryturami. Ale wielu 
nadal myśli, że można żyć na kredyt, dopłacić do „szamba 
konsumpcjonizmu”. Tylko skąd wziąć pieniądze?

W naszej Gminie i nie tylko budżet jest coraz szczu-
plejszy. Ale można zwrócić uwagę na obecną tendencję. 
Na szkolnictwo, zresztą tak było zawsze, otrzymujemy 
14 mln zł subwencji oświatowej – i tutaj nigdy w całej 
historii państwo nie było hojne. Koszty utrzymania szkół 
i przedszkoli w tym roku to dla nas ponad 31 mln zł. Gdy 
były dochody z kopalni, to było z czego tę kwotę finan-
sować. Obecnie coraz to więcej gmin, w tym nasza, ma 
z tym problem. Należy zauważyć, że w ramach 500+ 
państwo wspomogło portfele mieszkańców tylko na-
szej Gminy kwotą ponad 17 mln zł, które to w zamyśle 
miały przyczynić się do wzrostu dzietności i poprawy 
życia dzieci. Czy jednak na pewno te pieniądze przy-
służyły i przysłużą się dzieciom, skoro sami dusimy je 
w smogu, narażamy na poważne problemy zdrowotne? 
Czy wydajemy je rozsądnie? Pamiętajmy, nasze dzieci to 
nasza przyszłość. Zmiana naszych postaw i zrozumienie 
na nowo sensu życia to klucz do świetlanej przyszłości 
naszych dzieci.

Wójt Gminy Suszec
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Zebrania OSP w gminie
W styczniu i lutym w naszej gminie odbyły się 

zebrania podsumowujące działalność OSP w 2019 r. 
W spotkaniach uczestniczyli strażacy oraz Wójt Gmi-
ny Suszec Marian Pawlas, Komendant Gminny ZOSP 
Jan Koch i Prezes ZG ZOSP w Suszcu Roman Szopa. 
Na terenie gminy Suszec działają 4 jednostki OSP: 
w Suszcu, Mizerowie, Kryrach i Rudziczce. W zebra-
niach uczestniczyło w sumie 110 członków zwyczaj-
nych, 2 honorowych, 24 członków wspierających oraz 
37 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

OSP w liczbach
W 2019 r. OSP w całej gminie liczyło sobie: 174 

członków zwyczajnych (135 mężczyzn i 39 kobiet), 
6 członków honorowych oraz 56 członków wspiera-
jących. Z tego bezpośredni udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych może brać 90 członków (87 mężczyzn 
i 3 kobiety). Na terenie gminy działa także1 Kobieca 
Drużyna Pożarnicza oraz 3 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, liczące sobie łączenie 77 członków (w tym 
37 chłopców i 40 dziewcząt).

W minionym roku wielu strażaków uczestni-
czyło w szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje 
i nabywając niezbędne umiejętności. Naszych stra-
żaków przeszkolono m.in. z zakresu: ratownictwa 

technicznego; kwalifikowanej pierwszej pomocy; 
działań przeciwpowodziowych; współpracy z LPR; 
ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego. 

W zeszłym roku oddział gminny i OSP z terenu 
gminy zorganizowały 1 turnus obozu szkoleniowo-
-wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Wzięły w nim udział 33 osoby, 
w tym 17 dziewcząt i 16 chłopców.

W całej gminie udało się także pozyskać środki 
na bieżącą działalność i inwestycje dla OSP – m.in. ze 
środków gminnych, z Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z Państwowej Straży Pożarnej 
oraz z innych źródeł. Więcej na ten temat przeczyta-
cie w kolejnym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Działania OSP w 2019 r.
OSP w Kryrach wyjeżdżała 7 razy do poża-

rów, 15 razy do miejscowych zagrożeń, 10 razy 
na wyjazdy gospodarcze oraz 1 raz do fałszywego 
alarmu. Strażacy z Mizerowa 7 razy wyjeżdżali do 
pożarów, 10 razy do miejscowych zagrożeń, 2 razy 
na wyjazdy gospodarcze oraz 1 raz do fałszywego 
alarmu. Członkowie OSP z Rudziczki uczestniczyli 
w 36 akcjach, wyjeżdżając: 13 razy do pożarów, 16 
razy do miejscowych zagrożeń, 6 razy na wyjazdy 

gospodarcze oraz 1 raz do fałszywego alarmu. Stra-
żacy z Suszca brali udział w 37 akcjach, wyjeżdżając 
do: 12 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń, 8 wyjaz-
dów gospodarczych. 

- W ostatnich latach wielu strażaków-ochotników 
zrezygnowało z członkostwa w OSP. Ale ci, którzy pozo-
stali, to przeszkoleni profesjonaliści, gotowi pomagać 
mieszkańcom – mówił Jan Koch.

Komendant Gminny OSP zwraca także uwagę na 
niektóre problemy, z którymi boryka się OSP.

- Coraz częściej naszym działaniom towarzyszą 
obserwatorzy, nagrywający zdarzenia na telefonach 
– takie zachowanie jest wykluczone. Nie możemy 
pozwolić, aby miało one miejsce. Nie wolno fotogra-
fować miejsc wypadków bez uzyskania na to zgody 
– mówił pan Koch. – Pamiętajmy także o zadbaniu 
o otoczenie naszych posesji – przycinajmy drzewa, 
krzewy, aby w razie wypadku strażacy mogli do-
jechać na miejsce zdarzenia. To naprawdę bardzo 
ważne – dodawał. 

OSP co roku robi dużo dobrego dla mieszkań-
ców. To dzięki naszym strażakom możemy czuć się 
bezpiecznie. Pamiętajmy o tym i pomagajmy tak, jak 
to możliwe – np. przekazując im swój 1%.
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„zapominały” o swoich torebkach. Niestety, w tym 
momencie wystarczała już tylko chwila, aby złodziej 
niepostrzeżenie wyszedł ze sklepu z cudzą własnością. 
Wartość łupów zgromadzonych w jednej takiej torebce 
przekroczyła nawet 7 tys. złotych. Od pieniędzy i drogich 
kosmetyków bardziej wartościowe okazywały się jednak 
utracone dokumenty i karty bankomatowe.

Niestety, takie obrazki, kiedy panie pozostawiają 
bez opieki swoje torebki w koszykach sklepowych, nadal 
nie należą do rzadkości. Podobnie czynią także pano-
wie, kładąc swoje saszetki na taśmach przy kasie, kiedy 
schylają się po zakupy do wózków lub nosząc portfel 
w tylnych kieszeniach spodni. Takie sytuacje to idealne 
okazje dla złodziei, szczególnie w okresie sklepowych 
promocji, przedświątecznej gorączki zakupów czy week-
endowych sprawunków. 

Nie chcąc zasilić budżetu sprawców, poza cenami 
i jakością towarów, warto jeszcze kontrolować swoje 
otoczenie. Uważajmy zarówno przy półkach sklepo-
wych, jak i przy kasie, a także w trakcie przepakowywania 
towaru do samochodu. Zawsze pamiętajmy, że nasze 
roztargnienie w zestawieniu z gigantycznym tłumem 
klientów nie sprzyjają nam, lecz amatorom cudzej wła-
sności. W takich sytuacjach wystarczy tylko chwila, by 
z koszyka lub kieszeni spodni zniknęły nasze pieniądze 
oraz dokumenty.

Co robić, żeby nie stać się ofiarą złodziei? Pamię-
tajmy:

- pieniądze i dokumenty chowajmy w wewnętrz-
nych kieszeniach, najlepiej w takich zamykanych na 
zamek. w przypadku większej gotówki, warto rozłożyć 
ją do kilku kieszeni;

- wszystkie cenne rzeczy zabierzmy z samochodu, 
a już na pewno nie zostawiaj ich na widoku;

- pod żadnym pozorem nie zostawiaj swoich tore-
bek, saszetek i plecaków w koszykach lub wózku;

- nie przewoźmy wartościowych rzeczy w koszy-
kach zamontowanych z tyłu roweru. Możemy je stracić 
nawet podczas jazdy. Wystarczy, że inny nieuczciwy 
rowerzysta podjedzie od tyłu, wyciągnie torebkę i po-
śpiesznie odjedzie;

- korzystając z komunikacji publicznej, nie 
pokazujmy, gdzie chowamy pieniądze. Warto 
wcześniej przygotować sobie odliczoną kwotę na 
bilet. W trakcie podróży trzymajmy torebki i plecaki 
przed sobą, najlepiej przyciśnięte zamknięciem 
do ciała.

KPP Pszczyna

Sesje Rady Gminy
Pod koniec stycznia i lutego Radni spotkali się 

na Sesjach, aby przedyskutować tematy ważne dla 
naszej gminy oraz aby podjąć niezbędne uchwały. 
Podczas obydwu spotkań pojawili się goście, których 
Radni uhonorowali za niezwykłe dokonania.

Goście na Sesjach
W styczniu na Sesję Rady Gminy przybył pan 

Jacek Górka – bohater, który uratował życie innego 
człowieka, reanimując go do czasu przyjazdu służb 
ratunkowych. Od Radnych otrzymał list gratulacyjny, 
upominki i podziękowania za swoją postawę.

W lutym Radni gościli u siebie pana Fryderyka 
Farugę – mieszkającego w Suszcu lekarza, który 
przez 62 lata pozostaje czynny zawodowo, a w tym 
roku obchodzi swoje 90. urodziny. Pan Faruga nie 
tylko leczył mieszkańców gminy, ale też przez lata 
był Radnym, tworząc samorządność w naszej gminie. 
Przewodniczący Rady Szymon Sekta podziękował 
jubilatowi za wieloletnią pracę i zaangażowanie. 
Pan Faruga odebrał z rąk Przewodniczącego i jego 
Zastępcy kwiaty i upominki. 

Dotacje dla szpitala i Ośrodka Przeciwdzia-
łania Problemom Alkoholowym

Gmina co roku wspomaga działalność Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie oraz OPPA. W tym roku 
także zabezpieczyła na ten cel środki w budżecie. 
W styczniu podjęto uchwałę o dotowaniu szpitala 
kwotą 100 tys. zł. Środki te mają być przeznaczone 

na zakup nowego sprzętu, niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania placówki. W lutym 
z kolei podjęto uchwałę o przekazaniu dotacji w kwo-
cie 8 117 zł dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku Białej. Gmina od lata współ-
pracuje z ośrodkiem w zakresie wczesnej profilaktyki 
przeciwalkoholowej.

Konieczny remont mostu
Most w Suszcu na ul. Piaskowej wymaga pilnego 

remontu. Środki na ten cel będą pochodzić z kilku 
źródeł. JSW podpisało deklarację o zabezpieczeniu 
części potrzebnej kwoty, reszta ma zostać sfinanso-
wana przez Powiat oraz pozyskana z rezerwy sub-
wencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. W sumie 
remont ma kosztować 3,5 mln zł. W styczniu Radni 
podjęli uchwałę o przekazaniu Powiatowi 40 tys. zł 
na projekt techniczny remontu obiektu.

Nowe nazwy ulic w gminie
W gminie nadano nowe nazwy czterem ulicom. 

Jedna znajduje się w Kobielicach, jedna w Rado-
stowicach i dwie w Rudziczce. W gminie powstaje 
coraz więcej nowych domów, przybywa więc ulic. 
W Rudziczce mamy więc od marca ulice: Kamien-
ną i Granitową, w Kobielicach – ulicę Rodzinną, 
w Radostowicach ulicę Solaris. 

Radni pytają
Podczas lutowej Sesji Radni podjęli decyzję 

o zakupie działek w Rudziczce, na których znajduje 
się rów melioracyjny o strategicznym znaczeniu dla 
tego sołectwa. Radni chcieli wiedzieć, jakie są plany 
dotyczące zarządzania ciekami wodnymi i rowami 
w gminie oraz jak wygląda sytuacja po rozwiązaniu 
Spółki Wodnej. 

Radni wnioskowali także m.in. o wycinkę drzew 
(Kryry, ul. Kasztanowa), udrożnienie cieków na Nie-
radce (Kryry), połączenie ul. Cichej w Placem Odnowy 
Wsi (w Suszcu), remont ul. Stawowej (Suszec), prze-
sunięcie przejścia dla pieszych lub wyznaczenie no-
wego na ruchliwym odcinku drogi na ul. Wyzwolenia 
(Mizerów).

 
Komisja Rewizyjna
W styczniu i lutym Komisja Rewizyjna zdała 

sprawę z przeprowadzonych kontroli. Sprawdzano, 
jak w ubiegłym roku działał GOK oraz w jaki sposób 
zostały zrealizowane programy zdrowotne w 2019 r. 
Po kontroli Ośrodka Kultury wydano zalecenie, aby 
realizować te przedsięwzięcia, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców oraz nie pociągają 
za sobą dużych kosztów.

- GOK przeszedł w ostatnim czasie audyt, który 
zakończył się dla placówki pozytywnie. Musimy zda-
wać sobie sprawę, że działalność kulturalna nigdy 
nie będzie rentowna. Ważne jest poznanie upodobań 
mieszkańców i dopasowanie do nich oferty kulturalnej 
– podsumował Wójt Marian Pawlas.

MP
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Nasza gmina w liczbach

Inwestycje w gminie Suszec

Stale przybywa nam mieszkańców. Jak prze-
stawiał się ubiegły rok w liczbach? 

W ostatnim dniu minionego roku, w całej gmi-
nie mieszkało 12 140 stałych mieszkańców. To o 81 
osób więcej niż pod koniec 2018 r. Naszą gminę za-
mieszkuje 5958 mężczyzn oraz 6182 kobiety. Oto, 
jak kształtuje się liczba mieszkańców w poszczegól-
nych miejscowościach: w Kobielicach zameldowane 
są 1483 osoby (730 mężczyzn, 753 kobiety) – czyli 
o 9 więcej niż w 2018 r., a Kryrom przybyło od ze-
szłego roku 7 mieszkańców i teraz jest ich 1458 (726 
mężczyzn, 732 kobiety). Z kolei w Mizerowie ubyło 
12 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 

Obecnie w gminie trwa kilka inwestycji. W planach 
są przebudowy dróg, dokończenie inwestycji budowal-
nych – np. remizo-świetlicy w Rudziczce, wyłonienie 
wykonawców w przetargach (np. na budowę PSZOK 
w Suszcu). W fazie pozwoleń na budowę jest duża in-
westycja w Suszcu – budowa przedszkola. Trwają prace 
projektowe rozbudowy SP w Rudziczce.

Przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie
W lutym odbył się przetarg na przebudowę ulicy 

Mały Dwór w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Nadrzeczną o długości około 465 mb. Zakres robót 
obejmuje: frezowanie profilujące istniejącej nawierzch-
ni oraz wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, 
dostosowanie wysokościowe zjazdów, wykonanie 
poszerzenia z kruszywa, humusowanie terenu. Zgod-
nie z założeniami, roboty mają zostać zakończone do 
31 lipca 2020 r.

Remont remizo-świetlicy w Rudziczce
Trwa remont remizo-świetlicy w Rudziczce. Za-

kres prac obejmuje usunięcie starego stropodachu, 
usunięcie warstwy izolacyjnej, wyrównawczej i płyty 
żelbetowej stropowej nad częścią budynku – garażu, 
wykonanie otworów na bramę wjazdową oraz drzwi 
wejściowe w ścianie północnej, nadmurowanie ścian 

i teraz w miejscowości tej mieszkają 1524 osoby (758 
mężczyzn, 766 kobiet). W Radostowicach na koniec 
2019 r. mieszkały 1733 osoby (866 mężczyzn, 867 
kobiet), czyli o 15 więcej niż w analogicznym okre-
sie 2018 r., a w Rudziczce w 2019 r. zameldowanych 
było 1478 osób (709 mężczyzn, 769 kobiet), podczas 
gdy w rok wcześniej były to 1474 osoby. Najwięcej 
mieszkańców, bo aż 68, przybyło w Suszcu. Według 
danych z Urzędu Stanu Cywilnego, na 31 grudnia 
2019 r. liczba mieszkańców tej miejscowości wynosiła 
4464 osoby (2169 mężczyzn, 2295 kobiet).

W minionym roku aż 119 osób, zamieszkałych na 
terenie naszej gminy, zawarło związek małżeński. Nie-
stety, w 2019 roku zanotowano również 114 zgonów. 

i kominów, wykonanie wieńców i nadproży, wykona-
nie trzech belek żelbetowych, wykonanie dachu dwu-
spadowego o konstrukcji drewnianej krytego papą, 
wykonanie obróbek blacharskich, przeprowadzenie 
termomodernizacji części budynku (ocieplenie styropia-
nem), w celu dostosowania go do obecnych wymogów 
cieplnych. Czas zakończenia robót to 30 czerwca 2020 r.

Będzie kolejny przetarg na budowę PSZOK
Po otwarciu ofert w II przetargu, w przygotowaniu 

jest kolejny przetarg na budowę w pełni funkcjonalne-
go Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Suszcu przy ul. Piaskowej. Obydwa przetargi unie-
ważniono, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie speł-
niła wymogów określonych przepisami. Zakres robót 
obejmuje m.in.: budowę budynku socjalno-biurowego 
w formie kontenera wraz z instalacjami, budowę kon-
tenera na odpady niebezpieczne, budowę kontenera 
– chłodni na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
budowę i montaż wiaty tymczasowego przechowy-
wania odpadów składowanych w standaryzowanych 
kontenerach, budowę wagi samochodowej, budowę 
rampy najazdowej segregacji odpadów ukształtowanej 
z użyciem ściany oporowej wraz z niezbędną komuni-
kacją i terenami utwardzonymi. Trzeci przetarg zostanie 
przygotowany i rozstrzygnięty w najbliższym czasie.

W miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego zgło-
szono także 153 narodziny. Ten rok należał do chłop-
ców, których urodziło się aż 86. Na świecie pojawiło 
się także 67 dziewczynek. 

Rodzice coraz chętniej wracają do tradycyjnych 
imion męskich, dlatego wśród tych najczęściej wybiera-
nych w naszej gminie pojawiły się: Michał, Jan, Szymon 
i Jakub. W 2019 roku urodzili się także m.in.: Iwo, Kuba, 
Hubert, Julian, Tobiasz, Aleksy i Teodor. Wśród dziew-
częcych imion najbardziej popularne okazały się: Maja, 
Hanna, Julia, Laura i Amelia. Wśród ciekawych imion, 
wybieranych dla dziewczynek, warto wspomnieć o: 
Anieli, Jagodzie, Matyldzie, Liwii, Idze oraz Melanii.
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Kanalizacja w Suszcu i Kryrach
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na zda-

nie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Kryry – II etap – docinki pozostałe w zlewni prze-
pompowni ścieków P1, P2A i P2”. Zakres robót obej-
muje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej w sołectwie Suszec w rejonie ulicy Garbarskiej 
oraz w sołectwie Kryry w rejonie ulic: Wyzwolenia, 
Owocowej i Herbowej. Najkorzystniejsza oferta, 
opiewająca na kwotę ok. 323 514 zł, została złożo-
na przez firmę P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel 
z Kończyc Małych. Prace powinny zostać zakończone 
do 31 lipca 2020 r. 

Nowe oprawy i nowe lampy
W gminie dobrze sprawdzają się lampy hybry-

dowe. Mogą one zostać zastosowane tam, gdzie 
nie ma możliwości  zainstalowania tradycyjnego 
oświetlenia ulic. W przygotowaniu jest postępo-
wanie na budowę kolejnych 48 tego typu lamp na 
terenie całej gminy.

Urząd planuje także wymianę opraw tradycyj-
nych w lampach należących do gminy. Oprawy te 
zostaną wymienione z tradycyjnych na ledowe – co, 
w dłuższej perspektywie, da znaczne oszczędności.

Oprac. MP

Coraz więcej beneficjentów Fundacji JSW
Fundacja JSW staje się największym mecenasem 

prospołecznych inicjatyw w naszym regionie. Tylko 
od początku tego roku dofinansowanie otrzymały 64 
projekty, a doliczając do tego ubiegłoroczną pomoc, 
otrzymamy prawie ćwierć tysiąca lokalnych inicjatyw, 
które są realizowane dzięki wsparciu Fundacji JSW. Sku-
tecznością w pozyskiwaniu grantów wykazali się też 
mieszkańcy Suszca. W ubiegłym roku dofinansowanie 
otrzymało aż 5 projektów z naszej gminy. W sumie uda-
ło się pozyskać ponad 140 tys. złotych dofinansowania. 
Równie dobrze zapowiada się ten rok. Pomoc Fundacji 
już zdobyły 3 wnioski.

Beneficjenci pierwszych tegorocznych grantów zo-
stali zaproszeni do siedziby JSW. Spotkanie z zarządem 
Fundacji było nie tylko okazją do zawarcia umów, ale też 
wymiany doświadczeń i prezentacji zasad, według któ-
rych przyznawane i rozliczane jest wsparcie finansowe.

- Nasz samorząd już od wielu lat aplikuje skutecznie 
do wielu funduszy. Uważam, że zasady, na podstawie któ-
rych przyznawana jest pomoc Fundacji, są proste i racjo-
nalne. Kolejnym atutem jest czas – od złożenia wniosku 
do przekazania pieniędzy mija zaledwie kilka tygodni. To 
są ważne atuty szczególnie dla małych stowarzyszeń czy 
organizacji działających na rzecz naszej gminy i jej miesz-
kańców – oświadczył Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec.

64 projekty, jakie w tym roku zyskały wsparcie Fun-
dacji JSW, dotyczą kultury i tradycji, wypoczynku i re-
kreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. 

W naszej gminie Fundacja wspierać będzie wypo-
sażanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Okrężnej w 
Suszcu oraz projekt Stowarzyszenia Footbal Project 
z Suszca – „W dzieciach piłkarska nadzieja”. Pomoc 
otrzyma też Uczniowski Klub Sportowy Avatar. W su-
mie udało się pozyskać od Fundacji JSW aż 45 tys. 
złotych dofinansowania.

- Celem Fundacji JSW jest wspieranie inicjatyw, 
które nie tylko poprawiają komfort życia lokalnych 

społeczności, ale także je aktywizują. W ten sposób 
budujemy coraz lepsze relacje między mieszkańcami 
gmin górniczych a JSW. Jest to dowód na to, jak ważna 
dla spółki jest społeczna odpowiedzialność biznesu – 
powiedział Artur Dyczko Prezes Fundacji JSW.

Powołana do życia w ubiegłym roku Fundacja JSW 
swoim działaniem obejmuje 16 gmin, na terenie których 
działa Jastrzębska Spółka Węglowa.

Fundacja JSW, Oprac. MP
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Przyznanie grantów przez Fundację JSW
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Badanie tomografem komputerowym na NFZ

Gminy przekazały pieniądze na nowy sprzęt

Szpi tal Powia towy w Pszczynie uzyskał kon-
trakt na wykony wanie badań tomo grafii kompu-
terowej na NFZ. Umowa z NFZ obow iązuje do 30 
czer wca 2024 roku, a jej wysokość wynosi ok. 57 
tys. zł miesięcznie.

Pac jenci mogą reje strować się oso biś cie lub za 
pośred nictwem osoby trze ciej od poniedzi ałku do 
piątku (z wyłącze niem dni świątecznych) od godz. 
8.00 do 16.00. Do rejes tracji konieczne jest skiero-
wanie.

- Mamy bardzo krótki czas oczeki wa nia na ter min! 
Serdecznie zapraszamy do naszej Pra cowni Tomo grafii 
Komputerowej – informują pracownicy szpitala.

Dla zainteresowanych, więcej informacji poniżej:

Pra cow nia Tomo grafii Komputerowej
Lokaliza cja: niski budynek
Piętro: I piętro
Kon takt do Pra cow ni Tomo grafii Komputerowej
e- mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 00 wewn. 230
Zabiegi, które możemy wykonać w Pra cowni 

Tomo grafii Komputerowej:
- TK móz gowia, 
- TK krę gosłupa (szyjnego, pier siowego, lędź-

wiowego),
- TK klatki piersiowej,
- TK jamy brzusznej i mied nicy małej,

Wspólne działanie gmin i powiatu zaowo-
cowało kolejnymi zakupami dla pszczyńskiej 
placówki. Sprzęty trafiły na blok operacyjny 
i do centralnej sterylizatorni.

W szpitalu jest już nowy defibrylator, czyli 
urządzenie wykorzystywane podczas reanimacji. 
Został zakupiony za ponad 27 tys. zł., a 34 tys. zł 
kosztowała myjnia ultradźwiękowa, która musiała 
zastąpić wysłużone urządzenie wykorzystywane 
do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Zakupione 
zostały także osłony radiologiczne dla personelu 

- angioTK, 
- TK kości i stawów, 
- pneu mo colon.

Możesz zare je strować się:
- oso biś cie,
- przez osoby trzecie.

Musisz z sobą zabrać:
- skierowanie,
- doku ment potwierdza jący ubez piecze nie 

zdrowotne,
- dowód oso bisty.

O czym trzeba pamię tać, zanim wykonasz 
badanie TK? Poniżej kilka wskazówek.

Do tomo grafii bez kon trastu nie musisz się w ża-
den sposób przy go towywać. Jeżeli chodzi o badanie 
z kon trastem, musisz być co najm niej 6 godzin na 
czczo, zabierz z sobą wynik z kreatyniny i na dwie 
godziny przed badaniem wypij ok. 1 litra wody.

Do bada nia pneu mo colon przy go tuj się pijąc 
2 dni wcześniej środek przeczyszcza jący i odga zowu-
jąc się, sto suj dietę lekkos trawną, a w dniu bada nia 
bądź całkowicie na czczo.

Prze ci wwskazaniem do poda nia kon trastu jest 
uczu le nie na kon trast i za wysoki poziom kreatyniny 
we krwi.

Prze ci wwskazaniem do tomo grafii jest ciąża 

i pacjentów, wykorzystywane na bloku operacyj-
nym podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich 
(ponad 20 tys. zł) oraz wózek endoskopowy do 
laparoskopii (13 tys. zł).

- Zakupy zrealizowaliśmy końcem ubiegłego 
roku. Są to potrzebne sprzęty, oczekiwane przez 
pracowników szpitala – mówi Grzegorz Nogły, 
członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. 

Wartość zakupionych urządzeń to niemal 
94 tys. zł. Sprzęt został zakupiony ze środków prze-
kazanych w ubiegłym roku przez gminy (51 tys. zł) 
oraz z budżetu powiatu pszczyńskiego (43 tys. zł).

(o ciąży poin for muj rejestratorkę!).
Trans port pac jen tów odbywa się we włas nym 

zakresie.
Szpital w Pszczynie, oprac. MP

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. do szpi-
tala trafiły urządzenia o wartości 688 tys. zł 
z dotacji pięciu gmin: Pszczyny, Miedźnej, Suszca, 
Goczałkowic-Zdroju oraz Kobióra. Był to aparat 
rentgenowski z ramieniem C do wykonywania 
zdjęć środoperacyjnych oraz wyposażenie poradni 
endoskopii.

Łącznie gminy przekazały dofinansowanie 
w wysokości 710 tys. zł. W październiku gmi-
na Pawłowice przeznaczyła 30 tys. zł na zakup 
defibrylatora. 

Powiat Pszczyński, oprac. MP
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Nowy sprzęt w pszczyńskim szpitalu

JSW w trosce o środowisko
Mało kto wie, że jednym z największych pro-

ducentów jadalnej soli warzonej w Polsce jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa. „Sól Dębieńska” 
zyskała uznanie zarówno polskich smakoszy 
jak również konsumentów w Belgii, Czechach, 
Słowacji i Austrii.

A wszystko to… z troski o środowisko na-
turalne.

SÓL DĘBIEŃSKA
Historia „Soli Dębieńskiej” sięga 1974 roku, 

kiedy to został oddany do ruchu Zakład Odsalania 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Produkcja 
soli realizowana jest tam poprzez proces przetwa-
rzania solanek uwalnianych z górotworu w trakcie 
prowadzenia robót górniczych w KWK Budryk oraz 
solanek gromadzących się w wyrobiskach byłej KWK 
Dębieńsko. Dzięki temu unika się odprowadzania 
do rzeki Bierawki silnie zasolonych wód, odpom-
powywanych z rejonów górniczych, przy jedno-
czesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli 
warzonej. Podstawą tego procesu jest unikatowa 
na skalę europejską technologia opracowana w USA 
i Szwecji. Jeżeli do tego dodamy bogate, ponad 45 
letnie doświadczenie, to otrzymujemy sól warzoną 
spożywczą o najwyższej jakości.

Obecnie ZOD należy do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, wchodzącego 

w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

- Troska o środowisko naturalne zawsze była 
jednym z priorytetów JSW, a system odsalania chro-
niący nasze rzeki przed nadmiernym zasoleniem jest 
jej istotnym elementem – oświadczył Jan Przywara 
Prezes Zarządu PGWIR

Solanki w pierwszej fazie są oczyszczane przez 
wieloetapową filtrację, następnie zatężane przy po-
mocy filtrów odwróconej osmozy. Wszystko kończy 
się procesem wyparnym, krystalizacją oraz susze-
niem. Zastosowana technologia pozwala zachować 
w składzie soli warzonej pożądane mikroelementy 
i minerały, takie jak magnez czy wapń. Stała granula-
cja i niski poziom wilgotności eliminuje konieczność 
stosowania chemicznych środków antyzbrylających, 
bez wpływu na długość jej przechowywania. 

Sól posiada atest soli spożywczej, dopuszczo-
nej do obrotu handlowego, wydany przez Państwo-
wy Zakład Higieny oraz Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. W 2018 r. „Sól Dębieńska” otrzymała 
Certyfikat Jakości i tytuł TOP PRODUKT oraz godło 
promocyjne Doceń Polskie®.

Rocznie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Re-
kultywacji przetwarza 1,6 mln m3 solanek, produkując 
około 70 tys. ton soli spożywczej. Większość trafia na 
nasze stoły w przyprawach lub przetworach mięsnych 
i warzywnych największych polskich producentów. 

Jedynie część produkcji przeznaczona jest do wytwo-
rzenia tabletki solnej używanej do uzdatniania wody, 
jak również w domowych zmywarkach.

- Delektując się smakiem potraw niewiele osób 
ma świadomość, że używa w kuchni soli otrzymanej 
z solanek kopalnianych. To doskonały przykład tego, 
że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) dotyczące ochrony środowiska natural-
nego, mogą osiągnąć komercyjny sukces, a ekologia 
i biznes mogą się doskonale uzupełniać – podsumo-
wał Jan Przywara Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji.

Fundacja JSW
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Proces powstawania soli warzonej
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W Suszcu o jakości powietrza i szpitalu
Pierwsze w tym roku posiedzenie konwentu 

włodarzy z powiatu pszczyńskiego poświęcone 
było przyszłości szpitala, ochronie powietrza oraz 
rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin 
Powiatu Pszczyńskiego odbył się 12 lutego w gminie 
Suszec. Tematyka dotyczyła m.in. ochrony powietrza. 
Włodarze zapoznali się z planami utworzenia na tere-
nie województwa Związku Powiatowo-Gminnego Ślą-
ska Energia, którego głównym celem będzie praca nad 
likwidacją niskiej emisji, poprawa jakości powietrza 
i warunków życia mieszkańców. O utworzeniu lokalnej 
wspólnoty energetycznej, opartej na innowacyjnym 
modelu wytwarzania, magazynowaniu, dystrybucji 
i zarządzania energią elektryczną i cieplną, mówił Józef 
Kruczek, radny Rady Powiatu Gliwickiego. Plany są 
szerokie i związane m.in. z realizacją elektrowni odna-
wialnych źródeł energii, tworzeniem farm wiatrowych, 
fotowoltaicznych czy magazynów energii. Założeniem 
związku jest wypracowanie przychodów dla samorzą-
dów oraz korzyści dla mieszkańców w postaci obni-
żenia kosztów za energię elektryczną. List intencyjny 
w sprawie przystąpienia do związku podpisało póki 
co sześć śląskich samorządów.

 Samorządowcom zostało zaprezentowane urzą-
dzenie do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza 
na terenach otwartych, tzw. EkoSłupek. Urządzenie 
ostrzega przed zanieczyszczeniami, informuje o sta-
nie powietrza oraz zbiera dane do analizy. EkoSłupki 
montowane są najczęściej przy parkach, szkołach, 
placach zabaw, boiskach czy szpitalach. Informują, 
w jakim powietrzu przebywamy, a mieszkańcy mogą 
podjąć decyzję, czy w danym miejscu, w danej chwili 
podejmować aktywność fizyczną. Początkiem roku 
dwa EkoSłupki zamontowane zostały w gminie Kobiór. 

Do montażu kilku urządzeń przymierza się powiat 
pszczyński.

 Podczas konwentu kontynuowane były roz-
mowy dotyczące przyszłości Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie. Dyrektor placówki, dr n. med. Marcin 
Leśniewski omówił pierwszy pełny rok działalności 
lecznicy, zagrożenia i perspektywy oraz wskazał, jak 
można podwyższyć szanse na przetrwanie szpitala.

Z danych przedstawionych przez dyrektora 
wynika, że w 2019 r. szpital udzielił pomocy miesz-
kańcom kilkudziesięciu gmin. Najwięcej pacjentów 
było mieszkańcami gminy Pszczyna, w dalszej kolej-
ności gmin: Miedźna, Czechowice-Dziedzice, Suszec 
i Goczałkowice-Zdrój. 

– W 2019 r. do zbilansowania bieżącej działalności 
placówki zabrakło nam prawie 4 mln zł. W 2020 r., mimo 
planowanych większych wpływów z kontraktu NFZ, bar-
dzo optymistycznie szacujemy, że zabraknie nam ok. 
3,2 mln zł. Szpital potrzebuje od 3 do 5 mln zł rocznie żeby 
przetrwać, od 5 do 10 mln zł, żeby przetrwać i realizować 
bieżące inwestycje oraz od 10 do 20 mln zł, żeby się rozwi-
jać – mówił dyrektor Leśniewski, który wskazał także 
na dużą dysproporcję pomiędzy miastami na prawach 
powiatu, które dysponują budżetami w wysokości ok. 
6 tys. zł na mieszkańca a powiatem pszczyńskim, który 
jest powiatem ziemskim, gdzie wysokość budżetu 
w przeliczeniu na mieszkańca wynosi ok. 1 tys. zł. Dys-
proporcję mogłaby wyrównać współpraca z gminami 
i utworzenie szpitala samorządowego.

 Starosta Barbara Bandoła podkreśliła, że od 
momentu ponownego uruchomienia szpitala w po-
łowie 2018 roku do końca 2019 roku powiat pszczyński 
przeznaczył ponad 10 mln zł na uruchomienie pla-
cówki, remonty budynku, zakupy sprzętu i dopłaty 
do bieżącej działalności. 

– Jestem bardzo wdzięczna za każdą pomoc gmin, 

bo dzięki niej możemy unowocześniać nasz szpital. 
W ubiegłym roku wsparcie gminnych samorządów wy-
niosło 740 tys. zł, w tym roku zadeklarowana pomoc 
wynosi już 550 tys. zł. Za te środki kupimy sześć nowych 
respiratorów – mówiła starosta.

 Burmistrz Dariusz Skrobol podkreślił, że te-
mat pomocy dla szpitala będzie poruszony na jed-
nym z następnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej 
w Pszczynie.

 Samorządowcy zapoznali się również z możli-
wościami działań Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na 
rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w zakresie 
uzależnień i pomocy społecznej. Fundacja prowadzi 
w Pszczynie poradnię leczenia uzależnień oraz miesz-
kania chronione, hostel dla uzależnionych w Bielsku-
-Białej oraz ośrodki readaptacyjne dla osób uzależnio-
nych w Bielsku-Białej i Pszczynie. Od ubiegłego roku 
poradnie leczenia uzależnień w Pszczynie i Bielsku-Bia-
łej działają w ramach kontraktu NFZ i mogą przyjąć 
znacznie więcej pacjentów. Dyrektor fundacji, Roman 
Wojnar zaproponował szerszą współpracę z ośrodkami 
pomocy społecznej i gminnymi komisjami rozwiązy-
wania problemów alkoholowych.

Podczas konwentu rozmawiano także o promocji 
gmin w Biurach Informacji Turystycznej prowadzonych 
przez Agencję Promocji i Rozwoju Ziemi Pszczyńskiej, 
organizacji na terenie powiatu pszczyńskiego Woje-
wódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz 
współpracy przy organizacji centrów opieki psychia-
trycznej. 

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu 
Pszczyńskiego to cykliczne spotkania samorządow-
ców, podczas których włodarze podejmują wspólne 
inicjatywy na rzecz mieszkańców powiatu pszczyń-
skiego. 

Powiat Pszczyński
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Remonty w GOK-u i remizo-świetlicach

Apel do właścicieli zwierząt domowych

W ostatnich miesiącach dużo się działo 
w Gminnym Ośrodku Kultury i jego placówkach. 
W GOK-u w Suszcu, poza metamorfozą elewacji, 
która wciąż trwa, w najbliższym czasie planowane 
jest malowanie kuchni. Do pomieszczeń kuchen-
nych zakupiono nową zmywarkę kapturową, piec 
konwekcyjny dwukomorowy, nowe piece gazowe, 
taborety gazowe oraz zmywaki. Wymieniono tak-
że stół i stoliki robocze, zakupiono nowy regał na 
naczynia, kloce masarskie i urządzenie do mielenia 
mięsa.

W Mizerowie, dzięki środkom z funduszu 
sołeckiego, zamontowano klimatyzację na sali, 

W związku z prowadzonymi w ostatnim cza-
sie kontrolami domostw, w których są zwierzęta 
domowe przez organizacje społeczne, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt, przypo-
mina się właścicielom o obowiązkach wynikają-
cych z przepisów prawa. Zgodnie z art. 9 ustawy 
o ochronie zwierząt – każdy kto utrzymuje zwierzę 
domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomiesz-
czenie chroniące je przed zimnem, upałami i opa-
dami atmosferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę po-
zycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody. Ponadto zabrania się trzymania zwierząt 
domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 
12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapew-
niający możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. 

Apeluję do właścicieli psów o przestrzeganie 
zasad określonych w Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Suszec z dnia 

a kuchnię wyposażono w zmywarkę kapturową, 
piec konwekcyjny jednokomorowy, kloc masarski, 
nowe stoły oraz regały. Dodatkowe ze środków GOK-
-u zakupiono piec gazowy i stoły robocze. W planach 
jest dalsza metamorfoza sali – malowanie boazerii, 
a w przyszłości także nowe okotarowanie sceny. 

Dużo dzieje się także w Rudziczce. Trwa remont 
remizy, finansowany ze środków pozyskanych przez 
gminę, natomiast dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mieszkańców miejscowości oraz środkom z funduszu 
sołeckiego, remontowana jest także kuchnia. Zosta-
ła ona odgrzybiona i pomalowana, położono także 
nowe kafelki na ścianach. W kuchni mają się pojawić 

27 lipca 2017 r., dotyczących osób utrzymujących 
zwierzęta domowe.

Regulamin zabrania:
a) wypuszczania psów bez dozoru oraz bez 

oznakowania umożliwiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna poza lokal lub nieruchomość, 
na której są utrzymywane,

b) wprowadzania zwierząt domowych na tereny 
przeznaczone na place gier i zabaw, siłowni tereno-
wych, do piaskownic dla dzieci oraz na tereny rekre-
acyjne, za wyjątkiem psów asystujących i zwierząt 
wykorzystywanych w terapiach.

Obowiązkiem właścicieli psów jest również 
dokonywanie corocznych szczepień psów przeciw 
wściekliźnie, a w przypadku prowadzenia hodow-
li psów rasy agresywnej, posiadanie stosownego 
zezwolenia. Uchylanie się właścicieli psów od sto-
sowania powyższych zasad może pociągać za sobą 
nałożenie stosownych mandatów karnych zgodnie 
z kodeksem wykroczeń.

nowe zmywaki, zmywarka kapturowa, patelnia elek-
tryczna, nowy taboret gazowy i nowe regały. Dzięki 
środkom pozyskanym przez nowo zawiązane KGW, 
udało się zakupić nowe szafki oraz naczynia. Przy-
gotowywane jest także nowe okotarowanie sceny. 

- Wiele sprzętów w placówkach było już naprawdę 
wysłużonych. Kuchnie potrzebowały remontów, a sale 
odświeżenia. Cieszę się, że dzięki współpracy z miesz-
kańcami udało się tak wiele osiągnąć. A jeszcze tyle 
przed nami! Cieszę się, że tak dobrze współpracujemy 
z mieszkańcami – mówi dyrektor GOK-u Katarzyna 
Krzempek.

MP

Organizacjami społecznymi, spełniającymi usta-
wowe kryteria (których statutowym celem działa-
nia jest ochrona zwierząt) są m.in. Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce z/s w Warszawie 
oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwie-
rząt OTOZ ANIMALS z/s w Gdyni. 

Inspektorzy reprezentujący wymienione po-
wyżej podmioty mają obowiązek przedstawie-
nia się, okazania stosownej legitymacji i podjęcia 
czynności kontrolnych po uzyskaniu zgody wła-
ściciela nieruchomości lub obecnego domownika.  
W sytuacjach newralgicznych (bezpośrednie zagro-
żenia zdrowia i życia zwierzęcia) inspektorzy mają 
prawo podejmowania czynności na nieruchomości 
bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela nieru-
chomości. W przypadku odmowy, wchodzą na nie-
ruchomość w asyście policji.

Proszę o zastosowanie się do niniejsze-
go apelu w trosce o bezpieczeństwo nasze  
i naszych dzieci.

Wójt Gminy Suszec
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II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgłoś kandydata do strażackich Oscarów!

Co to były za ferie!

Jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem 
propozycji zadania w Marszałkowskim Budżecie 
Obywatelskim, to najlepszy moment, by poznać 
jego założenia. 

W trakcie kampanii informacyjnej przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
odwiedzą każdy z siedmiu podregionów i opowiedzą, 
jakie możliwości daje MBO – jakie zadania można 

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich 
miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edu-
kacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, inte-
gracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście 
waszą OSP do Konkursu FLORIANY!

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych 
z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztanda-
rowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP promujące społeczną działalność stra-
żaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla sze-
roką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpie-
czeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych 

Bez śniegu, za to z mnóstwem atrakcji – tak 
można podsumować tegoroczne ferie z GOK-iem. 
Z pewnością nie było czasu na nudę. Dlatego na 
półkolonie i warsztaty nie brakowało chętnych – 
i to nie tylko z naszej gminy. 

Bajki robotów – czyli zbuduj własnego robota
W pierwszym tygodniu ferii w GOK-u królowały 

roboty. Ośrodek Kultury zaproponował młodszym 
mieszkańcom gminy tygodniowy wypoczynek, któ-
rego tematem przewodnim były BAJKI ROBOTÓW. 
Dzieci, zainspirowane przez charyzmatycznych pro-
wadzących i animatorów, zachęcano do poszukiwa-
nia własnych opowieści o robotach oraz wykonania 
swoich osobistych „mechanicznych przyjaciół” i za-
programowania ich. Następnie roboty stały się kanwą 
do wspólnego stworzenia filmu metodą animacji 
poklatkowej, do którego, podczas specjalnych warsz-
tatów, nagrano prawdziwe robo-dźwięki. 

Dzieci uczestniczyły także w licznych ciekawych 
grach, zabawach ruchowych, projekcjach bajko-
wych, filmowych oraz wybrały się do kina w Rybni-
ku. Spotkały się także z członkami OSP w Rudziczce, 
którzy opowiedzieli najmłodszym jak wygląda praca 
strażaka, odpowiadali na ważne pytania o bezpie-
czeństwo i zaprezentowali, jak wygląda od środka 
wóz bojowy. Uwieńczeniem tygodniowych półko-
lonii było spotkanie z rodzicami, podczas którego 
wyświetlono wspólnie nagrany film. Można go zoba-

zgłaszać, jakie materiały należy przygotować, jak 
wygląda proces naboru i realizacji zadań. W marcu 
zaplanowano następujące spotkania (miejsca i termi-
ny spotkań mogą ulec zmianie – bieżące informacje 
będą zamieszczane na stronie www.bo.slaskie.pl):

- 3.03 (wtorek), godzina 16:30 – Cieszyn, Zamek 
Cieszyn, Sala w Oranżerii, ul. Zamkowa 3 a, b, c

- 4.03 (środa), godzina 16:30 – Żory, Miejski Ośro-
dek Kultury, Dolne Przedmieście 1

miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tra-
dycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia 
waszych lokalnych społeczności.

Swoje zgłoszenia można wysyłać do 15 marca. 
Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane 
do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali 
finałowej 9 maja poznamy zdobywców prestiżowych 
statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody.

Można wziąć również udział w kategorii specjal-
nej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem 
jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego 
o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe 
i informacje o FLORIANACH można znaleźć na stronie 
www.floriany.pl.

KPPSP Pszczyna

czyć także na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury 
w portalu Facebook.

Kombinatorium artystyczne – warsztaty: 
Jak twierdzili organizatorzy: „Ktoś kiedyś powie-

dział, że życie to sztuka, a sztuka to życie – i my zdecy-
dowanie się z tym zgadzamy! Dlatego serdecznie za-
praszamy wszystkie dzieci od 8 roku życia i młodzież 
do udziału w warsztatach artystycznych, takich… 
bardzo życiowych.”

Co się działo w tym czasie? Uczestniczy stwo-
rzyli własne instrumenty muzyczne i na nich zagrali, 
pięknie udekorowali własne płócienne torby oraz 
koszulki, malując na nich swoje wzory, mieli możli-
wość uszycia i ozdobienia eko-woreczków, niezwykle 
przydatnych np. do przechowywania drobiazgów. 
Dzieci mogły także spróbować swoich sił w gotowa-
niu, przekonując się przy okazji, że przygotowanie 
nawet prostych posiłków to wielka sztuka. Poza tym 
mogły zbudować i ozdobić karmniki dla ptaków – tak 
potrzebne zwłaszcza zimą. 

Dzięki warsztatom dzieci miały okazję spędzić 
twórczo czas, przekonując się, że sztukę można wyko-
rzystywać na swój użytek w wielu dziedzinach życia 
i że jest nam ona na co dzień bliższa, niż mogłoby 
się wydawać.

Coroczna tradycja - BALE PRZEBIERAŃCÓW
To już tradycja, że w czasie karnawału GOK 

organizuje bale przebierańców. I to nie byle jakie, ale 
najlepsze w okolicy! Dlatego też do remizo-świetlicy 
w Mizerowie oraz na salę widowiskową w GOK-u przy-
były dzieci w przeróżnym wieku wraz z rodzicami, aby 
oddać się karnawałowemu szaleństwu, przygotowa-
nemu przez niezawodną Fabrykę Dobrych Pomysłów 
„Pozytywka” z Bielska-Białej. Temat przewodnim tego-
rocznych spotkań była „Zimowa Podróż po Europie”. 
Jak zwykle, dzieci bawiły się wybornie. Tańce, wspólne 
zabawy i mnóstwo śmiechu – to znaki rozpoznawcze 
karnawałowych bali w GOK-u. Nic dziwnego, że naj-
młodsi nie chcą, aby się kończyły, a rodzice bawią się 
na nich równie dobrze, jak ich pociechy.

MP
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Ferie to twórczy czas!

- 5.03 (czwartek), godzina 16:30 – Dąbrowa Gór-
nicza, Muzeum Sztygarka, ul. Legionów Polskich 69

 II edycja MBO rozpoczęła się 17 lutego. Podob-
nie jak w 2019 roku, mieszkańcy zdecydują o podziale 
10 milionów złotych. Propozycje zadań będzie można 
zgłaszać między 9 a 31 marca. Głosowanie odbędzie 
się na przełomie sierpnia i września, a wyniki pozna-
my do 30 września 2020 r.

UG Suszec

Rzuć okiem na Galerię OKO
Galeria OKO, mieszcząca się w korytarzu na 

pierwszym piętrze Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Suszcu, co roku gości kilkanaście wystaw. 
Tworzą je zarówno prace dzieci biorących udział 
w konkursach, jak i kolekcje fotografii, rękodzie-
ła czy malarstwa różnych artystów.

Przez cały marzec w galerii będzie można zo-
baczyć wystawę fotograficzną pt. „Tropem badaczy 
Zagłębia Dąbrowskiego”, autorstwa Roberta Garstki 
i Bartosza Gawlika. Jest ona efektem kilkuletniej 
obecności na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 

Na wystawę składają się zdjęcia archiwalne (po-
zyskane od muzealnych partnerów projektu oraz 
osób prywatnych) i fotografie wykonane współcze-
śnie, prezentujące wybraną obrzędowość doroczną 
i rodzinną, jak również tradycyjne budownictwo. 
Wystawa jest pokłosiem projektu etnograficzne-
go o charakterze dokumentacyjno-badawczym, 
zrealizowanego przez Regionalny Instytut Kultu-
ry w Katowicach (aktualnie Instytut Myśli Polskiej 
im. W. Korfantego).

W kwietniu Galeria OKO stanie się natomiast 
kolorowa i radosna za sprawą wystawy nadesłanych 

na konkurs kartek wielkanocnych. W zeszłym roku na 
konkurs nadeszło ich z całego kraju ponad 350, za-
pewne więc i ten rok będzie obfitował w dzieła mło-
dych artystów, których pomysłowość nie zna granic.

Galeria OKO jest otwarta zarówno dla wi-
dzów, jak i dla twórców, dlatego też suszecki 
GOK zachęca do kontaktu wszystkich, którzy 
chcieliby zaprezentować swoje prace. W sprawie 
wystaw można kontaktować się poprzez e-mail: 
lukasz@kulturasuszec.pl oraz telefonicznie: 32 212 
44 91 wew. 21.

(nsg)
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Marsz Śmierci

Pomógł, gdy inni nawet się nie zatrzymali...

W dniach 17 - 21 stycznia 1945 r. wyprowa-
dzono z obozu 56 tysięcy więźniów w pieszych 
kolumnach ewakuacyjnych. Główne trasy pro-
wadziły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd 
dalej więźniów transportowano do III Rzeszy. 

Szacuje się, że w pieszych kolumnach ewaku-
acyjnych zginęło nawet 15 tysięcy osób – z prze-
męczenia, wyziębienia lub od strzałów w tył głowy 
oddanych przez esesmanów. Główna trasa z Oświę-
cimia do Wodzisławia liczyła 63 km i wiodła przez 
miejscowości powiatu pszczyńskiego. W Miedźnej, 
Pszczynie, Brzeźcach, Studzionce, Suszcu i Paw-
łowicach znajdują się zbiorowe mogiły, kryjące 
szczątki pomordowanych lub zmarłych z wycień-
czenia więźniów. 

- Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj zebra-
li się w tym miejscu, aby oddać cześć i należną 
pamięć ludziom, którzy 75 lat temu tutaj, w tym 
miejscu tak bardzo cierpieli. Cierpieli z powodu 
drugiego człowieka. Dobrze, że nie zabrakło miesz-
kańców naszych ziem, którzy potrafili podać po-
mocną dłoń – mówiła Barbara Bandoła, starosta 
pszczyński.

Centralne obchody 75. rocznicy Marszu 
Śmierci w powiecie pszczyńskim odbyły się 
przy tablicy pamiątkowej mieszczącej się przy 
ul. Bogedaina w Pszczynie, gdzie oprawę arty-
styczną zapewnili uczniowie LO im. B. Chrobrego 

Pytany o przebieg wypadku w Piasku mó-
wił, że udzielania pierwszej pomocy nauczył się 
w wojsku. Dodatkowo dyspozytorka ze „112” 
instruowała go, co ma robić. Poza tym musiał 
pomóc, bo nikt inny się nie zatrzymał... Pan Ja-
cek jako jedyny udzielał pomocy 57-letniemu 
kierującemu, który zasłabł i zjechał z drogi. Inni 
kierujący jedynie zwalniali, aby spojrzeć na wy-
konywany przez niego masaż serca… W grud-
niu skromnemu mężczyźnie gratulowali m.in. 
starosta pszczyński, szef pszczyńskiej policji 
i komendant miejscowej straży pożarnej.

Informacja o zdarzeniu ukazała się na stronach 
internetowych 20 grudnia, zaledwie kilka minut po 
zdarzeniu. Komunikat dotyczył wypadku drogowe-
go, do którego doszło przed południem w Piasku 
na DK-1. Jadący tamtędy w kierunku Pszczyny 
57-letni mieszkaniec Goczałkowic-Zdroju zasłabł 
i zjechał z drogi. Całe zdarzenie widział wymie-
niony Pan Jacek Górka. Jechał w przeciwnym 
kierunku. To jednak nie przeszkodziło mu zatrzy-
mać samochodu, pokonać ruchliwe cztery pasy 
„jedynki”, zadzwonić na numer alarmowy i zdać 

w Pszczynie oraz uczestnicy zajęć Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 

- Chcemy dzisiaj kolejny raz uczcić pamięć ofiar 
Marszu Śmierci. Najgłębszy sens obchodzenia tej 
rocznicy to wspomnienie dramatu ofiar, nie po to, 
aby rozdzierać bolesne rany, budzić uczucie niena-
wiści i chęć odwetu, ale po to by oddać hołd ludziom. 
To dzień powrotu do przeszłości, która żyje i zmu-
sza nas do pamięci, myślenia i do odpowiedzial-
ności – podkreślał Stanisław Janosz, który wraz 
z młodzieżą zadbał o oprawę uroczystości.

Z okazji upamiętnienia kolejnej rocznicy mar-
szu została otwarta wystawa, przedstawiająca ludzi 
i historię pomocy, udzielanej więźniom podczas 
marszu. 

- Obecnie odchodzą ludzie, którzy byli świad-
kami tamtych czasów, dlatego tym bardziej jeste-
śmy zobowiązani do tego, aby tę pamięć pielę-
gnować. Przed nami więc zadania poszukiwania, 
odkrywania i przywracania pamięci o historiach 
i ludziach z nimi związanych – dodał Stanisław 
Janosz.

Samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele 
służb mundurowych, instytucji, organizacji oraz 
uczniowie szkół w całym powiecie po raz kolej-
ny uczcili pamięć ofiar marszu, składając kwiaty 
i znicze pod tablicą w Pszczynie, a także w zbioro-
wych mogiłach, znajdujących się na trasie Marszu. 
W uroczystościach brali udział także Włodzimierz 

relację dyspozytorce. Kobieta, aż do przyjazdu 
pierwszych służb, była w kontakcie ze zgłasza-
jącym. Pytała o aktualną sytuację, stan rannego 
mężczyzny i instruowała, co należy robić. Niestety 
okazało się, że nie obędzie się bez masażu sercu. 
Po konsultacji z dyspozytorką Pan Jacek przystąpił 
do resuscytacji. Jak wspominał, musiało to trwać 
bardzo długo, bo w pewnym momencie zaczął 
tracić siły. Nikt z przejeżdżających tamtędy kie-
rowców nie zatrzymał się, żeby mu pomóc, żeby 
go zmienić. Z pewnością był bardzo dobrze wi-
dziany z drogi – podobnie, jak stojący poza nią 
samochód 57-latka. Pan Jacek słyszał jedynie, bo 
nie miał czasu się przyglądać, że przejeżdżające 
samochody zwalniały. Kierowcy musieli więc wi-
dzieć, jak pochylony nad mężczyzną uciska jego 
klatkę piersiową i walczy o jego życie. Niestety nikt 
więcej nie zatrzymał się, aby pomóc w ratowaniu 
życia mężczyzny…

Na miejsce przyjechały ekipa karetki, straż 
pożarna oraz policja. Funkcje życiowe rannego 
mężczyzny zostały przywrócone, a 57-latek został 
przetransportowany do szpitala śmigłowcem po-
gotowia lotniczego.

Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Katowicach oraz Sławomir Pastuszka, który 
przeprowadził obrzędy modlitewne za dusze 
zmarłych.

- Większość ofiar spoczywających na naszej 
ziemi pozbawiono wszelkich form człowieczeń-
stwa. Ostatnim z elementów tożsamości człowieka 
jest imię i nazwisko. Dzisiaj po 75 latach naszym 
zadaniem jest postarać się przywrócić tym ludziom 
ich ostatnia namiastkę godności. Uznałem, że mu-
szę zrobić wszystko, aby te tożsamość tym ludziom 
przywrócić – mówił Sławomir Pastuszka, społecz-
ny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie, 
któremu na podstawie zachowanych świadectw 
i dokumentacji udało się przywrócić tożsamość 
dwóm kobietom, zamordowanym podczas marszu 
w Ćwiklicach. Są to Barbara Górecka z Warszawy, 
urodzona 7 listopada 1882 roku, numer obozowy: 
87742 oraz Magdalena Goedkoop z Amsterdamu, 
urodzona 18 marca 1893 roku, numer obozowy: 
76126. Spoczywają w masowym grobie na cmen-
tarzu św. Krzyża w Pszczynie.

Tego dnia samorządowcy, kombatanci i człon-
kowie pszczyńskiego Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego odwiedzili wszystkie mogiły, w których 
pochowano zmarłych więźniów na terenie zie-
mi pszczyńskiej. Przy grobach zgromadziła się 
młodzież okolicznych szkół z nauczycielami.

Powiat Pszczyński, oprac. MP

Pan Jacek jest bardzo skromnym człowiekiem. 
Podczas spotkania w pszczyńskim starostwie cały 
czas powtarzał, że tak trzeba... Był wzruszony, 
kiedy przyjmował gratulacje od przedstawicieli 
powiatu i służb mundurowych. W przekazanym 
mu podziękowaniu można było przeczytać, że 
niezwłocznie i bez wahania wydobył poszkodo-
wanego z pojazdu oraz przystąpił do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Zaznaczono również, że 
dzięki takiej postawie, przybyli na miejsce ratow-
nicy mogli kontynuować jego wysiłek ratowania 
ludzkiego życia. Poza przekazanymi mu gratula-
cjami, pisemnymi podziękowaniami i drobnymi 
upominkami, nie zabrakło również tych oznaczo-
nych logiem kampanii „Nie reagujesz-akceptujesz” 
i „Razem bezpieczniej”.

Także nasi Radni Gminy złożyli podziękowania 
i wyrazy uznania dla pana Jacka. Podczas stycznio-
wej sesji Rady Gminy wręczyli mężczyźnie kwiaty 
oraz dyplom uznania – w podzięce za uratowanie 
życia mieszkańcowi naszego powiatu. Podkreśla-
li także, że postawa pana Jacka była bohaterska 
i powinna stać się przykładem dla nas wszystkich.

Powiat Pszczyński, oprac. MP

WYDARZENIA NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2020
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zd
j. 

U
G

 S
us

ze
c

Spotkanie przy mogile to czas refleksji



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

Spotkania informacyjne:
> 24 lutego 2020, godz. 17:30
salka zajęciowa w Remizo-Świetlicy w Kryrach

> 3 marca 2020, godz. 17:30
salka zajęciowa w Remizo-Świetlicy w Rudziczce

> 13 marca 2020, godz. 17:30
salka rady sołeckiej przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Kulturalne Wydobycie
konkurs mikrograntowy

1.03-15.04.2020 NABÓR
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Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Masz pomysł na społeczne
działanie w Twojej okolicy?

Zgłoś swój projekt 
i otrzymaj dofinansowanie.

Weź sprawy
w swoje

ręce!

Kulturalne Wydobycie
konkurs mikrograntowy

1.03-15.04.2020 NABÓR
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WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE: 28 lutego 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Koszt: 25 zł / os.

ELIMINACJE LOKALNE
DO POZIOMU REGIONALNEGO: 9 marca 2020 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

KONKURS RECYTATORSKI

„MAŁY OKR 2020”
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„OKR 2020”
DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach kartki A5.

Termin dostarczania prac: upływa 13 marca 2020 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce dostarczania prac: biuro GOK w Suszcu.

Rostrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 
4 kwietnia 2020 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego. 

NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ
KONKURS

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



KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

15 kwietnia 2020 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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

„Jeszcze dalej niż 
  północ”
    reż. Dany Boon

18 marca 2020 r., sala widowiskowa GOK Suszec
KONKURS GŁÓWNY

- kategoria profesjonalna – godz. 18:15

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

KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

Projekcja filmów w ramach

8. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Animacji O!PLA. 
Konkurs główny/kategoria
profesjonalna.

18 marca 2020 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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

10-12 marca 2020 r., sala widowiskowa GOK Suszec
KONKURS TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS!

- kategoria przedszkola (3-5 lat) – godz. 9:00
- kategoria wczesnoszkolna (6-9 lat) – godz. 11:00

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



JARMARK
WIELKANOCNY

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

z Remigiuszem Rączką!

W programie:
- degustacja żurku 
   wielkanocnego 
   i faszerowanych jaj 
   przygotowanych przez 
   Remigiusza Rączkę,

- występy dzieci 
   i młodzieży z gminy 
   Suszec,

- konkursy z nagrodami,

- Łączka Zajączka 
   (warsztaty kreatywne 
   dla dzieci i dorosłych),

- Turniej Gier i Zabaw 
   Wielkanocnych,

- malowanie twarzy 
   i skręcanie balonów,

- Drzewko Dobrych 
   Życzeń,

- stoiska rękodzielnicze,

- smakołyki przygotowane 
   przez KGW z Suszca 
   i Rudziczki,

- planszówki & quilling,

- pokaz akrobatyki 
   i tańca, animacje 
   sportowe dla dzieci -
   Empire of Dance 
   i Active Pawłowice.
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4 kwietnia 2020
od godz. 14:00

Plac Odnowy
w Suszcu

4 kwietnia 2020
od godz. 14:00

Plac Odnowy
w Suszcu



„Pchła Szachrajka”
Teatr Żelazny z Katowic

5.04.2020, godz. 16:00, sala widowiskowa GOK w Suszcu
cena: 10 zł

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

Wyst ępują:
Marta Marz ęcka i Piot r Wiśniewski

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

AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!

Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Koszt: 20 zł / miesiąc

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:

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

Zajęcia w godzinach od 10:00 do 12:00:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
6.02, 27.02, 19.03, 23.04, 14.05

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
12.02, 3.03, 25.03, 29.04, 20.05

salka Rady Sołeckiej w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
19.02, 11.03, 1.04, 15.04, 27.05

Zajęcia w godzinach od 15:00 do 17:00:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
5.02, 26.02, 18.03, 22.04, 13.05

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
19.02, 11.03, 1.04, 29.04, 27.05

salka przy kościele w Radostowicach:
12.02, 4.03, 25.03, 15.04, 6.05

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

f

XXVII Regionalny 
Przegląd Pieśni 

„Śląskie 
Śpiewanie” 
im. pro . Adolfa Dygacza

Eliminacje rejonowe
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
7 maja 2020 r., godz. 10:00

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia należy wysłać przez system 
on-line dostępny na stronie: 
www.zespolslask.pl

Szczegółowe informacje na stronie:
www.kulturasuszec.pl

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

Spektakl „Piraci” w wykonaniu Grupy Teatralnej GROSZKI
(Teatr Sztuk w Jaworznie)

22.03.2020, godz. 16:00, sala widowiskowa GOK w Suszcu
cena: 10 zł

Spektakl połączony

z lekcją teatralną i konkursami

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu
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Suszec – gmina ludzi aktywnych!
Choć w kalendarzu dopiero luty, to w powie-

trzu czuć już wiosnę, a wraz z nią przypływ chęci 
i sił do działania. Warto więc pomyśleć o tym, 
aby wraz z pierwszymi promieniami wiosenne-
go słońca nie tylko zrobić porządki w ogródku 
czy umyć okna, ale też zadziałać na rzecz swojej 
społeczności.

Chęci do działania w naszej gminie zdecydo-
wanie są. Widać prężnie działających sołtysów, rady 
sołeckie i radę osiedlową w Suszcu, młodzież zgro-
madzoną w Klubie Działań Pozytywnych, mieszkanki 
gminy rozwijające koła gospodyń wiejskich, zawsze 
gotowych do niesienia pomocy strażaków z ochot-
niczych straży pożarnych, wolontariuszy skupionych 
w fundacjach i stowarzyszeniach, osoby włączające 
się w działania akcyjne, jak Sztab WOŚP, Szlachetna 
Paczka czy Dzień Dawcy Szpiku.

Orędowników społecznej aktywności jest co-
raz więcej – i to bardzo cieszy. To właśnie wszystkim 
tym, którzy chcą coś robić, zmieniać otaczający ich 
świat i prowokować uśmiechy na twarzach dużych 
i małych, dedykowany jest konkurs mikrograntowy 
Kulturalne Wydobycie, organizowany przez GOK 
w Suszcu. Już po raz piąty będzie można zdobyć 
środki finansowe i wsparcie organizacyjne w realizacji 
swoich pomysłów. Co można zrealizować? Wszelkie 
działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, 
edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dzie-
dzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwór-
czym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. 
Inicjatywy, które mają wymiar kulturalno-społeczny, 
więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotka-
nia, wydarzenia, itp.

Aby ułatwić start w konkursie, GOK zachęca do 
udziału w spotkaniach informacyjnych, na których 

będzie można zapytać o wszelkie szczegóły, 
skonsultować pomysł czy wypełniony już wniosek, 
poznać innych chętnych do działania. Spotkanie 
odbędzie się 13 marca o 17:30 w salce rady sołec-
kiej przy Szkole Podstawowej w Kobielicach. To też 
pierwsza okazja, aby usłyszeć o tegorocznej edy-
cji Dni Sąsiada, które również na dobre zagościły 
w kulturalno-społecznym kalendarzu naszej gminy.

Co do tej pory działo się w ramach Kulturalnego 
Wydobycia? Przez ostatnie 4 edycje zrealizowano 
szereg różnorodnych inicjatyw dla różnych grup. 
Malowano wspólnie graffiti na osiedlowych gara-
żach, zorganizowano wymianę ubrań w ramach Swap 
Party, przeprowadzono warsztaty stolarskie, kulinar-
ne czy ekologiczne dla dzieci, spotkania dla kobiet 
przy dźwiękach mis i gongów, pokaz tradycyjnych 
sianokosów, spotkania zielarsko-kulinarne… Działo 
się naprawdę wiele!

Drugim rodzajem inicjatywy, w której ludzie dzia-
łają dla innych i z innymi, są Dni Sąsiada. Ogłaszane 
rokrocznie w maju przez suszecki GOK zyskały już so-
bie wierne grono fanów. Na czym polegają? Pomysł 
na świętowanie Dnia Sąsiada powstał w 1999 roku 
we Francji i szybko zyskał wielu zwolenników w całej 
Europie. Oficjalnie obchodzimy go co roku w ostat-
ni wtorek maja, jednak o sąsiadach warto pamiętać 
zawsze – stąd koncepcja znacznie dłuższego święto-
wania, które zdecydowanie przypadło do gustu miesz-
kańcom naszej gminy, nieprzerwanie od 2017 roku.

Dzień sąsiada to świetna okazja, żeby pogłębić 
relacje i spędzić czas z osobami mieszkającymi obok 
nas. Nieważne, czy będzie to grill, rozgrywki w karty 
i planszówki, kuchenne degustacje, potańcówka, 
lokalna wyprawa turystyczno-krajoznawcza – najważ-
niejsze, aby spędzić razem czas. Niejednokrotnie od 
zwykłego „Dzień dobry, co słychać?” rozpoczyna się 

długoletnia przyjaźń i okazja do działania – możemy 
zacząć realizować wspólne cele, znaleźć towarzysza 
do wspólnego hobby, a nawet wpłynąć na rozwój 
naszego otoczenia.

Kolejną odsłonę działania rozpoczął w tym roku 
Klub Działań Pozytywnych, który funkcjonuje nie-
przerwanie od 2011 r., a obecnie skupia 30 wolon-
tariuszy i wolontariuszek. Wraz z nowym rokiem KDP 
wyznaczyło sobie nowe obszary działania: animacje 
dla dzieci podczas wydarzeń kulturalnych czy wa-
kacji, wolontariat podczas wydarzeń kulturalnych 
w postaci pomocy organizacyjno-technicznej, rozwój 
(szkolenia dedykowane wolontariuszom) oraz utwo-
rzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Plany są ambitne, 
tak jak nasza młodzież! Klub Działań Pozytywnych to 
przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą realizować 
swoje pomysły, a także rozwijać zainteresowania 
i postawy obywatelskie. 

Sposobów pomagania i zmieniania świata na 
lepsze jest wiele. Czasem wystarczy spotkać się 
z sąsiadem, czasem zorganizować w kilka osób coś 
większego, a ci, którym praca społeczna weszła 
w krew, mogą dołączyć do już działających grup 
czy organizacji, bo zdecydowana większość z nich 
chętnie nawiązuje współpracę z nowymi osobami. 
Do wspólnych działań zaprasza również suszecki 
GOK – zarówno do wzięcia udziału w Kulturalnym 
Wydobyciu czy Dniach Sąsiada, jak i do współpracy 
podczas organizowanych wydarzeń w sali i w ple-
nerze. Na nowych wolontariuszy stale czekają także 
schroniska i organizacje ratujące zwierzęta.

Nieograniczone możliwości pomagania, a przy 
tym i samorealizacji, zachęcają do podjęcia własnych 
działań. Pamiętajmy, że wolontariat zmienia świat – 
i to zdecydowanie na lepsze!
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Tradycyjne sianokosy

Canticum Novum znów triumfuje! 
Canticum Novum regularnie triumfuje w róż-

nych konkursach i przedsięwzieciach. Tym razem 
- w Rzeszowie. 

Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pa-
storałek to młody, aczkolwiek bardzo prężny konkurs, 
którego pierwsza edycja miała miejsce w 2014 r. 

Jest pierwszym konkursem na Podkarpaciu, 
skierowanym do zespołów wokalnych i orkiestr. Or-
ganizatorem Festiwalu jest Studium Muzyki Liturgicz-
nej w Rzeszowie, które do dnia dzisiejszego pełni tę 
rolę. Festiwal zawsze odbywa się w styczniu, a od 
czterech ostatnich edycji: zawsze w ostatnią sobotę 
stycznia. W tym roku Festiwal odbył się 25 stycznia. 
Po raz pierwszy uczestniczył w nim suszecki chór 
Canticum Novum pod dyrekcją Szymona Cichonia. 

Dzięki pięknemu wykonaniu kolęd oraz doskonałej 
interpretacji, chórzystom udało się uzyskać 96 na 100 

punktów i zająć I miejsce w swojej kategorii, otrzymu-
jąc także nagrodę ufundowaną przez JE Ks. Biskupa 
Jana Wątrobę.

Nagrodzeni tak skomentowali fakt zwycięstwa 
na swoim fanpage’u na Facebook’u:

„I NAGRODA w VII Międzynarodowym Konkursie Ko-
lęd i Pastorałek w Rzeszowie 2020! Zdobyliśmy 96 punktów 
na 100 i spośród 16 chórów w naszej kategorii byliśmy 
NAJLEPSI! Nasza radość nie ma granic, tym bardziej, że 
był to nasz debiut w konkursie o randze międzynarodowej! 
Dziękujemy Organizatorom – Diecezjalnemu Studium Mu-
zyki Kościelnej w Rzeszowie – za możliwość uczestnictwa 
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu za mecenat!”

Gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne 
nagrody!
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Laureaci Festiwalu
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Koniec rozgrywek Ligi Futsalu

Zaśpiewali hymn w szkole w Suszcu

Zakończyły się rozgrywki Ligi Futsalu sezo-
nu 2019/2020 rozgrywane w trzech halach spor-
towych: w Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju 
i w Suszcu.

Futsal to odmiana piłki nożnej rozgrywanej 
w hali sportowej. Przepisy gry są nieco zmodyfi-
kowane (mniejsza ilość graczy, krótszy czas gry, 
inne obuwie) w porównaniu do klasycznej piłki 
nożnej, której mecze rozgrywane są na boiskach 
trawiastych. Głównie ze względu na specyfikę miej-
sca rozgrywania meczów, obowiazują inne zasady 
i przepisy. 

18 lutego 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Suszcu po raz drugi wzięli udział w Ogólno-
polskim Konkursie Pieśni Patriotycznej „Do Hymnu”.

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół 
podstawowych organizowany przez Narodowe Cen-
trum Kultury z okazji odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Do konkursu tego zakwalifikowało się 300 szkół 
z całej Polski. Zadaniem konkursowym było wspólne 
wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szko-
ły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pie-
śni hymnicznych a'capella w określonych przez jury 
tonacjach i z pamięci. Uczniowie szkoły podstawowej 

W Lidze naszą gminę reprezentowały 3 drużyny: 
w I Lidze były to Kryry oraz Związek Górnośląski Su-
szec. W II Lidze zadebiutowała drużyna oparta w du-
żej mierze o mieszkańców Suszca, a nosząca nazwę 
Rycerze Ortalionu. Ta ostatnia drużyna zapewniła 
sobie awans do I Ligi, gdzie zobaczymy ją w przy-
szłym sezonie. Natomiast w I Lidze w ostatniej kolejce 
spotkań doszło do ważnych i rozstrzygających kla-
syfikację końcową spotkań. Kryry, po rewelacyjnym 
początku rozgrywek, niestety nie zdołały utrzymać 
dobrej passy do końca. W ostatnim spotkaniu, po 
bardzo wyrównanym meczu, ostatecznie drużyna 
musiała opuścić podium rozgrywek. Jednak mimo to 

w Suszcu wykonali następujące pieśni: Hymn państwo-
wy, „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”.

W konkursie wzięło udział 343 uczniów z klas 1-8. 
Występ został zarejestrowany przez jury w formie dźwię-
ku i obrazu. Wyniki przesłuchań zostaną opublikowane 
po przesłuchaniach wszystkich zgłoszonych szkół.

Przesłuchania konkursowe: 17-20 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 kwietnia 2020 r.
W skład jury w województwie śląskim wchodzili: 
- Prof. dr hab. Wiesław Delimat
- prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
Uczniów do konkursu przygotowała p. Alicja 

Pastuszka-Koczar.
SP Suszec, Alicja Pastuszka-Koczar

czwarte miejsce w rozgrywkach I Ligi to duży sukces. 
Związek Górnośląski Suszec w ostatnim spotka-

niu bronił się przed spadkiem, bo matematycznie 
było to jeszcze możliwe. Jednak suszczanie wzięli 
sprawy w swoje ręce i ostatni mecz wygrali wysoko 
5:2, zapewniając sobie nie tylko pozostanie w I Lidze, 
ale i awans na 6 miejsce w tabeli. Wszelkie informa-
cje dotyczące Ligi Futsalu, takie jak wyniku i skła-
dy drużyn, są dostępne na stronie POSiR Pszczyna 
w zakładce LF. 

Gratulujemy drużynom osiągniętego wyniku 
i czekamy na początek rozgrywek w przyszłym sezonie.

GOS Suszec

WYDARZENIA / SPORT NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2020
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Związek Górnośląski Suszec
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Drużyna z Kryr
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Rycerze Ortalionu

Kolejny rekord na WOŚP w Suszcu!
Tradycyjnie już, 12 stycznia w całej Polsce za-

grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz 
kolejny w zbiórkę włączył się także Sztab w Suszcu. 
Tym razem znów udało się pobić rekord.

 Wolontariusze zebrali 24.328,44 złotych, czyli 
niemal o 4 tysiące złotych więcej niż podczas zeszło-
rocznej zbiórki. Podczas tegorocznego finału zbierano 
środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących róż-
nego rodzaju operacji. 

Nasz gminny sztab liczył ponad 35 wolontariuszy. 
Przez cały dzień na terenie całej gminy prowadzono 
zbiórki pieniędzy. Mieszkańcy przybyli także do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Suszcu, gdzie zorganizowano: 

przedstawienie jasełkowe Przedszkola Publicznego 
w Suszcu, warsztaty kreatywne dla dzieci, popisy 
fortepianowe i gitarowe, występ zespołu taneczne-
go K-BOOM, wirtualną przejażdżkę rowerem z UKS 
Krupiński Suszec.

Oczywiście, podczas imprezy odbyły się także licy-
tacje gadżetów WOŚP-owych. Mieszkańcy i uczestnicy 
WOŚP okazali się bardzo hojni. W ramach 28. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszcu udało 
się uzbierać rekordową kwotę – 24.328,44 złotych!

- Dziękujemy, że tak liczne przybyliście na finał! Dzię-
kujemy wolontariuszom i wszystkim dobrym duszom, 
które pomogły w organizacji 28. Finał WOŚP w Suszcu 
– komentują przedstawiciele Sztabu. 

Oprac. MP

zd
j: 

G
O

K 
Su

sz
ec

Wolontariusze podczas zbiórki
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Wspólne śpiewanie Hymnu

Sukces na Festiwalu Języków Obcych
Wielkim sukcesem zakończył się udział 

ósmoklasistów w VIII Festiwalu Języków Obcych 
w Pawłowicach. 

W klasyfikacji drużynowej ośmioosobowa dru-
żyna w składzie: Małgorzata Filipowska, Jacek Kry-
mer, Monika Pabiś, Aleksandra Szkołda, Zuzan-
na Waleczek, Błażej Wyleżoł, Paulina Zabrzeska 

i Szymon Zeller zajęła w tym konkursie I miejsce. 
Ponadto, Ola Szkołda zajęła I miejsce w klasyfi-

kacji indywidualnej. 
W trakcie festiwalu uczniowie brali udział w warsz-

tatach językowych prowadzonych przez native speake-
ra z Irlandii oraz wolontariuszki z Meksyku i Rumunii, 
w czasie których mieli okazję do zdobywania punktów. 

W kolejnym etapie zawodnicy rozwiązywali quiz języ-
kowy online. W festiwalu uczestniczyło 10 szkół.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będą warsztaty 
językowe prowadzone przez Jima McCarthy z Irlandii 
na terenie szkoły, zaś najlepszy uczeń otrzymał warto-
ściowy bon do Decathlonu. GRATULUJEMY!

SP Suszec
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12. suszecka Noc z Andersenem
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po-

nownie zaprasza chętne dzieci (w wieku 7-13 
lat – uczniów placówek oświatowych Gminy 
Suszec) na kolejne biblioteczne „nocowanie”.  
Akcję zapoczątkował czeski Klub bibliotek dziecię-
cych Związku Bibliotekarzy i Pracowników Informacji 
w celu upamiętnienia dnia urodzin duńskiego baśnio-
pisarza H.Ch. Andersena i wspólnego świętowania 
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (ustano-
wionego w 1967 r. przez IBBY – Międzynarodową Izbę 
ds. Książek dla Dzieci). 

W programie: z pewnością spektakl teatralny 
promujący czytelnictwo i warsztaty literackie z Aliną 

Przydatek. Aby wziąć udział w tej imprezie bibliotecznej, 
należy wcześniej (do 20 marca) zgłosić się do biblioteki 
w Suszcu (ul. Ogrodowa 22), gdzie rodzic podpisuje 
zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w tym (raczej) 
niespaniu. Dzieci zostaną ubezpieczone. Opiekę nad 
nimi sprawować będą bibliotekarze i nauczyciele. 

Rozpoczynamy w piątek 27 marca br. o 20.00. 
Przywozimy ze sobą śpiwór, poduszkę, karima-
tę, kanapki i napoje. Dzieci „zwracamy” w sobotę 
28 marca o 8.00.

Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt: 
tel. 32 4488692, e-mail: gbp@suszec.pl. 

G. Folek

Zagraj z nami planszówkami
Za nami zajęcia w czasie ferii zimowych. 

Sprawdziły się warsztaty quillingowe, gdzie 
z cienkich pasków papieru i przy pomocy nawi-
jaków z igłą obecni tworzyli prace plastyczne. 

Uczestnicy byli też ciekawi zawartości magicz-
nych skrzynek (z zestawem sprzętu dla młodego 
iluzjonisty). W międzyczasie serwowano lektury 
w wersji ilustracji narracyjnych, przedstawianych 
za pomocą małego teatrzyku zwanego kamishi-
bai. Użyto też obrazkowych kart dialogowych. 
Kto zechciał, mógł wypożyczyć do domu worek 
sensoryczny (z książką, zabawką i grą).

 Na ten czas (zimowy?) zakupiono także nowe 
gry planszowe. Przebojem okazała się gra „Bingo”, 
„Zrób hamburgera” i „Sekretny kod”. Starsi wole-
li pomedytować przy grze „Mrowisko” i „Agenci”. 
Z nich oraz wielu innych będzie można nadal ko-
rzystać. Kiedy? Oczywiście każdego dnia w godzi-
nach otwarcia biblioteki, od 9.00 do 19.00. 

Ale miłośników gier planszowych, lubią-
cych rywalizację , ekscytujących się rozwią-
zywaniem kodów, szyfrów i zagadek, zapra-
szamy do wspólnej zabawy w każdy piątek od 
godz. 16.00 do 18.00.

 G. Folek

INFORMACJE / SPORTNUMER 2 (307)

Kurs komputerowy dla seniorów

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Olimpiada Przedszkolaków

Jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna po-
nownie zaprasza dorosłych, a szczególnie osoby 
w wieku 50+, do uczestnictwa w bezpłatnym 
kursie „Podstawy obsługi komputera”. 

GOS Suszec zaprasza do udziału w Gminnym 
Turnieju Piłki Siatkowej. Celem turnieju jest czynne 
spędzanie wolnego czasu w okresie wolnym od nauki 
przez młodzież i dorosłych z terenu gminy Suszec. 
Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia należy 

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu serdecz-
nie zaprasza reprezentacje przedszkoli z terenu 
gminy Suszec do udziału w Olimpiadzie Przed-
szkolaków, która odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. 
(niedziela) w hali sportowej w Suszcu.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć w maju (po 
zebraniu minimum 10 osób). Będziemy spotykać 
się 2 razy w tygodniu, w godz. od 17.00 do 19.00. 
Zakończenie: koniec czerwca/początek lipca.

dokonać do 27 marca 2020 r. do godziny 15.00 na 
email: sport@hala-suszec.pl. Turniej rozpocznie się 
o godz. 14.00 w dniu 28 marca 2020 r. (sobota) w Hali 
Sportowej w Suszcu. Drużyny zobowiązane są stawić 
się na godzinę 13.45. Uczestnikami rozgrywek mogą 

Olimpiada Przedszkolaków ma na celu krze-
wienie ducha sportowego wśród najmłodszych, 
dając możliwość uczestnictwa w rywalizacji spor-
towej z udziałem rodziców jako kibiców. 

Wierzymy, że ta impreza sportowa dostarczy 

Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece 
w Suszcu (od piątku do poniedziałku, 9.00-19.00), 
e-mailowo: gbp@suszec.pl lub tel. 32 4488692.

G. Folek

być wszyscy sympatycy siatkówki zamieszkali w gmi-
nie Suszec. W wyjątkowych przypadkach zawodnicy 
spoza gminy Suszec mogą wziąć udział w turnieju, 
ale tylko za zgodą Organizatora i pozostałych uczest-
ników turnieju. 

GOS Suszec

nam wszystkim, a w szczególności przedszkola-
kom, dużych emocji sportowych i niezapomnia-
nych wrażeń.

Hala Sportowa Suszec
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Ferie w bibliotece

Dołącz do Związku Emerytów!
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło 

Suszec to organizacja, która od lat z powodzeniem działa 
w naszej gminie. Oferuje seniorom nie tylko możliwość 
spędzenia wspólnie czasu, ale też mnóstwo atrakcji, cie-
kawych spotkań i wyjazdów. Od lat starsi mieszkańcy 
mogą zwiedzać ciekawe zakątki naszego kraju i Europy. 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza do 
swojego grona wszystkich chętnych. 

Będąc członkiem koła, zyskujemy możliwość 
uczestnictwa w rozmaitych imprezach. Na 2020 r. zapla-
nowano 3 spotkania i zebrania ogólne: 18 marca spo-
tkanie informacyjne połączone z Dniem Kobiet; 22 lipca 
Tradycyjny Festyn Lipcowy na Gwarusiu; 16 grudnia 
Zebranie Sprawozdawczo-Opłatkowe. 

Oprócz spotkań, ZERiI koło Suszec zaprasza wszyst-
kich chętnych na wyjazdy na wczasy i wycieczki. W tym 
roku zaplanowano trzy wyjazdy na wczasy w terminach: 

29 maja – 10 czerwca do Władysławowa (koszt 1600 
zł/osoba); 31 sierpnia – 12 września do Pogorzelicy 
(koszt 1565 zł/osoba); 18 – 28 września do Chorwacji 
(koszt 1640 zł/osoba). Poza wczasami, można skorzystać 
także z wycieczek krajowych i pielgrzymek. W tym roku 
emeryci planują wyjazdy: 15 kwietnia na tradycyjną 
pielgrzymkę do Częstochowy i Gidle (koszt 50 zł/oso-
ba); 13-14 maja na wycieczko-pielgrzymkę do Lichenia 
(koszt 185 zł/osoba); 13 lipca na pielgrzymkę do Turzy 
Śląskiej i Pszowa (koszt 50 zł/osoba); 12 sierpnia na 
wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Gliwic (koszt 
135 zł/osoba); 1-2 października na wycieczkę tury-
styczno-krajoznawczą do Bieszczad (koszt 415 zł/osoba).

Zarząd Związku serdecznie zaprasza do dołącze-
nia do grona członków ZERiI. Zaprasza także wszyst-
kich chętnych, nie tylko członków koła, do wzięcia 
udziału w wyjazdach, które organizuje. Wszyscy 

zainteresowani, mogą poznać więcej szczegółów pod-
czas dyżurów Zarządu koła, które odbywają się w tym 
roku w GOK-u (w miejscu dawnego GCI). 

Plan dyżurów przedstawia się następująco (I po-
łowa roku – dyżury w godz. 9.00-11.30; druga połowa 
roku – dyżury w godz. 9.00-11.00):

- Marzec: 4, 18 (Dzień Kobiet), 25
- Kwiecień: 1, 22
- Maj: 6, 20
- Czerwiec: 10, 24
- Lipiec: 8, 22 (Festyn)
- Sierpień: 5, 19
- Wrzesień 9, 23
- Październik: 7, 21
- Listopad: 4, 18
- Grudzień: 9, 16 (spotkanie opłatkowe)

Oprac. MP



małżeńskich ani żadnych innych. Twierdzę po pro-
stu, że czasem dobrze wiemy, że podjęcie jakiegoś 
naszego konkretnego działania jest dobre i coś do-
brego nam przyniesie, ale blokuje nas strach, który 
powoduje, że stoimy w martwym punkcie. Znakomity 
hokeista ligi NHL Wayne Gretzky powiedział kiedyś: 
„Pudłujesz za każdym razem, kiedy nie wykonujesz 
strzału”. To proste i genialne zarazem zdanie. Podej-
mując decyzję, trzeba liczyć się z ryzykiem i wyjściem 
ze swojej strefy komfortu, ale nie odkrywam niczego 
nowego, mówiąc, że tylko nie bojąc się czegoś stracić , 
możemy coś zyskać. Może nasz bohater bał się stracić 
odrobinę niezależności? Może bał się zmian? Może 
lękał się odrzucenia? A czego Ty się boisz, kiedy nie 
potrafisz ruszyć z miejsca?

 Jeśli nawet swoim postępowaniem wywołamy 
efekt, który odczuwamy jako stratę, to czasem oka-
zuje się, że to tylko nasze wrażenie, bo przecież nie 
zawsze to, czego chcemy, jest tym, czego potrzebu-
jemy. Problem w tym, że nie potrafmy na nasze po-
trzeby i pragnienia realnie spojrzeć, a zachowujemy 
się często jak małe dziecko, które tupie nóżką i musi 
dostać to, czego żąda. Bardzo często okazuje się, że 
to co tracimy, jest niczym w porównaniu z tym, co 
otrzymujemy w zamian. Jednak trzeba podjąć wspo-
mniane wyżej ryzyko, uruchamiające ciąg zdarzeń, 
który pozwoli się nam o tym przekonać. Znam powyż-
szy mechanizm z własnego doświadczenia. Nie speł-
niło się wiele moich marzeń. Nie zostałem sławnym 
muzykiem, co zawsze wydawało mi się tym, co da mi 
szczęście i spełnienie. Dużą rolę ma tu też moje ego, 
które chciało się karmić uwielbieniem tłumów. Kto nie 
lubi, kiedy się nim zachwycają, prawda? Życie ciągle 
uczy mnie pokory, bo nie dostałem wielu rzeczy, które 
wydawały się tym, czego pragnę. Dostałem za to od 
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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 Czytelni-
kami „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Cieszmy się czasem, jaki jest nam dany i wy-
korzystajmy go najlepiej, jak umiemy. Jutro może 
nas tu już nie być. 

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Przeczucia i skok na bungee”

Pamiętam bardzo dobrze film „Wiecznie młody” 
z Melem Gibsonem w roli głównej. Grany przez nie-
go bohater, przez chwilę wahania, traci na długie lata 
szansę na miłość. Decyduje się poczekać jeszcze jeden 
dzień, a może tylko chwilę, by oświadczyć się swojej 
ukochanej i pozwala jej wyjść z kawiarni, w której razem 
siedzą. Robi to, by zadzwonić po wsparcie w tej sprawie 
do przyjaciela. W tym czasie jego ukochaną potrąca 
samochód i kobieta na długi czas zapada w śpiączkę, 
a on, kierowany rozpaczą, podejmuje decyzję, która za-
waża na całym jego życiu. Film wieńczy happy end, bo 
przecież wiele trudnych okoliczności prowadzi w końcu 
do czegoś dobrego. Słuchając jednak wewnętrznego 
Głosu, który dobrze nam podpowiada, można dojść do 
celu o wiele szybciej, unikając wielu cierpień po drodze. 
Czasem te życiowe wyboje mają nas czegoś nauczyć 
i pomóc nam coś zrozumieć, a czasem okazuje się, że 
były zupełnie niepotrzebne. Szczególnie, że sami, swo-
imi decyzjami budowaliśmy je na swojej drodze.

 Nie sugeruję Wam w żadnym wypadku 
pochopnego decydowania – ani w sprawach 

Boga wspaniałe dzieci, kochającą żonę i wiarę, która 
trzyma mnie na powierzchni, mimo, że wcześniej wiele 
razy wydawało mi się, że życiowo tonę. Dostałem też 
możliwość dzielenia się z innymi tą wiarą i pogląda-
mi. To dużo, prawda? Wielu ludzi kurczowo trzyma 
się swoich utartych ścieżek, nie spodziewając się, że 
mogą się pozytywnie zaskoczyć, kiedy te ścieżki zmie-
nią. Okaże się wówczas, że rozwiązania swoich trosk 
mieli przed samym nosem, tylko nie mogli uwierzyć 
w to, że one bywają takie proste. Trzeba tylko wziąć 
głęboki wdech i podjąć ryzyko. Jeśli na dodatek ma 
się zaufanie w Opatrzność, nawet z pozoru trudna 
decyzja stanie się znacznie łatwiejsza. 

 Jeśli stając w prawdzie przed samym sobą, głę-
boko w sercu czujesz, że coś jest dobre, to pewnie 
przeczucie Cię nie myli. Wykluczając oczywiście skok 
na bungee z zardzewiałego mostu na linie bez atestu, 
ale nie sądzę, że po dłuższej analizie uznasz, że to do-
bra propozycja dla kogoś przy zdrowych zmysłach. 
Takie pomysły chyba lepiej sobie odpuścić. Cieszmy 
się czasem, jaki jest nam dany i wykorzystajmy go 
najlepiej, jak umiemy. Jutro może nas tu już nie być.

„Nowy początek”

Słowa uwięźnięte w gardle
Niewypowiedziane z wielu powodów
Nie znikną, choć są bezdźwięczne
Będą palić jak uczucie głodu

Czy to z radości czy ze smutku
z żalu, wstydu czy rozpaczy,
Wściekłości czy może odrazy
Muszą ujście znaleźć – nie inaczej

Nawet miłość niewyrażona
Może stać się zgorzknienia przyczyną
Choć uczucie rozpłynie się w czasie,
a pretensje do siebie wreszcie przeminą

Nie warto dusić w sobie emocji,
Ni odkładać na później działania,
bo co poczniemy wtedy, gdy
jutro nie nadejdzie dla nas

Oczyść swoje wnętrze z kurzu,
z wszystkiego co zalega i rani
Nowy rozdział otwórz dla siebie
Lekko wypłyń ku nowej przystani

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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I po raz kolejny zatoczyliśmy koło
Wielkimi krokami zbliża się astronomiczny pierw-

szy dzień wiosny – 21 marca. Wielu ludziom kojarzy się 
on z ciepłym, delikatnym powiewem wiatru, zielenie-
jącą trawą, rozkwitającymi krokusami, przebiśniegami 
i tulipanami, rodzącymi nowe gałęzie i liście. Wielu 
przed oczami staje obraz budzącego się do życia oto-
czenia… Ale pewnie tylko nielicznym na myśl przyj-
dzie „wiosna”, jaką przechodziła miejscowość, w której 
mieszkają obecnie, w której dorastali lub z którą byli 
w jakiś sposób związani. Mało kto pomyśli o tym, jak 
rozwijało się to ważne dla niego miejsce, co się w nim 
działo, co znajdowało, jacy ludzie w nim przebywali i co 
dla niego zrobili; czy i jak zapisali się złotymi zgłoskami 
na kartach jego historii…

Taką właśnie zapomnianą, lecz interesującą prze-
szłością pewnego miasta zainteresowali się uczniowie 
klasy pierwszej o profilu prawniczo-dziennikarskim 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki. Oni 
to przez trzy ostatnie miesiące ubiegłego roku angażo-
wali się w projekt „Mapa Tożsamości Żor – społeczność 

żydowska i jej ślady w regionie”. W ramach jego reali-
zacji młodzież brała udział w rozmaitych działaniach, 
które przybliżyły jej dzieje wyznawców judaizmu 
mieszkających w Żorach, a także zwyczaje przez nich 
praktykowane – szczególnie historię niemieckiej pisarki 
pochodzenia żydowskiego, Stefanie Zweig, znanej na 
całym świecie autorki wzruszającej powieści „Nigdzie 
w Afryce”, której rodzina od lat związana była z Żorami. 
Pierwszoklasiści uczestniczyli również w warsztatach 
odbywających się w Muzeum Miejskim – dzięki nim 
nauczyli się, jak opanować stres podczas wystąpienia 
publicznego oraz jakie słowa, ton i tempo wypowiedzi 
dobierać, aby zainteresować swojego odbiorcę...

Cała wiedza, którą uczniowie zdobyli, zaowocowa-
ła, gdy stanęli oni przed najważniejszym, kluczowym 
wyzwaniem projektowym – wcieleniem się w rolę samej 
Stefanie Zweig oraz stworzeniem opowieści o żorskich 
obiektach, które dawniej związane były z kulturą ży-
dowską oraz dzieciństwem samej pisarki.

Trzeba przyznać, iż wszyscy wywiązali się ze 

swojego zadania znakomicie – na rzecz projektu po-
wstało 8 wyjątkowych nagrań, pełnych emocji oraz 
refleksji krótkich historii ukazujących żorzanom (i nie 
tylko) bogatą przeszłość miejsc, które na co dzień omi-
jają w pośpiechu, bez poświęcenia im większej uwagi.

Oto jedna ze wspomnianych opowieści, dotycząca 
znajdującego się niegdyś tuż przy żorskim rynku Hotelu 
Zweig, w miejscu, w którym mieści się dziś m.in. bank 
oraz szkoła językowa:

Kto by pomyślał, że nawet tutaj, w Europie, 
w mojej – można by rzec – kolebce będę w stanie 
poczuć tak gorący powiew, jaki do tej pory muskał 
moje policzki na afrykańskiej sawannie – pośród 
wysokich traw, tupotu kopyt antylop, śmiechu mo-
ich przyjaciół z plemienia Kikuju… A może jeszcze 
gorętszy?... …powiew wspomnień z dzieciństwa… 
Rodzinne Żory. Choć po tylu latach znowu mogę je 
zobaczyć, to zamykam oczy – staram się powstrzy-
mać łzy wzruszenia. Poddaję się temu silnemu prą-
dowi i odpływam w najdalsze zakątki pamięci. Przez 
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chwilę nie widzę nic, nie słyszę nic – nie czuję nic…
 Z tego stanu wyrywa mnie jakiś głos… Znajomy, 

ciepły – głos mojej matki:
- Regino, kochanie, obudź się. Już niedługo bę-

dziemy na miejscu. 
Powoli otwieram oczy i widzę przed sobą jej twarz. 

Uśmiecha się lekko, ze spokojem, a ja odruchowo od-
wzajemniam ten gest. Rozglądam się wokół. Nasz auto-
mobil, prowadzony przez tatę, właśnie przejeżdża ulicą 
wiodącą tuż obok rynku – dostrzegam charakterystycz-
ny placyk w kształcie kwadratu, otoczony drzewami, 
wokół których biegają roześmiane dzieci. Odwracam 
głowę. Mijamy kolejne witryny sklepowe, domy, ka-
mienice… Tak dobrze znam tę okolicę – dziadek nieraz 
spacerował tu ze mną, gdy nie miał żadnych – jak ma-
wiał – „obowiązków na głowie”. Skręcamy, a po chwili 
zatrzymujemy się pod dwupiętrowym budynkiem ze 
spadzistym dachem, balkonem i podpierającymi go ko-
lumnami – pod hotelem należącym do ojca mojego taty, 
Maksa. Czuję, jak radość mnie rozpiera – wreszcie będę 
mogła zobaczyć dziadka, posłuchać jego bajek, które 
tak uwielbiam… Niestety, ten wyczekiwany moment 
musi się odwlec – w momencie, w którym wysiadamy 
z samochodu, z hotelu wychodzi pewna para; mężczy-
zna w eleganckiej marynarce oraz pani w zwiewnej, 
żółtej sukience i kapeluszu na głowie. Najwidoczniej 
właśnie się odmeldowali i przygotowują się do wyjazdu. 
W tym czasie ja przyglądam się rządkowi czerwonych 
róż i czterem lipom rosnącym przed wejściem do hotelu. 
Kwiaty pachną cudownie – jak każdego lata – a z ich 
upajającym zapachem współgra piękny, rubinowy kolor 
płatków… Wprost nie sposób oderwać oczu od tych, 
wydawałoby się, aksamitnych roślin. Wpatruję się w nie 
jak oczarowana aż do chwili, w której wspomniana para 
odjeżdża spod budynku. Niemal równocześnie jego 
drzwi otwierają się z cichym skrzypnięciem. Słyszę głos 
wypowiadający imiona moich rodziców: 

- Walterze, Jettle!
 Odwracam gwałtownie głowę, odrzucając moje 

krótkie warkoczyki na plecy. To dziadek wita się z mamą 
i ojcem; ja również nie zamierzam uniknąć spotkania – 
w tej samej chwili podbiegam do niego i rzucam się mu 

w ramiona. Przytula mnie, wyraźnie ucieszony, że syn 
z żoną oraz córką przyjechał w odwiedziny, a następ-
nie zaprasza nas do środka budynku. Idziemy długim, 
oświetlonym korytarzem, aż wreszcie dochodzimy 
do obszernej sali, w której poustawiane są stoły oraz 
krzesła. Siadamy przy jednym z nich. Dziadek zaczyna 
rozmowę z rodzicami, co niespecjalnie mnie interesu-
je – rozglądam się po wiszących na ścianach obrazach 
i portretach, półkach, kredensach… Moją uwagę przy-
kuwa stojący na jednym z nich mały kieliszek do likie-
rów. Wygrawerowane jest na nim imię i nazwisko mo-
jego pradziadka, Salo Zweiga, oraz jakiś wzór. Wytężam 
wzrok, żeby dokładnie zobaczyć, co on przedstawia, 
lecz nagle rozpraszają mnie poważne słowa dziadka: 
„Dobrze, że przyjechaliście… Nie wiadomo, jak długo 
jeszcze będziemy mogli się widywać – nikt nie wie, co 
się z nami będzie działo… Nienawidzą nas.” Choć mój 
mały rozum nie do końca pojmuje ich sens, to jednak 
wyczuwam w nich niepokój i troskę. Przypatruję się 
ponurym twarzom rodziców, a później dziadkowi. On 
również marszczy brwi – ku mojemu niezadowoleniu, 
ponieważ nie chcę, żeby się martwił.

- Dziadku, opowiedz mi bajkę! – wołam stanow-
czo, na co on spogląda na mnie. Momentalnie się roz-
chmurza i wskazuje na swoje kolano. Zeskakuję z krzesła 
i podchodzę do niego. Siadam na jego nogach, uśmie-
chając się szeroko – dziadek parska śmiechem. Zaczyna 
opowiadać… Jak ja to kocham!

- Pewnego razu był sobie król o imieniu Salomon. 
Co noc śnił on o złotym drzewie… Wreszcie zapragnął 
je odnaleźć. Wyruszył więc w długą, trudną podróż 
w pogoni za swym marzeniem… 

Zamykam powieki, wsłuchując się w opowiada-
nie… Wtem niski, chrapliwy głos dziadka stał się jakby 
cichszy, zaczął się rozpływać, zanikać… Aż nagle prze-
rodził się w wysoki, mocny, kobiecy ton. Otwieram oczy, 
nieco zdziwiona tym niesamowitym zjawiskiem. Znaj-
duję się w pomieszczeniu o jasnych ścianach, w rogu 
którego stoi niewielki stół. Dookoła niego na fotelach 
siedzi kilkoro ludzi. Rozmawiają o czymś z ożywieniem 
w języku, którego nie znam – po chwili namysłu wnio-
skuję jednak, że porozumiewają się po angielsku… 

A właściwie ćwiczą, gdyż co pewien czas jedna z kobiet 
– zapewne prowadząca – udziela rozmówcom pewnych 
wskazówek, poprawia ich, wypowiadając się z czystym 
angielskim akcentem, na co ci kiwają głowami, uśmie-
chają się i wracają do konwersacji. Na chwilę odwracam 
się i wyglądam za znajdujące się po przeciwnej stronie 
stolika okno. Widzę rynek… Współczesny rynek, po któ-
rym kręci się mnóstwo ludzi. Jedni wchodzą i wychodzą 
z budynków (zapewne sklepów), drudzy pospiesznie 
przechodzą po wybrukowanej ścieżce, wzdłuż której 
stoi kilka niewielkich budek… Za nimi widnieje coś 
szczególnego – karuzela, do której dzieci ciągną swoich 
rodziców na przejażdżkę… Innym obiektem zainte-
resowania najmłodszych jest fontanna z kamiennych 
płyt, tryskająca zimną, wręcz proszącą się o zmoczenie 
rąk wodą – położona jest ona na tym samym skręcie, 
który podekscytowana omijałam kiedyś w drodze do 
hotelu dziadka…

Tymczasem ponownie zerkam na grupkę dysku-
syjną. Przyglądam im się przez chwilę. Czuję ogromne 
wzruszenie; wszystko to, co zobaczyłam, chwyciło mnie 
za serce – Żory od czasów mojego dzieciństwa zmieniły 
się niemal nie do poznania… Jednakże tym, co poru-
szyło mnie najbardziej, była owa lekcja angielskiego… 
Znak, że ludzie – Polacy - żorzanie – otworzyli się na 
obce narody, zaakceptowali je, naprawili błąd, który po-
pełnili naziści – dostrzegli, że inny nie oznacza gorszy…

Zrozumieli to, że zwyczaje jednej rodziny, miesz-
kańców miast, całych krajów splatają się ze sobą 
i wszystkie razem budują kulturę, ważną dla mnie, dla 
ciebie…

Tworzą nas – naszą tożsamość.

…Niech więc to opowiadanie zainspiruje jego 
czytelników; niech sprawi, że jak kolorowy wiosen-
ny kwiatek, rozwinie się w nich chęć do pogłębiania 
wiedzy o miejscu, które – rzekomo – doskonale znają 
od najmłodszych lat oraz do odwiedzania ciekawych 
zakątków suszeckiej gminy… A takich wcale u nas nie 
brakuje – wystarczy tylko wyjść z domu i rozejrzeć się 
bystrym okiem!

Oliwia Skaźnik

Fundacja Przymierze
Na terenie gminy od jakiegoś czasu działa Fundacja 

Przymierze. Zespół tworzą wyspecjalizowane i wyszko-
lone osoby, które świadczą usługi opiekuńcze, pielę-
gniarskie, psychologiczne oraz rehabilitacyjne. W ramach 
swojej działalności zapewniają kompleksowe usługi:

 
Opiekuńcze
Usługi opiekuńcze składają się z szeregu poszcze-

gólnych czynności, które w zależności od potrzeb stanu 
zdrowia i okoliczności mogą przybierać różną formę. 
Najczęściej wykonywane są następujące czynności:

- pomoc w codziennej toalecie,
- robienie zakupów,
- utrzymywanie czystości w mieszkaniu,
- przygotowywanie posiłków,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept, 
- podawanie leków,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- dotrzymywania towarzystwa, 
- organizowanie czasu wolnego.
Pielęgniarskie
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (kąpiel),
- pomoc w czynnościach codziennych (np. ubiera-

nie się, wstawanie z łóżka),
- pielęgnacja zalecana przez lekarza, 
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, 
- zmiana pampersów,
- inne czynności pielęgnacyjne (zmiana opatrun-

ków, pielęgnacja miejsc chorych).
Rehabilitacyjne
W ramach rehabil itacj i  stosowane są 

sprawdzone terapie przywracające sprawność po 
operacji, wypadku lub innym urazie.

W ofercie fundacji można znaleźć także rehabilita-
cję dla pacjentów po udarze, wlewie lub innym urazie 
mózgowo-czaszkowy.

Dodatkowo w fundacji można uzyskać: 
- wsparcie psychologiczne (towarzyszenie 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
(np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, przemoc w rodzinie, 
choroba). Obecność i wsparcie osoby w podejmowa-
nych działaniach towarzyszących zmianie;

- wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego; 
- coaching personalny (Wsparcie w procesie roz-

woju osobistego. Odkrywanie wartości i wyznaczanie 
celów, dzięki którym możemy realizować siebie i pełniej 
cieszyć się życiem. Nazywanie i praca z przekonaniami, 
które blokują nas w osiąganiu naszych zamierzeń i odci-
nają od życia z pasją. Praca z obszarami wymagającymi 
rozwoju poprzez wzmacnianie własnej kreatywności 
i odpowiedzialności za siebie).

Jak przekonują pracownicy Fundacji: 
- Wiemy, jak trudno pogodzić się z losem, z sytuacją, 

gdy sami lub ktoś z naszych bliskich staje się coraz mniej 
sprawny i nie może samodzielnie sprostać codziennym 
obowiązkom. Rozumiemy też, jak ważna jest dla Pań-
stwa pewność, iż odpowiednio, rzetelnie i profesjonalnie 
zadbamy o zdrowie osób powierzonych naszej opiece. 
Już od początku staramy się dobrze poznać potrzeby 
każdego podopiecznego, by dobrać indywidualny plan 
opieki. Chcemy, by osoby nam powierzone cieszyły się jak 
najdłużej sprawnością fizyczną i intelektualną. 

Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność Fundacji, 
może to zrobić, dokonując przelewu.

Dane do przelewu:
Fundacja Przymierze
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
Bank ING, nr konta:
58 1050 1399 1000 0090 3194 7915
tytuł przelewu: darowizna na działalność pożytku 

publicznego lub darowizna na cele statutowe
Fundacja znajduje się przy ul. Lipowej 1 w Suszcu 

Kontakt: 
e-mail: f.przymierze@gmail.com
Telefony: +48 501 436 649, +48 669 001 324, +48 

600 802 166

Pracownicy Fundacji dyżurują w Urzędzie Gminy 
w Suszcu w środy i czwartki od godz. 08:00 do 15:00.

27 grudnia 2019 r. Fundacja zorganizowała w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Suszcu spotkanie Bożonarodze-
niowe, któremu patronował Wójt Gminy Suszec. Obecni 
wspólnie kolędowali przy filiżance dobrej kawy/her-
baty i przy świątecznym poczęstunku. Do dyspozycji 
przybyłych gości pozostawali w tym czasie wyszkoleni 
opiekunowie osób starszych/niepełnosprawnych, któ-
rzy służyli pomocną dłonią. Spotkanie umiliły występy 
artystyczne „Ślązaczki Roku” – pani Jadwigi Szymik, która 
przedstawiła monolog „Moje ćwiklickie młode lata” oraz 
Grupy Teatralnej „Pod Kapeluszem”, która przygotowała 
scenkę kabaretową pt. „Jedziemy na sylwestra”. To był 
miły, świąteczny czas, spędzony na wspólnym przeby-
waniu, pełen radości i pokoju. 

Oprac. MP
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Policjanci podsumowali 2019 rok

Ile interwencji odnotowano w 2019 r.?

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
inspektor Artur Bednarek spotkał się na naradzie 
rocznej z policjantami i pracownikami cywilny-
mi z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. 
Podsumowano miniony rok oraz przedstawiono 
przedsięwzięcia planowane na rok 2020.

W piątek, 31 stycznia w pszczyńskiej komendzie 
odbyła się narada podsumowująca pracę policjan-
tów w 2019 roku. Wzięli w niej udział mundurowi 
i pracownicy cywilni pionów: kryminalnego, pre-
wencji, ruchu drogowego, przestępczości gospo-
darczej i finansów. W uroczystym podsumowaniu 
roku uczestniczyli również przedstawiciele władz 
samorządowych oraz współpracujących z pszczyń-
skimi policjantami służb mundurowych, tj. Straży 
Pożarnej i Straży Miejskiej. 

Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskie-
go przeanalizowała stan bezpieczeństwa w po-
wiecie pszczyńskim za okres od stycznia do końca 
listopada 2019 roku.

Informację o interwencjach podejmowanych 
przez jednostki ochrony pożarowej przedstawił 
bryg. Grzegorz Kołoczek, komendant powiatowy 
straży pożarnej w Pszczynie. Jak podkreślił, liczba 
pożarów na terenie powiatu utrzymuje się na stałym 
poziomie, rośnie jednak liczba miejscowych zagrożeń. 
W 2019 roku było ich 1046 – o ponad 20% więcej niż 
w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Łącznie 
straż pożarna do grudnia podjęła 1333 interwencje 
przy 1236 w analogicznym okresie w ubiegłym roku. 
W gminie Suszec, w stosunku do poprzedniego roku 
spadła liczba interwencji. Było ich w sumie 95, z cze-
go pożarów – 20, miejscowych Zagrożeń – 69 oraz 
6 fałszywych alarmów.

Pierwszy zastępca komendanta powiatowego 
policji w Pszczynie, mł. insp. Piotr Kost podał, że do 
końca listopada 2019 roku służby dyżurne Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Komisariatu Policji 
w Pawłowicach przyjęły zgłoszenia o 1336 popełnio-
nych przestępstwach na terenie powiatu pszczyńskie-
go (w analogicznym okresie w 2018 roku zgłoszonych 
przestępstw było 1347). W siedmiu wybranych kate-
goriach przestępstw, które wpływają bezpośrednio 

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Po-
licji w Pszczynie insp. Piotr Sidzina wraz ze swoim 
zastępcą mł. insp. Piotrem Kost przedstawili wyni-
ki osiągnięte przez jednostkę oraz zaprezentowali 
najważniejsze założenia, które będą realizowane 
w 2020 roku.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
inspektor Artur Bednarek, podsumowując naradę 
podziękował zgromadzonym za zaangażowanie oraz 
codzienną pracę na rzecz lepszego funkcjonowania 
pszczyńskiego garnizonu. Wskazał również cele, które 
stawia przed kierownictwem jednostki w tym roku.

Do podziękowań przyłączyła się również staro-
sta powiatu Barbara Bandoła oraz wójtowie gmin, 
którzy podziękowali za dotychczasową współpracę 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu pszczyńskiego.

na poczucie bezpieczeństwa obywateli (m.in. kradzież 
z włamaniem, kradzież mienia, pojazdu, rozbój, bójki, 
pobicia) były 343 zgłoszenia (spadek o 53). Do końca 
listopada na drogach w powiecie pszczyńskim doszło 
do 57 wypadków, w których ranne zostały 62 osoby, 
a siedem osób zginęło. Policja zatrzymała 107 nietrzeź-
wych kierujących. Doszło do 1153 kolizji. W ubiegłym 
roku w 55 wypadkach rannych zostało 57 osób, zginę-
ło 11 osób, zatrzymano 135 nietrzeźwych kierujących 
i doszło do 1091 kolizji. Pszczyńska policja podjęła 
7502 interwencje (domowe, publiczne i inne) przy 
7193 interwencjach w analogicznym czasie w 2018 r. 

Mariusz Kozik, powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego w Pszczynie omówił stan porządku 
i bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń związanych 
z prowadzeniem robót budowlanych oraz użytko-
waniem i stanem technicznym budynków. PINBud 
interweniował czterokrotnie w związku z pożarami, 
a także czterokrotnie w związku z nieprawidłowością 
w funkcjonowaniu przewodów kominowych i zatru-
ciem tlenkiem węgla. Do tej pory wszczętych zostało 
39 postępowań związanych ze złym stanem technicz-
nym bądź nieprawidłowościami w użytkowaniu obiek-
tów. Organ nadzoru budowlanego przeprowadził 232 
kontrole obiektów.

Służby omówiły również przygotowanie do zimy. 
Planowane są m. in. kontrole związane z zimowym 
wypoczynkiem dzieci. Przedstawiciel Powiatowego 

- W każdej z gmin powiatu pszczyńskiego prze-
stępczość w 2019 roku była niższa niż w roku 2018. 
Poczucie bezpieczeństwa w naszym powiecie jest wy-
sokie i zawdzięczamy to funkcjonariuszkom i funkcjo-
nariuszom Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
– podsumowała starosta Barbara Bandoła. 

Dodała także: 
- Dziękuję kierownictwu pszczyńskiej jednostki, po-

licjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym 
wszystkich pionów – kryminalnego, prewencji, ruchu 
drogowego, przestępczości gospodarczej i finansów. To 
Wasza codzienna służba powoduje ograniczenie prze-
stępczości na terenie powiatu. Dziękuję za współpracę 
w zapewnianiu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. 
W trwającym roku życzę bezpiecznej służby, która daje 
satysfakcję i nie przynosi zbyt dużych stresów. 

Źródło: KPP Pszczyna

Zarządu Dróg w Pszczynie przekazał informacje do-
tyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 
oraz powiatowych.

Komisja zwróciła uwagę, że częstym problemem 
na drogach w powiecie jest przekraczanie dozwolonej 
prędkości przez kierowców pojazdów. 

- Apeluję do kierowców, by stosowali się do przepisów. 
Nie skutkują ani elementy bezpieczeństwa na drogach 
ani widmo mandatu. Musimy zachowywać się uczciwie, 
stosować się do przepisów, by nie zagrażać sobie, innym 
kierowcom, pieszym, w tym dzieciom chodzącym do 
szkoły – mówiła Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Członkowie Komisji zdecydowali, że w przyszłym 
roku kampania „Powiat pszczyński – Bezpieczne Miej-
sce” będzie kontynuowana i zostaną zakupione kolej-
ne elementy odblaskowe, które trafią do mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego. W ostatnich latach w ramach 
kampanii powiat zakupił ok. 60 tys. elementów odbla-
skowych, które zostały przekazane przedszkolakom, 
dzieciom i młodzieży ze szkół na terenie powiatu, se-
niorom, pieszym i rowerzystom. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się 
m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb, 
inspekcji i straży. Starosta w jej skład powołuje funk-
cjonariuszy i pracowników powiatowych służb oraz 
innych organów administracji publicznej. W skład 
komisji wchodzą także przedstawiciele Rady Powiatu.

 Powiat Pszczyński

Więcej kursów na linii do Pawłowic i Suszca
Więcej kursów i młodszy tabor, z lepszymi 

wskaźnikami dotyczącymi emisji spalin – to głów-
ne nowości w powiatowej komunikacji publiczne-
go transportu zbiorowego na linii pawłowickiej 
i suszeckiej.

Nowa umowa na świadczenie usług przewozo-
wych na powiatowych liniach: U1 Pszczyna – Mize-
rów – Pawłowice oraz U2 Pszczyna – Suszec – Żory 
została podpisana przez władze powiatu na okres 
od początku 2020 r. do końca czerwca 2024 r. Kursy 
realizuje P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok z Żor.

- Na obu liniach zwiększyliśmy ilość kursów, 
a w przetargu postawiliśmy także wyższe wymaga-
nia, oczekując taboru młodszego, z lepszymi wskaźni-
kami dotyczącymi emisji spalin. Zwiększy się komfort 
podróżowania na tych liniach – podkreśla starosta 
Barbara Bandoła. 

Ilość kursów realizowanych w dni robocze 
i szkolne na linii do Pawłowic zwiększona została 
z 11 do 13, w soboty zamiast dwóch, realizowane 
są trzy kursy tam i z powrotem. Na linii Pszczyna – 
Suszec – Żory ilość kursów wzrosła z 9 do 12 w dni 
robocze i szkolne, w soboty realizowane są cztery 
kursy tam i z powrotem.

Wartość umowy – przez cały okres jej trwania – 
wynosi 5 860 749,62 zł. Jest to umowa o najwyższej 
wartości podpisana przez powiat na świadczenie 
usług przewozowych. 45% tej kwoty pokryje po-
wiat pszczyński, natomiast 55% gminy, przez które 
przebiegają linie – proporcjonalnie do ilości wozo-
kilometrów. W skali roku samorządy przeznaczą: 
powiat pszczyński – 586 tys. zł, gmina Pszczyna – 
351 tys. zł, gmina Suszec – 214 tys. zł, gmina Pawło-
wice – 85 tys. zł, miasto Żory – 66 tys. zł.

Podczas spotkania włodarzy powiatu z przedsta-
wicielami przewoźników realizujących kursy na terenie 
powiatu, określono cele na najbliższe miesiące, które 
pomogą usprawnić publiczny transport zbiorowy. 

- Dziś już chyba nie ma wątpliwości, że centrum 
przesiadkowe było bardzo potrzebne – każdego dnia 
odjeżdża stąd ponad 180 autobusów i busów. Pasa-
żerowie powiatowych linii mogą korzystać z systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej i sprawdzić nie 
tylko trasę i rozkład jazdy, ale także, kiedy faktycznie 
autobus przyjedzie na wybrany przystanek. Pierwsi 
przedsiębiorcy realizujący komercyjne kursy także wy-
posażyli już swój tabor w system GPS, który umożliwia 
włączenie się do systemu. Zachęcamy kolejnych organi-
zatorów komunikacji i przewoźników, by w ten sposób 

usprawniali kursy – mówi Grzegorz Nogły, członek 
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Wejdź na stronę pszczyna.kiedyprzyjedzie.pl 
i wpisz nazwę lub numer przystanku. Inną możliwo-
ścią jest zeskanowanie z rozkładu jazdy na przystanku 
kodu QR, aby w ten sposób bezpośrednio wyświetlić 
wersję mobilną serwisu.

System dynamicznej informacji pasażerskiej 
uwzględnia ewentualne opóźnienia związane z ak-
tualną sytuacją drogową. Uaktualnianie prezentowa-
nych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego 
przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund 
(w starszych telefonach może zachodzić konieczność 
ręcznego odświeżania zawartości strony).

System działa dla linii:
Powiatowej U1 Pszczyna – Mizerów – Pawłowice
Powiatowej U2 Pszczyna – Suszec – Żory
Pszczyna – Kobiór – Tychy
181 Pszczyna – Bieruń
Na stronie www.komunikacja.powiat.pszczyna.pl 

pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać rozkład jaz-
dy interesujących ich linii. W rozkładzie znaleźć moż-
na także kursy autobusów dalekobieżnych, których 
trasa przebiega przez powiat pszczyński. 

Powiat Pszczyński



Plaga pożarów sadzy w kominie
Nie pomagają apele, prośby i groźby. Nie 

ma dnia, żeby pszczyńscy strażacy nie podej-
mowali działań związanych z pożarami sadzy 
w kominie.

Podobnie było również od poniedziałku, 
27 stycznia do czwartku, 30 stycznia, kiedy to jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły dzia-
łania we Frydku, Goczałkowicach-Zdroju, Rudołto-
wicach i Studzionce. 

Strażacy zastanawiają się, czy naprawdę musi 
dojść do tragedii, aby zrozumieć jakie niebezpie-
czeństwo niesie ze sobą pożar sadzy w kominie. Za-
grożenia te, niestety są ogromne, Wśród nich należy 
wymienić:

- możliwość zatrucia się gazami pożarowymi – 

w tym tlenkiem węgla, przedostającymi się do po-
mieszczeń mieszkalnych, w wyniku uszkodzonego 
przewodu kominowego,

- ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru na ele-
menty konstrukcyjne dachu oraz inne materiały 
palne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
przewodów kominowych,

- znaczne zniszczenia przewodów kominowych, 
prowadzące w konsekwencji do zakazu ich użytko-
wania lub nawet konieczności rozbiórki, ze względu 
na powstałe uszkodzenia,

- zapalenie się sąsiednich obiektów, części pal-
nych pokrycia dachowego, drzew i krzewów itp., 
w wyniku wydostającego się ognia oraz iskier z prze-
wodu kominowego.

Jak mówią strażacy:

- Niestety, bardzo często sami mieszkańcy ignoru-
ją przepisy, które narzucają na właścicieli/zarządców/
użytkowników m.in. obiektów mieszkalnych, koniecz-
ność dbania o przewody kominowe oraz urządzenia 
i instalacje grzewcze. Niestety, brak wiedzy na ten 
temat lub lekceważenie tego obowiązku, często pro-
wadzi do poważnych w skutkach pożarów, których 
finał niestety może być tragiczny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Pszczynie apeluje o przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych. Niewłaściwie eksploatowane 
piece, przewody kominowe spalinowe i dymowe, 
mogą doprowadzić do powstania pożaru i/lub silnie 
trującego tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie dla 
wszystkich mieszkańców. 

KPPSP Pszczyna
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Oszuści oferują szkolenia i sprzedaż koców gaśniczych
Na terenie naszego powiatu uaktywniły się 

osoby podające się za funkcjonariuszy „Straży 
Pożarnej w Pszczynie”, oferujące szkolenia oraz 
sprzedaż artykułów przeciwpożarowych (np. koce 
gaśnicze). Strażacy ostrzegają przed oszustami.

- Informujemy, że żaden funkcjonariusz ani pra-
cownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz 
Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie nie prowadzi 
akcji marketingu telefonicznego, zbiórki pieniędzy ani 
nie prosi o dokonywanie przelewów pieniężnych – pod-
kreślają strażacy. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
zanotować numer telefonu dzwoniącego (w razie 
możliwości zarejestrować rozmowę) oraz niezwłocznie 
skontaktować się z Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie (32 4493700) lub powia-
domić policję. KP PSP Pszczyna

Od marca drożeją bilety MZK
Drastyczny wzrost kosztów firm transpor-

towych i ciągle duża liczba „gapowiczów” – to 
główne powody podwyżki cen biletów. W ten 
sposób Międzygminny Związek Komunikacyjny 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju dołączył do spo-
rego grona miast i związków komunikacyjnych, 
które zdecydowały się na ten ruch.

Liczba samorządów wprowadzających nowe 
stawki stale rośnie. Droższe bilety obowiązują w naj-
większych miastach Polski. Decyzję o podwyżce 
podjęło także wodzisławskie starostwo. Tam, gdzie 
utrzymano dotychczasową cenę (np. Warszawa, Lu-
blin) znacząco zredukowano liczbę kursów. Budżety 
samorządów nie wytrzymują stałego wzrostu kosz-
tów przy jednoczesnym ograniczaniu ich docho-
dów przez władze centralne. Wydatki samorządów 
tworzących MZK od 2013 roku (ostatnia podwyżka 
cen biletów) wzrosły dwukrotnie. Jeszcze kilka lat 
temu dotacje gmin stanowiły blisko 50% kosztów 
komunikacji. Obecnie wskaźnik ten przekracza 70%. 

Zanim Zarząd Związku podjął decyzję o wzro-
ście cen, zielone światło do takich działań dali 
przedstawiciele wszystkich dziesięciu gmin two-
rzących MZK. Przewidywany wzrost cen biletów, 
w wysokości 20% obecnej ceny, wpisano wcześniej 
do planu tegorocznego budżetu. Ostatecznie pod-
wyżka nie będzie tak dotkliwa. Zarząd MZK przez 
kilka tygodni analizował szereg wariantów. Zmia-
ny zróżnicowano w zależności od rodzaju biletu. 
Średni wzrost cen biletów jednorazowych wynie-
sie ok. 15%. Najniższy dotyczy biletu dobowego 
kupowanego u kierowcy, którego cena wzrośnie 
o 10%, z 10 do 11 zł. Największy skok zanotujemy 
kupując bilet na najdłuższych trasach (powyżej 18 
przystanków). Jego cena wzrośnie z 4,20 zł do 5 zł 
(wzrost o 19%). Średni wzrost biletów okresowych 
(miesięcznych, piętnastodniowych i tygodniowych) 
to ok. 11%. O 20 zł wzrośnie także opłata dodatko-
wa, tzw. mandat za jazdę bez ważnego biletu. Od 
marca gapowicze zapłacą 140 zł.

Cena biletu uzależniona jest głównie od sta-
wek, jakie Związek płaci przedsiębiorstwom prze-
wozowym, które faktycznie realizują komunikację 
zbiorową na zlecenie MZK. Od 2013 roku wzrosły 
one nawet o ponad 40%. Większość umów gwa-
rantuje ponadto coroczną waloryzację stawek ze 

względu na wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji 
i wzrost cen paliw. Ogólna tendencja rynkowa rów-
nież jest wzrostowa. Pokazują to ostatnie przetargi 
ogłaszane przez miasta w naszym regionie. Stawki 
za wozokilometr przekraczają nawet 9 zł. Te obo-
wiązujące obecnie w MZK wahają się (w przypadku 
standardowego autobusu typu B) od 5,43 do 7,58 
zł. Różnice wynikają ze specyfiki obszaru działania 
i rozstrzygnięć przetargowych.

MZK zaznacza, że z pewnością ceny biletów 
byłyby niższe, gdyby nie fakt, że ciągle bardzo duża 
liczba pasażerów nie zamierza płacić za przejazd. 
Rocznie MZK notuje prawie 10 tysięcy gapowiczów. 
Realnie liczba ta jest oczywiście znacznie większa, 
a utracone koszty z tym związane szacuje się na 

setki tysięcy złotych. To konkretne pieniądze, które 
pokrywają gminy oraz uczciwi pasażerowie kupu-
jący bilety.

Warto również przypomnieć, że MZK pokry-
wa część kosztów transportu mieszkańców spoza 
Związku – wodzisławian i rybniczan. Mieszkańcy 
tych miast korzystają z komunikacji (także z bile-
tów ulgowych), jednak miejscowe władze konse-
kwentnie odmawiają przekazania dotacji do MZK 
i pokrycia tych kosztów. W przypadku komunikacji 
na terenie Wodzisławia należy rocznie dopłacić ok. 
1,7 mln zł, natomiast w Rybniku kwota ta sięga bli-
sko 800 tys. zł. Koszty te pokrywa MZK, a więc gminy 
tworzące Związek.

źródło: MZK Jastrzębie-Zdrój
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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  

Afrykański pomór świń
W związku z występującym na terenie Polski 

zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła 
konieczność podejmowania w województwie śląskim 
działań zapobiegawczych, w tym monitorowania za-
grożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie 
oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyj-
mowane są przez Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Pszczynie pod numerami telefonów: 
32 4492332 oraz 32 4492333 w dni robocze lub na 
adres e-mail: pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl

W dni wolne od pracy informacje należy przeka-
zywać pod nr telefonu 32 4493700 lub 112.

 Referat OŚR - UG Suszec

Zmienią się godziny 
urzędowania US w Pszczynie 

Od 7 stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany godzin 
urzędowania urzędów skarbowych.

W województwie śląskim, także w Pszczynie, 
urzędy skarbowe zapewniają obsługę podatników 
w następujących godzinach:

- poniedziałki: 7:30 - 18:00,
- od wtorku do piątku: 7:30 - 14:30.

źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

A co, jeśli?

A co, jeśli
Istnieje taka skała, która nie Wietrzeje?...
…Która żyje, iskrę pamięta wciąż…

A co, jeśli 
To mgliste marzenie nie jest tylko Powiewem?...
…Lecz szaleńczym wyciem burzy roznoszącym grad…

A co, kiedy
O świcie budzi się pragnienie,
Jak płomień wstaje nadzieja…
…I rośnie – dębowa nadzieja…

Nie umiera.
Jak ogień rozpala serce uciśnione
Tak,
Że pęta rozrywa,
Woła, mści się
Z tęsknoty za wolności zewem
Zawzięcie!...

…Czy słabnie?
Choć niepokorne,
To zduszone
Upada…

A co, jeśli 
Goryczy i krwi smak nic nie Znaczy?...
…Lecz mocy dodaje…

Uskrzydli on złote orlęta 
I pozwoli raz jeszcze 
Spopielonym w ogniu piórom
Tożsamością jasno zabłyszczeć.

Jesień

Ciemnym parkiem idzie
Jesień 
w kasztanowej kurtce
i liściastych spodniach
spod wietrznej czapki
wylewają się 
zrudziałe włosy 
z orzechowych oczu
pada rzęsisty deszcz
w uszach 
ma słuchawki
gra jej chłodna muzyka 

tęskni
gdzie podziały się słońca promienie? 

marzy 
by zamarznąć
snem wiecznym

Oliwia Skaźnik

Kącik poezji

Nie marnuj 1%
Ponad 5 mln Polaków nie przekazało w ubiegłym 

roku 1% podatku na żadną organizację. Ten wyjątkowy 
przywilej może przynieść realne korzyści dla różnego 
typu organizacji. Warto wykorzystać okazję do pomocy 
tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Zwłaszcza, że ten 
gest nic nas nie kosztuje! Przekazanie 1% podatku na 
Organizację Pożytku Publicznego to przywilej, z którego 
może skorzystać większość podatników. Dzięki temu 
możemy zadecydować, na jaki cel zostaną przekazane 
pieniądze z 1% podatku należnego. 

Wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku 
przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są 
zwolnione z podatku, mogą przekazać 1% podatku 
na organizacje pożytku publicznego. Są to podatnicy 
rozliczający się: poprzez standardowy PIT roczny z opo-
datkowaniem 17% i 32% (niezależnie od źródła docho-
dów; mogą to być np. umowy o pracę, zlecenia, zbycie 
akcji czy tzw. inne źródła); ryczałtowo od przychodów 
ewidencjonowanych; rozliczający przychody ryczałto-
we wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, 
kapitały pieniężne, prawa majątkowe; rozliczający się 
podatkiem liniowym.

Uwaga! 1% podatku na OPP można przekazać 
tylko wtedy, jeżeli zeznanie podatkowe jest złożone 
w terminie oraz zapłaciliśmy cały należny podatek do 
urzędu skarbowego. 

Jeśli zastanawiamy się komu przekazać 1% po-
datku, to warto wiedzieć, że lista organizacji pożytku 
publicznego dzieli się na kilka kategorii. Są to: działa-
nia na rzecz kultury; działania na rzecz porozumienia 
i społeczeństwa; działania na rzecz przyrody; działania 
na rzecz sportu i turystyki; działania na rzecz zdrowia; 
pomoc chorym; pomoc dzieciom; pomoc niepełno-
sprawnym; pomoc ubogim czy pomoc zwierzętom.

Warto pamiętać, że jeśli chcemy przekazać 1% 
podatku na konkretną osobę, oprócz podania nu-
meru KRS wybranej organizacji oraz wpisania kwoty, 
należy wypełnić pola oznaczone adnotacją „informa-
cje dodatkowe” W tych miejscach należy wpisać dane 
podopiecznego wybranej fundacji, którego chcemy 
wesprzeć kwotą z naszego podatku. 

Listę organizacji, którym możemy prze-
kazać nasz 1% możemy znaleźć np. na stronie 
www.1procent.info/lista-opp/ czy na stronie Mini-
sterstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl/pp/wy-
szukiwarki/wyszukiwarka-opp

Warto wybrać, komu chcemy pomóc. Wiele z or-
ganizacji działa także na terenie naszej gminy. Swój 
1% można przekazać na przykład strażakom z naszych 
gminnych OSP. Nie marnujmy naszego 1%, wykorzy-
stajmy tę okazję do pomagania.

Oprac. MP
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Dyżury pracownika ZUS 
w Urzędzie Gminy Suszec 

W każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach 
od 8.00 do 10.00, w budynku Urzędu Gminy Suszec 
(Suszec, ul. Lipowa 1, pok. nr 1), odbywać się będą 
dyżury pracownika Inspektoratu Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w Pszczynie.

Porady dla mieszkańców gminy Suszec udziela-
ne będą z zakresu m.in.: zasad regulujących podle-
ganie ubezpieczeniu społecznemu, ulg w opłacaniu 
składek oraz przepisów dotyczących emerytur i rent. 
Porady udzielane będą bezpłatnie.

Najbliższe dyżury odbędą się 20 marca 
i 17 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 
10.00.

UG Suszec

Uwaga rolnicy! Gdzie oddać 
odpady? 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, poniżej 
zamieszczono wykaz adresów punktów zbiera-
nia odpadów folii, sznurka oraz opon powstają-
cych w gospodarstwach rolnych:

-  SEGO Sp.  z  o.o. ,  u l .  Ko lberga  65 , 
44-251 Rybnik, tel. 32 4220351, rodzaj zbieranych 
odpadów: folia, sznurek;

-  KOMART Sp. z o.o. ,  ul.  Szybowa 44, 
44-194 Knurów, tel. 32 235 11 83 wew. 1, 2 lub 
32 335 50 60, rodzaj zbieranych odpadów: folia, 
sznurek, zużyte opony.

UG Suszec

Coraz bliżej przebudowy wiaduktu w Suszcu
W ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu przebu-

dowany zostanie obiekt mostowy. Inwestycja 
wyniesie niemal 3,5 miliona złotych.

Przeprowadzona ekspertyza techniczna wyka-
zała utratę nośności obiektu mostowego w Suszcu. 

– To główna droga dojazdowa do obszarów po ko-
palni „Krupiński”, którymi zainteresowanych jest wielu 
potencjalnych inwestorów – mówi Grzegorz Nogły, 
członek Zarządu Powiatu. 

W ramach inwestycji w zakresie konstrukcji obiek-
tu zostanie wymieniona płyta pomostowa. Ponadto 
stara nawierzchnia jezdni i chodnika zostanie zastą-
piona nową. Ze środków powiatu pszczyńskiego oraz 
gminy Suszec został wykonany projekt przebudowy. 
Szacunkowy koszt inwestycji to 3,5 mln zł. 

Na zadanie powiat pszczyński zabezpieczył 
w budżecie kwotę 250 tys. zł, a Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe przekazały pisemną deklarację o prze-
znaczeniu 1,5 mln zł na ten cel. W ten sposób JSW 
wsparła gminę Suszec, gdyż powiat nie jest w stanie 
wyłożyć tak dużej kwoty. Wójt gminy Suszec dziękuje, 
za tak istotne dla tej inwestycji wsparcie. Resztę po-
trzebnej kwoty powiat pszczyński stara się pozyskać 
ze środków zewnętrznych – został złożony wniosek 
o przyznanie dotacji w wysokości 1 mln 750 tys. zł 
z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury w Warszawie. 

– Jeżeli otrzymamy dotację z rezerwy, niezwłocz-
nie ogłosimy przetarg na wykonanie tego zadania – 
wyjaśnia Grzegorz Nogły.

Powiat Pszczyński

Kominiarze przeprowadzają inwentaryzację
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-

go informuje o prowadzonej inwentaryzacji urzą-
dzeń grzewczych. Inwentaryzację prowadzić będą 
członkowie stowarzyszeń kominiarskich. 

We wrześniu 2019 r. w Rybniku zostało zawar-
te porozumienie o współpracy partnerskiej między 
województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Komi-
niarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim 
Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie 
stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych 
przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwen-
taryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja po-
zwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych informa-
cji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do 
ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych 
posłuży do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza 
w zakresie powietrza.

Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu 
bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza 

Inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 
1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni 
posiadać identyfikator umieszczony w widocznym 
miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia 
o współpracy partnerskiej.

Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze po-
siadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani 
członkostwem z organizacją kominiarską, potwier-
dzającą ich pełnomocnictwa i kompetencje do re-
alizacji zadania.

Urząd Marszałkowski w Katowicach

XII edycja konkursu „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rol-

nictwa we współpracy z Wydawnictwem Na-
ukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu 
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. 

Patronat honorowy nad konkursem objął 

Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rol-
nictwa, problematyki związanej z obszarami wiej-
skimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie 

publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Termin składania prac upływa 31 lipca 2020 

roku. Więcej informacji pod adresem interneto-
wym www.fdpa.org.pl.
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Przygotowania do remontu wiaduktu



FREZOWANIE KOMINÓW
- powiększanie średnicy komina w celu montażu wkładu kominowego
- gwarancja szczelnego komina

MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH
- ze stali nierdzewnej, żaro i kwasoodpornej

REMONTY KOMINÓW
USZCZELNIANIE KOMINÓW
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KOMINÓW
RENOWACJA DACHÓW

Tel. 513 611 500 www.systempol.pl

XXVI/VI Suszecko-Dekanalna 
piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
15-21.07.2020

Serdecznie zapraszamy parafian z Brzeźc, Kobielic, Kryr, 
Radostowic, Rudziczki oraz Suszca na VI pieszą pielgrzymkę
Suszecko-Dekanalną Dekanatu Suszec na Jasną Górę. 

Pielgrzymka odbywa się w dwóch wariantach:
15-21.07.2020 r.
18-21.07.2020 r.

Zapraszamy osoby z całego Dekanatu i z Suszca do stworzenia
wspaniałej wspólnoty. Przez parę dni wędrówki będzie okazja
do zjednoczenia się, nawiązania nowych znajomości, nabycia 
doświadczenia, a przede wszystkim do spędzenia czasu
z Bogiem poprzez śpiew i modlitwę.

Nie zastanawiaj się: czy dam radę? Czy powinienem iść? 
Po co tam pójdę? 
Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź
podczas wędrówki i po dotarciu do Celu. 
Zapraszamy!!!

Wszelkie szczegóły znajdziecie na FB: 
Suszecka Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę oraz na probostwie 
parafii Suszec.


