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Kiedy w 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego 
przyjmował uchwałę antysmogową, perspektywa ko-
nieczności wymiany źródła ciepła wydawała się dość 
odległa. Jednak już w przyszłym roku niektórzy miesz-
kańcy całego województwa, w tym naszej gminy, będą 
musieli wymienić piece na nowe – spełniające wymogi 
narzucone przez ustawę. Właściciele kotłów eksplo-
atowanych powyżej 10 lat mają czas do końca 2021 r. 

(więc niecałe półtorej roku!). Następne ważne daty to: 
koniec 2023 r., koniec 2025 r. i koniec 2027 r. Czasu na 
dezycję i wymianę pieca jest coraz mniej. 

Musimy zdać sobie także sprawę, jak ważne dla 
naszego zdrowia jest wspólne dbanie o środowisko 
i świadome wybieranie takich rozwiązań, które nie będą 
szkodzić innym.

Czytaj więcej na str. 6.

Czas na wymianę kotłów!

G
ra

fik
a:

 G
O

K 
Su

sz
ec

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel.: 32 212 44 91,
www.kulturasuszec.pl
e-mail: dk@kulturasuszec.pl
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

Projekt graficzny: Sebastian Mrozek         
Skład: Marcin Mitura
Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl 
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl
Nakład:  700 sztuk

W numerze:

ISSN 1234-8457

  ............... str. 3

  .................... str. 5

............. str. 5

......... str. 6

........................ str. 11-13

............................... str. 15

............ str. 16

 ........................ str. 17

 .......................... str. 20-21

  .................... str. 21

.................. str. 17

..... str. 7

 str. 8-9

 str. 10 i 14

Nr 4 (309)      Lipiec / Sierpień 2020       Cena 2,20 zł

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
Suszec      Kobielice       Kryry      Mizerów       Radostowice      Rudziczka

NOWINY



Przeżywamy moment historyczny w dalszym roz-
woju. Koronawirus, pandemia z całą ostrością ogołocił 
nas ze złudzenia, że jesteśmy panami stworzenia, że 
możemy wszystko, że świat zależy od nas. Obalił religię 
lansowaną w ostatnim 200-leciu przez neoliberalne 
czy komunistyczne guru. Z całą ostrością uwypuklił, jak 
słaba jest szczególnie tzw. „cywilizacja zachodnia”, do 
której i my się zaliczamy. Upadek, kryzys, zatrzymanie 
rytmu gospodarczego na całym świecie, połączone 
z kryzysami społecznymi, moralnymi, etycznymi były 
sygnalizowane przez wielu myślicieli już od dawna. 
Jednak zauroczeni kapitalizmem mieszkańcy sytej 
cywilizacji zachodniej byli mądrzejsi od naukowców 
i prawdziwych elit. Stąd nie dziwota, że co bardziej 
światli ludzie odsunęli się na bok i naszymi umysłami 
zawładnęły różnej maści media prywatne, gdzie prym 
wiodą szarlatani czy pseudonaukowcy, celebryci. Po 
prostu te tradycyjne i prawdziwe elity są na straconej 
pozycji ze względu na finanse. Akurat w maju, w szczy-
cie epidemii na świecie, przypadła 100 rocznica uro-
dzin naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Jego 
imię noszą ulice w wielu krajach na świecie, począwszy 
od USA, Francji, Niemiec, Ukrainy, a także na dalekich 
kontynentach w tak odległych krajach, jak Kolumbia, 
Chile, Meksyk i wielu innych. Jest też na świecie wiele 
szczytów górskich, parków, portów lotniczych, sta-
dionów czy mostów noszących jego imię. I tutaj z całą 
przykrością trzeba stwierdzić, że nasz naród obecnie 
nie tylko mocno się dzieli, rozrywając bardzo ważne 
więzi społeczne, wspólnotowe, o które tak troszczył 
się i z wielką skrupulatnością budował Wojtyła, ale 
nieraz zdarza się, że niejeden polski inteligent, a raczej 
półinteligent, próbuje kwestionować fakt wielkości 
naszego wielkiego rodaka, myśliciela, męża stanu, 
nie tylko jako papieża, ale męża stanu o globalnym 
wymiarze, jednego z największych w ostatnim stuleciu 
światowego intelektualisty. 

Za Jana Pawła II czuliśmy, że wspólnota istnieje, 
można jej dotknąć – nie jest to sama wiara, przynależ-
ność do Kościoła. Kwestionuje się nieraz – i to w Polsce 
– nazywanie ulic, placów itd. jego nazwiskiem, a nawet 
próbuje hejtować czy wręcz obrażać w sztuce i kultu-
rze itd. Wstyd i hańba! Wystawiamy sobie tym w całym 
świecie świadectwo hańbiące naszą wspólnotę. Nie-
stety, w naszym kraju wystarczy nie poczuwać się do 
łączności z kościołem, aby automatycznie negować, 
lekceważyć wielkie postacie, które z kościoła się wy-
wodzą. Aż się nie chce wierzyć, że możemy mieć tak 
podłych rodaków, którzy podcinają własne korzenie, 
niszcząc naszą tożsamość, wspólnotę. Przecież u nas 
nazwanie jakiejś ulicy czy skweru jego imieniem to 
nieraz wielki problem, wręcz walka. Nie pasował do 
żadnej ideologii. Był i jest nadal dla wielu niewygod-
ny jako myśliciel, głoszący prorocze przesłania co do 
przyszłości świata, wzór do naśladowania i działania. 
Gdy wielu ludzi oglądało upadek wartości moralnych, 
a wielu wręcz usprawiedliwiało i dalej usprawiedli-
wia swoje postępowanie, on z całą mocą głosił misję 
prawego życia, wzywał świat do opamiętania. O jego 
wielkości świadczą fakty, jak wielu licznych pisarzy 
światowych, uczonych, zadeklarowanych ateistów, 
antyklerykałów uznawało jego wielkość. Budził w nich 
najwyższy szacunek, pomimo ideologicznego przeci-
wieństwa. To wiele świeckich tygodników drukowało 
jego homilie, a świecki poczytny tygodnik „Time” przy-
znał mu tytuł „człowieka roku” – w kraju o silnej anty-
katolickiej tradycji. Był gigantem – i to trzeba otwarcie 
powiedzieć – wśród „karłów” tego świata. Nigdy nie 
był dwuznaczny. Zawsze mówił, co jest dobre, a co 
złe. Nigdy nie zmieniał zdania. Jego wizje dla rozwoju 
i zagrożenia dla świata były wręcz prorocze. 

Jego śmierć, walka do ostatniego tchu, oddanie 
dla świata wzbudziły szacunek wszystkich na całym 
globie. Gdy odchodził, dał całemu światu niezwykłe 
świadectwo umierania. To było wstrząsające do-
świadczenie dla milionów ludzi, nie tylko wierzących. 

Śmiercią przypieczętował całe swoje życie. Umierał 
z odwagą, która dotychczas nie miała porównań w hi-
storii. Najtwardsi ideologowie, przeciwnicy oddawali 
mu hołd. W 2005 roku płakali wszyscy – i miłośnicy 
i wrogowie – bo wszyscy czuli, że odszedł ojciec, któ-
rego całemu światu będzie brakować i, jak dziś widać, 
w odczuciach się nie mylili. W czasach, kiedy wielu oj-
ców nie odgrywa swojej roli, on był ojcem dla świata. 
Dziś polscy „prostacy”, bo jak ich inaczej nazwać, różnej 
maści celebryci, politycy, którzy nie urastają mu nawet 
do pięt, nie tylko intelektualnie, ale w większości repre-
zentują poziom lumpenproletariatu, próbują niejed-
nokrotnie rozsiewać kłamstwa, plotki, na które wielu 
z nas jest podatnych, godzące w dobre imię naszego 
wielkiego rodaka. Smutne, że znajdują wśród wielu 
członków naszego społeczeństwa posłuch. Ale czymś 
swoje skandale, nieuctwo, brak inteligencji muszą przy-
słonić. Zło się dobrze w świecie mediów sprzedaje i na 
tym dobrze zarabia wiele miernot. Dziś, patrząc w jakim 
stanie się znajdujemy (Europa i świat) wskutek pande-
mii, widać, że gdyby słuchano jego podpowiedzi, to nie 
doszłoby do tak dramatycznych problemów, do jakich 
niestety jako cała cywilizacja doszliśmy. 

Papież wskazywał wiele razy, że racjonalność 
rynkowa, zyski, wielkość zysku jest sprzeczna z inny-
mi wszystkimi racjonalnościami dla rozwoju świata. 
Patrząc choćby na koszty ekologiczne, to są one nie-
racjonalne w sprawie przetrwania naszego gatunku, 
grożą wręcz jego unicestwieniem. Dla zapewnienia 
sobie komfortu, mała garstka całej światowej popu-
lacji potrafiła już zniszczyć, a delikatnie mówiąc moc-
no nadwyrężyć cały światowy ekosystem. Cały czas 
ostrzegał, choćby patrząc na Europę, Polskę, które były 
najbliższe jego sercu, że Unia Europejska sprowadzona 
do finansowego wymiaru, odduchowiona, nie prze-
trwa. To, przed czym ostrzegał papież, to starzenie się 
świata zachodniego. Ostrzegał, że nastąpi desakrali-
zacja ludzi starych, konflikt pokoleń. Był człowiekiem 
postępu i ciągle pouczał, że tradycjonalizm można 
łączyć z nowoczesnością. Mówił ze świadomości 
i odpowiedzialności, że nie da się budować na nie-
pewnych podstawach, półprawdach, kłamstwach. 
To nie było nigdy krytykanctwo, ale wizja, ostrzeżenia 
wynikające z głębokich przemyśleń tego wielkiego 
człowieka. O tych faktach podziału Europy i zatraceniu 
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Prorok naszych czasów
ekonomicznego znaczenia mówił wiele razy i mówił 
to w czasie, kiedy Europa, Ameryka były w okresie 
największej prosperity. 

Dziś widzimy, w jak głębokim kryzysie jesteśmy, 
choćby patrząc na Brexit, napływ imigrantów czy głę-
bokie kryzysy ekonomiczne we Włoszech czy Francji, 
życie oparte na ciągle rosnącym długu. Dług goni dług, 
co już u wielu ekonomistów budzi przerażenie co do ob-
ciążenia przyszłych pokoleń. Te problemy wewnętrzne 
będą się pogłębiać, bo ekonomiczne znaczenie naszego 
kontynentu mocno się w świecie kurczy. W 2007 roku 
PKB Europy stanowiło 32% światowego, dziś to już tyl-
ko 16%. To pokazała epidemia i otworzyła wielu oczy 
na problemy, że najgorsze przed nami, chociaż tak nie 
musi być. Przeraża, że wyczerpane są siła ducha, energia 
moralna i odwaga intelektualna tzw. „cywilizacji zachod-
niej”. Pole oddaliśmy Azjatom. Świat i wspomniana cywi-
lizacja się dławią, co nie jest dla nas dobrym objawem. 
To, co dzieje się szczególnie w Ameryce i jest już tam 
dobrze widoczne, w Europie jest jeszcze tłamszone. 

To nasz wielki rodak ciągle wołał do sytego świata 
zachodniego, że dobrobytu nie można opierać na roz-
dzierającym serce płaczu i cierpieniu dzieci i wielu ludzi 
w różnych zakątkach świata. Wskazywał również na te 
problemy, które się pogłębiały i pogłębiają w krajach 
bogatych i prowadzą na skraj nędzy coraz to większe 
rzesze ludzi. Dziś Ameryka, Europa doszły do ściany. Ta 
słynna bogata Ameryka próbuje usprawiedliwić wielkie 
niepokoje społeczne, demonstracje, które z wielką siłą 
opanowały amerykańskie miasta „walkami na tle raso-
wym”. Wielka bzdura i nieprawda. To efekt potwornego 
rozwarstwienia klasowego i zubożenia całego społe-
czeństwa amerykańskiego. Wielu ludziom zagląda głód 
w oczy, pozostały narkotyki i slumsy. Dotyczy to zarówno 
białych, jak i czarnych. Przecież u nas liczba ubogich, 
pomimo transferów socjalnych, stale się powiększa. Bez 
transferów socjalnych byłaby tragedia. Ubożeje klasa 
średnia. Ten tak wychwalany niekończący się rozwój 
nagle okazuje się, że był budowany na wyrost, a o tym 
cały czas przecież mówił Jan Paweł II, że jest to postać na 
glinianych nogach, żerująca na nieszczęściu większości 
populacji światowej. Nawet dla ludzi, którzy pamiętają 
komunizm, to, co się dziś dzieje, to szaleństwo. Rewo-
lucja liberalna pożera własne dzieci. 

Dziś w czasie pandemii każdy powinien wyzbyć 
się iluzji na lepsze jutro konsumpcjonizmu,bo na 
pewno ekonomicznie będzie gorzej – i to dla wielu 
mocno. Miejmy przynajmniej nadzieję, że po czarnej 
nocy nadejdą lepsze czasy, bo jeszcze jako Polacy 
nie zatraciliśmy wartości duchowych, a żyć bez wielu 
rzeczy, które nam wciskali reklamodawcy, się da – i to 
lepiej. Obecnie w cenie znów będą odwaga i ofiarność, 
czego nie brakowało Janowi Pawłowi II. Pokazał to 
w czasie komunizmu w Polsce. Chrześcijańska koncep-
cja wyzwolenia się Polski i krajów Europy wschodniej 
spod komunizmu z 1980 roku była również koncepcją 
wyrzeczenia się siły i przemocy, opartą na między-
ludzkiej solidarności. Z komunizmem, ze Związkiem 
Radzieckim nie poradziła sobie od czasów II wojny 
światowej wielka Ameryka, opanowana w tym czasie 
„kultem zwycięstwa”. Bała się komunistów jak ognia, 
trzęsła przed nimi portkami, bo byli potężną siłą mi-
litarną. Tę potęgę bez jednego wystrzału pokonało 
dwóch ludzi. Byli to Wojtyła i Wyszyński, którzy potrafili 
stworzyć tak silną wspólnotę narodową, której nawet 
przestraszyli się komuniści. Czy ktoś z „karłów” potrafi 
wskazać w historii ostatniego 100-lecia takich ludzi? 
Kult „Solidarności”, pod egidą której był toczony bój 
z komunistami w latach 80. XX w., został wyniesiony 
w Ameryce na piedestały. Ale jak to bywa w życiu, 
koniunktura polityczna szybko gaśnie i tak się również 
stało z gloryfikowaniem wielkiego osiągnięcia narodu 
polskiego pod skrzydłami dwóch wielkich rodaków. 
Zapomniano w świecie o „Solidarności”, ale osiągnięć, 
nauczania, dorobku intelektualnego Jana Pawła II z pa-
mięci nie da się wymazać nigdy. 
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Dwie zdalne Sesje Rady Gminy

W czasie swojego pontyfikatu przerzucał mosty 
nad rzekami krwi. Budował pomosty na różnych pozio-
mach cywilizacji oraz podziałów. Przybliżał zwaśnione 
kraje, religie itd. Tak ważne dla naszego rodaka pojęcie, 
jak dialog międzyludzki, ekumenizm, chrześcijański 
feminizm, ekologia, działania na rzecz ubogich czy 
praw człowieka są dla wielu dziś niewygodne, bo były 
oparte o „chrześcijańskie miłosierdzie”. Walka o god-
ność człowieka – każdego człowieka – i bogatego 
i ubogiego – o sprawiedliwość społeczną, jest dla 
wielu władców tego świata niewygodna. Wolą te te-
maty przemilczeć lub wręcz ignorować, bo na gruncie 
chrześcijańskim te wszystkie dylematy są postrzegane 
realistycznie, a nie ideologicznie. Nauczanie Jana Paw-
ła II jest trudne i wymagające. Wiele razy piętnował 
hipokryzję cywilizacji zachodniej. Choćby patrząc na 
modną ostatnio ideologię „zielonego ładu”. Ci ludzie, te 
bogate społeczeństwa, które tak mocno chcą czystego 
świata, ale sami są największymi trucicielami, lansując 
konsumpcyjny styl życia. Przecież zaśmiecanie atmos-
fery przez samoloty, wypływające po wczasowiczach 
miliony m3 ścieków w krajach biednych z hoteli, gdzie 

W maju i czerwcu kolejne Sesje Rady Gminy odbyły 
się zdalnie. Podczas majowego spotkania przedstawio-
no raport o stanie gminy, rozpatrywano sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2019 r., a także udzielono aboslutorium Wój-
towi Gminy Suszec. Ustalono także wysokość dopłat do 
taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
(więcej na temat nowych stawek można przeczytać 
w artykule na str. 20-21). Zapoznano się także z oceną 
zasobów pomocy społecznej. Przedstawiono też spra-
wozdanie z inwestycji. 

Podczas czerwcowej Sesji radni wysłuchali spra-
wozdania z działalności Wójta pomiędzy sesjami, a także 
m.in. uchwalili nabycie działki pod plac zabaw w Suszcu.

Wójt z absolutorium
Jak co roku, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Maria-

nowi Pawlasowi absolutorium, popierając tym samym 
jego działalność oraz realizację powierzonych zadań. 
Gratulujemy Wójtowi i życzymy kolejnych sukcesów.

Pomoc społeczna – na co przeznaczane są 
środki?

odpoczywają bogaci, czy śmieci wrzucane do wód 
i oceanów – to zasługa przede wszystkim tej bogatszej 
części cywilizacji, a nie biednej. Czas na świadomą tu-
rystykę i ekologię, o której mówił papież. Pieniądz bez 
pracy, ale tej pomnażającej majątek użyteczny wspól-
noty, nie tworzą wartości. Dodruki pieniądza to wielkie 
zagrożenie do przyszłości. Jan Paweł II o tym często 
mówił, ale świat wolał słuchać polityków obiecujących 
gruszki na wierzbie, rzeczy nierealne. To, co mogło się 
sprawdzać w krótkiej perspektywie, w dalekosiężnej 
kompletnie, jak ostrzegał, się nie sprawdzi. Ostrzegał 
również, że dzisiejsza wolność to typowa anarchia, 
bo wolność bez żadnych ograniczeń, zahamowań nie 
jest wolnością. 

Był Ojcem dla wszystkich narodów, ludzi o róż-
nych orientacjach seksualnych, ludzi mających konflikt 
z prawem, chorych itd. Rozumiał, że wielu ma jakieś 
problemy ziemskie związane ze swoją psychiką. 
Nie bał się docierać do tych ludzi i nieść im nadzie-
ję i pociechę. Podkreślał na każdym kroku, że każdy 
człowiek jest godny szacunku – i ten wielki i ten, który 
upadł. Nie ideologizował, ale czynił dobro. 

W naszej gminie w 2019 r. na pomoc społeczną 
przeznaczono 16 974 458,57 zł. Z czego 2 823 866,52 zł 
to środki wydatkowane na świadczenia rodzinne; 1 095 
968,87 zł przeznaczono na pomoc społeczną, składki 
na ubezpieczenie zdrowotne oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą; 565 440 zł wydatkowano w ramach 
programu „Dobry start”, a aż 12 489 183,18 zł stanowiły 
świadczenia wychowawcze 500+. Środki na realizację 
programów pozyskano z kilku źródeł: ze środków bu-
dżetu państwa (ok. 15 800 000 zł), dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie zadań własnych gminy ( pra-
wie 215 000 zł) oraz środków własnych gminy (niemal 
972 000 zł). GOPS działa na kilku różnych polach. Do 
jego zadań należy m.in. przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, wypłacanie zasiłków (okresowych, celo-
wych itp.), pomoc w zakresie dożywiania, współfinan-
sowanie pobytu mieszkańców naszej gminy w domu 
pomocy społecznej, wypłacanie pomocy materialnej 
dla uczniów, wypłacanie świadczeń wychowawczych. 

Inwestycje w gminie
Mimo pandemii, inwestycje w gminie nadal są re-

alizowane. W minionych miesiącach m.in. podpisano 
umowę dofinansowania na budowę 49 lamp oświe-

W dobie kiedy „Ziemia” krzyczy, kiedy dotknął jej 
kolejny i to najpoważniejszy w ostatnim okresie naj-
większy znany jej kryzys, musimy sobie zadać pytanie 
czy posłuchamy tych prawdziwych rad wielkich ludzi 
czy znów damy się zwieść różnej maści szarlatanom. 
Jan Paweł II z Wyszyńskim sami wyzwolili nas z ko-
munizmu. Mogą i z obecnej trudnej sytuacji. Obyśmy 
przy następnym kryzysie, z którego już może nie być 
wyjścia, niezależnie z jakiego powodu nastąpi, nie 
mieli poczucia, że ponieśliśmy jako cywilizacja totalną 
życiową porażkę. Wtedy płacz, strach, który obecnie 
wielu dotyka, a który jest panaceum na obecne bolącz-
ki, przerodzi się w przerażenie, od którego nie będzie 
odwrotu. Trzeba wierzyć, że pokolenie Jana Pawła 
II obudzi się z letargu, bo obecnie młodzież, którą tak 
kochał, po prostu go nie zna, co jest naszym wielkim 
zaniedbaniem. A przecież przyszłość, która jest moc-
no zagrożona jest przyszłością naszych dzieci, wnu-
ków. Odświeżmy w pamięci te prorocze wskazania, 
zastosujmy je w życiu codziennym, a wtedy będziemy 
mogli ponownie z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Marian Pawlas

tlenia zasilanego energią odnawialną, wyłoniono wy-
konawcę robót związanych z cząstkowym remontem 
dróg gminnych – firmę DROGRÓD z Ćwiklic za łączną 
cenę 337 784,45 zł, wykonano dokumentację projek-
tową przebudowy ścieżki pieszo-jezdnej w obrębie 
Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”, finalizowane są prace 
projektowe dotyczące dobudowania sal lekcyjnych przy 
ZSP w Rudziczce. Zakończono już także m.in. malowa-
nie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kryrach, 
zabudowę zadaszenia nad schodami w przedszkolu 
publicznym w Radostowicach, utwardzenie terenu 
w parku na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu, montaż 
wiaty przystankowej na ul. Dolnej w Suszcu.

Plac zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu
Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Suszec we 

wrześniu ubiegłego roku uchwalono realizację zada-
nia polegającego na utworzeniu terenu rekreacyjnego 
(placu zabaw i siłowni zewnętrznej) przy ul. Okrężnej 
w Suszcu. W tym roku udało się pozyskać teren pod 
przyszły plac zabaw. Gmina wykupiła teren, natomiast 
utworzenie terenu rekreacyjnego zostanie zrealizowane 
ze środków funduszu sołeckiego.

Oprac. MP

Informacja dla dzieci i rodziców w sprawie kolonii letnich
Organizowane do tej pory corocznie przez gminę 

kolonie dla dzieci w tym roku nie odbędą się. Ze wzglę-
du na sytuację epidemiologiczną w kraju i w trosce 
o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz kadry kolonijnej, 
wyjazd dzieci byłby obarczony dużym ryzykiem. 

Mamy na naszym terenie trudną sytuację, wiele 
osób przebywa na kwarantannach czy też jest zara-
żona koronawirusem. Placówki oświatowe są dalej 
zamknięte, a dystans społeczny stał się dla nas normą. 
Kolonie to czas wypoczynku, relaksu i kąpieli, wspól-
nego przebywania dzieci czy zwiedzania ciekawych 

miejsc. Rygory sanitarne wyznaczone w wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN związane 
z COVID19 zdecydowanie ograniczają dotychczasowy 
sposób wypoczynku dzieci, a w niektórych sytuacjach 
czynią go wręcz niemożliwym. 

W związku z powyższym proszę rodziców o zro-
zumienie tej sytuacji i takie organizowanie czasu wol-
nego, aby dzieci były bezpieczne i spędziły wakacje 
z dala od miejsc zagrożeń, a najlepiej w gronie rodzin-
nym i z ograniczeniem kontaktu z osobami trzecimi. 
Jest w tej chwili rozpatrywana możliwość organizacji 

półkolonii czy innych atrakcji wakacyjnych dla dzieci 
przez GOK czy zajęć sportowych przez halę sporto-
wą w Suszcu. Oczywiście, zakres zajęć w stosunku do 
poprzednich lat będzie ograniczony, ale dostosowany 
i korygowany do sytuacji epidemiologicznej. Wszelkie 
informacje w tym zakresie będą się pojawiać na stronie 
internetowej gminy (www.suszec.pl). 

Życzę mimo wszystko zdrowia i dobrego samo-
poczucia.

 Wójt Gminy Suszec
 Marian Pawlas

Naprawią jezdnie w trzech sołectwach
Niebawem powiat pszczyński przystąpi do 

naprawy nawierzchni jezdni na długości 845 m 
w Wiśle Wielkiej, Brzeźcach i Kobielicach. Została 
już podpisana umowa na wykonanie zadania.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie podpisał 
umowę z firmą Drogród z Ćwiklic, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania 

polegającego na naprawie pozimowej nawierzchni 
jezdni na ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej, ul. Łącznej 
w Brzeźcach i ul. Jana Pawła II w Kobielicach.

Zadanie zostanie sfinansowane z budżetu 
powiatu pszczyńskiego, a jego koszt wyniesie 
ok. 320 tys. zł. W ciągu najbliższych dni wykonawcy 
zostanie przekazany plac budowy. 

- Zakres prac będzie obejmował naprawę 

nawierzchni jezdni na długości 845 m, w tym 435 mb 
w ciągu ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej oraz 410 mb 
ul. Łącznej w Brzeźcach i ul. Jana Pawła II w Kobieli-
cach. Odcinki zostały wyznaczone pomiędzy wcze-
śniej wyremontowanymi fragmentami dróg – infor-
muje Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego.

Powiat Pszczyński
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Zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE (od 15 maja)

Kronika policyjna

- Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku z 90 dni 
roboczych do 30 dni.

- Uproszczenie wniosku o dotację – rezygnacja 
z konieczności podawania szczegółowych danych 
technicznych, zbierania zaświadczeń i dokumentacji 
dotyczącej wysokości dochodów od wszystkich człon-
ków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (zamiast 
tego są oświadczenia).

- Zmiana progów dochodowych oraz poziomów 
dotacji.

Podstawowy poziom dofinansowania – może 
ubiegać się o nie osoba fizyczna będąca właścicielem/
współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą, której roczny dochód wynosi poniżej 100 
tys. zł – wyznacznikiem jest podstawa opodatkowania 
z ostatniego zeznania podatkowego. 

W przypadku podstawowej wersji inwestycji: wy-
miany przestarzałego źródła ciepła i termomodernizacji 
górny próg dotacji wyniesie do 20 tys. zł. (do 30% kosz-
tów kwalifikowanych). 

Jeżeli Beneficjent zdecyduje się na zainstalowanie 
pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej, to 
próg dotacji wyniesie do 25 tys. zł. A jeżeli ktoś jeszcze 
postanawia to połączyć z fotowoltaiką, to wsparcie wy-
niesie do 30 tyś. zł. (Integracja z programem „Mój Prąd” 

W Suszcu interweniowało LPR
W czwartek, 30 kwietnia około godziny 16.30 

w Suszcu przy ul. Piaskowej wylądował śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczyną 
interwencji latającej karetki był wypadek rowerowy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna ja-
dący polną drogą przewrócił się i doznał obrażeń ciała. 
Przyczyną upadku miała być usterka roweru (pęknię-
cie jednego z elementów ramy). Zachodziła koniecz-
ność transportu pacjenta do specjalistycznej placówki 
w Katowicach.

Załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego przetransportowała pacjenta do Górnośląskiego 
Centrum Medycznego w Katowicach. Wstępnie wia-
domo, że zdarzenie jest traktowane jako nieszczęśliwy 
wypadek. Policja sprawdza okoliczności zdarzenia.

Zderzenie samochodów dostawczych. Bus leżał 
na boku

We wtorek, 5 maja około godziny 6.50 na ulicy 
Pszczyńskiej w Kobielicach doszło do zderzenia 
dwóch samochodów dostawczych.

W kolizji brały udział Fiat Doblo na katowickich nu-
merach rejestracyjnych oraz bus marki Renault Master 
na żorskich numerach rejestracyjnych. W wyniku zde-
rzenia pojazdów, bus przewrócił się na bok. Na szczęście 
nikt nie doznał obrażeń i zdarzenie zostało zakwalifiko-
wane jako kolizja. 

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Przez 
kilkadziesiąt minut droga była zablokowana.

Coraz więcej zdarzeń drogowych

– brak konieczności składania dwóch osobnych wnio-
sków w programach „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”).

Podwyższony poziom dofinansowania – może 
ubiegać się o taki osoba, której miesięczny dochód wy-
nosi poniżej 1400 zł netto na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym i 1960 zł netto w gospodarstwie jed-
noosobowym. 

Maksymalna wysokość dotacji to 32 tyś. zł, a przy 
dodatkowej fotowoltaice 37 tyś. zł (do 60% kosztów 
kwalifikowanych).

Nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikują-
cych się do podwyższonego poziomu dofinansowania 
będzie odbywał się w późniejszym terminie, na podsta-
wie odrębnego ogłoszenia, po wejściu w życie zmian 
legislacyjnych umożliwiających wydawanie gminom 
zaświadczeń o dochodach.

Osoby z dochodem powyżej 100 tys. zł rocznie 
będą mogły już liczyć tylko na ulgę termomoderni-
zacyjną. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obli-
czenia podatku (przychodów – w przypadku podatku 
zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym.

- Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpo-
czętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

- Możliwość finansowania przedsięwzięć zakoń-

Gołym okiem widać, że ruch na drogach wzmaga 
się z dnia na dzień. Zwiększa się także ilość zdarzeń 
drogowych. Do poważnej kraksy doszło w czwartek 
7 maja po południu w Kryrach na ul. Nierad. Volkswagen 
zderzył się tam z BMW. Wszystko wyglądało groźnie, ale 
na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zarzuty dla kierowcy i pasażerki Forda po po-
ścigu w Suszcu

W poniedziałek, 27 kwietnia na ul. Ogrodowej 
w Suszcu doszło do zdarzenia drogowego. Samo-
chód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu in-
terweniowali strażacy. Obecne były także znaczne 
siły policji, bowiem pojazd uczestniczący w kolizji 
uciekał przed radiowozami.

Około 22.30 w Pszczynie na ul. Szymanowskiego, 
na placu szkolnym, policjanci zauważyli zaparkowany 
samochód. Postanowili sprawdzić, co było powodem 
parkowania w tym miejscu. Gdy mundurowi podjecha-
li bliżej Focusa, jego kierowca uruchomił silnik i ruszył 
z impetem do przodu, uderzając o przód radiowozu. 

Policjanci ruszyli w pościg. 35-latek jechał w kie-
runku Żor. Mundurowi byli tuż za nim, cały czas nie 
tracąc go z oczu i będąc w stałym kontakcie z dy-
żurnym jednostki. Pościg z włączonymi sygnałami 
dźwiękowymi i świetlnymi prowadzono aż do Susz-
ca. Kontynuowano go ul. Szymanowskiego, Żorską, 
Rybnicką, Pszczyńską w Radostowicach i Ogrodo-
wą w Suszcu. Tam, na skrzyżowaniu z ul. św. Jana, 
kierowca, chcąc skręcić w lewo, stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Pró-
bował jeszcze wycofać i uciec, lecz za nim stanął już 

czonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 
(poprzednia wersja – najpierw trzeba było złożyć wnio-
sek, dopiero potem ponosić koszty i nie można było 
zakończyć inwestycji przed złożeniem wniosku)

- Warunkiem montażu kotła opalanego pa-
liwem stałym jest brak możliwości podłączenia 
do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu. 
(WFOŚiGW sprawdza w PGNiG)

- Włączenie w program sektora bankowego, który 
będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomo-
stowego.

- Wzmocnienie współpracy z gminami.
- Wprowadzenie możliwości składania wniosków 

online w serwisie gov.pl (ruszy w późniejszym terminie).
Informacje są udzielane na bieżąco przez pra-

cownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem telefo-
nu 32 449 30 67.

Więcej informacji można również znaleźć na stro-
nach Programu Czyste Powietrze:

www.portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-
-programu

www.portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-do-
kumentacja

www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
UG Suszec

radiowóz. Zagradzając mu drogę, mundurowi uda-
remnili dalszą ucieczkę. 

W tym samym czasie na miejsce dotarły kolejne 
patrole. Kierowca i pasażerka focusa zostali zatrzymani. 
Zarówno tablica rejestracyjna na ich fordzie, jak i kolej-
ne przewożone w samochodzie, pochodziły z innych 
pojazdów. Ponadto wewnątrz ujawniono plastikowy 
pojemnik z paliwem, gumowe wężyki i pompkę do 
spuszczania paliwa. 

35-latkowie usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. 
Przyjdzie im teraz odpowiedzieć za niewykonanie po-
lecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego pomimo 
wydania polecenia przez stróżów prawa i kradzieże pa-
liwa w Tychach, Mikołowie oraz Rudzie Śląskiej. Oboje 
przyznali się do popełnienia tych przestępstw. W najbliż-
szym czasie będą musieli wytłumaczyć swoje postępo-
wanie w sądzie, w tym również kwestię zabezpieczonych 
w ich samochodzie tablic rejestracyjnych. 

We wtorek, 9 czerwca pszczyńska drogówka 
odnotowała kolizję do której doszło wskutek nie-
uwagi kierowców. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał. Policjanci apelują o zachowanie ostrożno-
ści na drodze.

Do zdarzenia doszło tuż przed południem na 
ul. Pszczyńskiej w Radostowicach. Jadący tamtędy 
w kierunku Żor 19-letni kierowca Fiata Punto najechał 
na tył poprzedzającego go Opla Corsy, którym kiero-
wała mieszkanka Studzionki. Kobieta skręcała w lewo, 
do piekarni. Policjanci jako przyczynę kolizji wskazali 
niedostosowanie prędkości.

KPP Pszczyna

150 tys. zł premii dla młodego rolnika
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi 

rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie 
premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodaro-
wania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 
2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać 
się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie 
więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifika-
cje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić 
je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 

o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodar-
stwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć 
prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcze-
śniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. pre-
mii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wiel-
kości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro 
i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg do-
tyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. 

Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, 
a w województwach, w których średnia powierzchni 
gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo 
musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast 
maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 
300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną 
poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punk-
tów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności 
przysługiwania pomocy dla województwa mazowiec-
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Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Suszec – Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na kandyda-
tów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego 
Spisu Rolnego w gminie Suszec, który przeprowa-
dzony będzie w terminie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

I WYMAGANIA KANDYDATA NA RACHMISTRZA 
SPISOWEGO:

Kandydat na rachmistrza terenowego po-
winien:

1. być pełnoletni;
2. zamieszkiwać na terenie gminy Suszec;
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługiwać się językiem polskim w mowie 

i piśmie;
5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II WYMAGANE DANE I DOKUMENTY
W zgłoszeniu swojej kandydatury należy 

podać oraz dołączyć:
1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail;
3. nr telefonu;
4. dokument poświadczający wykształcenie;
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
(oświadczenie powinno zawierać klauzulę następu-
jącej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

III TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.
IV MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 

1 (sekretariat)

V DODATKOWA INFORMACJA
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzy-

mają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich 
danych w SER (System Ewidencji Rachmistrzów) lub 
przez SER informację o dacie i miejscu szkolenia, 
którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie 
warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości 
kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych pod-
czas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują 
się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do 
Internetu. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany 
za pomocą aplikacji e/m-learning.

Kandydat na rachmistrza terenowego może 
uzyskać dodatkowe informacje pod numerami 
telefonów: 32 449 30 66 kub 449 30 67.

UG Suszec

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
Informacja o powierzeniu grantu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu”.

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach”.

„ZDALNA SZKOŁA” – jest projektem granto-
wym, wdrażanym w okresie od 21 kwietnia 2020 r. 
do 21 października 2020 r. dedykowanym Szkołom 
Podstawowym działającym na terenie Gminy Suszec, 
który za cel główny stawia zapewnienie uczniom i na-
uczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiające-
go zdalną edukację.

W projekcie wsparciem zostało objętych 6 Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Suszec:
- Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna 130,
- Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 42,
- Szkoła Podstawowa w Rudziczce w ZSP w Ru-

dziczce, ul. Woszczycka 20,
- Szkoła Podstawowa w Kryrach w ZSP w Kryrach, 

ul. Nierad 86,
- Szkoła Podstawowa w Mizerowie w ZSP w Mi-

zerowie, ul. Nadrzeczna 31,
- Szkoła Podstawowa w Radostowicach w ZSP 

w Radostowicach, ul. Dworcowa 56.
 
HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE:
- (IV-X 2020) doposażenie szkół w sprzęt kompu-

terowy (laptopy) w ilości 19 sztuk,
- (IV-X 2020) użyczenie uczniom i nauczycielom 

otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształce-
nia na odległość, do realizacji podstawy programowej.

 
PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PRO-

JEKTU:
- Liczba szkół podstawowych, które otrzymały 

wsparcie w ramach projektu – 6 szkół;
- Liczba uczniów objętych pomocą w ramach 

projektu – 18;
- Liczba nauczycieli objętych pomocą w ramach 

projektu – 1.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 69 730,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJ-

SKIEJ: 69 730,00 PLN
UG Suszec

Informacja o terminie składania wniosków
Informacja o terminie składania wniosków na 

„Dobry Start”, zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek 
opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na okres 
2020/2021.

 
Wniosek o świadczenie DOBRY START można 

składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-
-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, 
przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS 
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie 
papierowej) bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzin-
nych GOPS Suszec (pokój nr 2) lub za pośrednictwem 
poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Od 1 lipca 2020 r. można również składać drogą 
elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i fun-
duszu alimentacyjnego na okres 2020/2021. Nato-
miast wnioski drogą tradycyjną można składać od 
1 sierpnia 2020 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych 
GOPS Suszec (pokój nr 2). 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii 
i wynikające z tego powodu zagrożenia i ograni-
czenia, zachęcamy do elektronicznego składania 
wniosków jak również realizacji wypłat świadczeń 
w formie przelewu na konto osobiste.

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIAD-
CZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Wniosek na 500 plus dopiero w 2021 roku !!! 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu in-
formuje, że aktualnie obowiązuje wydłużony okres 
pobierania świadczenia wychowawczego trwający od 
1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., w związku z czym 
należy pamiętać, że w 2020 r. nie trzeba ponownie 
składać wniosku o świadczenie wychowawcze !!!!

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmo-
wane będą dopiero od 01.02.2021 r. elektronicznie, 
a od 01.04.2021 r. w formie papierowej.

GOPS Suszec

Wybierasz się do lasu lub parku? Uważaj na kleszcze!
Wybierając się na spacer do lasu, parku bądź 

na inne tereny zielone uważajmy na pajęczaki. Po 
powrocie dokładnie oglądajmy swoje ciało, ukłu-
cie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też o dzieciach.

Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie 
skóra jest najdelikatniejsza (na rękach, nogach, 

głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgięciach 
stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych). 
Te pajęczaki stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, 
ale także atakują psy i koty. Oglądajmy dokładnie 
także skórę naszego pupila.

W Polsce do chorób przenoszonych przez 
kleszcze należą: borelioza i kleszczowe zapalenie 

mózgu (KZM). Chroniąc się przed KZM można się 
zaszczepić.

Najczęstszym objawem boreliozy jest rumień, 
który możemy zaobserwować nawet po kilku tygo-
dniach od ugryzienia. Każdy z niepokojących obja-
wów należy skonsultować z lekarzem. 

Główny Inspektorat Sanitarny

kiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypła-
cana w dwóch ratach:

 - I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płat-
ność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez 
młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem któ-
rych została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, 
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;

- II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płat-
ność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć 
całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalno-
ści rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produk-
tów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. 
Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi 
zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu 
(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie 
plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne 
oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych 
produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regional-
ne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu 
epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać je w nastę-
pujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego 
na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednic-
twem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty 
można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, 
które ustawione są w placówkach terenowych Agencji 
lub osobiście.

ARiMR
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Fałszywy policjant znów aktywny
Końcem maja mężczyzna podający się za 

policjanta Biura Śledczego próbował oszu-
kać cztery mieszkanki Pszczyny. Na szczęście 
wszystkie próby były nieudane.

Wyobraźnia oszustów nie zna granic. Wyko-
rzystają każdą okazję, żeby wzbogacić się cudzym 
kosztem. Żerują głównie na uczciwości, samotności 
i tzw. dobrym sercu starszych ludzi. Nie mają żad-
nych skrupułów, żeby podać się za ich ukochane-
go, prawie umierającego, wnuczka. Coraz częściej 
jednak wcielają się w rolę fałszywego policjanta. 
Tu wiek ofiar nie ma już takiego znaczenia, liczą 
się jedynie pieniądze na ich kontach i zdolność 
kredytowa.

Końcem maja pszczyńscy policjanci zareje-
strowali aktywność fałszywego policjanta Biura 

Śledczego. Oszust próbował pozbawić oszczęd-
ności cztery mieszkanki Pszczyny. Szczęśliwie, 
skończyło się jedynie na usiłowaniach.

Przypominamy, na czym polega metoda 
oszustwa na policjanta. Pokrzywdzeni zazwyczaj 
wspominają kilka połączeń z nieznanego numeru. 
Przy tego typu oszustwach, dzwoniący mężczy-
zna zawsze przedstawia się jako policjant Biura 
Śledczego. Rzekomy funkcjonariusz podaje swoje 
imię i nazwisko oraz numer swojej legitymacji służ-
bowej. Bardzo stanowczo zaznacza również, żeby 
rozmówczyni wybrała 997 i potwierdziła jego dane.

Niestety, w emocjach przyszłe ofiary nie roz-
łączają się i wybierają numer alarmowy 997, w rze-
czywistości tego nie czyniąc. W ten sposób, będąc 
przekonane, że połączyły się z dyżurnym jednostki, 
bo słyszą w słuchawce głos innego mężczyzny, 

nadal rozmawiają z oszustem. Nawet nie przypusz-
czają, że doszło jedynie do przekazania słuchawki 
innemu oszustowi. I tak ofiara otrzymuje przez 
telefon kolejne instrukcje od przestępców.

Jak ustrzec się przed oszustami?
- Nigdy nie podawaj przez telefon swoich da-

nych osobowych.
- Nie informuj, w jakich bankach i na jakich 

lokatach gromadzisz oszczędności.
- Nie ufaj nieznanym rozmówcom. Pod żad-

nym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przeka-
zuj jej rzekomym policjantom. Po podejrzanym 
telefonie zadzwoń z innego aparatu pod numer 
997 lub 112 i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia 
pieniędzy.

KPP Pszczyna

Przypomnienie o konieczności wymiany kotłów
Przypominamy o konieczności wymiany po-

zaklasowych kotłów – tzw. „kopciuchów”. Przepisy 
antysmogowe określiły terminy, od których nie 
ma odwrotu.

W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę antysmogową, wprowadzającą ograniczenia 
i zakazy w eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw stałych, szczególnie kotłów, kominków 
i pieców – jeżeli dostarczają ciepło do systemu cen-
tralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło.

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania 
paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, 
w których udział węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz bio-
masy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Uchwała antysmogowa, która weszła w ży-
cie 1 września 2017 roku, określiła też terminy, 
w których konieczna jest wymiana starych kotłów 
na kotły np. na paliwo stałe spełniające wymogi 

5 klasy i ekoprojektu (EcoDesign), kotły gazowe, 
kotły olejowe, systemy ogrzewania elektryczne-
go, pompy ciepła. 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego 
użytkowania: 

1. Kotły eksploatowane powyżej 10 lat (wypro-
dukowane do 1 stycznia 2012 r.) trzeba wymienić do 
końca 2021 roku,

2. kotły użytkowane od 5 do10 lat (wyprodu-
kowane do 1 stycznia 2014 r.) należy wymienić do 
końca 2023 roku,

3. kotły eksploatowane poniżej 5 lat (wypro-
dukowane do 1 stycznia 2016) należy wymienić do 
końca 2025 roku,

4. kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-
5:2012 należy wymienić do końca roku 2027.

Te terminy pokazują, że czasu pozostało już nie-
wiele, a uchwała zobowiązująca do wymiany źródła 
ciepła obowiązuje już 3 lata.

Wszystkie gospodarstwa domowe, budynki 
będą skontrolowane pod kątem przestrzegania ter-
minów, a przepisy przewidują bardzo wysokie kary, 
od których nie będzie odwołania.

UG Suszec źr
ód

ło
: U

G
 S

us
ze

c

Koleje Śląskie wprowadziły wakacyjny rozkład jazdy
Od 14 czerwca obowiązuje wakacyjny roz-

kład jazdy Kolei Śląskich. Uruchomiono także 
weekendowe połączenia do Zakopanego.

Pociąg Ornak do Zakopanego będzie kursował 
od 4 lipca do 29 sierpnia w soboty i niedziele. Wy-
jazd z Katowic zaplanowany został na godzinę 6:26, 
zaś z Zakopanego w podróż powrotną o 16:15. Or-
nak przejedzie między innymi przez stacje: Bielsko-
-Biała, Żywiec, Rabka-Zdrój i Nowy Targ.

Utrudnienia związane z pracami prowadzony-
mi przez PKP PLK będą w dalszym ciągu dotyczyć 
linii S1 Częstochowa – Gliwice. Między Zawier-
ciem a Częstochową, podobnie jak w poprzednich 
miesiącach, ruch będzie prowadzony po jednym 
torze. Do 1 sierpnia ruch jednotorowy będzie pro-
wadzony na odcinku Myszków – Częstochowa, 
natomiast 2 sierpnia prace zostaną przeniesione 
na odcinek Zawiercie – Poraj. Od 14 do 31 lipca na 
czas robót w stacji Zabrze pociągi będą mogły za-
trzymywać się tylko przy jednej krawędzi peronu. 
Przez cały okres wakacji zostanie też zwiększona 
liczba pociągów zatrzymujących się na przystanku 
Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Przez cały okres trwania „wakacyjnego” rozkła-
du jazdy (14.06.2020 – 29.08.2020) kontynuowane 

będą prace linii kolejowej do Wisły Głębce (S6). 
Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu od Chy-
bia do Wisły Głębce. Podobnie jak wiosną, za od-
wołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowa w dwóch relacjach. Linia 
czerwona będzie kursować w relacji Bielsko-Biała 
Główna – Wisła Głębce – Bielsko-Biała Główna. 

Linia zielona obsłuży mniejsze miejscowości 
pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Ustro-
niem, gdzie będzie skomunikowana z autobusami 
ekspresowymi jadącymi z lub do Bielska-Białej. 
W przypadkach kiedy sytuacja ruchowa nie po-
zwoli na skomunikowanie autobusów w Ustroniu, 
relacja linii zielonej zostanie wydłużona do Wi-
sły Uzdrowiska. Autobusy będą skomunikowane 
z pociągami linii S5 w Czechowicach-Dziedzicach 
i Bielsku-Białej, a w niektórych przypadkach z po-
ciągami linii S61 w Chybiu. Równolegle będą pro-
wadzone prace pomiędzy Czechowicami a Chy-
biem. Wszystkie pociągi zostaną skierowane przez 
Zabrzeg Czarnolesie.

Pasażerowie będą musieli liczyć się z utrud-
nieniami także na linii S13 (Częstochowa – Lubli-
niec). Od 15 do 29 czerwca na szlaku Blachow-
nia – Herby Stare prowadzone będą prace, które 
umożliwią prowadzenie ruchu tylko po jednym 

torze. Ruch jednotorowy będzie prowadzony 
również pomiędzy Herbami Starymi a Lisowem 
od 30 czerwca do 28 lipca. Jednotorowa organi-
zacja ruchu będzie obowiązywać także na odcinku 
Lisów – Kochanowice od 29 lipca do 29 sierpnia, 
aby umożliwić wykonanie niezbędnych działań 
dla utrzymania infrastruktury.

Do dyspozycji pasażerów 14 czerwca oddany 
zostanie nowy przystanek w Przyszowicach na linii 
S76 (Gliwice – Wisła Głębce). Na czas modernizacji 
linii kolejowej do Wisły Głębce pociąg Kubalonka 
zostanie przekierowany do Żywca, a jego nazwa 
została zmieniona na Salmopol.

Dodatkowe 6 minut będą musieli dołożyć pa-
sażerowie, którzy od 30 lipca do 20 sierpnia mię-
dzy 9:00 a 15:30 będą kursować linią S8 (Oświęcim 
– Kluczbork) na odcinku Katowice Zawodzie – My-
słowice. Ze względu na naprawę sieci trakcyjnej 
pociągi będą jeździć po jednym torze.

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy 
kursowania pociągów dostępne są w Liniowym 
Rozkładzie Jazdy publikowanym na stronie inter-
netowej spółki Koleje Śląskie oraz w internetowych 
wyszukiwarkach połączeń i na plakatach dostęp-
nych m.in. na dworcach kolejowych i peronach. 

Koleje Śląskie
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Oświata  suszecka w okresie pandemii i zakończenia roku 

Nowe świadczenie na wakacje

Rok szkolny 2019/20 zakończył się, ale jakże 
w odmiennych nastrojach niż był rozpoczynany. 
To po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, 
może za wyjątkiem wojny, dzieci i młodzież mu-
siała zostać w domu z powodu zawieszenia zajęć 
szkolnych i ogłoszonego stanu epidemii. 

Od 16 marca br. nauczyciele i młodzież pozosta-
wała w domach, prowadząc tzw. „zdalne nauczanie”. 
Pomimo tego, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej 
dało możliwość otwarcia przedszkoli od 6 maja br., 
to ostateczną decyzję pozostawiono samorządom. 
W naszej gminie, podobnie jak w całym powiecie, 
przez kolejne tygodnie dalej były zawieszone zajęcia 
zarówno w przedszkolach, jak i edukacja w klasach 
I-III czy konsultacje z nauczycielami i zajęcia rewali-
dacyjne oraz biblioteka szkolna. Wójt gminy polecił 
dyrektorom rozeznanie potrzeb rodziców na opiekę 
przedszkolną. Na dzień 15 maja wstępnie zapisało 
się 75 dzieci w całej gminie, a najwięcej w przed-
szkolu w Suszcu – 35, ale decyzję uzależniano od  
bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Były to dzieci 
rodziców pracujących. Szkoły i przedszkola przygo-
towały obiekty na podwyższone rygory sanitarne, 
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sani-
tarnego i MEN-u. Zakupiono środki dezynfekcyjne, 
maseczki, przyłbice, rękawiczki i inny sprzęt ochron-
ny na pierwsze potrzeby. To są wysokie koszty do-
stosowawcze, wydatkowane bezpośrednio z budże-
tów szkół. Wprawdzie szkoły i przedszkola uzyskały 
bezpłatnie od Wojewody i za pośrednictwem PSP 
w Pszczynie po 8 pojemników 5 l środka odkaża-
jącego. Jednak Wójt, na wnioski dyrektorów szkół 

W piątek 19 czerwca sejm uchwalił ważną dla ro-
dziców ustawę – wprowadzono jednorazowe świadcze-
nie, z którego mogą skorzystać rodzice wychowujący 
dzieci. Bon otrzymają wszyscy ci, na których aktualnie 
przysługuje comiesięczne świadczenie 500+. Będzie to 
jednorazowa zapomoga o wartości 500 zł i nie będzie 
można tego bonu zamienić na gotówkę. Jedynym jego 
sposobem wykorzystania będzie możliwość opłacenia 
kolonii, obozów, wycieczek czy innych form wypoczyn-
ku dzieci. Ma być ważny do końca 2022 roku.

W skrócie – bon 500 plus:
- Za pomocą bonu dokonuje się płatności za 

usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizo-
wane przez przedsiębiorcę turystycznego lub orga-
nizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

- Za pomocą bonu osoba uprawniona może do-
konywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy 
turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Na dziecko 

i zalecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego 
w Tychach, nie zezwolił na otwarcie placówek ze 
względu na dobro uczniów i pracowników placówek 
oraz sytuację epidemiologiczną na terenie gminy 
i powiatu. Przedłużenie zasiłków opiekuńczych 
spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na miej-
sca w przedszkolu. Aby nie zmarnować tego roku 
szkolnego, nauczyciele i uczniowie, ale też rodzice, 
wspólnie od samego początku podjęli się wyzwa-
nia pracy zdalnej, wykorzystując rozmaite metody 
i techniki komunikowania się. Oczywiście, zawsze 
niezawodny tu okazał się program Librus czy telefon 
i szkolna strona internetowa, ale też inne zaawanso-
wane komunikatory. Według informacji nauczycieli 
i dyrektorów szkół, 100% uczniów w taki sposób reali-
zowało obowiązek szkolny i nie było przypadku, aby 
jakiś uczeń wyłączył się na dłuższy okres. To też duża 
zasługa rodziców, którzy na bieżąco kontaktowali się 
z nauczycielami i poświęcili sporo swojego czasu. 
A trzeba powiedzieć, iż był i jest to trudny czas dla 
wszystkich rodzin. Zakażenia wprawdzie jednostko-
we, ale rygory sanitarne, kwarantanny w rodzinach 
górniczych, niepewność i długie czekanie na wyni-
ki badań nie nastrajają optymistycznie. A do tego 
w niektórych przypadkach doszły kłopoty ze sprzę-
tem komputerowym. Na szczęście dyrektorzy szkół 
na bieżąco monitorowali te sprawy. Była możliwość 
wypożyczenia sprzętu szkolnego. Gmina pozyskała 
dodatkowe środki finansowe w programie „Zdalna 
szkoła” – w pierwszym rzucie na 19 laptopów na kwo-
tę 70 tys. złotych, i już po 15 czerwca dodatkowo na 
18 laptopów na kwotę 55 tys. złotych. Te ostatnie 
komputery też już trafiły do szkół. Oczywiście, nie dla 

przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wy-
sokości 500 zł. 

- Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jed-
no świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł 
oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu 
w wysokości 500 zł. 

- W przypadku gdy kwota świadczenia wy-
chowawczego przysługuje każdemu z rodziców 
oddzielnie, każdemu z rodziców przysługuje jedno 
świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na 
dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
– jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 
zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu 
w wysokości 250 zł na dziecko. 

- Za pomocą bonu osoba uprawniona może do-
konywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania 
wysokości przysługującego jej świadczenia w formie 
bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. 

- Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne 
prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. 

wszystkich potrzebujących, ale głównie dla rodzin 
wielodzietnych. Jeśli w nowym roku szkolnym będzie 
dalej zdalne nauczanie, to na pewno się przydadzą. 

W dniach 16 – 18 czerwca odbyły się egzaminy 
klas VIII szkół podstawowych. W rygorze sanitarnym 
przystąpiło do egzaminu w całej gminie 126 uczniów. 
Tylko 5 uczniów nie przystąpiło, z uwagi na trwające 
kwarantanny w rodzinach. Będą oni zdawać w dru-
gim terminie, tj. 7 - 9 lipca br. Wyniki egzaminów 
poznamy do 31 lipca br.

Od 1 lipca br. planowane jest otwarcie przed-
szkoli na dyżury wakacyjne. Ale ze względu na utrzy-
mujące się rygory sanitarne co do ilości dzieci, z ofer-
ty skorzystają tylko dzieci rodziców pracujących. Jak 
wynika z zapisów, w przedszkolu w Suszcu będzie 
to 24 dzieci, a w pozostałych przedszkolach 6 – 15 
dzieci. W miesiącu lipcu dyżurne będą przedszkola 
w Rudziczce, Radostowicach i Kryrach, a w sierpniu 
w Suszcu, Mizerowie i Kobielicach. W międzyczasie 
trwał nabór do przedszkoli na nowy rok szkolny. Zo-
stanie przyjętych ok. 620 dzieci. Nie zostało przyję-
tych 17 dzieci, tj. z Suszca – 8 i Rudziczki – 9, ale jest 
jeszcze wolne 6 miejsc w ZSP Kryry, 2 w SP Kobielice 
i 1 w ZSP w Mizerowie. Ponadto pozostaje ok. 10 
wolnych miejsc w Niepublicznym Punkcie Przed-
szkolnym im. J. Pawła II w Suszcu. 

 Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych 
i zdrowych wakacji. Będą to również inne wakacje 
niż zwykle, w gronie rodzinnym i głównie w kraju. 
Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom ale i rodzi-
com za trud i duży wkład pracy w roku szkolnym 
2019/2020.

Dyrektor GZUW Zbigniew Łoza 

Jak w praktyce będzie można skorzystać 
z bonu – krok po kroku

1. Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zare-
jestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS). 

System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za po-
mocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz niektórych systemów banko-
wości internetowej.

2. Aktywacja Twojego bonu w systemie teleinfor-
matycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności 
lub aktualizacji danych.

3. Bon będziesz musiał okazać podczas rezer-
wacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. 
Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.

4. Jeśli będziesz miał pytania i wątpliwości 
dotyczące programu, będziesz mógł skorzystać ze 
specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno 
turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej.

Oprac. MP

NUMER 4 (309)

Przebudowa mostu w Suszcu
Powiat pszczyński pozyskał 1,6 mln złotych 

dofinansowania ze środków rezerwy subwencji 
ogólnej na przebudowę obiektu mostowego 
w ciągu ul. Piaskowej w Suszcu.

Jeszcze w lutym powiat pszczyński złożył do 
Ministerstwa Infrastruktury wniosek o dofinanso-
wanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu 
ul. Piaskowej w Suszcu. 

- Realizacja tej inwestycji to kluczowa sprawa dla 
rozwoju biznesu w tym miejscu. Terenami pokopal-
nianymi jest zainteresowanych sporo potencjalnych 
inwestorów. Dodatkowo zależy nam na tym, aby wia-
dukt był drożny i nie blokował rozwoju funkcjonują-
cych tam przedsiębiorstw – mówi Grzegorz Nogły, 
członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Przypomnijmy, że przeprowadzona eksper-
tyza techniczna wykazała utratę nośności obiektu 

mostowego w Suszcu, który stanowi główną drogę 
dojazdową do terenów po kopalni „Krupiński”.

Ze środków powiatu pszczyńskiego oraz gminy 
Suszec został wykonany projekt przebudowy. W ra-
mach planowanej inwestycji w zakresie konstrukcji 
obiektu zostanie wymieniona płyta pomostowa. 
Ponadto stara nawierzchnia jezdni i chodnika 
zostanie zastąpiona nową. 

Szacunkowy koszt inwestycji to 3,5 mln zł. Na 
realizację zadania powiat pszczyński zabezpieczył 
w budżecie kwotę 250 tys. zł. Wsparcie finansowe 
inwestycji zadeklarowały Jastrzębskie Zakłady Re-
montowe. Dodatkowo powiat pszczyński zwróci się 
do działających na tym terenie firm i podmiotów 
o pomoc w dofinansowaniu zadania.

Powiat Pszczyńskiźr
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Samorząd nie do poznania zmienił naszą małą Ojczyznę
27 maja świętowaliśmy 30. rocznicę powsta-

nia samorządu terytorialnego. Dokładnie trzy 
dekady temu odbyły się pierwsze wolne wybory 
samorządowe w Polsce.

W 1990 r. w Senacie została przygotowana 
ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła 
polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo 
współdecydowania o swoich lokalnych, a potem 
i regionalnych wspólnotach. 27 maja 1990 roku od-
były się pierwsze niezależne wybory do samorządu 
gminnego.

Samorządy sprawnie realizują inwestycje, 
świadczą usługi dla mieszkańców, zajmują się po-
mocą społeczną, dbają o edukację młodych miesz-
kańców i wykonują wiele kolejnych zadań, nakła-
danych przez administrację rządową. 

- Mam pełne przekonanie, że minione 30 lat 
to jeden z najlepszych okresów w historii Polski. To 
samorząd nie do poznania zmienił polskie gminy, 
a później powiaty i województwa – mówi Barbara 

Bandoła, starosta pszczyński.
Stefan Ryt, wójt Kobióra w latach 1991-2014, 

a od 2014 r. członek Zarządu Powiatu pszczyńskiego 
wspomina, że 30-lat temu oczekiwania mieszkań-
ców były wielkie. - Gmina Kobiór powstała w 1991 
roku. Okazało się, że mamy pieniądze, którymi sami 
możemy dysponować. Zaczęliśmy od spraw najważ-
niejszych - nie było wody we wszystkich domostwach, 
od gazyfikacji, budowy dróg i tworzenia planu zago-
spodarowania przestrzennego. Ale pomagaliśmy tak-
że mieszkańcom w ich codziennych problemach, np. 
brakiem dostaw chleba do sklepu – mówi Stefan Ryt, 
Honorowy Wójt Gminy Kobiór. 

- Jako nowo wybrani radni w ramach Komitetu 
Obywatelskiego wchodziliśmy na dziewicze tereny 
samorządności. Podejmowanie decyzji ze świado-
mością, że teraz wiele zależy od nas, że możemy sami 
kształtować swój budżet, na początku nie była łatwa 
– mówi Grzegorz Nogły, członek zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego, który 30 lat temu po raz pierwszy 
został radnym gminy Pawłowice. 

Podczas ostatnich 30 lat mieszkańcy powierzy-
li funkcje wójtów lub burmistrzów gmin naszego 
powiatu 24 osobom. W 1998 roku dokonały się 
kolejne reformy, polegające na wprowadzeniu 
samorządu terytorialnego na szczeblach powia-
towym i wojewódzkim. Od tamtej pory powiatem 
pszczyńskim kieruje czwarta osoba na stanowisku 
starosty.

- 30 lat temu powstały gminy – to podstawowa 
jednostka samorządu w naszym kraju. Gminy sku-
pione w ramach powiatu, który powstał dziewięć 
lat później, mogą ze sobą współpracować, mogą się 
nawzajem inspirować i tak rzeczywiście się dzieje. Za 
tę współpracę wszystkim samorządowcom z gmin 
na terenie powiatu pszczyńskiego serdecznie dzięku-
ję – mówi starosta Barbara Bandoła i podkreśla, 
że podziękowania należą się wszystkim samo-
rządowcom oraz pracownikom samorządowym, 
którzy budowali i ciągle rozwijają samorządową 
wspólnotę.

Powiat Pszczyński
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Z pieśnią na ustach
Podobno „kto śpiewa, dwa razy się modli”. 

Maksyma ta, ukuta w V w. przez św. Augustyna 
zdaje się być szczególnie aktualna i adekwat-
na, kiedy myślimy o pieśni ludowej. Niegdyś 
śpiewana przez niemal wszystkich mieszkań-
ców wsi, była naturalną formą ekspresji, towa-
rzyszącą człowiekowi przy większości czynno-
ści i na każdym etapie życia. 

W zasadzie w zamierzeniu nie była to twór-
czość artystyczna, ale aktywność, przynoszą-
ca ulgę w codziennych czynnościach, będą-
ca formą modlitwy, rozmowy, rozrywki, ale 
też opowieścią o otaczającym świecie natury 
i zmaganiach z ludzkim losem. Bez względu 
na to, z którego zakątka Polski, Europy na na-
wet świata taka pieśń pochodzi, ma zawsze 
wspólny mianownik – swoją naturalność i duży 
ładunek emocjonalny.

Jak to było z pieśniami w Polsce? Kultura 

ludowego śpiewania miała się bardzo dobrze do 
czasu II wojny światowej, potem zaczęła stop-
niowo słabnąć, aby w latach 70-tych stać się już 
raczej domeną zespołów ludowych, niż naturalną 
formą ludzkiej aktywności. Oczywiście, że histo-
ria zna wiele wyjątków. Oczywiście, że są domy, 
w których pieśniczki nadal „przekazuje się” z po-
kolenia na pokolenie… jednak ich ilość przez lata, 
w stosunku do wcześniejszej, jest marginalna. 

Parafrazując znane powiedzenie, historia ko-
łem się toczy – i całe szczęście, bo dzięki temu 
od kilku lat wzrasta zainteresowanie folklorem, 
w tym muzycznym. Powstają nie tylko zespoły 
ludowe stworzone głównie z miłośników śpiewu, 
ale za muzykę ludową coraz częściej zabierają się 
profesjonalni muzycy, tworząc nie tylko jej wierne 
wykonania, ale także artystyczne aranżacje. 

Muzyka ludowa ma się coraz lepiej w różnych 
regionach Polski, a Ziemia Pszczyńska nie ma się 
czego wstydzić, bo na jej terenie funkcjonuje 

około dwudziestu zespołów śpiewaczych i tanecz-
nych. W gminie Suszec od lat działają trzy zespoły 
śpiewacze dorosłych: Radostowianki, Mizerowian-
ki i Pogodna Jesień, a przy Szkole Podstawowej 
w Radostowicach działa zespół dziecięcy „Radość”, 
prowadzony przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie.

Dla naszego gminnego folkloru ten rok jest 
szczególny, gdyż wszystkie trzy nasze rodzime 
zespoły obchodzą swoje jubileusze. Najstarszym 
zespołem są działające od 40 lat Radostowianki. 
30 lat na scenie możemy podziwiać Mizerowian-
ki, a od 25 lat Pogodną Jesień. Aby szczególnie 
uczcić ten jubileuszowy rok, Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu zaplanował duży, plenerowy 
koncert pod nazwą „Pieśni Cieśli”. Ideą wydarzenia 
było nie tylko uhonorowanie jubilatów, ale także 
zaangażowanie innych uzdolnionych muzycz-
nie mieszkańców gminy we wspólne śpiewanie 
pieśni pochodzących ze śpiewnika „Koło mego 

Nowy program „Moja Woda” – program rusza niebawem!
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, 

zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie 
można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To 
kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków su-
szy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

- Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych 
zbiorników wodnych. Z programu „Moja Woda” będzie 
można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe insta-
lacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe – pod-
kreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany kli-
matu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność 
wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce:

- Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 
tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przy-
domowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln me-
trów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc 
na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację 
i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawal-
nych – poinformował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie 
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej 
niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerw-
ca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesna-
stu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one 
będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski 
właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe 
mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i urucho-
mienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na terenie nierucho-
mości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody 
te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji 
bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów 
odwadniających odprowadzających poza teren nieru-
chomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. 

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć 
na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane 
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik 
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, 
instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania 
lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje 
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie 
środków do końca 2024 r.

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi 
retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane 
do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, 
które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu 

zatrzymywania i retencjonowania wody.
Wnioski od lipca będzie można składać do WFOŚi-

GW w Katowicach. Więcej informacji na stronie NFOŚi-
GW: www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
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łokiyneczka. Pieśni ludowe ze zbiorów rękopi-
śmiennych Mariana Cieśli”. Niektóre z wybranych 
utworów zostaną wykonane w jak najbardziej 
wiernym i tradycyjnym wydaniu, inne natomiast 
będą artystycznymi aranżacjami w nowoczesnym 
stylu, więc zarówno młodsi, jak i starsi znajdą 
w repertuarze coś interesującego.

Wydarzenie, o rozmachu pamiętnego „Bia-
łego Koncertu”, jest koordynowane artystycznie 
i merytorycznie przez Katarzynę Dudziak, znaną 
z profesjonalnych zespołów wykonujących mu-
zykę ludową i jej artystyczne aranżacje – Rube 
Świnie, Pokrzyk i Krzikopa. Zresztą ostatni z nich, 
chyba jednej z najbardziej nagrodzonych i zna-
nych w swoim gatunku, Krzikopa, ma zająć się 
oprawą muzyczną koncertu i akompaniamentem 
dla innych występujących. Koncert poprowadzi 
Joanna Glenc – profesor katowickiej Akademii 
Muzycznej, a prywatnie córka Mariana Cieśli. 

Kiedy koncert się odbędzie? Tego na razie 
jeszcze nie wiadomo, ale najprawdopodobniej 
dopiero w przyszłym roku, choć pierwotny plan 
zakładał tegoroczne Dni Suszca.

Warto jednak już teraz przypomnieć sobie 
czy zapoznać się z rodzimymi pieśniami. Moż-
na znaleźć je na archiwalnych płytach naszych 
zespołów, dostępnych na kanale GOK Suszec na 
YouTube. Ponadto co tydzień, w każdą sobotę po 
południu, na facebookowym fanpage’u GOK udo-
stępniana jest nowa pieśniczka ze zbiorów Maria-
na Cieśli w wykonaniu wspomnianej już wcześniej 
Katarzyny Dudziak oraz z gościnnym udziałem 
Mateusza Dyszkiewicza z zespołu Rube Świnie. 
Formuła filmiku zachęca nie tylko do słuchania, 
ale też do wspólnego śpiewania, a dodatkowo 
nagranie okraszone jest dużą dawką pozytywnej 
energii i poczucia humoru tych młodych śląskich 
artystów.

Śpiewnik „Koło mego łokiyneczka. Pieśni 
ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana 
Cieśli”, będący inspiracją do działań wokół ślą-
skiej muzyki ludowej został wydany w 2018 roku 
w formie 5-tomowej, zawierającej ponad 1100 
utworów publikacji. Nie jest już dostępny w wersji 
drukowanej, ale każdy może bezpłatnie pobrać 
go w wersji elektronicznej ze strony suszeckiego 
GOK: www.kulturasuszec.pl z zakładki Działania 
/ Wydawnictwo. A warto, bo jest to materiał nie 
tylko ciekawy pod względem muzycznym, ale 
także wizualnym. Całość wydawnictwa zaprojek-
towała wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Aleksandra Toborowicz. Publikacja 
zdobyła nagrodę Bronze A’Design Award w kon-
kursie A’Design Award & Competition 2018–2019 
we Włoszech, w kategorii Print and Published 
Media Design Category in 2018, skąd wyruszyła 
w trasę wystawienniczą po Europie. Polskie Towa-
rzystwo Wydawców Książek doceniło ją natomiast 
poprzez nominację w konkursie „Najpiękniejsze 
Książki Roku 2018”. Wydawnictwo w formie dru-
kowanej trafiło przede wszystkim do muzyków, 
zespołów ludowych, szkół, przedszkoli i bibliotek 
w naszym regionie.

Muzyczna kultura ludowa jest w naszej gmi-
nie na bardzo wysokim poziomie. Nie tylko dlate-
go, że mamy unikatowy zasób w postaci własnego 
śpiewnika, czym naprawdę może pochwalić się 
niewiele miejscowości, ale przede wszystkim 
z racji posiadania wielu miłośników i miłośniczek 
śląskich pieśni, oddanych śpiewaniu, ale także 
upowszechnianiu tych często bardzo starych, nie-
rzadko zapomnianych utworów. Mam nadzieję, 
że zarówno moda, która pokazała folk jako zja-
wisko atrakcyjne i wartościowe, ale też poczucie 
powrotu do korzeni sprawi, że pieśni śpiewane 
przez nasze prababki i pradziadków wrócą na usta 
ludzi młodych, a wspólne śpiewanie stanie się dla 
wielu prawdziwą przyjemnością.

Agnieszka Zielonka-Mitura
GOK Suszec



Wakacje           2020

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ 
WCZEŚNIEJSZE ZAPISY I ŚCISŁY LIMIT MIEJSC.
WSZYSTKIE ZAPLANOWANE WYDARZENIA ODBĘDĄ 
SIĘ W LUB PRZY GOK W SUSZCU.

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegółowe informacje, regulaminy 
i karty zgłoszeń: www.kulturasuszec.pl

Taneczne Art-Kreacje
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat

6, 9 i 10.07,
godz. 10:00 - 12:00, hula-hoop dance z Kasią Michną

7.08, godz. 10:00 - 12:30
oraz 8.07, godz. 10:00 - 13:30, taniec nowoczesny 
z Karoliną Głowińską 

wstęp bezpłatny

Półkolonie "Kuźnia Talentów"
dla dzieci w wieku 7 - 9 lat z gminy Suszec

I turnus: 20-24.07, godz. 7:45 - 16:15
II turnus: 27-31.07, godz. 7:45 - 16:15

koszt turnusu: 150 zł/dziecko
Półkolonie dofinansowano z programu „Wakacje z Fundacją JSW”

Kocykowe Wariacje Ruchowe 
11 i 12.08: 
- godz. 10:00 - 11:00, rytmika na kocyku z Sylwia Skibą 
   dla dzieci 0 - 3 z rodzicami
- godz. 12:00 - 13:00, rytmika na kocyku z Sylwią Skibą 
   dla dzieci 4 - 6 lat (bez rodziców)

13 i 14.08, 
- godz. 10:00 - 11:30, Wakacyjny Klub Jasia i Małgosi 
   dla dzieci w wieku 4 - 7 lat 

wstęp bezpłatny

Kombinatorium Artystyczne
warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 7 - 10 lat

godz. 10:00 - 13:00
17.08: hotele dla owadów, poidełka i kartki pocztowe 
do posadzenia w ogródku
18.08: tworzenie komiksów
19.08: papier czerpany
20.08: mały warsztat graficzny - piankoryty

koszt: 1 dzień: 30 zł / 4 dni: 100 zł

Dwudniowy Plener Malarski
dla młodzieży od 13 r. ż. i dorosłych
prowadzi Marcin Mitura

21.08, godz. 17:00 - 20:00 
22.08, godz. 10:00 - 16:00

wstęp bezpłatny 



„Cztery pory roku na Górnym Śląsku” według Anny Stronczek

Choć jest już cieplutko, bo słoneczko je wysoko 
i grzeje jak zieleźniok bez zima, ale kompać we sta-
wie jeszcze się nie kompało. Dopiyro w noc św. Jona 
woda była poświyncono i wszyjcy się mogli kompać 
i utopek stracioł moc topiynio ludzi we wodzie. 

Ta noc św. Jona to miała magiczno moc. Ludzie 
już dziyń naprzod zbiyrali rozmańte zieliny od cho-
robstwa, kwownik, miynta, babka… Nad dwiyrzami 
wiyszali gałynzie ze lyski, bo lyska nazywo się też 
ziele św. Jona. Jest tako legenda - jak Żydzi chycili 
we wieczor św. Jona, coby go umynczyć, a było 
tak cima i tako mgła, że nie było nic widać na krok, 
i zawarli go do jednej chałupy. A coby wiedzieli, 
kaj go zawarli, urwali pora gałązek ze lyski kero 
niedaleko rosła i wrazili do dwiyrzi. Jak rano Żydy 
prziszły po św. Jona, to w każdej chałupie były po-
styrkane we dwiyrzach gałązki ze lyski. I tak to św. 
Jon został piyrszy roz ocalony od mynczynio, bez 
to ta noc mo łogromno moc rozmaitych cudów, 
a najwiynkszo moc miała woda i łowyń. 

Tak też w ta noc „świyntojańsko” na polach na 
poszach (pastwiskach) na kympach niedaleko lasa 
robili ogniska, schdzili się ludzie, spiywali, tańcowali, 
skokali przez łogyń, w kerym też polyli rozmaite 
zieliny, a wszysko to miało tako moc, żeby było lep-
sze zdrowi i czarownice ni miały nad nimi żodnej 
mocy. Dziołchy na woda puszczały wionki uplecine 
ze dziewiyńć zioł, a we pojszczodku była zapolono 
świyczka. Kery synek wyłowioł taki wianek, to stom 

Lato!
dziołchom szoł szukać do lasa kwiatu paproci, kery 
yno zakwito roz we roku w noc świyntojańsko. 

Przysłowia: kiedy św. Jon łąka rosi to chłop sia-
no kosi. Na św. Jana ruszomy do siana. Od św. Jana 
jagody do dzbana. No i jak te przysłowia o sianie, tak 
trza było łąki kosom kosić, jak to w tej pieśniczce - 
„najlepiej z rana z rosą ciąć trawę kosą”. Umordowani 
byli ludzie taki szlagi łąki siyc, ale to siykli chłopy 
na wrocki (sąsiad sąsiadowi pomagał), potym było 
suszyni siana. Jak łąka była daleko łod chałupy, a za-
nosiło się na fajny dziyń to całymi rodzinami wybie-
rali się na łąka, z jakim garcym nawarzonego żuru. 
Tak trza było siano roztrzyńś, po godzinie przewro-
cić grabiami, po dwóch godzinach zajś przwrocić 
i jeszcze roz w tym żarze słonecznym. Potym kedy 
słoneczko szykowało się do zachodu siano skłodali 
we kopy. Wiela to wysiłku kosztowało, to może jyno 
powiedzieć, kery to przeżoł. 

Jak już we lesie były borowki (czarne jagody) 
zdrzałe, zajś całymi rodzinami śli je do lasa zbiy-
rać. Przinajmni musiało być pełne wiadro. Potym 
zaprawiały je gospodynie do winiorek (butelki po 
winie). Taki borowki były pyszne ze kluskami na 
parze. Borowki też suszyły, to boł dobry lyk na lak-
syry (biegunki). Zbierały też gospodynie bruski 
(brusznice), syrop ze brusek boł dobry od gorączki. 
Zbierały też maliny i łostrynżice (jeżyny) na sok, 
abo wino. Na gałynziach były już zdrzałe wczaśne 
wiśnie i cześnie, kere też trzeba było zaprawić do 
krałzow (słoi) na zima, abo obrać i na torgu sprze-
dać, bo grosza nigdy nie było za wiela. 

Teraz już i gynsi były do szkubanio i ledwo 
dniało, to już ze pomocom sąsiadek gynsi szkubały, 

a chowała jich prawie każdo gospodyni ze dwa-
dzieścia, bo to i piyrzi szło sprzedać i zabite potym 
gynsi. Sadło z gynsi na lyk od zapolynio pluc… 

Potym prziszły żniwa, ryncznie kosom siyc, 
ryncznie ubierać za kośnikym, stawiać wszystko 
w kozły w dwa rzędy i jak wyschło, to trzeba było 
zwieś ku maszynie i wymłócić. Jak ta robota była 
zrobiono, to ludzie byli tacy radzi, baby we stawie 
się kompały i kwiczały jak małe dzieci. I przi tej 
robocie jeszcze trefioł łotpust, kery trzeba było 
odprawić i zaprosić przocieli. Jeszcze człowiek się 
do porządku nie obejrzał, a tu zajś trzeba na łące 
potrow siyc i suszyć i wszysko zwozić do szopy, 
abo do stodoły. 

Niedziela też nie była bardzo na odpoczynek, 
bo abo jacy przociele prziśli na chwila, a pośli po 
północy, abo na pońć do Pszowa, abo na pońć 26. 
lipca na Gora św. Anny, no bo to trzeba było się kanś 
użalić abo coś uprosić i za wszysko podziekować.

Autorka tekstu, Anna Stronczek, jest vice-
-Ślązaczką Roku 1995. Publikuje teksty po śląsku, 
prowadzi spotkania dla dzieci i dorosłych, ma na 
swoim koncie książkę „Ślonskie Bojki Babci Any”. 
Za działania na rzecz upowszechniania lokalnej 
kultury otrzymała nagrodę Prezydenta Rybnika. 
Założyła „Kapelę Nasi”, przez 10 lat prowadziła Ze-
spół Pieśni i Tańca „Osiny” w Żorach.

Tekst i ilustracja ze stron……. pochodzą 
z książki „Wokół kultury. Przez zabawę do wiedzy 
o Górnym Śląski” Marii Stachowicz-Polak i Kazi-
miery Drewniok-Woryny. Dziękujemy Autorkom 
za zgodę na przedruk!
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Inicjatywa KGW Suszec w ramach Kulturalnego Wydobycia
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TRADYCYJNY STRÓJ PSZCZYŃSKI 
Strój paradny męski

 
Pokoloruj strój według wzornika, wytnij i ubierz śląskiego chłopaka.
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RODZINNE

ROWEROWE
„Na kole bez gmina”RAJDY

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

26 lipca 2020 r.
VI RAJD: Wewnętrzne granice Suszca

i ich ciekawostki

30 sierpnia 2020 r.
VII RAJD: Atrakcje Lasów Pszczyńskich

Zbiórka od 14:15 do 15:00
pod Halą Sportową w Suszcu,

ul. Szkolna 130a.

Przewodnik: Waldemar Szendera.
Każda trasa ma ok. 20 km

drogami asfaltowymi i leśnymi.
Zalecamy rowery górskie lub trekkingowe,

ewentualnie miejskie.
Obowiązują zgłoszenia i limit miejsc.

UWAGA! W rajdach mogą uczestniczyć dzieci
powyżej 10 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury

i Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

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

Dla młodzieży od 13 r. ż. i dorosłych.
Prowadzi Marcin Mitura.
Termin:
21.08, godz. 17:00 - 20:00, 
22.08, godz. 10:00 - 16:00.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy i limit miejsc. 

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

Konkurs fotograficzny dla dzieci w wieku 6-15 lat

Sprawdź regulamin na www.kulturasuszec.pl, 
przyślij nam zdjęcie swojego pupila i wygraj nagrody!

MOJE MAŁE I DUŻE
MIKRO PODRÓŻE

Konkurs fotograficzny

Termin nadsyłania prac od 1 lipca do 4 września 2020
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Nietypowy Dzień Dziecka w Gminie Suszec
Dzień Dziecka wszystkim nam kojarzy się z ra-

dością i zabawą. W tym roku koronawirus nieco po-
krzyżował nam plany, ale my się w gminie Suszec tak 
łatwo nie poddajemy.

Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych 
zaproponowali rodzicom przygotowanie niespodzia-
nek na to szczególne święto – kolorowych dekoracji 

na bramach, trzepakach, altanach, tak by wszyscy 
wiedzieli, gdzie mieszkają nasze gminne przedszko-
laki i uczniowie.

Odzew Rodziców przekroczył oczekiwania pe-
dagogów: rodzice z chęcią odnaleźli w sobie dzieci 
i zrobiło się kolorowo, jak gmina długa i szeroka.

Dobrze było poczuć, że nawet rozdzieleni, 

stanowimy wspólnotę. Dziękujemy rodzicom za za-
angażowanie i fantazję.

Zdjęcia można obejrzeć na stronach szkół, gdzie 
ciągle pojawiają nowe zdjęcia w okolicznościowych 
galeriach.

Warto się dzielić radością.
UG Suszec  

NUMER 4 (309)

Zagnieżdżeni 

Jak to jest, gdy całe swoje życie podporządko-
wujesz pieniądzom? Albo raczej starasz się uporać 
z ich brakiem? A jeżeli przez większość dorosłego 
życia marzysz o spadku, który dostaniesz dopiero 
po przekroczeniu pewnego wieku? Uczucie to do-
skonale znają bohaterowie debiutanckiej powieści 
Cynthii D’Aprix Sweeney. „Gniazdo” to napisana 
z poczuciem humoru opowieść o czwórce dojrza-
łych ludzi, czekających na wybawienie – pieniądze, 
które uwolnią ich od problemów i przyniosą im, 
w ich mniemaniu, upragnioną wolność i swobodę.

Rodzeństwo Plumbów to współcześni no-
wojorczycy – żyjący w rytmie wielkiego miasta. 
Każde z czwórki jest inne. Od przebojowego, 
przedsiębiorczego i niezwykle przystojnego Leo 
zaczynając, a na zamkniętej w sobie i wycofanej Bei 
kończąc. Obrazu dopełnia Jack – wielbiciel sztuki, 
rozpaczliwie próbujący ratować swój sklep z an-
tykami oraz Melody – matka bliźniaczek, stawia-
jąca sobie za punkt honoru dobre wychowanie 
i wykształcenie córek. Łączą ich, oprócz więzów 
krwi, problemy finansowe. Każdy liczy na pieniądze 
z „Gniazda” – funduszu powierniczego założonego 
niegdyś przez zmarłego ojca. Wszystkie ich plany 
i marzenia mogą jednak lec w gruzach za sprawą 

Leo, który wpakował się w bardzo poważne kło-
poty i potrzebuje konkretnej i bardzo kosztownej 
pomocy…

Powieść Cynthii D’Aprix Sweeney to wyjątkowo 
błyskotliwy i zabawny portret rodziny, której relacje 
kształtują problemy finansowe. Autorka w swym 
utworze pokazuje, jak bardzo aspekt finansowy 
może mieć wpływ na nasze dysfunkcyjne zacho-
wania – zwłaszcza w stosunku do najbliższych. 
Udowadnia także, że prawdziwe szczęście istnieje 
niezależnie od tego, jaki jest stan naszego konta. 
Miłość, szacunek, zrozumienie, poczucie wspólno-
ty, szczęście – tego nie kupimy za pieniądze. Jeśli 
znajdziemy zaś oparcie w najbliższych, będziemy 
potrafili przezwyciężyć wszelkie trudności.

Autorka w „Gnieździe” zgrabnie łączy wątki, 
portretując współczesnych nowojorczyków, pró-
bujących ułożyć na nowo swoje życie po kryzysie 
finansowym i w cieniu tragedii z 2001 roku. Po-
czucie humoru godne Woody’ego Allena, wrażli-
wość, empatia i niezwykła przenikliwość Cynthii 
d’Aprix Sweeney sprawiają, że powieść tę czyta się 
z ogromną przyjemnością. Nieoczywiste zakończe-
nie dowodzi zaś, że szczęście nie zawsze jest tam, 
gdzie się nam wydaje. Polecam na jesienne (i nie 
tylko) wieczory!
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Dzieci obchodziły swoje święto w domu

Szkoła w Suszcu otwarta na uczniów 
W okresie nauki zdalnej uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu 
zaangażowali się w wiele ciekawych i ważnych 
inicjatyw. W szkole zorganizowano pokaz talen-
tów plastycznych, sportowych czy muzycznych. 
Z niesamowitym odzewem spotkał się też po-
mysł świętowania Dnia Dziecka. Dzięki zaanga-
żowaniu rodziców i dzieci, ulice Suszca stały się 
kolorowe.

W tym wyjątkowym i trudnym czasie Sa-
morząd Uczniowski zorganizował przywołujące 
uśmiech akcje, w tym film na Dzień Rodziny, jak 
również zorganizowaną z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Pieczenia „Zdalną Babeczkę”. Efekty tych 
oraz innych działań podziwiać można na stronie 
internetowej szkoły.

Inicjatywy te mogły zaistnieć dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób – uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

W szczególny sposób zaś swoje podzięko-
wania wyrazili uczniowie w ramach konkursu 
plastycznego i poetyckiego zorganizowanego 
z okazji Dnia Matki. Ich talent oraz umiejętność 
wyrażania uczuć podziwialiśmy w nadesłanych 
laurkach i utworach.

Szkoła Podstawowa w Suszcu źr
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Jedna z uczennic prezentująca swoje dzieło



16

Egzaminy ósmoklasistów

Gminne OSP wsparły Wojtusia w walce z chorobą

Od wtorku 16 czerwca 2020 r. do czwartku 
18 czerwca 2020 r. ósmoklasiści w całej Polsce 
pisali egzaminy, podsumowujące ten etap ich 
edukacji. Także w naszej gminie uczniowie 
VIII klas przystąpili do testów sprawdzających 
ich wiedzę.

Z dwumiesięcznym opóźnieniem spowodo-
wanym pandemią COVID-19, w połowie czerwca 
ósmoklasiści przystąpili do egzaminu. Pierwszego 
dnia młodzież zmierzyła się z testem z języka pol-
skiego. W środę uczniowie pisali egzamin z mate-
matyki, a w czwartek – z języka obcego. 

Na terenie naszej gminy 5 uczniów nie mogło 
przystąpić do egzaminów z powodu kwarantanny, 
na której przebywali. Dla tych osób wyznaczono 

Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy, 
ale i z całego powiatu pszczyńskiego, wspólnie 
z jednostkami z całej Polski wzięły udział w wy-
zwaniu pod nazwą #GaszynChallenge. Polega 
ono na robieniu pompek. Oczywiście zadanie 
to wykonuje się w szczytnym celu – aby wes-
przeć internetową zbiórkę dla małego Wojtka, 
który walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni. 
Szansą dla chłopca jest terapia genowa w USA, 
której koszt wynosi ponad 9 milionów złotych. 
W tej chwili środki na leczenie Wojtka zostały 
zebrane, ale wciąż można pomagać kolejnym 
maluchom chorującym na SMA.

Gaszyn Challenge rozkręcili strażacy z OSP 
w Gaszynie – miejscowości położonej na południu 
województwa łódzkiego, skąd pochodzi chory 
Wojtuś. Lokalna inicjatywa szybko stała się akcją 
ogólnopolską. Zasady wyzwania są bardzo proste: 
osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. 
Jeżeli zrobią ćwiczenie, na konto Wojtusia wpłacają 
minimum 5 zł, a jeżeli nie, przekazują minimum 10 
zł. Osoby nominowane mają 48 godzin na podjęcie 
wyzwania i mogą nominować minimum 3 osoby 
lub zespoły OSP. Nasi strażacy z Suszca, Mizerowa, 
Kryr i Rudziczki chętnie wzięli udział w zabawie 
i nominowali kolejnych jej uczestników. 

Na fanpage’u każdego z naszych gminnych 
OSP na Facebook’u można zobaczyć, jak straża-
cy – ochotnicy profesjonalnie wykonują pompki, 
włączając się w ratowanie życia małego chłopca. 

#GaszynChallenege ma swój ciąg dal-
szy. W połowie czerwca w akcję w Suszcu 

kolejny termin w dniach 7-9 lipca. 
Tegoroczny egzamin był wyjątkowy – nie tylko 

dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Ze względu na 
panujące ograniczenia, konieczne było zachowa-
nie szczególnych środków ostrożności. Wszystkie 
placówki edukacyjne, w których prowadzono eg-
zaminy, zostały z wyprzedzeniem przystosowane 
do standardów, wymogów i zasad, które gwa-
rantowały młodzieży oraz kadrze pedagogicznej 
bezpieczeństwo. Uczniowie i nauczyciele musieli 
pilnować odstępów 2 m, nosić maseczki ochronne, 
zdezynfekować ręce. Stoliki w salach egzamina-
cyjnych były rozstawione w bezpiecznej odległo-
ści. Zorganizowanie egzaminów i przestrzeganie 
przepisów było nie lada wyzwaniem – zarówno 
dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Nie można było 

zaangażowali się młodzi kolarze z UKS Krupiń-
ski – nominując kolejne osoby i organizacje do 
wykonania zadania i jego nagrania. Cała akcja 
ma na celu dobrą zabawę, ale przede wszystkim 

wcześniej się przygotować, przećwiczyć takiego 
schematu egzaminowania.

- To było dla nas wszystkich wyzwanie, – podkre-
śla dyrektor SP w Suszcu Aneta Hanak – ale cieszymy 
się, że egzaminy mogły się odbyć. Brawa i gratulacje 
należą się zwłaszcza młodzieży. Uczniowie stanęli na 
wysokości zadania, dostosowali się do zasad, rozu-
mieli, jak ważne jest bezpieczeństwo. Choć na pewno 
stęsknili się za sobą i odczuwali potrzebę bliskości, 
ponownego spotkania ze swoimi szkolnymi kolegami, 
zachowali dystans, przestrzegali poleceń.

Młodzieży gratulujemy dojrzałego podejścia 
i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki egzami-
nu. Życzymy także powodzenia w wyborze dalszej 
ścieżki edukacji.

MP

– pomaganie. Zwłaszcza w czasie epidemii po-
winniśmy się jednoczyć i sobie pomagać, ratując 
zwłaszcza tych bezbronnych.

Oprac. MP

WYDARZENIA NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2020

źr
ód

ło
: w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.p
l/O

SP
 R

ud
zi

cz
ka

Strażacy z OSP w Rudziczce wzięli udział w wyzwaniu pod nazwą #GaszynChallenge

zd
j. 

SP
 S

us
ze

c

Młodzież przestrzegała zasad bezpieczeństwa

zd
j. 

SP
 S

us
ze

c

Dystans obowiązywał także w salach
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Biblioteka w czasach pandemii 

Terminarz dla ósmoklasistów – co musicie wiedzieć?

Z przyczyn niezależnych od bibliotekarzy czaso-
wo wstrzymano wypożyczenia. A co działo się w tym 
okresie? I co przygotowano dla naszych czytelników?

Uruchomiono nowy program biblioteczny. Do-
tychczas używany Libra2000 został zmieniony na 
Libra NET. Zmiana była konieczna ze względu na brak 
widoczności katalogów bibliotecznych z placówek 
filialnych w Radostowicach i Kryrach (umiejscowio-
nych w budynkach szkolnych). Zmiana ta umożliwiła 
też korzystanie tylko z jednego katalogu OPAC, bez 
konieczności zaglądania do zbiorów każdej placówki 
z osobna. Trochę czasu minie, zanim czytelnicy przy-
zwyczają się do nowego wyglądu katalogu on-line, 
a i sami bibliotekarze będą musieli na nowo poznać 
wizualny rozkład interfejsu. Tutaj opracowywane są 
nowe nabytki (nowości wydawnicze i dary czytelni-
cze), rejestrowani są nowi czytelnicy, wprowadzane 
są wypożyczenia i odnotowywane zwroty. Przypomi-
namy też, że każdy zarejestrowany czytelnik może się 
zalogować, obserwować i kontrolować swoje konto 
czytelnicze (w domu). Założenie swojego konta umoż-
liwia także rezerwację tytułu (książki, audiobooka, pły-
ty DVD), a dzięki podaniu swojej poczty elektronicznej 

Oto terminarz dla wszystkich, którzy w tym 
roku rozpoczną edukację w szkole średniej. Jak 
wygląda on w 2020 r?

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z do-
kumentami – od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej – od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po-

nadesłana zostanie wiadomość o możliwości odbioru 
złożonego zamówienia. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z katalogu internetowego, dzięki któremu 
czytelnicy mogą komfortowo wypożyczać zasoby, 
korzystając również z telefonów komórkowych oraz 
tabletów.

Ponieważ zbliża się kolejna edycja akcji „Mała 
książka – Wielki człowiek”, gdzie dla zarejestrowanych 
dzieci (z roczników 2014-2017) przydzielać będziemy 
bezpłatne wyprawki czytelnicze, zakupiono ponad 
1700 nowych tytułów (głównie dla najmłodszych dzie-
ci i nastolatków). Kolejne zakupy dopiero we wrześniu 
(ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ra-
mach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych), ale tym razem 
będą to lektury szkolne i co oczywiste – bestsellery dla 
dorosłych.

Dla chętnych także możliwość zdalnego dokształ-
cania językowego. Każdy zgłaszający się do biblioteki 
otrzyma bezpłatny kod dostępu do FunPakietu, do nauki 
języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francu-
skiego, hiszpańskiego, FunEnglish (dla 12+) FunJunior 

nadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku 
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do, których kandyduje 
– od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kan-
dydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-
jęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wyni-

(dla przedszkolaków) oraz 2 kursów specjalistycznych. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.: 32/4488692 
lub e-mailowy: gbp@suszec.pl).

A co w Filiach bibliotecznych?
W każdej z bibliotek dokonano przeglądu księ-

gozbioru i dokonano selekcji (zubytkowano przesta-
rzałe, zaczytane – zniszczone woluminy). Przy okazji 
remontu Remizy w Rudziczce, w pomieszczeniach 
biblioteki wymienione zostały prehistoryczne okna. 
W Radostowicach wymieniono wszystkie regały. 
Są jasne, kolorowe i myślimy, że spodobają się miesz-
kańcom tego sołectwa, w tym wychowankom Szko-
ły Podstawowej. Filia w Mizerowie także pozyskała 
kilka nowych regałów, tym razem z przeznaczeniem 
na zbiory popularno-naukowe. Filia w Kryrach (od 
jesieni w budynku ZSP w Kryrach) również już działa 
(oto nowy tel. kontaktowy: 510 849 569). 

Już niedługo zacznie działać nowa strona www 
Biblioteki. I tu też będziemy znajdować wszelkie aktu-
alne informacje, w tym dni i godz. otwarcia placówek, 
dane kontaktowe oraz nowe – zmienione (ze względu 
na epidemię) zasady wypożyczania. 

Miłych (w zdrowiu) wakacj  i, Gabriela Folek

kach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskie-
go zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
– od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020 r.

INFORMACJENUMER 4 (309)

Zmiany w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy
W związku z wejściem w życie USTAWY o zmia-

nie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog 
osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc praw-
na i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą nieza-
trudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad praw-
nych za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej 
oraz telefoniczne umawianie terminów – udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 
(32) 449-23-78.

WAŻNE !
W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba 

uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość.

UG Suszec

Prawo konsumenckie w bibliotece
Czas pandemii pokrzyżował wszystkim plany. 

Bibliotekarsko-czytelnicze sprawy także uległy mo-
dyfikacjom.

Nie mogła się odbyć, co roku organizowana wiosną, 
„Noc z Andersenem”. Nie mogliśmy zawitać do szkół 
z ofertą majowego „Tygodnia Bibliotek”. Nie doszedł też 
do skutku cykl stacjonarnych warsztatów „Podstawy 
obsługi komputera” dla mieszkańców Gminy Suszec 
– seniorów oraz dorosłych 50+. Może uda się je zorga-
nizować jesienią, w ograniczonym zakresie (z mniejszą 
liczbą osób, z usadowieniem co drugie stanowisko 
komputerowe). Już teraz (ponownie) przyjmujemy 
zgłoszenia! Przed nami wrześniowa akcja „Narodowe 
Czytanie” i październikowa „Noc bibliotek”. Będziemy 
się starać, by mimo trudności organizacyjnych, udział 
w ww. doszedł do skutku.

Co w zamian?
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu w ramach 

projektu „dlakonsumenta.pl”zaproponowała naszym 

mieszkańcom szkolenia on-line. 
Każdy zainteresowany tematem dot. podstawo-

wych zasad prawa konsumenckiego mógł wziąć udział 
w spotkaniach, które prowadzili aktywni zawodowo 
prawnicy oraz rzecznik praw konsumenta.

W czasie 9. półgodzinnych spotkań, od 
1 do 29 czerwca br. (w poniedziałki i środy o 18.00), 
poruszane były „życiowe” – bardzo przydatne tematy.

Ogromnie ciekawy okazał się wykład – przestro-
ga rzecznika praw konsumenta nt. dokonywanych za-
kupów w czasie pokazów (garnków, pościeli, sprzętu 
medycznego) i stosowanych tam trikach sprzedażo-
wych. Wielu z nas przyjęło zaproszenie do uczestnictwa 
w tego typu spotkaniach i niejeden uległ namowom 
zakupu (niepotrzebnego) towaru. Omawiane były te-
maty wakacyjne, tj. wyjazdy zagraniczne, oferty prze-
woźników i biur podróży (niewywiązanie się z umowy, 
składanie reklamacji, zwrot kosztów). W czasie pandemii 
wzrosła ilość dokonywanych zakupów przez internet, 
a wykładowca zwrócił uwagę na często występujące 
z nimi problemy, tj. niechciana dostawa kurierska, zwło-

ka w dostawie, uszkodzony towar, złożenie reklamacji. 
Przestrzegano, by z wielką ostrożnością podchodzić do 
wszelkich pożyczek, kredytów (chwilówek), zakupów na 
raty. Omówiono również problemy związane z wadami 
zakupionych towarów, zakupami na odległość, wpro-
wadzaniem konsumentów w błąd czy niedokładnym 
czytaniem podpisywanych umów. Oczywiście, część 
tematów była powiązana z niedogodną nam epidemią 
i występującymi trudnościami (zamknięcie przedszkola, 
wzrost cen towarów, uniemożliwienie płatności go-
tówką, korzystanie z internetowych subskrypcji oraz 
oszustwa mieszkaniowe i zadłużenia w firmie windy-
kacyjnej).

Tematy ważne, warto o nich pomyśleć, 
porozmawiać i dlatego nieuczestniczących 
w ww. cyklu szkoleń zapraszamy do odwiedzin strony 
www.dlakonsumenta.pl, gdzie możemy pobrać wzory 
pism i pozyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania.

I co najważniejsze: zapraszamy (w końcu!) w nasze 
progi od 1 lipca 2020 r.

G. Folek
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poważnych operacji, ocierając się o śmierć i spędził 
cały ten czas w szpitalu, ze swoją mamą, z dala od 
domu i swojej kilkuletniej siostrzyczki. Rodzina ta jest 
niezbyt zamożna, a w obliczu kosztów leczenia, zda-
je się to być kolejnym problemem, z którym muszą 
sobie poradzić. Są już na szczęście w domu, wszyscy 
razem. Fakt jednak pozostaje faktem – dźwigają spory 
ciężar na swoich barkach, ponieważ maluch wymaga 
nieustannej, specjalistycznej opieki, a w mieszkaniu 
– niemal szpitalnych warunków. Jednak z podziwem 
patrzę, jaką darzą się miłością i jak cieszą się każdym 
dniem spędzonym razem, mimo że z pewnością nie 
jest im łatwo. 

Opowieści podobnych do powyższej jest setki, 
a może nawet tysiące. W mediach pełno jest informacji 
o pożarach, powodziach, trzęsieniach ziemi, zama-
chach terrorystycznych czy innych tragediach. Próśb 
o wsparcie finansowe dla ciężko chorych i umiera-
jących ludzi jest jeszcze więcej. Akcje zbierania dat-
ków organizowane przez różnorodne fundacje są na 
porządku dziennym. Można pomyśleć, że nie da się 
pomóc wszystkim i stopniowo znieczulać się na to, 
co się dzieje i stawać się w obliczu naszej bezsilności, 
we własnej ocenie, w pełni usprawiedliwionym. Wte-
dy to model życia nastawiony na posiadanie, można 
zacząć przyjmować za własny, bez specjalnych wy-
rzutów sumienia. 

Co innego jednak, kiedy tragiczna sytuacja wyda-
rza się tuż obok, w tym samych mieście, na tej samej 
ulicy czy w tym samym budynku. Wtedy czujemy się, 
jakbyśmy znaleźli się blisko epicentrum wybuchu i za-
stanawiamy się czy czasem nie zostaniemy trafieni 
odłamkiem bomby, która właśnie eksplodowała. Przy-
chodzi czas na refleksję i rewizję własnych poglądów 
oraz reorganizację listy priorytetów. 

Skąd jednak czerpać inspirację do zmiany? 
Gdzie szukać wzorców, skoro te, które uznawaliśmy 

We współczesnym świecie, w którym coraz 
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad 
sensem podejmowanych działań, proponujemy 
comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego 
wierszami autora bloga „Duszą pisane” – Marcina 
Weidemana. To poeta, muzyk i nauczyciel, który 
swoją twórczością dzieli się również z Czytelnikami 
„Nowin Suszeckiej Gminy”.

Skąd czerpać inspirację do zmiany? Gdzie 
szukać wzorców, skoro te, które uznawaliśmy za 
właściwe, przestały mieć rację bytu?

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Oczyma dziecka”

Każdy człowiek jest odrębną jednostką. Nie ma 
nikogo z takimi samymi liniami papilarnymi, a nawet 
z dwoma takimi samymi małżowinami usznymi. Je-
steśmy unikatami. Czasem jednak zapominamy, że 
nasza wyjątkowość jest darem i dążymy do tego, żeby 
być, wyglądać, ubierać się czy nawet myśleć jak inni 
ludzie. Wzorujemy się czasem na człowieku sukcesu 
z kolorowego magazynu, znając jedynie wycinek jego 
codzienności, który on sam zdecydował się pokazać 
światu. Porównując się do osób, których całe życie jest 
dla nas niedoścignionym ideałem, zaczynamy wypa-
czać swoje postrzeganie rzeczywistości. Chcemy wię-
cej mieć i intensywniej przeżywać, co staje się często 
celem samym w sobie. Zapominamy jednocześnie 
o wartościach, które są naprawdę ważne w długofa-
lowej perspektywie. 

Poznałem niedawno pewne małżeństwo. 
Skromni ludzie, żyjący cicho i niemal niezauważalnie 
tuż obok mnie. Parze tej urodziło się jakiś czas temu 
drugie dziecko. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajne-
go, bo to rodzina jakich wiele, jednak dziecko które 
przyszło na świat, okazało się bardzo chore. Wyda-
rzenie to zburzyło cały ich dotychczasowy ład. Ojciec 
rodziny był zmuszony przerwać budowę domu. Jego 
nowonarodzony syn przeszedł w ciągu pół roku kilka 

za właściwe, przestały mieć rację bytu? Dla mnie 
naturalnym wyborem jest Jezus, chociaż to wzór 
trudny do naśladowania. On sam jednak mówił, 
żebyśmy byli jak dzieci, a moje własne dzieci też 
wiele razy dawały mi do zrozumienia, co ma praw-
dziwą wartość. Dziecko nie kalkuluje, nie udaje i nie 
jest wyrachowane. Może się czasem wydawać, że 
cieszy się najbardziej z zabawek, jakie dostaje w pre-
zencie, ale to mylne przeświadczenie. Moje dzieci 
najczęściej wspominają wspólnie spędzony czas 
oraz pozytywne emocje i uczucia z nim związane. 
Cieszą się moim zainteresowaniem ich sprawami, 
miłością, która nas łączy i relacją, jaka się dzięki tej 
łączności wytwarza i utrzymuje. Doceniają czułość, 
bliskość, wsparcie i zrozumienie. 

Przesadnie analizując, można dojść do wnio-
sku, że życie jest niesamowicie skomplikowane. 
Tyle tylko, że to niejednokrotnie my sami, takim 
właśnie go sobie kreujemy. Można jednak patrzeć 
prościej i skupiać się wyłącznie na wartościach 
naprawdę ważnych. Z Bożą pomocą uda nam się 
w swoim czasie spojrzeć na świat dziecięcymi 
oczyma.

„Prosto”

Masz co jeść i gdzie głowę złożyć
i rodzinę, którą kochasz nad życie
Domu drzwi, które możesz otworzyć
choć czasem i tak wybierasz ukrycie

Nawet gdy nie dosypiasz i jesteś sam
Kiedy nie dojadasz i nie masz domu
Gdy ciągle pukasz do niebios bram,
a zdaje się, że nie otwierają nikomu

Nawet wtedy możesz coś odnaleźć
Cząstkę siebie, która rozpali ogień
i nie będziesz przejmował się wcale,
że zło czai się tuż za każdym rogiem

Tylko uśmiech Twój i życzliwe słowo
są wszystkim czego dziś potrzebujesz
by świat zobaczyć zupełnie na nowo
i sprawić, że lepiej się nagle poczujesz

Oczyma dziecka oglądaj wokół świat
Z nieustanną odkrywania radością
Skup się na zyskach, nie licząc strat
Po co komplikować - można żyć prosto

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Kwiatobranie

przechadzam się zieloną łąką
czesaną przez wiatr
przyklękam co chwilę
zrywam kwiaty
wkładam je do koszyka z wikliny
jest pełny
siadam zatem
i plotę wianki
skończone
niosę je do Ciebie
proszę
nakładam Ci na głowę
rumiankowy za mały?
chabrowy uciska?

makowy za duży?
z jaskrów zbyt jaskrawy?
cóż
wrzucam więc moje wianki
do rozpalonego kominka

patrz
dzwonek spala się szybciej
niż niezapominajka

Jezioro łabędzie

jestem w operze
rozsuwa się mglista kurtyna
przede mną scena

zalana zimnym światłem
wbiegają tancerki
przyprószone srebrem
wśród nich
primabalerina
w platynowym koku
gdy przystaje
marmurowa Galatea
gdy wiruje
biała róża
wyciągam ku niej dłoń

ona chwyta
i powoli
topnieje

Oliwia Skaźnik

Kącik poezji
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zwolniła i nie próbowała ominąć niebezpiecznej 
strefy.

W okolicach godziny 23:30 obserwator z bo-
cianiego gniazda, Frederick Fleet, zauważył czarny 
punkt na wodzie. Gdy obiekt zaczął gwałtownie 
rosnąć, bezzwłocznie powiadomił mostek kapi-
tański o zbliżającej się górze lodowej. Pierwszy 
oficer William Murdoch bez zbędnej zwłoki prze-
kazał do maszynowni rozkaz: „Cała wstecz!” oraz 
nakazał dać ster maksymalnie na prawą burtę. 
Płynący z prędkością 22 węzłów (ok. 40 km/h) 
statek ważący 66 tys. ton nie był w stanie szyb-
ko zahamować. Ostatecznie udało się uniknąć 
czołowego zderzenia z górą lodową, lecz boczne 
uderzenie zrobiło wyłom w dolnej części prawej 
burty o długości ok. 90 m. Niezwłocznie zamknię-
to wodoszczelne drzwi. 

Mimo to główny projektant statku Thomas 
Andrews po szybkich oględzinach w ładowni 
stwierdził, że w tej sytuacji statek może utrzy-
mać się na powierzchni maksymalnie przez 
dwie godziny. Tuż po północy załoga otrzymała 
rozkaz przygotowania szesnastu łodzi ratunko-
wych i czterech składanych tratw. Było na nich 
zaledwie 1178 miejsc, czyli prawie 1000 mniej 
niż ludzi na statku. Na pokładzie zapanowała 
panika. Pierwszeństwo wejścia do łódek miały 

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

Historia najsłynniejszego rejsu
 
Titanic, ogromny statek pasażerski o dłu-

gości trzech boisk piłkarskich i wysokości je-
denastopiętrowego budynku, uważany był za 
niezatapialny. Mimo to pięć dni po wypłynięciu 
z Anglii w swój dziewiczy rejs poszedł na dno.

Liniowiec kompanii White Star Line miał 
46 tys. ton wyporności i w tamtych czasach był 
największym statkiem pasażerskim. 10 kwietnia 
1912 r. wyruszył w swój pierwszy rejs z angiel-
skiego portu w Southampton do Nowego Yorku. 
Na pokładzie znajdowało się 891 członków załogi 
i 1316 pasażerów. Niezależnie od pochodzenia 
każdy z nich był przekonany, że podróżuje najbez-
pieczniejszym statkiem na świecie. Wyposażony 
w 16 wodoszczelnych grodzi liniowiec posiadał 
najnowocześniejsze osiągnięcia ówczesnej tech-
niki. Nie można zapomnieć również o udogod-
nieniach, które czekały na jego pasażerów, w tym 
m.in. tureckie łaźnie, wspaniałe jadalnie i najlepsza 
orkiestra okrętowa. Titanic sprawiał wrażenie nie-
zależnej wyspy, której nie imają się wiatry i fale. Po 
kilku dniach od wypłynięcia z portu rzeczywistość 
okazała się zupełnie inna.

W tę cichą noc Titanic pędził z niespotykaną 
prędkością 22 węzłów. Od samego rana jego zało-
ga w sumie otrzymała sześć ostrzeżeń od innych 
statków o zagrożeniu ze stron gór lodowych. Jed-
nakże nie zrobiono nic z tą wiedzą i wciąż gnano 
mimo realnego niebezpieczeństwa. Jedna z infor-
macji, otrzymana od radiooperatora statku Cali-
fornian brzmiała iście dramatycznie: „Człowieku, 
ugrzęźliśmy tu, jesteśmy otoczeni lodem!”. W od-
powiedzi miał usłyszeć: „Zejdź z fali! Zakłócasz 
mi sygnał. Czekam na Cape Race!”. Radiooperator 
Titanica Jack Phillips miał na myśli przylądek Race 
w Nowej Fundlandii, z którego otrzymywał infor-
macje dla pasażerów. To pokazuje co w trakcie 
rejsu tego wyjątkowego liniowca było ważniejsze 
od bezpieczeństwa. Co więcej, marynarze na bo-
cianim gnieździe nie mieli nawet lornetek! Dlatego 
też nie można się dziwić tak później reakcji z ich 
strony. Preludium nadchodzącej katastrofy był 
gwałtowny spadek temperatury do okolic 0 °C. Na 
północnych wodach było to jednoznaczne z obec-
nością gór lodowych. Mimo to załoga Titanica nie 

kobiety i dzieci. Jednakże w całym zamieszaniu 
ta szlachetna zasada spowodowała, że w przy-
padku braku kobiet i dzieci opuszczano jedynie 
częściowo zapełnione szalupy. Po 2:15 miały być 
zwodowane ostatnie łodzie, lecz statek niebez-
piecznie się przechylił. Ostatecznie na Titanicu 
pozostało 1502 osób, w większości ludzi z dol-
nych pokładów przeznaczonych dla niższych klas. 
O 2:18 liniowiec stanął pionowo i pozostał w tej 
pozycji przez jakiś czas. Następnie odpadł komin 
i pękły wodoszczelne grodzie. Wszystko co nie 
było przymocowane do pokładu, w tym pasaże-
rowie, wpadło do lodowatej wody. O 2:20 statek 
pogrążając się w oceanie przełamał się na pół. 
Przepołowiony wrak Titanica opadły na głębokość 
3950 m, a w promieniu kilometra zostały rozrzu-
cone pozostałe szczątki. Zanim spoczął na dnie 
oceanu, 550 km na południowy wschód od Nowej 
Fundlandii, znajdował się na powierzchni oceanu 
dokładnie cztery dni, 17 godzin i 30 minut.

Czterdzieści pięć minut po północy wy-
strzelono pierwszą rakietę sygnalizującą nie-
bezpieczeństwo. Radiooperator Phillips w po-
śpiechu wysyłał sygnał SOS. W odległości ok. 
dwudziestu km znajdował się Californian, któ-
rego załoga zauważyła rozbłyskujące światła 
na niebie. Nie wiedzieli jednak, że pochodziły 
z Titanica, który potrzebował natychmiastowej 
pomocy. Zmęczony i rozdrażniony radioope-
rator Californian wyłączył radio i poszedł spać 
po tym, jak Phillips opryskliwie zareagował na 
jego ostrzeżenie o zagrożeniu ze strony gór lodo-
wych. Jednakże sygnał z Titanica tuż po północy 
odebrał liniowiec Carpathia. Oddalony o ponad 
100 km ruszył pełną parą na pomoc. Mimo to 
potrzebowali czterech godzin, by przybyć na 
miejsce katastrofy, czyli dwie godziny po za-
tonięciu Titanica. Według świadków tragedii, 
gdyby załoga Californiana od razu wyruszyła 
na pomoc to miała szanse dotrzeć do liniowca 
jeszcze przed jego zatonięciem.

Załoga Carpathii wzięła na swój pokład 
wszystkich rozbitków i odpłynęła w stronę 
Nowego Yorku 15 kwietnia o godz. 8:50. Tymcza-
sem obsługa Californian dowiedziała się o tragicz-
nych wydarzeniach ok. godz. 6:00. Kiedy statek 
dopłynął do miejsca katastrofy, mimo ponad go-
dzinnych poszukiwań, nie odnaleziono ani jednej 
żywej duszy. Ostatecznie katastrofę przeżyło jedy-
nie 705 osób, czyli 1/3 ogólnej liczby pasażerów 
i załogi. Do dnia dzisiejszego katastrofa Titanica 
budzi wiele emocji oraz rodzi pytania dotyczące 
tego czy rzeczywiście tyle osób musiało stracić 
życie. Oprócz wielu publikacji oraz fachowych 
programów dokumentalnych poświęconych tej 
materii najbardziej znaną próbą rekonstrukcji wy-
darzeń, które miały miejsce na pokładzie linowca 
kompanii White Star Line, jest filmowa ekranizacja 
w reżyserii Jamesa Camerona, z Leonardo DiCaprio 
w roli głównej.

Jakub Raczkiewicz 
właściciel portalu historycznego 

„Śladami historii” 

Źródła:
Wielkie zagadki przeszłości pod red. E. Wierzbickiej, 
Warszawa 1996.
J. Besala, D. Lis, A. Krawiec, Wielkie zagadki historii, 
Poznań 2009.
P.  A r o n ,  N i e r o z w i ą z a n e  z a g a d k i  h i s t o r i i , 
Warszawa 2012.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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RMS Titanic odpływający z portu w Southampton (10.04.1912 r.) 
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Schody na pokładzie pierwszej klasy na pokładzie 
RMS Olympic, statku siostrzanego RMS Titanic
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Dziób wraku RMS Titanic sfotografowany w czerwcu 2004 r.



P r z e d s i ę b i o r -
stwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. 
w Suszcu w 2018 r. 
opracowało nowe ta-
ryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę 
i  zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, 
w oparciu o znowe-
l izowaną w grud-
niu 2017 r. ustawę 
o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Zgodnie z tą nowelizacją nastąpiła 
dość istotna zmiana, która wprowadziła jako 
organ zatwierdzający przedmiotowe taryfy 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie. Dotychczas taryfy były zatwierdzane 
uchwałą Rady Gminy Suszec. Nowe taryfy 
zostały opracowane na trzy lata. 

Zgodnie z informacją podaną w artykułach 
zawartych w Nowinach Suszeckiej Gminy w 2018 
i 2019 r. poświęconych zmianom legislacyjnym 
i nowym taryfom za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, in-
formowaliśmy Państwa o tym, iż od 1 czerwca 
2020 r. nastąpi ich niewielka zmiana. Nowe ceny 
będą obowiązywały przez kolejne 12 miesięcy, 
a więc do 31 maja 2021 r.. Działania, jakie po-
dejmował i w dalszym ciągu podejmuje Zarząd 
PGK Sp. z o.o. przyczyniły się jednak do tego, iż 
skutki zmian warunków ekonomicznych, jakie 
wystąpiły w czasie opracowywania projektu no-
wych taryf, zostały zminimalizowane, a wzrost 
taryfy (w 25-36 miesiącu obowiązywania taryfy) 
zarówno za dostarczoną wodę, jak i oczyszczone 
ścieki, jest niewielki, tj. dla wody o od 1,3 do 3% 
(w zależności od ilości zużytej przez gospodar-
stwo domowe wody), natomiast dla ścieków o od 
0,6 do 1% (w zależności od ilości zużytej przez 
gospodarstwo domowe wody).

Skalkulowane przy uwzględnieniu wszyst-
kich kosztów gospodarki wodno-ściekowej 
stawki taryfowe obowiązujące od 1.06.2020 r. do 
31.05.2021 r. tj. w kolejnych 12 miesiącach obo-
wiązywania taryfy są przedstawione w tabeli 1.

Podobnie jak to ma miejsce obecnie, właściciele 
nieruchomości przyłączonych do kanalizacji sanitar-
nej, a posiadających własne ujęcie wody (studnia), 
będą mogli skorzystać z możliwości opomiarowa-
nia tego ujęcia, celem rozliczania odprowadzonych 
ścieków do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia 
ryczałtowego. Oczywiście decyzja o przejściu na taki 
system należy do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wo-
dociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., jak 
i posiadania własnego ujęcia wody, ilość ścieków 
odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona 
jako suma wskazań wodomierzy na przyłączu wo-
dociągowym, jak i na własnym ujęciu. W przypad-
ku posiadania wyłącznie własnego ujęcia wody, 
będzie to ilość wskazana przez wodomierz na tym 
ujęciu. W przypadku podjęcia decyzji o chęci zabu-
dowy takiego wodomierza, należy zwrócić się do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z wnioskiem o wydanie warunków technicznych jego 
zabudowy. W przypadku zaistnienia możliwości za-
budowy tego wodomierza, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów zabezpiecze-
nia odpowiedniego bezpiecznego miejsca jego zabu-
dowy (np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki insta-
lacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu 
wodomierza, jego wbudowania w przygotowane 
miejsce oraz jego plombowanie, a także późniejszą 
legalizację.
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Od 1 czerwca 2020 r. nowe ceny za wodę i ścieki 

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

W1
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,90 23,65 zł/2 m-ce

W2
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 13,66 14,75 zł/1 m-c

W3
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,66 25,55 zł/2 m-ce

W4

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 2-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,74 25,64 zł/2 m-ce

W5

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 1-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 15,48 16,72 zł/1 m-c

W6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 2-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody

Cena za 1 m3 6,81 7,35 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,72 25,62 zł/2 m-ce

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1
dostawcy ścieków niezależnie 

od ilości rozliczani w cyklu 
2-miesięcznym

Cena za 1 m3 13,79 14,89 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce

K2
dostawcy ścieków niezależnie 

od ilości rozliczani w cyklu 
1-miesięcznym

Cena za 1 m3 13,79 14,89 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
(w 25 – 36 miesiącu obowiązywania taryfy)

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków (w 25 – 36 miesiącu obowiązywania taryfy)

W przypadku posiadania własnego ujęcia wody 
i jednocześnie posiadania przyłącza kanalizacyjnego 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje obo-
wiązek zgłoszenia posiadania takiego ujęcia wody 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Suszcu w celu ustalenia sposobu rozliczania się za 
odprowadzane ścieki (opomiarowanie lub ryczałt). 
Odprowadzanie ścieków do przyłącza bez zgłoszenia 
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Starostowie obradowali 
Na początku maja starosta pszczyński Barbara 

Bandoła wzięła udział w wideokonferencji Kon-
wentu Powiatów, w której uczestniczyli wszyscy 
starostowie powiatów województwa śląskiego. 
Tematem przewodnim było funkcjonowanie po-
wiatów w czasie epidemii koronawirusa i związane 
z tym problemy z realizacją zadań.

Wideokonferencji przewodniczył starosta bielski 
Andrzej Płonka, przewodniczący Konwentu oraz Pre-
zes Związku Powiatów Polskich, który przedstawił dzia-
łania Związku Powiatów Polskich. Jak podkreślił An-
drzej Płonka, ZPP na bieżąco interweniuje w ważnych 
sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatów 
w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa w Pol-
sce. Występowano m.in. do Ministra Infrastruktury 
w sprawie sprzeciwu wobec bezkrytycznego zrzucania 
odpowiedzialności za aktualne trudności w rejestracji 
samochodów w starostwach.

Ważnym wystąpieniem było pismo do Ministra 
Obrony Narodowej wobec stanowiska Ministra w spra-
wie konieczności udzielania pomocy Domom Pomocy 
Społecznej przez wojsko z uwagi na zbyt małe zaanga-
żowanie samorządów w walkę ze skutkami epidemii 
koronawirusa. Pozostałe interwencje również bardzo 
skuteczne spowodowały m.in. zmianę wcześniej nie-
korzystnego stanowiska MEN w sprawie dotowania 
niepublicznych szkół w okresie ograniczonego funk-
cjonowania jednostek systemu oświaty. Te działania 
podejmowane są na bieżąco.

W kolejnej części spotkanie poświęcono omó-
wieniu problemów w poszczególnych powiatach. 
Każdy ze starostów przedstawił bieżącą sytuację 
w swoim powiecie związaną z utrzymującym się 
stanem epidemii koronawirusa. Jak podkreślano 
wielokrotnie, sytuacja ta rodzi na bieżąco wiele 
problemów, wśród których najważniejsze to funk-
cjonowanie służby zdrowia oraz pomocy społecznej 
w czasie epidemii. Sytuacja w ochronie zdrowia niesie 
ogromne skutki mogące mieć wpływ na funkcjono-
wanie szpitali w przyszłości.

Wnioski z dyskusji odnosiły się m. in. do zmia-
ny zasad finansowania szpitali ujętych w sieci szpi-
tali w gremiach decyzyjnych Ministerstwa Zdrowia. 
Starosta Andrzej Płonka zobowiązał się, że tematy 
funkcjonowania służby zdrowia będą przez niego 
prezentowane na najbliższym Zarządzie ZPP oraz na 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 

Wśród kolejnych tematów, jakie pojawiły się 
w wielu wypowiedziach starostów, było funkcjono-
wanie Domów Pomocy Społecznej, które w szczególny 
sposób narażone są na rozprzestrzenianie się wszel-
kich chorób zakaźnych – i to z potencjalnie najgroź-
niejszymi skutkami. Zagrożenie to wynika również 

z faktu, że personel medyczny zatrudniony w DPS-ach 
(pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze) pracuje dodatko-
wo w wielu innych miejscach poza Domem Pomocy 
Społecznej. W naturalny sposób stanowi to ryzyko 
transferu wirusa, co, jak podkreślali starostowie, miało 
miejsce w kilku powiatach województwa śląskiego.

Kwestia personelu medycznego funkcjonującego 
w DPS-ach była wielokrotnie przedmiotem wystąpień 
konwentu powiatów, w szczególności podnoszona 
była kwestia objęcia go finansowaniem NFZ. Przy tym 
temacie poruszono również problem finansowania 
DPS, szczególnie finansowania przez wojewodów, 
tzw. starych pensjonariuszy. Dotacje te są niewystar-
czające, znacznie odbiegają od aktualnych potrzeb, 
co przekłada się na oszczędności i bezpośrednio na 
płace personelu. Wnioski z dyskusji w tym temacie 
dotyczyły konieczności zmiany zasad finansowania 
personelu medycznego w DPS-ach, w tym objęcie 
tych zawodów finansowaniem przez NFZ.

Kolejne wystąpienia starostów dotyczyły 
finansowania szpitali powiatowych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego – działanie – infrastruktura ochrony zdrowia 
w ramach naboru nadzwyczajnego w związku z zapo-
bieganiem rozprzestrzeniania się epidemii.

W trakcie spotkania omówiono również inne 
problemy, które na bieżąco wynikają w poszcze-
gólnych powiatach w związku z przeciwdziałaniem 
epidemii COVID-19. Była mowa o funkcjonowaniu 
ośrodków kwarantanny, które powiaty uruchamiały 
na polecenie wojewody śląskiego, o organizowa-
niu zespołów tzw. wymazobusów, które zostały 

sfinansowane w poszczególnych powiatach, o braku 
miejsc kwarantanny dla osób, które trzeba umieścić 
w Domach Pomocy Społecznej. Podnoszono rów-
nież temat małej ilości wykonywanych testów na 
obecność koronawirusa i o potrzebie wykonywania 
testów dla pracowników służby zdrowia. 

W czasie wideokonferencji starostowie zastana-
wiali się nad kształtem budżetów, biorąc pod uwagę 
zauważalne obniżone wpływy z PIT już w marcu. Jak 
podkreślali starostowie, ważnym działaniem byłoby 
podwyższenie ustawowego odpisu w podatku PIT i CIT 
dla powiatów. Podnoszono również temat subwencji 
oświatowej, po otrzymaniu przez powiaty niskich me-
tryczek na 2020 rok.

Tematem wielokrotnie podnoszonym była kwe-
stia funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy 
w obsłudze przedsiębiorców i bezrobotnych w tym 
czasie. W większości przypadków struktury i siły 
urzędów pracy są niedoszacowane do obecnych 
potrzeb. W wielu powiatach PUP są wspierane przez 
pracowników Starostw Powiatowych, czas pracy jest 
wydłużony oraz pracują także w soboty.

Jak podkreślano wielokrotnie, zadaniem powia-
tów są działania mające na celu dbanie o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Każdy powiat podejmuje duży 
wysiłek organizacyjny i finansowy, aby sprostać tym 
wyzwaniom w trudnym czasie epidemii. Duże znacze-
nie w tym okresie ma współpraca z gminami, staro-
stowie w ramach swoich powiatów współpracują na 
bieżąco z wójtami w bieżących sprawach dotyczących 
aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Powiat Pszczyński
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posiadania własnego ujęcia wody jest zabronione.
Rada Gminy Suszec na sesji w dniu 28 maja br. 

uchwaliła dopłatę do taryfowych grup odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości netto 
5,49 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 5,93 zł (w okresie od 
25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, do 31 maja 
2020 r. dopłata wynosiła netto 5,92 zł do 1 m3 ścieków, 
zaś brutto 6,39 zł). Dopłatę Gmina Suszec przekaże 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Od 1 czerwca br. obwiązuje również nowa stawka 
za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczysz-
czalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2. Stawka 
ta wyniesie netto 9,18 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% 
podatkiem VAT 9,91 zł/m3. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że ścieki mogą być dowożone tylko przez 
podmioty, które posiadają odpowiednie zezwolenie 
Wójta Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem 
stosownej umowy. Jednym z podmiotów, który realizuje 
usługi wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212-42-14 
lub 44-88-090). 

PGK w Suscu

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1 dostawcy ścieków niezależnie od ilości 
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 8,30 8,96 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce

K2 dostawcy ścieków niezależnie od ilości 
rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 8,30 8,96 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do 
taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 5,49 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu miesiącach 
obowiązywania taryfy tj. od 25 do 36 miesiąca)
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wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności. 
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów. 
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Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 
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zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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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  

Kącik poezji
Nie wiem co napisać mam,
więc pewnie nie napiszę nic.
Daru do tego nie posiadam,
nie będę, więc tego kryć.
Piękny temat,
większa myśl,
pole do popisu dla tego,
kto wierszem potrafi mówić,
ale to nie moja bajka,
nie zrozumcie mnie źle,
kocham moją mamę i wdzięczna jestem za jej
wyrozumiałość do mnie.
Podziwiam ją za jej siłę, za każdy jeden uśmiech,
bo z nią chwile są lepsze, z nią podbić świat mogę.
Motywacją dla mnie jest, inspiracją ogromną też,
dzięki niej żyje i jestem tym kim jestem,
ale tak, czy siak,
rymować nie potrafię.
Marzyć jednak mogę,
więc sobie to wymarzę,
wymarzę sobie, że to piękny wiersz,
nieoczywisty i niespotykany,
mający w sobie to coś
dzięki czemu zobaczę uśmiech na twarzy mamy.
Wypadałoby pożegnać się,
a więc do widzenia,
wytrwajcie w zdrowiu, nie w chorobie
a dla mnie zróbcie jedną małą rzecz,
powiedzcie swojej mamie o tym co do niej czujecie,
Kupcie jej kwiaty i się przytulcie
Bo nikt tak pięknie uśmiechać się nie potrafi, jak Ona
kiedy szczęśliwa jest.

(Paulina Zabrzeska, kl. VIII)

Siedzę tu w tych czterech ścianach.
Trochę zraniona, trochę zakłopotana,
ale nie jestem tu sama-jest przy mnie Mama.
Mamo, dałaś mi życie i pokochałaś.
Poskładałaś mój świat, gdy byłam na dnie,
za to, że jesteś zawsze obok-kocham Cię.
Nie było łatwo, pod górę idziesz,
ale gdy będziesz na szczycie, zobaczysz, że wygrałaś
życie.
Mamo, jesteś silna i mądra i mówię to rzadko,
ale cenię Ciebie, bo bijesz się ze światem,
by móc nas uchronić przed tym złem i za to również
kocham Cię.
Tylko Ty słyszysz mój krzyk,
tylko Ty widzisz moje nieliczne łzy.
To właśnie Ty mnie rozumiesz i swoje ramię ukła-
dasz, by
przejąć to na siebie,
bo ja uginam się pod ciężarem, gdy nie ma obok 
Ciebie.
Mamo, choć nie jestem małą dziewczynką,
dla Ciebie zawsze będę dzieckiem.
Mamo, choć czasem padają złe słowa i pokażesz mi
płynącą łzę,
ja za rękę wezmę Cię i zaprowadzę tam, gdzie jest lżej.
Mamo, choć mam pomysłów tysiąc,
Ty chcesz, żebym się spełniała i zawsze o Tobie pa-
miętała.
Mamo, zawsze będę obok i jeśli Cię zranię,
to pamiętaj, że nie robię tego specjalnie i zawsze 
będę
kochać Ciebie i będę obok,
tak jak Ty przy mnie, od kiedy dałaś mi życie.
   (Zuzanna Nykiel, kl. VIII)

„Mama”
Kiedy oczy otwieram wczesnym rankiem
Ty dzwonisz w kuchni herbaty dzbankiem
Kanapki już stawiasz świeże na stole
A ja zaczynam jak zwykle „marzyć” o szkole

Żegnasz mnie czule śmiejącymi oczami
I życzysz miłego dnia z kolegami
Twoje słowa czułe jak zawsze bez luki
Cudownie jest słyszeć o potrzebie nauki
Dzięki Tobie nawet w chwilach zwątpienia
Realizuję spokojnie swoje marzenia
Bo kiedy się w życiu niekiedy potykam
Zrozumienie i pomoc Twoją spotykam
Dlatego podziękowań nie może być końca
Bo świat bez Ciebie jest jak bez słońca
Z tej przyczyny najważniejsza ma damo
Serce mówi słowa – „kocham Cię Mamo!”
   (Dawid Majeran, kl. VI)

1.W dniu Twojego Święta,
Stoję tutaj uśmiechnięta.
Uśmiechnięta i nieśmiała,
Ze wzruszenia drżąca cała.
2. Chciałabym powiedzieć ładnie,
Co w serduszku leży na dnie,
Lecz mi pięknych słów brakuje,
Dlatego się w tym troszkę gubię.
3.Moja mama jest jak wiosna,
taka piękna i radosna. Barwna, urocza,
troszkę nieśmiała za to kocham ją od rana.
4. Choć rymować nie potrafię,
Może się uśmiechnę ładnie.
Powiem Mamie to co czuję
Choć się troszkę tym stresuję.
5. Kocham ją od rana do nocy,
Od zmierzchu, do północy,
Od Antarktydy do spełnienia marzeń.
Kocham ją zawsze po prostu ładnie.
Kocham ją za wszystko i za nic,
Tak po prostu i bez granic.

(Martyna Marcisz, kl. V)

Dam ci, Mamo, słońca promień,
Dam ci, Mamo, szczęścia chwilkę,
Czarodziejski dom Ci dam,
Bukiet kwiatów przy sobie mam.
Może bilet dam Ci złoty
Do krainy szczęśliwości,
Gdzie trosk nie ma ,a kłopoty
Zamieniają się w radości.
Chcę byś była uśmiechnięta
I przenigdy nie płakała,
A w dni zwykłe i od święta
Zawsze, Mamo, mnie kochała!
Oddam nawet swego misia,
By cię rozweselił dzisiaj…
Cztery słowa dam Ci teraz;
-Bardzo Cię, Mamusiu, kocham’’!!!!
   (Natalia Marcisz, kl. VIII)

Moja mama jest kochana,
budzi mnie miło z samego rana.
Jemy razem śniadanie,
które pomagam przyrządzić mamie.

Razem czytamy książki na dworze,
lub planujemy wyjazd nad morze.
Lubimy też wycieczki rowerem,
a czasem nawet skuterem!

Jak trzeba, to ze mną i w piłkę pogra,
bo moja mama jest w sportach dobra.
Jest najlepsza na całym świecie,
a tak ją kocham, że nawet nie wiecie.

(Dawid Trubaj, kl.V)



ROWERZYSTA A PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, ro-
werzysta jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu.

Rowerzysta przestrzega zakazów:
- Jazdy po jezdni obok innego uczestnika 

ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni 
kierującego rowerem obok innego roweru lub 
motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się 
innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób 
nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego).

- Czepiania się pojazdów.
- Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki 

na kierownicy oraz nóg na pedałach.
- Kierowania rowerem w stanie nietrzeźwo-

ści po użyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu.

- Korzystania podczas jazdy z telefonu wy-
magającego trzymania słuchawki lub mikrofonu 
w ręku.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta 
ma zakaz:

- Wyprzedzania pojazdu na przejściu dla 
pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem 
przejścia, na którym ruch jest kierowany.

- Omijania pojazdu, który jechał w tym samym 
kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu.

- Jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Z DZIECKIEM NA ROWERZE

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać 
się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej. 
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone 
na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umiesz-
czone na dodatkowym siodełku zapewniającym 
bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie 
dziecka w przyczepie rowerowej. Przewozić dziec-
ko może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

KIEROWCY SAMOCHODÓW WOBEC ROWE-
RZYSTÓW 

- Podczas wyprzedzania roweru, kierujący 
jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy 
niż 1 m.

- Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów 
kierowca jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi 
znajdującemu się na przejeździe.
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Punkt 
konsultacyjno-terapeu-
tyczny 

Urząd Gminy Suszec informuje, że  PUNKT 
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY w Suszcu przy 
ul. Ogrodowej 22 (w budynku GOK od strony placu 
zabaw) czynny jest w każdy poniedziałek od dnia 
8.06.2020 r. od godz. 12:00 do 19:00.

UG Suszec

Rowerzysta na drodze – co może, a czego nie może?
Sezon na rower rozpoczął się na dobre. 

W czasie epidemii korzystamy z niego czę-
ściej, bo jest dobrą i bezpieczną alternatywą 
dla komunikacji publicznej. Policja przypomina 
przepisy ruchu drogowego, które dotyczą ro-
werzystów i kierowców pojazdów mechanicz-
nych wobec rowerzystów.

Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ 
wiele czynników, począwszy od pory dnia i warun-
ków pogodowych. Najważniejsze są jednak zacho-
wania samych kierujących jednośladami, przede 
wszystkim respektowanie obowiązujących zasad 
i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność 
przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie 
istotne są zachowania innych uczestników ruchu 
wobec rowerzystów.

ROWEREM PO DRODZE

Rowerzysta jest zobowiązany:
- Korzystać z drogi dla rowerów lub pasa 

ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla 
kierunku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić.

- Zachować szczególną ostrożność i ustępo-
wać miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze 
dla rowerów i pieszych.

- Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie 
dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać 
np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący 
rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli 
nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie 
blisko prawej krawędzi).

- Przepisy zabraniają ruchu rowerów po dro-
gach ekspresowych i autostradach.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub 
drogi dla pieszych, gdy:

- Opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kie-
rującą rowerem.

- Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po któ-
rej ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością 
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry 
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla rowerów.

- Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeń-
stwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ule-
wa, gołoledź czy gęsta mgła).

- Kierujący rowerem, korzystając z chodnika 
lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać 
powoli, zachować szczególną ostrożność i ustę-
pować miejsca pieszym.

- Jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również 
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu 
na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, 
drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą 
zamierza opuścić.

- Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza 
jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierw-
szeństwa rowerowi.

- Kierującemu pojazdem zabrania się wyprze-
dzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów 
i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, 
na którym ruch jest kierowany.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU

- Z przodu – co najmniej jedno światło pozy-
cyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może 
być światło migające).

- Z tyłu – co najmniej jedno światło odblasko-
we barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt 
oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej.

- Co najmniej jeden skutecznie działający 
hamulec.

- Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZWIĘKSZAJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO 

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakła-
dają obowiązku korzystania z kasków ochronnych 
i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała 
najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka 
odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają 
dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza 
w trudnych warunkach atmosferycznych. 

KPP Pszczyna



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

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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5 czerwca - 20 października 2020
Zmień samodzielnie lub z sąsiadem swój ogród, 
taras, balkon czy działkę i wygraj atrakcyjne 
nagrody za najlepsze eko-działania!

Szczegóły akcji znajdziesz w regulaminie.

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91


