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Marzysz
o własnym
królestwie?
To koniecznie
weź udział
w naszej zabawie!
Zabawa jest przeznaczona dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Obowiązuje limit miejsc i zapisy przez portal strefazajec.pl.

Koszt udziału, 50 zł, jest przeznaczony na Magiczne Pudełko, zawierające
książkę, mapę zadań i materiały niezbędne do ich wykonania.
Szczegóły zabawy: www.kulturasuszec.pl

Czas na ferie!

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Nadchodzące ferie z pewnością będą niezwykłe. Nie
dość, że odbywają się we wszystkich województwach
równocześnie, to tym razem nie będziemy mogli, tak jak
dotychczas, zorganizować w tym czasie żadnego wyjazdu.
Dzieci nie będą mogły też skorzystać z wielu atrakcji, jakie
przygotowywano dla nich w czasie zimowej przerwy. Nie
znaczy to jednak, że ferie trzeba spędzić w domu przed telewizorem. Szkoły gminne organizują dla dzieci półkolonie,

oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, a mnóstwo
zajęć – nie tylko online – z pewnością zachęci najmłodszych
do aktywności, pomimo panujących ograniczeń. Bardzo ciekawą ofertę przygotował np. nasz Gminny Ośrodek Kultury,
który zaprosił dzieci w wieku 6-10 lat do wspólnej zabawy
pt. „Królewskie ferie z GOKiem”. To interaktywna zabawa
z nagrodami w postaci korony króla i królowej. Więcej na
ten temat na stronie www.kulturasuszec.pl.

Plakat: GOK Suszec

,,Akcja Zima” .................. str. 5
„Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa”................. str. 6
I Ty możesz pomóc! .... str. 7
Górniczy dar życia ...... str. 7
Od Morza do Tatr ogólnopolski projekt str. 7
Nowy zbiór z suszeckimi
pieśniami ...................... str. 8-9
Otwórzmy serca raz
jeszcze ................................ str. 9
Uchwała antysmogowa
dla województwa
śląskiego .......................... str. 9
Wyniki konkursów
plastycznych ................ str. 10
Oferta GOK-u ............ str. 13-14
Kiermasze dla
(Nie)Małego Wojownika
Maciusia .......................... str. 15
Koniec ze sportem?
W żadnym wypadku str. 16
Cyfrowy świat szansą
dla książek? ................... str. 16
UKS Avatar
podsumowuje sezon str. 21
Gwiazdy polskiego
kolarstwa wsparły
młodych kolarzy ........ str. 21

2

OKIEM WÓJTA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2021

Stacja „normalność” może już nie wrócić
Ludzie w obecnej sytuacji światowej potrzebują
dziś szczególnie nadziei, bo tylko ona może przywrócić
wiarę, że nasze wspólne wysiłki nie zostaną zmarnowane. Czasy są trudne jednak nie możemy tworzyć apokaliptycznych wizji katastrofy, podsycać najgłębsze lęki.
Nowy rok 2021 cała ludzkość wiąże przede wszystkim
z nadzieją opanowania epidemii koronawirusa, która na
dobre zagościła w 2020 roku. Ma to zostać zrealizowane
poprzez masowe szczepienia całej populacji. Jednak
duży lęk wielu ludzi przed czymś nowym, nieznanym
może zrodzić wiele kolejnych problemów. Dyskusja o tym
kogo szczepić, temat przymusu czy wolności wyboru
toczą się już od momentu pojawienia się groźnego wirusa. Niestety wiedza na temat szczepionek, ich zbawiennej roli w ochronie przed chorobami, które dziesiątkowały ludzkość, a do takich należy koronawirus jest kontestowana przez wielu różnej maści pseudonaukowców,
szarlatanów, a podatne na fałsz są obecnie wielkie rzesze
ludzi w społeczeństwach. Na lęku i sianiu strachu można
przecież dobrze zarobić. Fałsze są tak głęboko zakorzenione w kulturze popularnej, co szczególnie zauważamy
w dobie koronawirusa, że dla wielu wydaje się rzeczą
niemożliwą aby mogły nie być prawdą. Skala rażenia
szczególnie Internetu jest piorunująca i święci tryumfy.
Większość informacji serwowana w internecie, co szczególnie widać w czasie epidemii, to nic innego jak toksyczne ubarwione kłamstwa. Tam szczyt głupoty nie
istnieje, podobnie jak szczyt obciachu, a idiotyzmy niekiedy osiągają takie szczyty, których nie sposób pokonać
i dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia. Twórcy
platform internetowych, z których korzystają i pozyskują wiedzę miliardy ludzi na świecie nie odpowiadają za
skutki uboczne dezinformacji, a więc można je szerzyć
bez liku. Ważne aby kasa się zgadzała. Amunicji, która
mogłaby nas przed tym uchronić większości społeczeństw brakuje, bo i też wiedza ogólna zdobyta w szkołach w ostatnich latach, jak i też wstręt przed czytelnictwem i ciągłym dokształcaniem ograniczyły nasze horyzonty myślowe. Bogate społeczeństwa faszerowane
konsumpcyjną rozrywką i wielką siłą jaką rzekomo posiadają dzięki wszechmocnej nauce miały pewność, że
nic im nie grozi, gdyż nauka i technika ze wszystkim
dadzą sobie radę. To, że wiele ludzi umiera już przez zarażenie się zwykłymi bakteriami, odpornymi na wszelkie
antybiotyki jakie znamy nikogo nie przerażało, bo liczba
była zbyt mała, a i środki przekazu nie informowały. Kiedy przyszło wydawałoby się banalne dziadostwo, które
opanowało cały świat, całą naszą technikę, naukę diabli
wzięli, cofnęliśmy się tak naprawdę do XIV wieku. Ileż to
wzajemnie wykluczających się teorii, wręcz bzdur usłyszeliśmy w ostatnim roku na temat koronawirusa. Medycy, wirusolodzy, profesorowie, praktycy, teoretycy
zmieniali swoje opinie z tygodnia na tydzień obnażając
swoją głęboką niewiedzę w temacie wirusa i nie tylko.
A tak jest w każdej dziedzinie. Nic dziwnego, że u wielu
wzbudziło to lęk i strach i zaczęło pokładać wiarę w różnych teoriach spiskowych, które zaczęły serwować różne
środki przekazu. Bezradność fachowców, którą musieliśmy zaakceptować pokazała, że nie możemy wszystkiego, a tak naprawdę gdy przyjdą poważne problemy to
możemy „nic”. Dlatego problem szczepień będzie nie
lada wyzwaniem nie tyle organizacyjnym, ale i społecznym, nie mówiąc o podaży szczepionek. Trzeba odbudować wiarę ludzi w to, że to jedyny skuteczny sposób
na walkę z koronawirusem, choćby częściowym jego
opanowaniem. Trzeba słuchać głosu prawdziwych fachowców i podporządkować się ich zaleceniom, co do
szczepienia, aby nie dopuścić żeby jakakolwiek szczepionka się zmarnowała, a śmiercionośna pandemia
wzięła górę. Trzeba pamiętać, że śmierć naszej zgody nie
potrzebuje, a epidemia naszego lęku się nie boi. W obecnej sytuacji do opanowania sytuacji to jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić. Na nic więcej nas nie stać. Rok 2020
to nie tylko walka z wirusem, to również rok bezpardonowych ataków na Kościół i życie w każdej postaci w naszym kraju. Na Zachodzie te fale już przeszły kilka lat

temu, obecnie goszczą na naszych ulicach i w mediach.
Kiedy człowiek najbardziej potrzebuje spokoju i pokoju,
kiedy kryzysy humanitarne dotykają coraz to większych
obszarów, a za sprawą koronawirusa się jeszcze pogłębiają to nieodpowiedzialne siły, ludzie, siły chaosu, oferują nam bezpardonową walkę z Kościołem, przeciw
życiu. Syte cywilizacje faszerowane, wręcz bombardowane medialnymi kłamstwami nie zdają sobie sprawy,
że ten samolot, którym jest Ziemia, jest bez pilota i przy
spotkaniu się z pierwszą lepszą górą się rozbije. Widać
to obecnie w każdej dziedzinie. Długi państw sięgają
Nieba, szerzy się wirus przemocy domowej, rozpadają
rodziny, zapaść demograficzna się pogłębia, narkomania,
rozwarstwienie społeczne, samotność osób starszych,
klęska ochrony zdrowia, nierozwiązane problemy energetyczne, śmieciowe i to w krajach, które zwą się bogate i znajdują się w tzw. „lepszej części globu”. Rozwiązań
brak! Sytuacje biednych krajów trzeciego świata, które
bezdusznie nasze cywilizacje tzw.„zachodnie” obłupiały
i obłupiają nadal to dramat, a obecnie pandemia go tylko pogłębia. Świat jest jednak jeden i nasza cywilizacja
tzw. „zachodnia”, a szczególnie Europa, to już widać po

Marian Pawlas

obecnym kryzysie nie będzie już pępkiem świata. Kolejne dodruki pieniędzy, zadłużanie się to działania krótkoterminowe, docelowo niebezpieczne i zabójcze dla
przyszłych pokoleń. Stary kontynent Europa niestety
pogrąża się w coraz to większym chaosie. Kosmopolityzm
niszczy kulturę, nacjonalizuje rolę relacji, degraduje narodowe normy i czułość zachodniej demokracji. Cywilizacja zachodnia ubolewa, że Boże Narodzenie w 2020
roku ze względu na lockdown nie mogło być takie samo
jak w innych latach. Trzeba zadać sobie pytanie, czy
w ostatnich latach w Europie, czy w Ameryce były to tak
naprawdę prawdziwe Święta Bożego Narodzenia. W rzeczywistości były to „Dni Końcoworoczne”. Przecież od
paru lat trwa profanacja tych prawdziwych świąt. Od listopada rozpoczynało się bowiem od paru dekad gonienie wielu za świecidełkami, jedzeniem. Pamiętano
tylko o jedzeniu, piciu, dobrach konsumpcyjnych, o turystycznych wyjazdach. To nie były chrześcijańskie święta, ale „święta konsumpcji”. Z roku na rok było coraz gorzej. Może w tym roku w części naszych społeczeństw
w tym okresie obudziły się sumienia i przyszły przemyślenia kiedy kolejne lockdowny pokrzyżowały wielu
plany, a rodziny mogły się spotkać tylko w ograniczonym
zakresie. Może wielu odzyska rozum i nie będzie robić
w przyszłości wartości z czegoś, co nie jest i nie było
prawdziwe, a wręcz od prawdy oddalało nas coraz bardziej. Odrzucimy lewicowy gwałt, który w ostatnim roku
szczególnie nabierał siły w naszym kraju, a na zachodzie
osiągnął to, co chciał już wcześniej. Uliczne protesty
w 2020 roku w naszym kraju, i nie chodzi tylko o te, któ-

re były związane z koronawirusem ale te „aborcyjne”,
pokazały, że nie możemy się im poddać bo gubimy to
„coś”bardzo ważne – ludzką godność, a może i docelowo
wolność. Nie chodzi o kwestionowanie prawa do protestów. To, co zobaczyliśmy musi przerażać. Otóż wielu
wydaje się, że gdy Boga dla nich nie ma, to wszystko
wolno. Zapominają, że wolno każdemu z nas tylko tyle,
abyśmy nie zatracili ludzkiej godności. Cywilizacje to
wyważenie wolności i niewoli. Czy ktoś kiedyś u nas słyszał tyle wulgaryzmów od kobiet. Nawet funkcjonariuszki policji, które prywatnie wspierają ruchy feministyczne,
które niejednego doświadczyły, były zszokowane. Kiedyś
był to język niewielu, tzw. meneli, marginesu społecznego. Prymitywne słowa to prymitywne myśli. Co w głowie,
to i w słowach, na języku. Jak marne mamy tzw. elity i jak
samozwańczo je masowa kultura nam narzuciła widać
po nazwiskach, które udzieliły poparcia tego typu nieobyczajnym zwulgaryzowanym protestom. To pokazało
jaki wpływ i kto ma na wychowanie młodych ludzi, którzy nie zdają sobie spraw z tego co ich czeka. Największa
bezsilność nie usprawiedliwia tego, co działo się na ulicach. To zwykła nienawiść, a tego usprawiedliwiać, tolerować nie wolno. Żony, matki to one przekazywały zawsze potomstwu odpowiednie wzorce postępowania,
chroniły swoje domy przed zgorszeniem i dbały o ciepło
rodzinne. To, co się działo i dzieje, czego naocznie doświadczamy to nic innego jak zdziczenie. Czy to mają
być żony, matki? Fala przemocy, wulgaryzmów przekraczała jakiekolwiek granice. Oczywiście Ci, którzy krytykują tego typu zachowania tych osób„myślą niepoprawnie” według pseudoelit, ale dla których żadne zbrodnie
jakie się przelewają przez świat nie robią wrażenia. Niestety i tu wracamy do internetu, świata filmu zachodniego, a i obecnie polskiego. Nie ma filmu, z którego reżyserzy z przeklinania, wulgaryzmów nie uczyniliby sztuki.
Te wzorce są przenoszone od paru lat do Polski. Filmy
z przeklinaniem mają milionowe widownie. Także nie
ma płyty hiphopowej bez wulgaryzmów. Na przykład
autor Taco Hemingway w„Polskim tangu” puentuje swoją opowieść o polskiej współczesności słowami „Bóg
z nami, ch… z wami” itd. Nie jest to żaden margines,
płyty sprzedają się znakomicie, bo to jeden z największych idoli nastolatków. Takich idoli w internecie jest
więcej. Na co dzień w telewizji czy radiu tego nie doświadczymy bo tam ustawa zabrania używania wulgaryzmów. W internecie gdzie nasze dzieci siedzą godzinami to normalka. Od wulgaryzmów brnie się w kolejne
odczłowieczające ludzkość działania. W 2020 roku ulice
nasze pokazały również, że jesteśmy swoistymi świadkami kampanii jednego z najsmutniejszych zjawisk społecznych, a dotyczące aborcji. Tyrani nowej generacji
pchają ludzi na ulice. Tłum ma się stać światłem wiedzy
–„Prawo to ja”. Błyskawicznie pewne grupy przeszły w kolejnych latach kolejne etapy: najpierw od „aborcja to
dramat kobiety, ale zostawmy wybór jej sumieniu”, do
kolejnego etapu„aborcja jest OK”, a teraz obecnie to już
„aborcja jest fajna”. Oszalałe feministki robią ludziom
wodę z mózgu i przyczyniają się do ludzkich dramatów,
szczególnie młodych dziewczyn. Aborcyjny biznes robi
wszystko, aby aborcję wypromować nie zważając na
konsekwencje zdrowia fizycznego i psychicznego kobiety. Przecież to potężna kasa. A fakty oparte na nauce
są takie i to potwierdzają najwyższej klasy wszyscy specjaliści, biolodzy, że życie rozpoczyna się od momentu
poczęcia. Tego faktu nie zmieni żaden sąd, bo to fakty
stwierdzone naukowo. Ale lobby aborcyjne uważa, że
w tym przypadku nauka nie obowiązuje. Między silnym
a słabym musi być prawo. Pozostaje pole na ile damy
pozwolenie na ludzkie dramaty. Jeżeli ktoś traktuje życie
serio musi mieć przynajmniej wątpliwość co do aborcji.
Mieszanie tutaj Kościoła to wielka nieuczciwość. Dziecko
w antyklerykalnej rewolucji stało się piłką w grze. Kościół
katolicki nigdy nie był restrykcyjny ale faktu, że każda
aborcja jest zabiciem dziecka nie da się zmienić i kościół
to na każdym kroku podkreśla. Kościół zawsze stał i stoi
po stronie godności człowieka. Większość uczestników
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tych marszów tak naprawdę nie kocha żadnych dzieci.
Bo dramaty nie dotyczą one tylko nienarodzonych. Ileż
jest rodzin rozbitych i te wskaźniki ciągle rosną, a obecnie
to już plaga. To, że do tych dzieci z rozbitych małżeństw
puka rozpacz tak głośno, że aż dudni, że krzyczą w bezsile, zagryzają wargi, płaczą, tną się, nikogo z tych protestujących nie obchodzi. Ludzie się rozwodzą żeby być
szczęśliwymi kosztem dramatów niejednokrotnie małoletnich dzieci, które na całe życie psychicznie uśmiercają, a które nie są niczemu winne. Egoizm to mało powiedziane. Do tych dzieci bardzo często przychodzi ten,
kto je naprawdę kocha – dealer z narkotykami czy innymi używkami. Tym dzieciom nie dzieje się krzywda wg
prawa, bo przecież ktoś na nie płaci, choć naprawdę
dzieje się straszna krzywda, ale niekaralna. Ale kto by
o tym mówił. Gdzie są sumienia matek, ojców, czy nie
boli ich sumienie, czy zastanawiają się, że skazali swoje
dziecko tak naprawdę na sieroctwo, cierpienie psychiczne. Żadne cacka nie zastąpią tym dzieciom pierwotnej
rodziny. One by oddały wszystko za to, aby było jak dawniej. Aby była ta rodzina, w której się urodzili. Słowo„kocham Cię” lub„Nie opuszczę Cię aż do śmierci” dla wielu
niestety dziś znaczy tyle co „potrzebuję 100 zł”, bo jakże
może być inaczej przy obecnie promowanych realiach
wychowawczych. Gdy nie można rzeszom zapewnić
obiecanego raju na Ziemi to przypuszcza się ataki na
kościół, czyniąc z niego ofiarę, a ludzie nie zdają sobie
sprawy, że następnie będą do rozwalenia struktury państwowe, demokracja. Ukrywające na razie swoją twarz
siły lewackie próbują rozwalić wszelkimi możliwymi
metodami ten filar, na którym Europa i Polska wyrosły.
W większości krajów Europy to się już udało, przyszła
kolej na nas. Później zapanują tyrani co znamy z rewolucji francuskiej. To nie żadna ideologia, ale chrześcijaństwo,
Kościół przyczynił się do dowartościowania każdego
człowieka walcząc na przestrzeni wieków o prawdziwy
humanizm. Zdajmy sobie sprawę, że to nie Kościół ma
problem, ale ludzie, którzy się od niego oddalają bo już
widać, że wspólnoty nie zbudujemy wokół współczesnych wartości, które zbyt są sprzeczne, a wręcz się wy-
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kluczają. Wspólna religia, zagrożenia zawsze scalają
społeczeństwa. Po 20 latach próbuje się nawet fabrykować, czego również doświadczamy w 2020 roku, pomówienia godzące w dobre imię naszego wielkiego rodaka
Jana Pawła II. Na podorędziu są fabrykowane zarzuty i ustawiane z góry wiadomym wynikiem procesy. Nikt na
świecie nie podważa jego zasług i świętości, ale w Polsce
można opluć każdego, bo wredność niektórych nie zna
granic, i co najgorsze są bezkarni. Najgorsze, że przeinacza się fakty, dodaje sfabrykowane fałszywe oskarżenia,
aby pasowały pod z góry ustaloną tezę. Błędna ocena
sytuacji, bo o takiej można tylko mówić w przypadkach
Jana Pawła II, a dotycząca mianowania amerykańskiego
kardynała pedofila to nie zaniedbanie. Najuczciwsi ludzie,
święci mogą zostać zwiedzeni i to pokazuje raport w tej
sprawie. To nikt inny jak nawet prezydenci USA, z którymi współpracował honorowali tego kardynała łącznie
z przyznaniem najwyższych odznaczeń na rzecz pracy
dla„dobra dzieci”. Żadne służby policyjne i inne nie miały jakichkolwiek informacji o ohydnych czynach kardynała. Świadomość, sam fakt chwastów nie umniejsza
wstydu katolików. Ich istnienie jednostkowe nie może
jednak umniejszać wdzięczności ludzkości za istnienie
chleba, które nas karmiło przez wieki i dalej nas pożywia.
Chwasty w zbożach istniały zawsze i ciągle trwa walka
z nimi i tak będzie zawsze. Istnieją one i dziś i trzeba je
wyplenić, wypalić. Rok 2020 to kolejne postępy na drodze
nie tylko do aborcji, ale i eutanazji szczególnie osób starszych, ale i dzieci w każdym wieku. W kolejnych krajach
wprowadza się do ustawodawstwa dopuszczalność i to
w większości bez ograniczeń eutanazję jak i wspomaganą śmierć. Etyka lekarska tam się kompletnie nie liczy.
Lekarz staje się sędzią i katem. Już dziś widać, że tam
gdzie wprowadzono wcześniej te prawa istnieją liczne
sposoby by skazywać na śmierć słabszych, wręcz wymuszania jej na chorych, bo kosztują lub są nieproduktywni i są zawalidrogami. Interes instytucji ubezpieczeniowych, państwowych, a nawet rodzin, moralny szantaż
wobec chorych i starych, niepełnosprawnych będzie
dominował by te nie utrudniały życia młodym i stanie
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się faktem, gdy eutanazja na stałe zagości. Stanie się to
normalką. Ludzie starsi, a przecież każdy z nas do tego
okresu podąża, osamotnieni będą bezbronni wobec
szantażu. Przykładem może być śmierć jednej z starszych
mieszkanek Kanady w zeszłym roku, która poddała się
eutanazji ze względu na zmęczenie lockdownem, którą
lekarz wykonał bez oporu. Oczywiście ta starsza osoba
potrzebowała pomocy, a nie śmierci. Ale łatwiej było
pozbyć się problemów przez podanie jej zastrzyku niż
zapewnić opiekę. Samotność rodzi różne frustracje. W wielu krajach w więzieniach wśród skazanych na dożywocie
i nie tylko, na prośbę skazanych dokonuje się już eutanazji. Zaczyna to być w tych środowiskach normalnym,
jak tatuaże czy narkotyki. Na rozpisce są nie tylko dzieci
nienarodzone, ale w wielu krajach już dzieci starsze chore, czy ułomne. Katalog osób, których można będzie się
bez problemu pozbyć się rozszerza. Ależ kto by dziś myślał o potrzebujących pomocy, gdy heroizm w ogóle nie
wchodzi w grę. Tu nie trzeba żadnej wyobraźni, aby sobie
uzmysłowić, że w najbliższej przyszłości scenariusz kiedy
to aborcja, eutanazja, podobnie jak narkotyki i inne świństwa wyniszczające ludzkość, człowieczeństwo staną się
epidemią. Każdego będzie można zabić i rozdeptać jak
muchę. Przecież Europa to będzie niedługo dom starości,
oaza bezdomnych a i milionów osamotnionej zdegradowanej psychicznie młodzieży, bo epizodu rozpadu
rodzin, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach nie da się tak szybko naprawić. Kultura
wykluczenia, odrzucenia chorych, dzieci nienarodzonych,
starszych ludzi nabiera na sile, bo następuje stopniowo
erozja świadomości. Krok po kroku a antyludzkie siły
osiągną swoje, a potem będzie można nami rządzić bez
ograniczeń, pozbywać się. Widać, że dziś nam potrzeba
bardziej niż na koronawirusa wytworzenia przeciwciał
lub szczepionki przeciwko kulturze odrzucenia, konsumpcjonizmu. Bo te choroby są o wiele groźniejsze,
a my nie jesteśmy do końca świadomi tych problemów.
Aby przejść te trudne czasy z godnością i sensem, i aby
przetrwać nie możemy dać się zwariować.
Wójt Marian Pawlas

Dwie sesje rady gminy
Listopadowa i grudniowa Sesja Rady Gminy wiązały się z mnóstwem pracy naszych radnych. Ustalono
między innymi nowe stawki podatku od środków transportu, uchwalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach, przyjęto też program współpracy Gminy
Suszec z organizacjami pozarządowymi. W grudniu
uchwalono zaś budżet Gminy Suszec, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawiło wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK
na lata 2021-2024. Uchwalono także Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., regulamin
utrzymania porządku, a wójt przedstawił sprawozdanie
z inwestycji.
Podczas listopadowej sesji dużo uwagi poświęcono wykonaniu budżetu i inwestycji zaplanowanych na
2020 rok. Wiele z nich, ze względu na brak wystarczających środków lub przedłużające się kwestie uzgodnień/pozwoleń, musiało zostać przesuniętych. Wójt
tłumaczył, co zadecydowało o poziomie wykonania
inwestycji (m.in. ograniczenie wpływów do budżetu po
zamknięciu kopalni czy panująca pandemia), a Radni
zadawali pytania i wyrażali swoje wątpliwości w tym
zakresie.
Budżet pod lupą
Podczas grudniowej sesji Radni przyjęli uchwałę
budżetową na nadchodzący rok. Plany są ambitne, przewidziano różne inwestycje. Wójt zapewniał, że będzie
się starał zrealizować go zgodnie z założeniami. Zwracał
jednak uwagę na pandemię i jej, trudne do przewidzenia obecnie, skutki.

Zakładane dochody gminy w 2021 roku to
67.236.227,41 zł, natomiast wydatki oszacowano na
76.275.731,86 zł. Z kolei planowane dochody bieżące gminy wyniosą 66.448.538,00 zł, a wydatki bieżące
66.317.305,85zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
9.039.504,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych. Wśród przyszłorocznych wydatków
najwięcej środków przeznaczonych zostanie na działy:
oświata i wychowanie, rodzina (w tym program Rodzina
500+) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W budżecie gminy zaplanowano również realizację
inwestycji (przeznaczono na nie blisko 10 mln zł), w tym:
budowę kanalizacji w Kryrach (etap II), remonty dróg
publicznych, przebudowę, termomodernizację i zmianę sposobów użytkowania budynku ośrodka zdrowia,
rozbudowę budynku remizy OSP Suszec, termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kobielicach
i Kryrach, budowę sal lekcyjnych w szkole w Rudziczce, budowę przedszkola w Suszcu, budowę PSZOK-u,
budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną
na terenie gminy, modernizacje i doposażenia placów
zabaw na terenie gminy. Przyjęto zasadę, że kolejność
realizacji będzie wynikać z najpilniejszych potrzeb, pozyskanie środków zewnętrznych oraz budżetu gminy,
którego plan się może zmienić ze wzgldu na epidemię.
PGK planuje kolejne modernizacje
Przez kolejne cztery lata PGK planuje kontynuować
prace modernizacyjne sieci wodociągowej, polegające
ma sukcesywnej wymianie istniejących wodociągów

wykonanych z przewodów stalowych na nowe, wykonane z polietylenu. Planowane są też modernizacje
przepompowni ścieków oraz niektórych urządzeń
oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach. W celu
racjonalizacji zużycia wody, PGK chce w najbliższych
latach: na bieżąco plombować hydranty ppoż.; odbudowywać węzły zasuw, dzielących sieć na mniejsze
odcinki; wymieniać wodomierze; wymieniać skorodowane przyłącza wodociągowe; prowadzić monitoring sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej planuje w kolejnych latach przebudowy
i modernizacje sieci, przeznaczając na ten cel łącznie
4.566.000 zł w ciągu 4 lat. Ponadto planuje się, że w latach 2021-2024 zostaną wybudowane nowe elementy
sieci wodociągowej, a łączne nakłady na te cele wyniosą
2.911.000 zł.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
W 2021 roku Komisja Rewizyjna planuje zająć się
kontrolą następujących zagadnień: umów i kosztów
związanych z wywozem odpadów komunalnych;
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej; wykorzystania przez kluby sportowe dotacji na realizację zadań publicznych; przyznawania i wykorzystania dotacji
celowych udzielonych w ramach programu budowy
przydomowych oczyszczalni; wydatków na remonty
cząstkowe dróg.
Koniec ze sportem w gminie?
Wśród interpelacji i zapytań Radnych do Wójta pojawiło się to dotyczące finansowania sportu z budżetu
gminy. Wójt zapewniał, że środki na ten cel się znajdą
i że Gmina dokłada wszelkich starań, aby sport nadal
stał na wysokim poziomie. Więcej na ten temat można
przeczytać na str. 16
MP
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i popiołu dotyczący
miesięcy od stycznia do kwietnia. Pojemniki należy

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

wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu
lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione

Odpady zmieszane / popiół
Styczeń
Radostowice 1

Luty

Selektywna zbiórka

Marzec
ZM

Kwiecień

ZM

P

ZM

P

P

4

5

1

2

1

2
4

Styczeń

Luty

P

Radostowice 1

25

22

Marzec
22

6

7

Radostowice 2

25

22

22

20

8

9

20

ZM

Kwiecień
20

Radostowice 2

7

8

3

4

3

Kobielice 1

25

22

22

Kobielice 1

7

8

3

4

3

4

8

9

Kobielice 2

21

12
12

8
8

9

8

9

12

13

Suszec 1

23

21

Suszec 1

11
11

23
23

23

Kobielice 2

26
26

9

8

9

12

13

Suszec 2

26

23

23

21

Suszec 2

13

14

10

11

10

11

14

15

Suszec 3

27

24

24

22

Suszec 3

18

19

15

16

15

16

19

20

Suszec 4

27

24

24

22

18

21

22

23

Kryry

20

21

17

18

17

Kryry

28

25

25

Mizerów

25
27

26
28

22
24

23

22

23

26

27

Mizerów 1

28

25

25

23

25

24

25

28

29

Mizerów 2

26
26

26

26

Rudziczka 1

29
29

26

26

Rudziczka 2

29

26

26

26

Rudziczka

ZM - odpady zmieszane, P - popiół

Rejon

Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

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

Radostowice 1

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

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

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

Kobielice 1

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

Kobielice 2

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

Kobielice 2

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

Suszec 1

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

Suszec 1

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

Suszec 2

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

Suszec 2

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

Suszec 3

Suszec 3

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

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

Suszec 4

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

Kryry

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

Kryry

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

Mizerów

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

Mizerów 1

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

Rudziczka

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

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

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

Rudziczka 2

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

UWAGA! Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów zmieszanych.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADÓW Z POPIOŁEM!

Odśnieżanie dróg powiatowych
Akcja „Zima” na drogach powiatowych i wojewódzkich trwa od listopada do kwietnia. Na odśnieżanie powiat pszczyński zabezpieczył w tym
sezonie ponad 1,4 mln zł.
Podczas akcji „Zima” Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie własnymi siłami odśnieża większość,
bo ponad 150 km dróg powiatowych, w tym drogi powiatowe w gminie Suszec. Ponadto w sezonie
2020/2021 do utrzymania PZD w Pszczynie powierzono 85 km dróg wojewódzkich na terenie powiatu
pszczyńskiego.

Działania wspiera wyłoniona w drodze przetargu
firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jan Romanko
z Pszczyny.
PZD dysponuje trzema własnymi pługopiaskarkami na ciągnikach rolniczych, mikrociągnikiem do
odśnieżania chodników oraz ładowarką. Pszczyńska
firma zapewni co najmniej trzy piaskarko-solarki oraz
pięć samochodów ciężarowych z pługami, do tego
pług wirnikowy oraz sprzęt do odśnieżania chodników.
W gminie Suszec utrzymane przez gminę są
tylko chodniki, resztą koordynacji akcji zajmuje się

Powiat. Pieniądze na ten cel przekazuje powiat pszczyński.
Telefon dyżurnego PZD Pszczyna: 501 716 376
Firma Usługi Transpor towo Sprzętowe
Jan Romanko, ul. Wodzisławska 1, Pszczyna,
tel. 32 210 89 46, kom. 604 279 271.
Gmina Suszec
Za utrzymanie chodników przy drogach powiatowych odpowiada gmina, tel. 32 449 30 50, Marek
Godziek 609 758 628.
Powiat Pszczyński
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NUMER 1 (312)

,,Akcja Zima” - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

Rejon 1
Suszec I

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

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

Rejon 2
Suszec II

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

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

Rejon 3
Rudziczka

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

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

Rejon 4
Kobielice

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

Rejon 5
Radostowice

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

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

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy

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

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

Mieszkańcy korzystali z bezpłatnej pomocy prawnej
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wybrał podmiot, który będzie świadczył usługi prawne w powiecie pszczyńskim w nadchodzącym roku. Okazuje
się, że w 2020 roku udzielono już niemal 750 porad
prawnych na terenie całego powiatu pszczyńskiego.
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego spośród dziewięciu
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2021 roku wybrał ofertę Stowarzyszenia
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma". Na
realizację zadań łącznie przeznaczono blisko 130 tys. zł.
W tym roku udzielono już niemal 750 porad
prawnych na terenie całego powiatu pszczyńskiego.

Głównie o pomoc prawną zwracają się mieszkańcy w
wieku od 35 do 45 lat. Uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po krewnym lub znajomym, przestępstwa i
wykroczenia, a także sprawy rodzinne (najczęściej ustanie małżeństwa, dochodzenie alimentów i separacja)
to problemy, z którymi mieszkańcy najczęściej zwracali
się o udzielenie pomocy prawnej.
- Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Osoby, które są w trudnej życiowej sytuacji, potrzebują pomocy w
rozłożeniu długu na raty, spłacie pożyczek, mają kłopoty
mieszkaniowe, problemy w pracy, problemy rodzinne,
odziedziczyły długi, mogą zwrócić się po bezpłatną pomoc prawników. W czasie epidemii nie trzeba wychodzić z
domu - porady udzielane są telefonicznie - mówi Barbara
Bandoła, starosta pszczyński.
W powiecie pszczyńskim od pięciu lat nieodpłatna

pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy.
Lokale na ten cel nieodpłatnie udostępniają samorządy
gminne. Od początku 2020 roku prócz nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mieszkańcy mogą korzystać także z bezpłatnych mediacji.
Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową
Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców
Prawnych.
Darmowa pomoc adwokatów i radców przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
którzy w ostatnim roku nie zatrudniali innych osób.
Powiat Pszczyński

6

INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2021

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dzięki tym środkom zostały zakupione lektury szkolne, różne słowniki, encyklopedie oraz

wiele tytułów ze współczesnej literatury dziecięcej
i młodzieżowej.
Mając na uwadze szczególne potrzeby młodych czytelników, zbiory szkolnej biblioteki wzbogaciły się również o beletrystykę napisaną dużą
czcionką.
Umberto Eco powiedział, że „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – warto zajrzeć do biblioteki,
by odkryć niesamowite historie i światy dostępne
przecież na wyciągnięcie ręki.

źródło: SP w Suszec

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Suszcu realizuje projekt „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” w ramach priorytetu
3 – rozwijania zainteresowań uczniów poprzez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego
programu szkoła otrzymała fundusze na zakup
książek.

Szkoła Podstawowa w Suszcu
Nowe księgozbiory szkoły

Aplikacja dla mieszkańców gminy

Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest
darmową usługą, która umożliwia powiadamianie

ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających
wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek
publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego,
a także mienia. Informacje przekazywane są przez
Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na
stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w RSO umieszczane są ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne (w tym
mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych
wodowskazach polskich rzek). Ponadto, w systemie
zamieszczone są też inne ostrzeżenia np. drogowe.

Bezpłatna aplikacja RSO dla trzech najbardziej
rozpowszechnionych systemów operacyjnych
(Android, iOS, Windows Phone) dostępna jest za
darmo w sklepach z aplikacjami na poszczególne
platformy (Google Play, Apple App Store, Windows
Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Zachęcamy mieszkańców gminy do zainstalowania aplikacji RSO na telefonach komórkowych,
celem bieżącego śledzenia informacji o zagrożeniach oraz o jakości powietrza.
UG Suszec

Walka ze smogiem na nowych warunkach
Konieczne jest usprawnienie działań związanych
z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem
wystąpiło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej
sprawie stanowisku samorządowcy podkreślają m.in.
potrzebę tworzenia kompleksowej i wielopoziomowej
strategii walki ze smogiem. Proponują też konkretne
rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia.
- Nieuchronnie zbliżają się terminy wyłączenia
z eksploatacji niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, które wyznacza obowiązująca w naszym
województwie tzw. uchwała antysmogowa – mówi
Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.
Bez jednolitych i spójnych danych nie wygramy tej walki
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dn.
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (tzw. uchwała antysmogowa) jest ważnym krokiem w walce o czyste powietrze. Jednocześnie, co
podkreślają coraz częściej samorządy lokalne, rośnie
niepokój związany z tempem realizowanych w oparciu
o nią inwestycji i tym, czy uda się je zakończyć na czas.
- Analiza raportów kontrolnych w zakresie podejmowanych działań przez administrację szczebla rządowego,
jak i samorządowego prowadzi do jednego wniosku.
Wciąż brakuje nam kompleksowej, wielopoziomowej,
a przy tym jednolitej strategii walki z zanieczyszczonym
powietrzem – mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
Dlatego też Zgromadzenie Ogólne Związku
w swoim stanowisku postuluje o pilne uruchomienie
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w oparciu
o znowelizowaną w ostatnim czasie ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gromadzenie
w skali całego kraju jednolitych i spójnych danych,
dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł
emisji, jest kluczowe z punktu widzenia planowania,
a następnie skutecznego wdrażania działań naprawczych.

- Dziś samorządy nie posiadają narzędzi, które pozwoliłyby na precyzyjne określenie miejsca, w którym
funkcjonują instalacje grzewcze odpowiedzialne za
generowanie największej ilości zanieczyszczeń – mówi
Daniel Wolny, Kierownik Biura Zarządzania Energią
w Urzędzie Miasta Katowice, dodając, że bez cyklicznie
weryfikowanej bazy danych gminy i powiaty nie będą
w stanie skutecznie realizować przyjmowanych na poziomie województw programów ochrony powietrza.
Trzeba usprawnić sieć dystrybucji środków
finansowych
Efektywność podejmowanych działań na rzecz
czystego powietrza uzależniona jest od sprawnie
funkcjonujących instrumentów wsparcia finansowego – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Samorządowcy doceniają wprowadzone już zmiany w zakresie
uproszczenia procedur związanych z wypełnieniem
oraz rozpatrzeniem wniosku w programie Czyste Powietrze. Jednak wciąż widzą konieczność poprawy
działania sieci dystrybucji środków programu.
- Proponujemy rozważenie m.in. utworzenia powiatowych ekspozytur wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska. Oczywiście dotyczyłoby to powiatów, które
mogłyby zapewnić niezbędne do tego celu pomieszczenia – wyjaśnia Antoni Szlagor, Burmistrz Żywca.
Samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku
Gmin i Powiatów zwracają uwagę, że kluczowe jest
szybkie uruchomienie i wykorzystanie do obsługi
programu Czyste Powietrze rozległej sieci placówek
bankowych. Będą one mogły, dzięki ostatnim zmianom w ustawie, udzielać również kredytów na wkład
własny inwestora, poręczanych przez nowoutworzony
Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji.
Mieszkańcy chcą szybkiego i sprawnego
wsparcia
Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca wśród lokalnych społeczności świadomość i chęć podejmowania
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez
korzystanie z różnych form ich dofinansowania. Przy
czym mieszkańcy oczekują szybkiego, sprawnego

i opartego na prostych zasadach wsparcia. Niestety
niechlubnym przykładem dotychczasowego niepowodzenia w tym zakresie jest program „STOP SMOG”,
kierowany do najuboższych gospodarstw domowych.
Ze względu na jego złożoność i wysoki stopień trudności, nie był powszechnie wdrażany.
Już sam tryb weryfikacji wniosku przez gminę
w kontekście przyjętych kryteriów dochodowych
i majątkowych stawianych wobec potencjalnych beneficjentów, był skomplikowany. Do tego dochodziły
problemy związane z trybem realizowania samego
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
udzielania zamówień publicznych. Wynikały one z potrzeby opracowania bardzo zróżnicowanej dokumentacji, indywidualnie pod każdy budynek, w którym
realizowane było przedsięwzięcie (przy czym gmina
nie sprawowała nad tym kontroli).
- Dlatego mamy nadzieję, że niedawno wprowadzone zmiany w ustawie dotyczącej wspierania termomodernizacji i remontów, zwiększą atrakcyjność tego
programu dla gmin – podsumowuje Dariusz Skrobol,
Burmistrz Pszczyny.
Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w swoim stanowisku docenia dotychczas
podjęte prace legislacyjne na rzecz poprawy jakości
powietrza. Jednak mając na uwadze konieczność co
najmniej kilkukrotnego przyspieszenia wyłączania
z eksploatacji pozaklasowych urządzeń grzewczych na
obszarze województwa śląskiego oraz zrealizowania
w krótkim czasie (5 - 6 lat) kilkuset tysięcy tego typu
inwestycji, samorządy proponują wdrożenie kilku
rozwiązań.
Śląski Związek Gmin i Powiatów – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce,
zrzeszającą obecnie 141 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta
na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz
dobra publicznego w województwie śląskim poprzez
wspieranie społeczności i samorządów lokalnych
(www.silesia.org.pl).
ŚZGiP
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I Ty możesz pomóc!
Wskutek obrzęku mózgu usunięto mi kości
czaszki z prawej skroni. Skutkiem udaru stał się
również niedowład lewej strony – kończyny górnej
i dolnej. Jeść mogę tylko dojelitowo – przez PEGA
– pokarmem przygotowywanym przemysłowo.
Oddycham przy pomocy respiratora i mam podawany tlen przez tracheostomię.
Jestem osobą obłożnie chorą wymagającą
opieki najbliższych przez 24 godziny na dobę.
Mój stan wymaga specjalistycznych środków do
higieny osobistej, które kupuję z własnych środków, gdyż nie są refundowane przez NFZ. Podobnie wygląda sytuacja z pieluchomajtkami, które
muszę dokupować sama, gdyż ilość refundowana
przez NFZ jest zbyt mała. Wymagam codziennej
rehabilitacji, która tylko w znikomym zakresie refundowana jest przez NFZ. Pozostałą rehabilitację
pokrywam ze środków własnych.
Nie chcę jednak tracić nadziei ani poddawać
się zwątpieniu. Otaczają mnie ludzie, którzy mnie
kochają – mój Mąż, moja Mama, moi Synowie. Jestem im za to niezmiernie wdzięczna. I – nie ukrywam – że to właśnie dla nich chcę walczyć. Walczyć
o maksimum sprawności dla siebie, by móc nadal
być dla innych. Wiem, że czeka mnie długa i intensywna rehabilitacja, którą muszę sama opłacić.
Mam jednak nadzieję, że dzięki intensywnej

rehabilitacji będę mogła odzyskać sprawność i zakupić protezę, dzięki której stanę znów na nogi.
Jeśli poczujesz chęć, by wesprzeć mnie i moich
Najbliższych na tej drodze – będę ogromnie
wdzięczna.”

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza.
Zdaniem dyrektor raciborskiego RCKiK rekordowa liczba donacji to także efekt doskonałej
współpracy z władzami Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
- Na pomoc JSW zawsze mogliśmy liczyć. Przykładem jest chociażby nasze ostatnie, wspólne
przedsięwzięcie, czyli akcja barbórkowa, kiedy to 600
dawców oddało 190 litrów krwi i 56 litrów osocza.
W sumie w tym roku, we wspólnie organizowanych
akcjach, włączając w to akcję z NSZZ „Solidarność”,
udział wzięło 1658 osób, które oddały 568 litrów krwi
oraz 102 litry osocza. Te liczby to nie tylko sukces, ale
przede wszystkim powód do dumy dla górników –
powiedziała Gizela Kowol.
Postawa pracowników JSW nie jest zaskoczeniem dla Dyrektor raciborskiego centrum.
Jej zdaniem, górnicy od lat są filarem honorowego krwiodawstwa w regionie. Doskonale było
to widać podczas ostatnich miesięcy, kiedy to
wielu krwiodawców z obawy przed COVID-19
zaczęło omijać stacje krwiodawstwa. Wielu, ale
nie górnicy.

- Czasem zastanawiam się co takiego jest w tej
górniczej profesji, że na ich pomoc zawsze możemy
liczyć. Wydaje mi się, że górnicy, którzy na co dzień
zmagają się ze śmiertelnie groźnymi żywiołami, potrafią docenić wartość ludzkiego życia. Może w tym
tkwi sekret ich bezinteresownej pomocy – oświadczyła Gizela Kowol, Dyrektor raciborskiego RCKiK.
Fundacja JSW

źródło: Archiwum prywatne

Okazji do pomagania nie brakuje. A mieszkańcy gminy Suszec chętnie angażują się w rozmaite inicjatywy, wspomagając tych najbardziej
potrzebujących. Tym razem możemy pomóc Ewie
Dziurosz – mieszkance Suszca, nauczycielce, na
co dzień pracującej w szkole w Kobielicach. Oto
jej apel:
„Nazywam sie Ewa Dziurosz. Urodziłam się
14.11.1975 r. jako druga z sióstr bliźniaczek.
Jestem zatem córką i siostrą, ale przede
wszystkim żoną i matką. Mam wspaniałego, troskliwego męża i dwoje cudownych dzieci w wieku
14 i 9 lat – Tymoteusza i Tobiasza.
Od 22 lat jestem nauczycielem i moja praca
zawsze była dla mnie radością. Uczyłam dzieci
w wieku od 6 do 10 lat w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kobielicach. Oprócz
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
prowadziłam zajęcia z informatyki i logopedii.
Pracowałam też jako pedagog szkolny. Z niesłabnącym oddaniem realizowałabym się nadal w tym
powołaniu...
Niestety 8 czerwca 2020 r. doznałam rozległego udaru niedokrwiennego prawej półkuli mózgu.
Wskutek powikłań po zabiegu trombektomii (mechanicznego usunięcia skrzepiny) amputowano mi
prawą nogę na wysokości uda.

Ewa Dziurosz z bliskimi

Wsparcia można udzielić wchodząc na stronę
www.zrzutka.pl i wpisując hasło „nowe życie dla
Ewy” lub bezpośrednio pod linkiem: www.zrzutka.
pl/jwm49p
Pomagajmy. Pomaganie ma wielką moc!
Oprac. MP

Bez blasku reporterskich fleszy, bez kamer
i dziennikarskich mikrofonów, niemal każdego dnia górnicy ozdrowieńcy z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej oddają osocze – dar, który
ratuje życie pacjentów z ostrym przebiegiem
COVID-19.
To właśnie dzięki górnikom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza
od początku pandemii przoduje w ilości pozyskanego osocza ozdrowieńców. W sumie, w tym roku,
udało się zebrać ponad 570 litrów tego cennego
daru, to jest nawet dwa razy więcej niż w ośrodkach znajdujących się w największych polskich
miastach.
- Nasze centrum nie jest największe w Polsce
i trudno nam się porównywać do placówek w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie czy Kielcach,
ale to właśnie tamtejsze ośrodki wielokrotnie zwracały się do nas z prośbą o osocze. Tak więc górnicze
osocze ratowało i ratuje życie pacjentów w całym
kraju a nie tylko w naszej części Śląska –powiedziała Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum

źródło: JSW

Górniczy dar życia

Górnicy chętnie pomagają

Od Morza do Tatr - ogólnopolski projekt

Gmina Suszec została oficjalnym partnerem
całorocznego, ogólnopolskiego projektu dla ludzi
aktywnych Od Morza do Tatr.
„Run Forrest od Morza do Tatr” – 1000 km
Challenge to wyjątkowy projekt, w którym możesz uczestniczyć nawet cały rok!

Nieważne jak bardzo zaawansowanym biegaczem czy piechurem jesteś – jesteśmy pewni, że możesz tego dokonać! W końcu wystarczy pokonywać
zaledwie 3 km dziennie, by się zmieścić w limicie
i dotrzeć do mety!
Twoim zadaniem jest pokonanie jak największej
ilości km – startując symbolicznie znad polskiego
morza, z Władysławowa, by spróbować dotrzeć do
stolicy polskich gór – Zakopanego.
Symboliczną metę ustawiliśmy na Kasprowym
Wierchu, gdzie, mamy nadzieję, wielu z Was dotrze
także „na żywo” – m.in. dzięki naszemu wyzwaniu
lub w ramach Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę.
Cała zabawa powinna Was mocno zmotywować
do ruchu – sami jesteśmy ciekawi w jakim czasie do
mety dotrze najlepszy.
Dzięki współudziałowi partnerów: MOSiR-ów,
miast, gmin i firm jesteśmy w stanie Wam zaoferować
to wyzwanie w wyjątkowej cenie 39 zł.

W pakiecie znajdziecie:
- przepiękny elektroniczny Certyfikat;
- możliwość śledzenia swych postępów na interaktywnej mapie i w codziennie automatycznie
aktualizowanej tabeli wyników;
- wspaniały medal;
- dedykowaną opaskę termoaktywną Tervel full
print;
- dla minimum 150 pierwszych na mecie koszulkę techniczną finishera Tervel Refelation full print.
Do tego minimum raz w tygodniu będziecie
mogli wygrać w konkursie dodatkowe nagrody!
Niemożliwe? A jednak – udało się ! Dzięki naszym partnerom!
Pamiętaj, że trasę możesz pokonywać zarówno
biegiem, jak i marszem.
Zachęcamy do udziału.
Gmina Suszec
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Nowy zbiór z suszeckimi pieśniami
odbyłem kilkanaście spotkań, w których udało mi się porozmawiać i zebrać pieśni od dziewięciu osób. Są to: Magdalena Bołdys, Jadwiga Grzesica, Anna Kine, Bronisława
Kurkowska, Maria i Wiktor Mikołajcowie, Tadeusz Paszek,
Aniela Pilar oraz Aniela Rydzko. Część z nich posiadała
prywatne rękopisy tekstów pieśni ludowych spisanych
przez siebie bądź przekazanych przez wcześniejsze pokolenia, lecz nieopatrzonych materiałem nutowym, zaś
niektórzy opierali się tylko i wyłącznie na własnej pamięci. Warunkiem, jaki sobie założyłem, zamieszczenia pieśni
w moim zbiorze była ich nieobecność w poprzednich,
istniejących już zbiorach (m. in. Mariana Cieśli pt. „Koło
mego łokiyneczka”) oraz w internecie. Wyjątkiem było
kilka pieśni, które znalazły się już w poprzednich publikacjach, lecz znacząco różniły się od znanych mi zapisów.
Dla przykładu, pieśń „Szła dziewczyna przez las” znajduje się w zbiorze M. Cieśli pt. „Koło mego łokiyneczka”,
lecz wersja zaprezentowana mi przez Marię Mikołajec
posiada inną melodię oraz dodatkową zwrotkę. Pieśni
sklasyfikowałem według systematyki Jana Stanisława
Bystronia – Jana Sadownika i podzieliłem na trzy grupy:
obrzędowe, powszechne oraz zawodowe. Sądzę, że spora
liczba zebranych pieśni dowodzi, iż dotarłem do źródeł,
które są wciąż żywe i autentyczne. Ponadto, stworzony
zbiór pomoże ocalić od zapomnienia to, co najpiękniej-

źródło: Archiwum prywatne

Pod koniec 2020 r. w Suszcu wydano kolejny
ciekawy śpiewnik, zawierający nigdzie dotąd niepublikowane utwory z terenów miejscowości i gminy.
Jego autorem – a równocześnie zbieraczem pieśni
i autorem zapisu nutowego – jest Tomasz Mikołajec
– nauczyciel muzyki z kobielickiej szkoły i suszecki
organista. Wydawnictwo to wynik jego pracy i przygotowań do pracy magisterskiej, ale także wyraz miłości
do kultury naszego regionu oraz pieśni, które należy
ocalić od zapomnienia.
- Przekazujemy w Wasze ręce kolejną publikację
wydaną przez Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu
– zbiór pieśni ludowych, którego autorem jest Tomasz
Mikołajec. Żyjemy w czasach, w których wydawać by
się mogło, że to, co było, nie jest nikomu potrzebne. Liczy
się za to tylko jutro i lepsza, jeszcze bardziej komfortowa
przyszłość. Tymczasem ten zbiór przenosi nas w czasy,
w których nasi ojcowie, dziadkowie, a nawet pradziadkowie żyli, mieszkali i kochali ziemię, na której się wychowali i wychowywali swoje dzieci i wnuki. Teksty pieśni są
bardzo autentyczne i traktują najczęściej o zwykłych,
ludzkich sprawach, przeżyciach. Wspólny śpiew, przy różnych okazjach, zawsze integruje społeczność, wzmacnia
więzi międzyludzkie, buduje pozytywne relacje. Bardzo
się cieszę, że autorem tej publikacji jest młody człowiek.
Jest to dowód na to, że śpiew i muzyka łączą pokolenia!
Gratuluję autorowi pomysłu i jednocześnie dziękuję za
ten zbiór. Jestem też bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które przekazały Panu Tomaszowi teksty pieśni.
Mam również nadzieję, że pieśni te będą wykorzystywane
zarówno przez nasze, jak i przyszłe pokolenia, przy okazji
różnych spotkań rodzinnych i nie tylko – pisze w wstępie
do zbioru Wojciech Lala, Prezes Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu
Pozytywną opinię o zbiorze wyraziła także dr hab.
Joanna Glenc:
- Tradycja gromadzenia materiałów folklorystycznych na Górnym Śląsku, w szczególności na Ziemi Pszczyńskiej jest ciągle żywa! Kolekcja zebranych przez lata
pieśni ludowych z okolic Suszca jest ogromna i mogłoby
się wydawać, że już nic nas nie zaskoczy... Tymczasem,
wielość ich okazuje się być niezmierzona. Zauroczeni
pięknem ludowej kultury pasjonaci gromadzą, ku naszemu zadowoleniu, kolejne zbiory pieśni właśnie teraz,
w czasach, w których powoli odchodzi w niepamięć to, co
autentyczne. Zarchiwizowane przez Tomasza Mikołajca
pieśni pochodzą z Suszca, jego rodzinnej miejscowości. Właśnie w ten sposób wyraża on nie tylko potrzebę
zachowania ciągłości tradycji zbieraczych w regionie,
ale podkreśla przynależność do swojej Małej Ojczyzny.
W celu zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych
zredagowano zbiór pt. „Już jo wiyncyj po tym Suscu
maszerowoł nie byda”, zawierający 40 pieśni, starannie
wyedytowanych pod kątem metryki, zapisu nutowego
i tekstu słownego. Wszystko po to, aby bez większych
trudności mogli korzystać zeń i odtwarzać te pieśni
wykonawcy działający w środowisku amatorskim. Pieśni ludowe, które utrwalone zostały na stronach tego
śpiewnika, mają szansę na przetrwanie w naszej pamięci.
Ponadto, ich zapis może przyczynić się do zwiększenia
popularyzacji muzyki ludowej w przestrzeni nie tylko lokalnej i być sposobem na zatrzymanie procesu zanikania
tego, co w muzyce ludowej wartościowe. Mam nadzieję,
że kolejne 40 pieśni ludowych pochodzących z Suszca
dostarczy wszystkim zainteresowanym wiele radości jak
i poczucia dumy z faktu, iż skarbiec kultury muzycznej
na Górnym Śląsku znów się powiększył.
Sam autor zbioru tak zaś tłumaczy jak powstało
wydawnictwo:
- Zbiór pt. „Już jo wiyncyj po tym Suscu maszerowoł nie byda” powstał z powodu mojego zamiłowania
do regionalnego folkloru, gwary śląskiej, śpiewu i Małej
Ojczyzny. Zawiera on 40 pieśni ludowych wykonywanych
przez mieszkańców Suszca – mojej rodzinnej miejscowości, które nie zostały wcześniej odnotowane bądź opatrzone materiałem nutowym. Celem niniejszej publikacji
jest zachowanie ich od zapomnienia. W trakcie działań

Tomasz Mikołajec ze śpiwenikiem

sze – kulturę naszych ojców. Poniższy zbiór w ramach
podziękowań za poświęcony czas, chęć pomocy i zaprezentowania mi pieśni dedykuję następującym osobom:
Magdalenie Bołdys, Jadwidze Grzesicy, Annie Kine,
Bronisławie Kurkowskiej, Marii i Wiktorowi Mikołajcom, Tadeuszowi Paszkowi, Anieli Pilar oraz Anieli
Rydzko.
Nam udało się porozmawiać z panem Tomaszem
i dopytać o dalsze plany związane z wydawnictwem.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Skąd pomysł na
wydawnictwo?
Tomasz Mikołajec: Początkowo chciałem zrobić
zapis nutowy do popularnych piosenek, wykonywanych przy okazji imprez czy spotkań rodzinnych – tak,
aby nawet muzycy-amatorzy mogli akompaniować
przy wspólnym śpiewie. Jednak moja promotorka
zwróciła uwagę, że wiele spośród tych utworów posiada już opracowanie i lepiej poszukać tych piosenek/
przyśpiewek, które przetrwały wyłącznie w przekazie
ustnym – aby ocalić je od zapomnienia.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Trzeba więc było
sięgnąć do źródeł.

Tomasz Mikołajec: Dokładnie. A tym źródłem
okazali się mieszkańcy Suszca. Moja babcia znała
wiele utworów, często mi je śpiewała, a także podpowiedziała kogo mogę zapytać o kolejne piosenki. To
w dużej mierze od mojej babci rozpoczęło się moje
zainteresowanie twórczością ludową.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak wyglądał proces
zbierania utworów do zbioru?
Tomasz Mikołajec: Suszec to bardzo rozśpiewana miejscowość. Wciąż przy różnych okazjach śpiewa
się w domach, podczas spotkań. Kiedy postanowiłem
skupić się na utworach dotąd nigdzie niepublikowanych, odwiedziłem kilku mieszkańców naszej miejscowości i prosiłem ich o wykonanie tych piosenek, które
znają i pamiętają. Później nagrywałem je, zapisywałem
i szukałem – w zbiorach pana Cieśli oraz w internecie –
czy faktycznie nie zostały nigdzie wcześniej zapisane.
Wtedy umieszczałem je w swoim zbiorze.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czyli są to utwory
całkowicie nieznane?
Tomasz Mikołajec: Czasem są to utwory zupełnie
nieznane, czasem nieco bardziej, lecz zawierają inną
melodię bądź posiadają dodatkowe zwrotki. W niektórych przypadkach widać, że są to piosenki, które
w oryginale były śpiewane po polsku, a u nas zostały
przerobione na gwarę. Zdarza się też, że do istniejącego utworu zostały dołożone fragmenty odnoszące
się stricte do naszej miejscowości.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak długo trwał proces zbierania utworów do zbioru?
Tomasz Mikołajec: Kilka miesięcy. W sumie było
to kilkanaście spotkań – niekiedy po kilka z tymi samymi osobami, bo przypominanie sobie kolejnych
piosenek to często proces. Choć mam wrażenie, że
przynosił on wiele radości – zarówno mnie, jak i moim
rozmówcom. Mieliśmy poczucie, że ocalamy od zapomnienia, w jakiś sposób ożywiamy dawne pieśni.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Pieśni zebrane przez
pana Cieślę są kanwą corocznego Turnieju Zespołów
Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Jak ze Suszca powędruję”. Czy chciałbyś, aby i te utwory, które zebrałeś, stały
się częścią ludowej kultury naszego regionu?
Tomasz Mikołajec: Utwory, które zebrałem,
mają charakter ludowy i bardzo chciałbym, aby one
żyły w naszym regionie. Chciałbym, aby narodziła się
współpraca np. z naszymi zespołami z gminy albo
z chórami młodzieżowymi działającymi przy naszych
szkołach. Wydaje mi się, że takie utwory żyją wtedy,
gdy są wykonywane.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czasy się zmieniają,
niewielu młodych ludzi wykazuje zainteresowanie
taką muzyką.
Tomasz Mikołajec: Właśnie o to chodzi, żeby
zachować od zapomnienia te pieśni, żeby uzyskać
je z przekazu ustnego od tych, którzy je pamiętają
i przekazać dalej – dbać o tradycję.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Ale pomysły na
ożywienie tych utworów, ich przetrwanie, rodzą się
w Twojej głowie?
Tomasz Mikołajec: Oczywiście! Napisałem we
wstępie do zbioru, że chciałbym je ocalić od zapomnienia. Aktualnie na prośbę Suszeckiego Koła Związku Górnośląskiego przygotowywany jest m.in. przeze
mnie nowy śpiewnik, który będzie zawierał bardziej
popularne utwory ludowe. Planuję umieścić w nim
część zebranych przeze mnie pieśni. Myślę, że ulokowanie ich pośród znanych melodii przyczyni się do
ich chętniejszego wykonywania. Planuję także dalsze
prace ukierunkowane na zbieranie mało znanych pieśni ludowych, bo sprawia mi to ogromną satysfakcję.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czyli będzie kolejna
część?
Tomasz Mikołajec: Możliwe. Mam poczucie, że
nie zebrałem jeszcze nawet części utworów funkcjonujących w przekazie ustnym w naszej miejscowości
czy gminie. Rozmawiałem przecież zaledwie z kilkoma osobami. Jestem przekonany, że jeszcze wielu

NUMER 1 (312)
mieszkańców i mieszkanek pamięta pieśniczki, które
nigdzie nie zostały zapisane. Chętnie odwiedzę tych,
którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą i ubogacą
moje dotychczasowe zbiory.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Gdyby któryś z naszych czytelników chciałby pomóc w tworzeniu kolejnego zbioru, jak może to zrobić?
Tomasz Mikołajec: Napisać do mnie wiadomość
na Facebooku (www.facebook.com/tomshtaleiro) albo
na adres e-mail: tomasz.mikolajec96@gmail.com
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Nowiny Suszeckiej Gminy: Na pewno znajdą się
mieszkańcy gminy, którzy odpowiedzą na ten apel.
A my gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne
wydawnictwa. Dziękuję za rozmowę.
Tomasz Mikołajec: Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Monika Panfil
Partnerem wydawnictwa jest GOK w Suszcu oraz
firma Eka.

W sprawie egzemplarzy zbioru „Już jo wiyncyj
po tym Suscu maszerowoł nie byda” można kontaktować się z suszeckim kołem Związku Górnośląskiego. Zapytania można kierować poprzez formularz
kontaktowy. Książka jest teś dostępna także w Kwiaciarni „u Mirka Czecha” przy ul. św. Jana 41 w Suszcu
(tel. 32 212 42 93).
Autor pragnie bardzo podziękować za pomoc Wojciechowi Lali i Suszeckiemu Kołu Związku
Górnośląskiego za wydanie zbioru.

Otwórzmy serca raz jeszcze
serc, które zechcą z nami ratować Filipka. Tylko to się
teraz dla nas liczy...”
Filipka można wspomóc na wiele sposobów –
między innymi biorąc udział w licytacjach czy wpłacając środki na konto fundacji siepomaga.pl (zakładka
Filip Cholewa). Pomagajmy! Dobro wraca.
Oprac. MP

źródło: Facebook

Równocześnie toczy się walka o życie kolejnego małego człowieka. Filipek Cholewa – także
mieszkaniec Jankowic – choć ma dopiero kilka miesięcy, już musi się zmierzyć z okrutną chorobą, jaką
jest SMA. Na jego zbiórce są „dopiero” niecałe 2 mln
złotych, a potrzeba ponad 9 mln zł! To ogromna kwota. Wierzymy jednak, że życie nie ma ceny, a serca
mieszkańców naszej gminy pozostaną otwarte także
dla tego kilkumiesięcznego chłopca.
Tak swoją historię opowiadają rodzice Filipa:
„[Mijają kolejne tygodnie], od kiedy wiemy, że
nasz 6-miesięczny synek jest chory na śmiertelnie niebezpieczną chorobę. Jeszcze kilka dni temu mieliśmy
nadzieję, że będzie zdrowy, a niepokojące objawy
wkrótce okażą się jedynie przykrym wspomnieniem.
Nic z tego… Badanie genetyczne dało jednoznaczny
wynik: SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Diagnoza najstraszniejsza z możliwych. Jeszcze
tego samego dnia dowiedzieliśmy o terapii genowej
określanej mianem najdroższego leku świata, a już
dzisiaj mamy zbiórkę na siepomaga.pl i prosimy Was
o pomoc. Musimy nagle w ciągu kilku tygodni zdobyć
ponad 9 mln zł, żeby ratować Filipka...
Od 3 miesięcy ten maleńki, przeuroczy bobas jest
całym naszym światem, a los zechciał, że teraz cały
świat musi poznać jego dramatyczną historię. Urodził
się 11 lipca w środku lata, otrzymując od lekarzy magiczne 10 punktów w skali Apgar. Będąc w ciąży, w różny sposób myślałam o tym, co nas czeka po porodzie
i jak będą wyglądały nasze pierwsze wspólne miesiące. Czytałam o rozwoju dziecka - o tym, kiedy zacznie
się obracać samodzielnie na brzuszek, kiedy zacznie

chodzić „na czworaka”, kiedy postawi swój pierwszy
krok. SMA sprawia, że żaden z tych etapów może się
nigdy nie wydarzyć… Po 6 tygodniach pojechaliśmy
na szczepienia i wtedy pani doktor zwróciła uwagę na
zmniejszone napięcie mięśniowe u Filipka. Żaden rodzic nie chce usłyszeć słów niepokoju od pediatry, ale ta
alarmowa lampka, która się wtedy zapaliła, pomogła
nam bardzo szybko poznać diagnozę, nie tracąc czasu
i umierających neuronów…
SMA na tym, niestety, polega. To potwór, choroba
genetyczna, która powoduje osłabienie mięśni – od
tych odpowiedzialnych za poruszanie rozpoczynając,
na tych, które pilnują oddychania i bicia serca kończąc.
Nie zna litości… Kiedyś, gdy medycyna nie była tak
rozwinięta, dzieci umierały w ogromnych męczarniach,
często po prostu się dusząc.
Mamy to szczęście w nieszczęściu, że nasz synek
urodził się rok po wprowadzeniu nowatorskiej terapii
genowej, z której w Polsce skorzystało już kilkanaścioro
dzieciaczków. Znamy te maluszki z imienia, bo ich zbiórki na siepomaga.pl z zapartym tchem śledził niemal
każdy z dostępem do Internetu. Alex, Tosia, Kacperek,
Mia… Ich rodzice wiedzą, jak bardzo przeraża diagnoza, którą słyszysz od lekarki. Widok twojego dzieciątka,
które z dnia na dzień traci siły i nabyte umiejętności.
Jak trzeba się spieszyć, żeby zdążyć z podaniem terapii genowej na czas. I jak bardzo nie wiesz, co zrobić,
kiedy dowiadujesz się, że to wszystko kosztuje ponad
9 milionów złotych…
Musimy poruszyć niebo i ziemię. Od miesiąca synek uczęszcza na rehabilitację, żeby nadrabiać to, co
choroba już zdążyła zabrać. Rozpoczęło się też leczenie
refundowanym w Polsce lekiem, który trzeba przyjmować bolesnymi zastrzykami w kręgosłup. To jednak nie
działa na przyczynę, jaką jest brak odpowiedniej kopii
genu, a na skutki. Dlatego konieczna jest terapia genowa i Wasza pomoc. Pomoc wielkiej armii dobrych

Maciuś z mamą dziękuje

źródło: www.siepomaga.pl

W grudniu stał się cud. Dzięki setkom tysięcy
dobrych ludzi, udało się zebrać ogromną kwotę
(blisko 10 mln zł) na leczenie Maciusia Cieślika
z Jankowic.

Filipek z rodzicami

Zostań wolontariuszem w rodzinie zastępczej
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
poszukuje osób chętnych do pomocy w nauce
dzieciom z rodzin zastępczych.
Wolontariuszem może zostać każdy, nie tylko osoby dorosłe, ale także młodzież chętna do
pomocy. – Poszukujemy kandydatów cierpliwych,
dyspozycyjnych i gotowych do pracy z dziećmi –
mówi Katarzyna Motyka, kierownik Organizatora

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie i dodaje,
że wolontariat to nie tylko pomaganie innym, ale
także zdobywanie cennego doświadczenia.
Wolontariusze będą wspierać rodziny zastępcze i dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej.
Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywanie do sprawdzianów oraz nadrabianie zaległości
szkolnych – to główny zakres pomocy.

Mile widziane są także osoby, które pomogą
w zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom.
Osoby zainteresowane wolontariatem mogą
zgłaszać się w siedzibie Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Pszczynie (ul. Wiśniowa 2A)
bądź kontaktując się telefonicznie pod numerem
tel. 32 449 35 14.
Powiat Pszczyński

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców
naszej gminy w sprawie terminów wymiany starych
kotłów na paliwo stałe, przypomina się, że od 1 września 2017 r. na terenie naszego województwa obowiązuje uchwała antysmogowa określająca terminy
likwidacji starych urządzeń grzewczych. Terminy te
uzależnione są od wieku kotła.
Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wiek kotła należy liczyć na dzień
wejścia w życie uchwały antysmogowej, czyli na

dzień 1 września 2017 r.
Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe przedstawiają się następująco:
- do końca 2021 roku należy wymienić kocioł
na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r.
miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada
tabliczki znamionowej,
- do końca 2023 roku należy wymienić kocioł
na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał
od 5 do 10 lat od daty produkcji,
- do końca 2025 roku należy wymienić kocioł

na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał
poniżej 5 lat od daty produkcji,
- do końca 2027 roku należy wymienić kocioł
spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według
normy PN-EN 303-5:2012
Przykład:
Rok produkcji pieca c.o. – 2009 r. – w momencie
wejścia w życie uchwały antysmogowej piec c.o. miał
8 lat, czyli należy go wymienić do końca 2023 roku
UG Suszec
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Wyniki konkursów plastycznych
Kolorowy list do Św. Mikołaja
Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu „Kolorowy list do Św. Mikołaja”. Zaprosiliśmy dzieci
z całej Polski poprzez portale konkursowe. Zaś
lokalnie dla naszych gminnych pociech, udostępniliśmy specjalne skrzynki pocztowe, do których
można było wrzucać listy. Konkurs skierowany
był do dzieci w wieku od 3 do 9 lat, dlatego też
utworzyliśmy dwie kategorie wiekowe- dla przedszkoli i szkół podstawowych. Jak nazwa wskazuje, tematyką było napisanie bądź narysowanie
pięknego, kolorowego czy wzruszającego listu
do świętego. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, gdyż wpłynęło ponad 200 listów.
Uczestnicy sobie świetnie poradzili z zadaniem,
dlatego też wyłoniono grono zwycięzców.
Kategoria I (dzieci przedszkolne):
- pierwsze miejsce – Krzysztof Kliszowski
z Lublina;
- drugie miejsce - Łucja Korpan z Rybnika;
- trzecie miejsce – Marianna Kononowicz
z Lublińca;
- wyróżnienia – Alicja Szczech z Pogwizdowa
Nowego, Karolina Jarząbek z Kryr, Wiktoria Budzik

z Pogwizdowa Nowego, Julia Marczok z Rybnika.
Kategoria II (młodsze dzieci szkolne):
- pierwsze miejsce – Przemysław Śledź z Żor;
- drugie miejsce – Wiktoria Kściuczyk z Rudołtowic;
- trzecie miejsce – Marcin Paluchowski
z Ćwiklic;
- wyróżnienia – Barłomiej Szwast z Dębowca,
Marta Karzełek z Rudziczki, Zuzanna Fedus z Tuszyma.
Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową
Ogólnopolski konkurs plastyczny na „Kartkę
Bożonarodzeniową” jest zakończony. Uczestnikami
konkursu były dzieci i młodzież z klas IV do VIII.
Prace z całego kraju spłynęły do nas w 184 egzemplarzach. Wykorzystano piękne techniki malarskie,
graficzne, a nawet przestrzenne dodatki. Bardzo
ciężko było podjąć decyzję, dlatego też jury przyznało 22 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Wręczenie
dyplomów odbyło się podczas charytatywnego
kiermaszu słodkości, organizowanego na rzecz
Maciusia z Jankowic, walczącego z SMA. Poniżej
prezentujemy listę zwycięzców:

Kategoria I klasy IV-VI:
- pierwsze miejsce – Alicja Spaleniak ze Świętochłowic, Julianna Grzeszczyk z Ostrowa Wielkopolskiego;
- drugie miejsce – Tobiasz Piątkowski z Płocka, Natalia Poloczek z Zabrza, Natalia Kowejsza
z Sokółki;
- trzecie miejsce – Antonina Bober z Zabrza,
Matylda Wolff z Zabrza, Alicja Marczyk z Tych, Karolina Bryndas z Zabrza;
- wyróżnienia – Alicja Rutkowska z Łódzi, Wiktoria Głodek z Ostrowa Wielkopolskiego;
- nagroda specjalna – Julia Urbańcz yk
z Zabrza.
Kategoria II klasy VII-VIII (W tej kategorii
wszystkie miejsca były równorzędne):
- pier wsze miejsce - Katarz yna Kuzber
z Zabrza, Hanna Weisser z Lublińca, Karolina
Kępka z Zabrza, Zofia Kopras z Zabrza, Milena
Kwiecińska z Zabrza, Bartłomiej Wójcik z Zabrza,
Agata Kowalik z Rzerzęczyc, Michał Szczypał z Zabrza, Natalia Szuster z Wrocławia, Marika Chaber
z Gdyni.
GOK Suszec

Biskup Dariusz Kałuża objął diecezję Buoganville

Ks. bp Dariusz Kałuża w Papui Nowej Gwinei
posługuje jako duszpasterz od 1997 roku. Był m.in.
proboszczem dwóch parafii w diecezji Mendi, dyrektorem diecezjalnego centrum formacyjnego dla
katechistów, wikariuszem generalnym i administratorem diecezji Mendi.
Od 2015 roku jest wikariuszem duszpasterskim
w archidiecezji Madang. W 2016 roku został mianowany przez papieża Franciszka MSF biskupem diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei.
Dariusz Kałuża całą formację odbył w Polsce.
W 1985 r. po ukończeniu Niższego Seminarium
w Częstochowie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, które prowadzi działalność
misyjną. W zakonnym seminarium w Kazimierzu
Biskupim ukończył studia filozoficzne i teologiczne.
Jak informuje Radio Watykańskie, po święceniach kapłańskich w 1993 r. pracował przez trzy lata w parafii
w Złotowie. Następnie wyjechał na studia językowe
do Wielkiej Brytanii.
Oprac. MP

źródło: Archiwum prywatne

Pochodzący z Mizerowa ksiądz biskup
Dariusz Kałuża, który należy do zakonnego zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, od niedzieli, 15 listopada posługuje w diecezji Buoganville
w Papui Nowej Gwinei.

Biskup z wiernymi

zdj. GOK Suszec

zdj. GOK Suszec

Wystawa na słupie

Beranie (p)o Ślõnsku

zdj. GOK Suszec

Wystawa listów do świętego Mikołaja przy kiermaszu w Suszcu

zdj. GOK Suszec

List do świętego Mikołaja

Wystawa na słupie

ŚLĄSKIE TRADYCJE

Kolędowanie

Pokoloruj, wytnij i złóż kolędników!

Od dnia Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli, domy odwiedzali
weseli i przebrani za różne postacie kolędnicy.
Ich wizyty były bardzo lubiane przez gospodarzy i miały przynosić
szczęście w Nowym Roku. Kolędnicy, w strojach królów, aniołów,
diabłów, pastuszków i zwierząt, często trzymając ruchomą szopkę
betlejemską, opowiadali historię narodzenia Pana Jezusa.
Za swoje przedstawienie otrzymywali słodycze.

Tu możesz skleić

Na ilustracji obok jest pokazane jak złożyć kolędników.
Można użyć kleju aby figurki były bardziej stabilne.

Koncert
Świąteczno-Noworoczny
6.01.2021, godz. 17:00,
Transmisja koncertu na YT i FB
Sylwia Skiba / Anna Ruszczyńska /
Kornelia Zelcer-Maleszewska / Bogdan Szymura /
dzieci i młodzież z gminy Suszec
Illustration by Natasha Remarchuk / Thierry Fousse from Icons8
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Konkurs Piosenki Zimowej i Świątecznej
„Świętośpiewanie”
Chodzisz do szkoły podstawowej lub średniej?
Lubisz grać lub śpiewać? Zgłoś się!
Nabór:

21 grudnia 2020 - 25 stycznia 2021.
Szczegóły znajdziesz w regulaminie!
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

Niedziela
z Bajką
Reżyseria
Marta Marzęcka-Wiśniewska
Piotr Wiśniewski
Muzyka
Bartosz Ebert
Scenografia
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Występują
Natalia Ciszewska
Paulina Janik
Michał Kirker

Zbieramy dawne historie, legendy, opowieści
i opowiastki z Gminy Suszec

Ilustracja do plakatu
Magda Król

„Różowy Kapturek”
Teatr Żelazny z Katowic
24.01.2021, godz. 16:00

W zależności od sytuacji epidemiologicznej spektakl odbędzie się
w GOK-u w Suszcu lub zostanie wyemitowany online.
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Opowieści można przesyłać
mailowo: opowiescidomowe@gmail.com,
listownie na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
z dopiskiem: OPOWIEŚCI DOMOWE

www.opowiescidomowe.pl
Kontakt: Ewelina Piszczek: 503 810 273, opowiescidomowe@gmail.com
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji JSW w ramach Projektu Lider

Co się
dzieje?

informator
kulturalno-społeczno-sportowy

Dostępny na stronie
www.kulturasuszec.pl

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

2020-01-31 14:54:14
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Kiermasz zorganizowany przez OSP Kryry

zdj. OSP Kryry

Kiermasz w Radostowicach

zdj. OSP Kryry

zdj. Archiwum prywatne
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Kiermasz zorganizowany przez OSP Kryry

Kiermasz smakołyków w Suszcu
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Recenzja książki
Dobre, bo polskie.
Wszystkim, którym wydaje się, że świetne
kryminały powstają tylko zagranicą, a do stworzenia odpowiedniego klimatu potrzeba skandynawskiej natury, polecam książkę Zbigniewa
Zborowskiego „Skaza”. To pierwsza część serii
z podkomisarzem Koneckim. I z pewnością nie
ostatnia. Zborowski udowadnia, że współczesna
Polska to doskonałe tło do stworzenia historii
trzymającej w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.
Dziwna śmierć doktorantki Zakładu Fizyki
Jądrowej odsłania tajemnicę, której korzenie sięgają czasów przedwojennych. Kto jest zabójcą
i jakie mogły być jego motywacje? I co wspólnego z tym wszystkim ma Bolo Kochański – młody
naukowiec, który dokonał przełomowego odkrycia, ale nie zostawił po sobie żadnych zapisków?
Fabuła „Skazy” toczy się kilkutorowo. Przeplatające się wątki budują napięcie, choć niemal
do końca nie dają odpowiedzi na nurtujące nas
pytania. Łapczywie pochłaniamy więc kolejne
strony, chcąc poznać motywacje bohaterów
i zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły
do śmierci niewinnych ofiar. Doskonała postać
podkomisarza Koneckiego – człowieka, który

przeżył załamanie nerwowe, stracił rodzinę, niemal wyleciał z policji i ma problem z kontrolowaniem agresji – świetnie wpisuje się w mroczny
klimat kryminału. Z jednej strony Konecki jest
na tyle wyrazisty, że zapada w pamięć każdego
czytelnika, z drugiej – ma w sobie cechy sprawiające, że kibicujemy jego poczynaniom i wraz
z nim próbujemy rozwikłać zagadkę tajemniczych zabójstw.
Czym w moim odczuciu cechuje się dobry
kryminał? Wciągającą fabułą, intrygującym
szwarccharakterem, przenikliwym głównym bohaterem i zagadką, która nie daje się zbyt łatwo
i szybko rozwikłać. To te elementy sprawiają, że
książka wydaje się nam interesująca. A „Skaza”
do takich należy.
Podróż, w którą zabiera nas autor, jest wciągająca, pełna zwrotów akcji i pytań, na które
stopniowo uzyskujemy odpowiedzi. Zgrabnie
napisana, cechująca się surowym, „męskim” językiem, z pewnością przypadnie do gustu tym,
którzy nie lubią przegadania i cenią sobie ten
gatunek, jakim jest kryminał. „Skaza” to bardzo
dobra lektura, po której, zapewniam, będziemy
mieć ochotę na więcej Zborowskiego i więcej
podkomisarza Koneckiego.
MP

Kiermasze dla (Nie)Małego Wojownika Maciusia
Jak można realnie pomóc Maćkowi Cieślikowi
z Jankowic? Chłopca, który choruje na SMA i potrzebuje najdroższego leku świata, postanowiło
wesprzeć wielu mieszkańców naszej gminy. Aby
osiągnąć ten cel, w grudniu zorganizowano cztery
kiermasze, a całkowity dochód z nich przeznaczono
na zbiórkę na portalu siepomaga.pl. Pierwszy kiermasz odbył się z inicjatywy kobielickiej szkoły już
4 grudnia na parkingu sklepu Delikatesy Centrum
w Radostowicach. Sprzedawano ciasta, ciasteczka,
przetwory, ozdoby świąteczne oraz zabawki, książki
i inne przedmioty. Mieszkańcy Kobielic i Radostowic okazali się bardzo hojni i zebrali na rzecz Maćka
16 267,10 zł.
Z kolei 12 grudnia kiermasz odbył się pod sklepem BISAM w Radostowicach. Dzięki ogromnemu
wsparciu mieszkańców oraz zaangażowaniu pani
Barbary Szwedy oraz Renaty Kozik, podczas kiermaszu zebrano kwotę 21 077,20 zł. Pani Barbara
Szweda dziękowała wszystkim, którzy włączyli się
w organizację kiermaszu:
„Dziękuję z tego miejsca przede wszystkim sołtys Radostowic Renacie Kozik. Wszystkim mieszkańcom, którzy całym sercem zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu. Za pomoc w rozkładaniu
namiotów, obsłudze kiermaszu. Za te pyszne ciasta,
ciasteczka, przetwory, wędliny, sery ... Wszystkim
którzy przygotowywali w swoich domach ozdoby...
Wszystkim firmom i instytucjom, które nas obdarowały darami swojej pracy. I Wam, którzy przyszliście
nas wesprzeć, kupować i tak hojnie zapełnić nasze
puszki. Za każde dobre słowo, pomoc i za to że się
udało zebrać tak piękną kwotę. Przerosła ona moje
najśmielsze oczekiwania. Razem dla Maciusia!”
Już dzień później, 13 grudnia mieszkańcu
Suszca licznie wzięli udział w przedświątecznym
kiermaszu, który odbywał się na placu Świętego
Jana. I tym razem nie zabrakło wsparcia i chęci pomocy. Mnóstwo osób przekazało na kiermasz swoje
wypieki, przetwory, dekoracje świąteczne, ozdoby.
Wszystkie wystawione przedmioty szybko się sprzedały, a zebraną kwotę, w wysokości 14 796,50 zł,
przekazano na rzecz potrzebującego Maćka.

Natomiast w ostatnią przedświąteczną niedzielę 20 grudnia strażacy z OSP z Kryr przeprowadzili zbiórkę funduszy połączoną z kiermaszem.
Pomysł ten okazał się ogromnym sukcesem, bo
udało się łącznie zebrać 32 928,85 zł. Jak wyliczają
strażacy, złożyło się na tę kwotę wiele działań –
zbiórka puszek aluminiowych, licytacje, zbiórki do
skarbonek. Jak piszą na swoim profilu na Facebooku członkowie kryrskiego OSP:
„Szanowni Mieszkańcy Kryr i Wszyscy, którzy
włączyli się w akcję pomocy (NIE)MAŁEMU Wojownikowi Maciusiowi Cieślikowi. Bardzo dziękujemy za
zaangażowanie i uczestnictwo w kiermaszu. Dzięki
Waszej hojności oraz wsparciu sponsorów udało
się uzbierać ogromną kwotę, która przerosła nasze
oczekiwania.
Złożyły się na to kwoty uzyskane z:
- 27 722,05 zł to kwota zebrana podczas kiermaszu do skarbonek. Złożyło się na nią: sobotnia
zbiórka puszek aluminiowych (2036,80 zł), wszystkie datki związane ze sprzedażą ciast, stroików,
przetworów, ozdób świątecznych, zdjęć w wozie
strażackim, przejazdy wozem Osp Rudziczka itd.;
- 2755 zł uzyskaliśmy z licytacji na naszych aukcjach, gdzie m.in. wystawiliśmy przejazdy naszym
wozem strażackim OSP Kryry;
- 851,80 zł to kwota, którą udało się uzbierać
w poniedziałek już po kiermaszu, na wyprzedażach
„pokiermaszowych”;
- 400 zł uzbieraliśmy z rzeczy sprzedanych na
kiermaszu, ale w związku z brakiem gotówki u kupujących środki zostały przelane na konto Maciusia
na portalu siepomaga.pl;
- 1200 zł to kwota, którą OSP KRYRY przekazuje
z tegorocznej akcji kalendarze. W rzeczywistości
nasza jednostka przeznaczyła na ten cel 2000 zł,
z czego ok. 800 zł to nasze koszty organizacji kiermaszu.
Pieniędzy, które udało się zebrać dzięki tej akcji będzie troszkę więcej, ponieważ aktualnie trwa
jeszcze wiele aukcji internetowych, które wystawiliśmy po kiermaszu.

Cała akcja, którą przeprowadziliśmy, nie
odbyłaby się bez zaangażowania naszych mieszkańców, darczyńców i sponsorów. […] Szczególne
podziękowania kierujemy do:
- wszystkich osób, które aktywnie włączyły się
w akcję pieczenia ciast i ciasteczek, zbiórki puszek
i nakrętek,
- Pań z Koła Gospodyń Wiejskich za przyrządzenie grochówki i wodzionki
- Osp Rudziczka za przejazdy wozem strażackim ulicami Kryr,
- Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kryr, która bardzo mocno zaangażowała się w organizację
naszej akcji, jak również w sam niedzielny kiermasz,
- OSP Piasek – za wypożyczenie kuchni polowej,
- Organizatorom innych kiermaszy, które wspomogły nas dobrą radą i poratowały ciastami, kiedy
naszych zabrakło.
Na samym końcu dziękujemy wszystkim naszym Druhom za poświęcony czas, zaangażowanie,
świetną współpracę i WIELKIE SERCE!
Jako jednostka jesteśmy bardzo zmotywowani
po przeprowadzeniu akcji, która spotkała się z tak
ogromnym i miłym odzewem. Wszystkim bardzo
dziękujemy. Liczymy, że uda się zebrać całą kwotę
potrzebną na leczenie Maciusia.
(NIE)MAŁEMU Wojownikowi życzymy jak najszybszego rozpoczęcia leczenia.”
Kiermasze okazały się dużym sukcesem, a nasi
mieszkańcy, jak zawsze, pokazali ogromne serca. To
ogromna radość, móc pomagać innym i wiedzieć,
że w naszej gminie jest wiele osób, które bezinteresownie włączają się takie akcje.
Katarzyna Krzempek – dyrektor GOK-u - tak
podsumowywała świąteczne kiermasze: Jesteśmy
niesamowicie zbudowani dobrocią i hojnością naszych mieszkańców . Od dawna wiemy, że w trudnych momentach potrafimy się zjednoczyć i wspólnie
działać. Po raz kolejny kochani pokazaliście, że razem
możemy wszystko. Dziękujemy Wam za to!
Oprac. MP
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Koniec ze sportem? W żadnym wypadku
W grudniu wśród klubów i stowarzyszeń
sportowych działających na terenie naszej gminy
rozpowszechniła się informacja o zaprzestaniu wydatkowania środków z budżetu gminy na sport. Jak
podkreślają włodarze gminy Suszec, nic takiego nie
będzie miało miejsca. Na ten temat wypowiadał się
wójt Marian Pawlas, który podczas grudniowej Sesji
Rady zapewniał, że sport to ważny temat i na pewno
wciąż będzie finansowany bądź współfinansowany
ze środków gminnych.
Krzysztof Majeran, zastępca wójta, przedstawił
informację na temat wielkości środków finansowych,
które kierowane są na sport w gminie Suszec.
Oprócz tego istnieją boiska przy szkołach, które
również utrzymuje gmina. Obiekty te, jak i inne o charakterze rekreacyjnym, znajdujące się w przestrzeni
publicznej, są do dyspozycji każdego mieszkańca
przez całą dobę.
- Wydatkowane środki są bardzo wysokie, a sama
infrastruktura sportowa spełnia najwyższe standardy, których nie powstydziłyby się profesjonalne kluby
sportowe. Poczynione w ostatnim czasie nakłady, np.
na zainstalowanie oświetlenia na jednym z obiektów
sportowych przy ul. Piaskowej w Suszcu, jeszcze bardziej

podniosły poziom wyposażenia i zapewniły większej
liczbie grup sportowych prowadzenie zajęć sportowych
w okresie jesienno-zimowym. Wiele osób zapomina, że
obiekty sportowe na terenie gminy Suszec są udostępniane grupom młodzieżowym nieodpłatnie, a z wyliczeń wynika, że przy korzystaniu odpłatnym, suma ta
wyniosłaby ok. 150 tys. zł – dodaje Krzysztof Majeran.
Warto także zaznaczyć, że dotacje na sport z budżetu gminy Suszec, to nie jedyne źródło, z którego
można czerpać środki na prowadzenie zajęć sportowych. W budżecie gminy znajdują się również inne
obszary, z których mogą skorzystać stowarzyszenia
funkcjonujące na terenie gminy Suszec.
Należy zauważyć, że ostatnie wydarzenia na terenie naszego kraju związane z pandemią, spowodowały uszczerbek w dochodach gminy, co ma bezpośrednie przełożenie na dysponowanie środkami
publicznymi w ekonomicznie uzasadniony sposób.
Istotny wpływ na obniżenie wpływów podatkowych,
to fakt związany z likwidacją KWK Krupiński. Nie jest
to jednak determinant, który będzie miał wpływ na
rozwój sportu.
- Sport na terenie gminy Suszec nie umiera, ma się
dobrze i będzie się rozwijał. Świadczy o tym powięk-

szająca się liczba grup młodzieżowych i wielkie zaangażowanie osób, które nie zawsze – i za to należy im
się wielkie podziękowanie – swój wkład na rzecz pracy
z młodzieżą, wiążą z otrzymywaniem jakiegokolwiek
wynagrodzenia – podkreśla zastępca wójta. - Podsumowując, zwrócić uwagę należy również, że w budżecie
na 2021 rok, po stronie wydatków na sport zapisana jest
kwota 312 331 zł! To jednak nie spowoduje, że władze
gminy nadal nie będą poszukiwały – po uchwaleniu
budżetu – środków z przeznaczeniem na dotacje dla
stowarzyszeń i klubów na prowadzenie zajęć sportowych. Zmiany w budżecie są naturalną konsekwencją
funkcjonowania finansowego gminy. Gmina Suszec
nie kończy ze sportem! - zapewnił Krzysztof Majeran.
- Chcemy, żeby środki na sport były wydatkowane
racjonalnie i do tego będziemy dążyć – zaznacza wójt
Marian Pawlas. – Sport w naszej gminie jest postawiony bardzo wysoko, mamy piękne, zagospodarowane
obiekty i wszystkim nam zależy, aby jak największe
środki, w możliwym zakresie, trafiały na działalność
sportową – dodaje.
Oprac. MP

Zaznacz zagrożenie na mapie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
działa w województwie śląskim od 4 lat. Mieszkańcy mogą na specjalnej mapie zgłaszać przestępstwa, wykroczenia, jak i zagrożenia.
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne,
stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń
i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi
instytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in.
właściwemu rozmieszczeniu patroli czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech

kategoriach:
- gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
- uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących
internetową platformę wymiany informacji,
- otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.
Informacje prezentowane na mapach będą
uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Informacje, które można przekazać za pomocą
mapy, uwzględniają wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych

z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
a także uwag do funkcjonalności mapy należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kmzb@policja.gov.pl.
O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spełnia oczekiwania użytkowników, świadczy
ich liczba (ponad 2,3 mln). Na chwilę obecną na KMZB
zostało naniesionych prawie 1,7 mln różnego rodzaju zagrożeń. Internauci obserwując dotychczasowe
działania policji w zakresie weryfikacji i eliminacji
potwierdzonych zagrożeń, pokładają uzasadnioną
nadzieję na kolejne działania służb porządkowych
zapewniające im i ich rodzinom właściwy poziom
poczucia bezpieczeństwa.
- Zachęcamy do zaznaczania na KMZB powtarzających się podobnych wydarzeń, które szkodzą
społeczności lokalnej. Pamiętaj, że narzędzie nie służy
do informowania o sytuacjach, które zagrażają życiu
i zdrowiu. W takich przypadkach zawsze dzwoń na
numery alarmowe 112 lub 997 – informują policjanci.
KPP Pszczyna

Cyfrowy świat szansą dla książek?

Biblioteka to bezpieczna przestrzeń, w której
możemy zapoznać się z wielkimi dziełami literackimi
i nowościami wydawniczymi. W czasach pandemii
bibliotekarze usilnie starają się nie stracić kontaktu
z czytelnikami. Pomagają im w tym nowe technologie. A co w Suszcu?
W bibliotece (nieodpłatnie) można otrzymać
kody do zdalnego dostępu do http://libra.ibuk.pl/
i korzystać z oferty z komputerów domowych oraz
urządzeń mobilnych (tablet, smartfon). Zajrzyjmy,

popatrzmy, spróbujmy – książki w wersji elektronicznej.
Podajemy ścieżkę dostępu do IBUK Libra:
- adres do logowania www.ibra.ibuk.pl
- zarejestruj się (w pierwszej kolejności podajemy e-mail i hasło)
- z opcji (prawy, górny róg) należy wybrać „Moje
biblioteki” (Suszec, Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu), naciśnij + DODAJ KOD PIN
- Kod PIN: ….. – czyli kod aktywacyjny do
IBUK LIBRA udostępnia biblioteka (poprzez kontakt e-mailowy: gbp@suszec.pl).
W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji
pracy z książką należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI
myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.
UWAGA:
- bardzo ważne! – w pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło).
konto myIbuk – wymagana przeglądarka: Google Chrome, IE v.10 lub Mozilla Firefox.
konto myIbuk – zaznacz tekst, wprowadź zakładki, notatki, stwórz wirtualną półkę z książkami, generuj bibliografię, korzystaj ze słownika i encyklopedii.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu znajduje się w działach POMOC oraz FAQ (prawy
dolny róg na stronie libra.ibuk.pl).
Pomoc – filmy instruktażowe możemy też znaleźć na youtube.
Każdy czytelnik GBP w Suszcu może zarejestrować się w serwisie IBUK Libra, a tym samym
mieć do sierpnia 2021 r. dostęp aż do 2243 publikacji (wybierając tylko „dostępne”).
Co tam znajdziemy: dostęp do literatury z prawa,
medycyny, nauk społecznych, nauk ekonomicznych,
humanistycznych, technicznych, również dostępnych
jest wiele publikacji dla dzieci i młodzieży, sporo literatury faktu, literatury pięknej i kobiecej oraz modny
kryminał, w tym hity Remigiusza Mroza.
Trudne czasy, ale też ciekawe wyzwania – także
dla bibliotekarzy.
Czy pandemia uratowała książki? Same się bronią. Owszem, wzrosło zainteresowanie e-bookami, co
jednak nie znaczy, że nasi czytelnicy nie lubią książek
w wersji papierowej.
Różny dostęp (300 pinów dla czytelników GBP
w Suszcu), ale… każdy wybiera własną opcję.
GF
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Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu uczestniczy w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka –
Wielki Człowiek” i kampanii społecznej mającej na
celu (poprzez odwiedzanie bibliotek) zmotywowanie
do wspólnego – rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.
Dotychczas (w latach 2018-2020) GBP w Suszcu
wraz z Filiami otrzymało 420 egzemplarzy Wyprawek Czytelniczych do rozdania nieodpłatnie dzieciom przedszkolnym zamieszkującym teren Gminy
Suszec. Każde dziecko (zarejestrowane w bibliotece)
otrzymuje książkę „Pierwsze czytanki dla…”, zakładki do książek, składankę – kostkę do gry, button lub
nalepkę „Superczytelnik”, a rodzic broszurę „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” i infor-

mację nt. akcji. Po zebraniu 10 naklejek na specjalnie
wydanej „Karcie Małego Czytelnika” dziecko zostanie
uhonorowane imiennym dyplomem. Jedna naklejka
to jedna wizyta i wypożyczenie minimum 1 książki.
Zapraszamy osoby, które jeszcze nie skorzystały
z ww. oferty do zgłoszenia się do gminnych bibliotek
(w Suszcu, w Remizo-Świetlicach w Rudziczce i Mizerowie, w budynkach szkół podstawowych – w Kryrach
i Radostowicach) i odebranie ww. wcześniej książki
(„Pierwsze wiersze dla…”) otrzymywały dzieci urodzone w latach 2013-2016, a obecnie przeznaczone
są dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017. Pozostało jeszcze tylko 70 egzemplarzy. Czekamy na
kolejnych chętnych.
GF

zdj. GBP w Suszcu

Książką połączeni

Książki czekają na młodych czytelników

Zdalnie – wygodnie – w domu
Obecnie nauka języków to nie problem. Od
kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
proponuje wspaniałe rozwiązanie dla czytelników
w każdym wieku, w tym wszystkich uczniów – zdalna nauka języków obcych poprzez interaktywną
platformę Lerni! Można z niej korzystać w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, co tym bardziej
obecnie jest dużym udogodnieniem. Wystarczy
dostęp do Internetu i kontakt z naszą biblioteką
(tel.: 32/4488692).
LERNI (www.lerni.us) jest multimedialną platformą do nauki języków obcych, która obejmuje

naukę aż 5 języków obcych (angielski dla dorosłych oraz angielski biznesowy, niemiecki,
francuski, hiszpański i włoski), użytkownicy do
dyspozycji mają kursy gramatyki, powtórki, listy
słówek oraz fotolekcje, dialogi i wiele interaktywnych ćwiczeń.
W komplecie Funenglish.pl – angielski dla
dzieci od 7-15 r.ż. i Funjunior.pl – dla przedszkolaków, a także przydatne kursy specjalistyczne tj. Czytaj123 (nauka szybkiego czytania), Pamiętaj123
(nauka zapamiętywania), Pisz123 (nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej), dla

pasjonatów Fotografia123 i Photoshop123 oraz
Masaż123. To wszystko nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Suszec.
Wystarczy zgłosić się do Biblioteki, napisać
(gbp@suszec.pl), a każdy chętny otrzyma dostęp
(do 31.08.2021 r.) do wszystkich ww. jednocześnie.
Na podany przez czytelnika e-mail prześlemy instrukcję logowania wraz z kodem aktywującym dostęp
do kursów. Poprzez bibliotekę, każdy żądny wiedzy
może popracować nad swoimi zdolnościami lingwistycznymi. W domu – wygodnie. I cóż więcej trzeba?
GF

Bibliotekarze, czytelnicy… i jedna pasja: książka
Corocznie Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
zabiega o dofinansowanie dot. zakupu nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. W tym roku dzięki
ww. zakupiono 426 woluminów za sumę 7 tys. zł
(przy 1698 egzemplarzach z dotacji podmiotowej). Za
taką samą sumę w 2019 r. zakupiono 452 woluminy
(przy 960 egzemplarzach z dotacji podmiotowej). Niestety, co roku zmniejszają się możliwości pozyskania
większych kwot (% koniecznego wkładu własnego
stale rośnie), ale mimo tego zakup nowości nie zmniejszył się, a wręcz przeciwnie – udało się zakupić większą
liczbę nowości.
W 2020 r. skupiono się głównie na zakupie
nowości dla najmłodszych (3-12 lat). Uzupełniono
też tzw. Duże Litery – z dużą czcionką (w Gminie
Suszec już ponad 600 egzemplarzy!), z których
chętnie korzystają nie tylko słabowidzący i seniorzy. Zbiory uzupełniane są też o dary czytelnicze –
i tak np. w 2020 r. pozyskano aż 931 woluminów
o wartości pow. 10 tys. zł. W sumie w 2020 r.

zainwentaryzowano 3055 woluminy. To niemało,
chociaż czytelnicy liczą na więcej. Owszem, księgozbiór jest wzbogacany o bestsellery, ale nie jest możliwością zaopatrzyć się we wszystkie nowości, jakie
ukazują się na rynku wydawniczym.
Wg corocznie otrzymanych tabel statystycznych
do „Sprawozdania z działalności Biblioteki Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego” w wykazie „Samorządowe biblioteki publiczne woj. śląskiego
wg agregatowego indeksu aktywności (w obrębie
powiatów ziemskich)” Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu (wśród 6. bibliotek gminnych pow. pszczyńskiego) stale zajmuje II miejsce wg indeksu aktywności, w tym:
I miejsce w liczbie posiadanych woliminów / 100
mieszkańców (przeszło 75 tys. egzemplarzy!)
II miejsce w liczbie zarejestrowanych czytelników
/ 100 mieszkańców (2341 osób/2019).
Przede wszystkim książka papierowa, ale też do
dyspozycji naszych mieszkańców mamy 91 audiobooków z bajkami dla dzieci i ponad 500 płyt DVD, które od 2021 r. będą również wypożyczane nieodpłatnie.

GBP w Suszcu ponownie wzięła udział w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i Rzeczpospolitej.
Celem ww. jest sprawdzenie zaangażowania samorządów, lokalnych bibliotek i możliwość porównania
z innymi placówkami. Wiadomo, wszystkie biblioteki starają się dobrze działać, zapewnić wszystkim
mieszkańcom bezpłatny dostęp do kultury, literatury,
wiedzy i nowych mediów, łączą tradycję z nowoczesnością.
W badaniach ankietowych wzięło udział 835
polskich bibliotek. Na Śląsku najlepszą okazała się Biblioteka Miejska w Cieszynie. Nasza zajęła 245 miejsce.
Nie możemy się równać z tak zasobną książnicą, ale
„walczymy”, by sprostać wymogom naszych wspaniałych czytelników.
Trudne czasy spowodowały, że Polacy rzucili
się do księgarń, a u nas… gratisowe i bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie „z siatami”. Jesteśmy
pewni, że czytelnictwo przetrwa pandemię, czego
sobie i naszym czytelnikom w Nowym Roku 2021
serdecznie życzymy.
G.Folek

całodobowo można mieć dostęp do katalogu online
OPAC. Tu możemy sprawdzić (w jednym miejscu)
wszystkie gminne zbiory (z biblioteki w Suszcu oraz
Filii w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i Radostowicach). Aby taki uzyskać, prosimy o podanie swojego
e-maila bibliotekarzowi lub zgłosić pisemnie:
gbp@suszec.pl
rudziczka@biblioteka.suszec.pl
kryry@biblioteka.suszec.pl
mizerow@biblioteka.suszec.pl
radostowice@biblioteka.suszec.pl
Czytelnik zwrotnie otrzyma link aktywujący
dostęp do ww., wówczas wystarczy zalogować się
nazwą użytkownika (e-mail czytelnika) i surfować
po naszych zbiorach (z możliwością wyszukiwania,
wybierając autora książki, tytuł lub temat). Czytelnik
bez wychodzenia z domu może także śledzić swoje

dotychczasowe wypożyczenia, otrzyma informacje
o zaległościach, a te oczywiście będzie można prolongować (przedłużyć termin zwrotu) i co ważne –
zdalnie dokonywać rezerwacji.
Przypominamy, że „przyzwoity” czas wypożyczenia to okres maksimum do 4 m-cy. Dlatego zwracamy się też do dawno u nas nieobecnych
o sprawdzenie swoich półek i zwrot już przeczytanych woluminów. Kontaktując się telefonicznie
(Suszec 32/4488692, Rudziczka 32/2124002, Kryry
510849569, Mizerów 32/2122093, Radostowice
510296241 – w godzinach otwarcia podanych na
stronach www biblioteki) także można pozyskać
informację nt. swoich wypożyczeń.
Przed nami coraz dłuższe wieczory i dobrze
jest zaopatrzyć się w ciekawą lekturę. Zapraszamy.
G.Folek

Rezerwuj… online
Mamy nadzieję, że czas pandemii ma się ku
końcowi.
Z powodu obostrzeń, w listopadzie bibliotekarze
ponownie nie mogli wypożyczać książek. Obecnie
powoli wszystko wraca do normy. Owszem, nadal nie
ma bezpośredniego dostępu do regałów z książkami,
ale bibliotekarze podają wszystko to, co jest obecnie
na stanie oraz odkładają zamówione i oczekiwane
tytuły (oczywiście po ich zwrocie i przejściu przez
nie kwarantanny). Coraz częściej zapytania o konkretne tytuły składane są poprzez pocztę elektroniczną
(gbp@suszec.pl), co obecnie bardzo polecamy i do
czego gorąco namawiamy. Zachęcamy też do sprawdzania naszego nowego katalogu bibliotecznego
Libra Net (na stronie: www.biblioteka.suszec.pl ).
Ponadto nie ma problemu, by założyć swój
własny profil użytkownika biblioteki, dzięki czemu
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Felieton duszą pisany

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Tu i teraz”
Zdaje się być naszą narodową przypadłością
fakt, że spytani: „Co u Ciebie?”, odpowiadamy: „Jakoś leci, chociaż bywało lepiej”. Wiele osób widzi
szklankę do połowy pustą i bardzo często skupia
się na negatywnych aspektach własnego życia.
Wielu z nas wybiera narzekanie, zamiast podjęcia
działań, które mogłyby skutkować poprawą sytuacji. Tak jest przecież łatwiej, a my lubimy proste
rozwiązania. Nie zawsze jednak „łatwe”, oznacza
– „lepsze. Nie żyjemy wprawdzie w przeszłości,
chociaż często do niej wracamy myślami. Nie żyjemy w przyszłości, chociaż czasem pogrążamy się
w bezproduktywnych marzeniach. Teraźniejszość
jest naszym domem, punktem zaczepienia oraz
punktem wyjścia, od którego powinniśmy rozpocząć dokonywanie zmian.
W tym miejscu pojawiają się pytania: „Co to
za Drzwi?” i „Jak naprawdę żyć tu i teraz?”. W sieci
pojawia się bardzo wiele materiałów wideo, zawierających tanie pocieszenie i jałową motywację. Ich
autorzy próbują nas przekonać, chociaż cel mają
szczytny, że damy radę znaleźć odpowiednią ilość
siły we własnym wnętrzu i wystarczy ona do przeprowadzenia radykalnych zmian w swoim życiu.
Jest to moim zdaniem prawda i nieprawda zarazem. Siła jest w nas, ale czy ona jest całkowicie
nasza? Zawsze trzeba wyjść z jakiegoś założenia
i oprzeć swoje rozumowanie i pojmowanie świata na jakichś podstawach. Ja zakładam, że człowiek nie potrafi ogarnąć rozumem złożoności
otaczającej nas rzeczywistości i ciągle dochodzi
do momentów, w których stwierdza, że nie jest
w stanie wyjaśnić pewnych zjawisk czy procesów.
Mój wniosek z tego jest taki, że świat, to nie jest

przypadkowy twór. Musiał jego istnienie Ktoś zainicjować, a skoro jest Siła, która całym tym pozornym ciągiem przypadkowych zdarzeń zarządza; to
i nasza motywacja, samozaparcie, wola walki czy
chęć zmiany, też nie pochodzą jedynie z naszego
wnętrza, ale z zupełnie innego wymiaru. Dla mnie
tym wymiarem jest Bóg. Nawet jeśli ktoś w niego
nie wierzy, to czyjąś niewiarą nie da się sprawić,
żeby zniknął. Tak samo, jak nie da się zaprzeczyć
prawom fizyki, które, nota bene, też są Jego dziełem. No i koło się zamyka.
Drzwi do Nowego Życia otwarte są od zaraz
i dla każdego. Ich otwarcie nic nie kosztuje i nie
trzeba na nie zasłużyć. To co jest za nimi, może
wiele osób zaskoczyć i przytłoczyć ogromem
spraw, które radykalnie się zmieniają po przekroczeniu ich progu. Jak przy każdej takiej zmianie,
nie obejdzie się często bez bólu i iluzorycznego
poczucia straty. Po czasie jednak okazuje się, że
więcej mimo wszystko dostaje się w zamian. Jedynym, co jest nam potrzebne, żeby przejść na
druga stronę, jest wiara i zaufanie, że jesteśmy
jak mechanizm szwajcarskiego zegarka, a nakręcił nas i serwisuje Zegarmistrz idealny. Właściwie
potrzeba nam jeszcze jednej rzeczy. Konieczna
jest odważna decyzja, żeby zostawić swoje życie
w dotychczasowym kształcie i pójść za Nim. Trzeba
nam śmierci „starych nas” i ponownych narodzin.
Wtedy wszystkie wydarzenia lat minionych, nagle
ułożą się w logiczną całość.

i mam tak wielkie poczucie JESTEM, jakiego nigdy
dotychczas nie miałem. Cała przeszłość, choć czasem mnie jeszcze nawiedzają jej demony, odeszła,
a o przyszłość przestałem się martwić. Zdarza się,
że wraca do mnie lęk o to, co będzie, ale mając
Boga za sprzymierzeńca, łatwiej jest ze spokojem
oczekiwać kolejnego świtu.
Nie do końca chodzi o to, żeby zapomnieć
zupełnie o tym, co było i zdecydowanie przeciąć
nić łączącą nas z przeszłymi wydarzeniami, zarówno dobrymi, jak i złymi. Dobre warto pamiętać,
a ze złych wyciągać słuszne wnioski. Nie jest też
zasadnym niemyślenie zupełnie i nieplanowanie
przyszłości. Nie należy się najzwyczajniej w świecie zamartwiać, bo na pewne sprawy nie mamy
wpływu, więc lepiej zająć się tylko tymi, na które
ten wpływ mamy, a całą resztę powierzyć... wiadomo Komu. Celowo nie użyłem słowa, które mi się
cisnęło na usta, bo są osoby, które niesamowicie
ono drażni i wolą pozostawiać pole wyobraźni oraz
domysłom. Żeby ten tekst był również dla nich,
powstrzymałem się od napisania słowa na „duże B”.
Życzę Wam Moi Drodzy, żebyście mieli odwagę zrobić pierwszy krok i otworzyć właściwe Drzwi.
Wtedy to z rozsypanych puzzli Waszego dotychczasowego życia, ułoży się przepiękny obraz Was
samych.
„Drzwi”
Romantyczna dusza pełna ideałów
Miarowy oddech i bicie serca
Póki rytm ten wypełnia pierś
Każda chwila jest najlepsza,
by stanowczo wstać i przejść...
źródło: www.pixabay.com

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”.
Co zrobić żeby o dobru pamiętać, a ze złych
doświadczeń wyciągać słuszne wnioski, które będą
prowadzić do celu.
Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

„Tu i teraz” to pustosłowie w sytuacji, kiedy
namawia się nas do myślenia w ten sposób, za
pomocą opierania się wyłącznie na samym sobie.
Nie da się wykorzenić rozpamiętywania przeszłości
czy zamartwiania się o przyszłość ot tak. Nawet
medytacja (nie mówię tu o chrześcijańskiej), to dla
mnie też pewnego rodzaju oszustwo. Uzyskujemy
spokój, ale do czego on nas prowadzi? Wchodzimy
głębiej w siebie, coraz głębiej... Do jakiego punktu
dojdziemy? Mam wrażenie, że w końcu mentalnie
wywrócimy się na lewą stronę i zaczniemy naszą
podróż do swojego wnętrza od początku. Jedno
z imion Boga, to JESTEM. Niektórzy z guru marketingu i samorozwoju, którzy twierdzą, że hasło
z początku tego akapitu jest ich dziełem, nie zdają
sobie sprawy, z jakiego Źródła czerpią. Osobiście
doznałem ostatnio ogromnej duchowej przemiany

Na stronę Światła i dobrej energii,
oddalając się od otchłani
Zrozumieć, że bez sensu cierpisz,
że nie potrzebnie sam się ranisz
To co było, odeszło w niepamięć
Co będzie, niewyraźnie majaczy
Możesz teraz, czego szukasz, znaleźć
Możesz wszystko wyraźnie zobaczyć
Przeszłość wrzuć do czarnej dziury
i tak niczego nie zmienisz
Grubą kreską oddzielając to,
co było w innej czasoprzestrzeni
Przyszłość i tak nadejdzie,
niezależnie co przyniesie
Możesz czekać, załamując ręce
albo na fali radosnych uniesień
Wybór z goła jest prosty,
tylko trzeba coś z tym zrobić
Nie chodzi o to, aby palić mosty,
lecz, by odpowiednie drzwi otworzyć
Marcin Weideman

Wystawa Moich Podróży
Konkurs fotograficzny „Moje małe i duże mikropodróże” już dawno rozwiązany. Problemem
okazała się standardowa wystawa pokonkursowa
dla laureatów oraz miłośników tego wydarzenia,
kiedy to pandemia sparaliżowała działania kulturalne. Ale i to nam nie straszne.

GOK zorganizował najpierw wystawę prac
laureatów na słupie ogłoszeniowym, później
w sieci ukazała się wystawa wirtualna, po to, by
ostatecznie fragment wystawy wędrował po gminnych…płotach. Bardzo inspirujący oraz ciekawy
wydał się nam cykl Wioletty Kuniej z Zabrza „Poza

granice absurdu”. Dlatego też, jej prace zawisną
na obejściach domów, jak w najlepszych galeriach
na świecie.
Zapraszamy do obserwacji, gdzie pojawi się
nasza wystawa.
GOK Suszec

NUMER 1 (312)
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Śladami historii

źródło: domena publiczna

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

momentu ślad po ekspedycji Franklina zaginął.
W 1848 r. pod naciskiem brytyjskiej opinii publicznej oraz żony Franklina zorganizowano pierwszą ekspedycję ratunkową. Po niej nastąpiły kolejne. Chętnych
do odszukania zagubionych marynarzy nie brakowało,
ponieważ za ich odnalezienie wyznaczono nagrodę
w wysokości 20 tys. funtów (ponad 1,8 mln według
kursu z 2018 r.). Pierwsze ślady odkryto w 1850 r. na
wysepce Beechey, niedaleko Wyspy Cornwallisa, gdzie
natrafiono na ruiny obozowiska, stertę puszek i trzy
groby. Bardziej niepokojące informacje dostarczył
szkocki podróżnik John Rae. W 1854 r. w rejonie półwyspu Boothia dowiedział się od plemienia Inuitów,
że klika lat wcześniej tubylcy spotkali na Wyspie Króla
Williama kilkudziesięcioosobową grupę głodnych białych ludzi, kierujących się na południe.

Kulisy słynnej ekspedycji
arktycznej

źródło: domena publiczna

O poranku 19 maja 1845 r. z portu w Greenhithe
w Anglii wyruszyły dwa żaglowce: HMS „Erebus” i HMS
„Terror”. Na ich pokładach znajdowało się 24 oficerów
i 110 członków załogi. Na czele ekspedycji stanął sir
John Franklin, a jego zastępcą został Francis Crozier.
Celem, jaki postawiła przed ekspedycją brytyjska Admiracja, było wytyczenie żeglownej drogi morskiej
przez Arktykę, łączącą Morze Baffina i Morze Beauforta,
czyli tzw. Przejście Północno-Zachodnie. Stawka była wysoka, ponieważ potencjalny sukces pozwoliłby
istotnie skrócić drogę z Europy na zachodnie wybrzeże
Stanów Zjednoczonych i do Azji. Na przeszkodzie stał
jednak lód, ekstremalnie niskie temperatury i silny
wiatr. Końcowy sukces ułatwić miał fakt, iż część tamtejszych terenów była już zbadana i naniesiona na mapy. Niestety, były również i takie miejsca, które wciąż
stanowiły terra incognita dla ówczesnych żeglarzy.
Dla Johna Franklina nie była to pierwsza tego typu ekspedycja. Miał na swoim koncie trzy wyprawy
w głąb Arktyki i spore doświadczenie w przetrwaniu
w skrajnie ekstremalnych warunkach. Natomiast zdecydowana większość załogi po raz pierwszy znalazła
się na terenie Arktyki. Mimo to organizatorzy byli
pewni sukcesu, ponieważ wyprawa była skrupulatnie przygotowana i wyposażona w sprzęt najwyższej
klasy. „Erebus” i „Terror” zostały wyposażone w silniki
parowe, które powalały im rozwinąć prędkość czterech
węzłów na godzinę (7,4 km/h), a pomieszczenia dla
załogi wyposażono w centralne ogrzewanie parowe.
Na pokładach statków umieszczono osiem tys. puszek
z mięsem, które miały zapewnić pożywienie na trzy lata. Natomiast w wolnej chwili załoga mogła skorzystać
z biblioteki z ponad tysiącem książek lub pianoli z 50
utworami. Również prasa podtrzymywała powszechny entuzjazm i pisała, że ekspedycja jest skazana na
sukces. Zapomniano jednak o tym, że ostatnie słowo
zawsze należy do natury. Pod koniec lipca 1845 r. „Erebus” i „Terror” były po raz ostatni widziane na Morzu
Baffina przez załogę statków wielorybniczych. Od tego

Sir John Franklin, dowódca wyprawy

Statki wyprawy Franklina poszukujące Przejścia Północno-Zachodniego

źródło: domena publiczna

Celem wyprawy było odnalezienie Przejścia
Północno-Zachodniego, choć ostatecznie przyniosła ona jedynie śmierć. Po ponad 170 latach od
zaginięcia ekspedycji Franklina na ternie Arktyki,
wciąż do końca nie znamy wszystkich szczegółów
tej tragicznej eskapady.

Plakat oferujący nagrodę za pomoc w znalezieniu wyprawy

Ich zdaniem przybysze byli w marnym stanie fizycznym oraz psychicznym i posuwali się nawet do
aktów kanibalizmu. Jako dowód przekazali Rae wiele
drobnych przedmiotów należących do ekspedycji,
m.in. srebrny talerz z wygrawerowanym napisem „Sir
John Franklin”. Ostatecznie John Rae otrzymał połowę
wyznaczonej nagrody, a jego odkrycia potwierdzili
inni podróżnicy, którzy rok później odnaleźli kolejne
przedmioty na wyspie Montreal.
W marcu 1854 r. Wielka Brytania oficjalnie uznała
członków wyprawy za zmarłych i wstrzymała finansowanie dalszych poszukiwań. Mimo to lady Franklin
postanowiła z własnej kieszeni opłacić prowadzenie
poszukiwań, na czele których stanął Francis McClintock. William Hobson, jeden z jego zwiadowców, odnalazł notatki ukryte w kopcu na Wyspie Króla Williama,
porzuconą łódź ratunkową, dwa szkielety i sporą ilość
przedmiotów należących do członków ekspedycji.
Wciąż jednak nie było wiadomo, gdzie znajdują się
oba okręty i co stało się z pozostałymi uczestnikami
wyprawy. Kolejne przełomowe odkrycia miały miejsce dopiero kilkadziesiąt lat temu. W latach 80. i 90.
XX w. przeprowadzono szereg wykopalisk archeologicznych na Wyspie Króla Williama. Na ich podstawie
potwierdzono opowieści Inuitów o kanibalizmie. Pytanie brzmiało: co doprowadziło ich do takiego aktu
desperacji? Na postawie analizy kości marynarzy naukowcy wykryli w nich podwyższony poziom ołowiu.
Źródłem ołowianej trucizny były puszki z żywnością
oraz system destylacji wody pitnej. Okazało się, że
dostawca konserw umieścił w nich zepsute mięso
i niedbale zalutował je ołowiem. Do tego unikalny
system oczyszczania wody był najprawdopodobniej
wykonany w dużej części z ołowiu. Poprzez wodę pierwiastek wnikał do organizmów marynarzy i zatruwał
je. Co jednak stało się z okrętami? Dopiero we wrześniu
2014 r. na dnie Zatoki Królowej Maud Kanadyjczycy
namierzyli „Erebusa”. Natomiast dwa lata później u
wschodnich wybrzeży Wyspy Króla Williama odkryto
znakomicie zachowany „Terror”. Co ciekawe, obydwa
okręty znajdowały się w dużej odległości od siebie.
Na podstawie ponad 50 wypraw jesteśmy w stanie ogólnie odtworzyć przebieg wydarzeń ekspedycji
Franklina do kwietnia 1848 r., gdy Crozier wydał rozkaz
opuszczenia uwięzionych w lodzie statków i dotarcia
pieszo po lodzie do stałego lądu. Jednak ostatni etap
tragedii jest jedną wielką tajemnicą. Niesamowite
zimno, zatrucie ołowiem, szkorbut i inne choroby
w połączeniu z głodem sprawiły, że ludzie popadali
w szaleństwo i umierali. Ostatecznie żaden z uczestników wyprawy Franklina nie przeżył. Naukowcy wciąż
pracują nad rekonstrukcją ostatnich chwil życia załogi obydwu statków, chcąc odpowiedzieć na pytanie,
co tak naprawdę ich zabiło i dlaczego nie skorzystali
z pomocy Inuitów. Paradoksalnie, wyprawa Franklina
miała jeden pozytywny aspekt. Jej zaginięcie zainicjowało trwającą wiele lat akcję ratunkową, w trakcie
której odkrywcy nanosili na mapy nieznane wcześniej
miejsca. W ten sposób gruntownie poznano arktyczne
tereny Kanady. Przejście Północno-Zachodnie jako
pierwszy przepłynął Roald Amundsen w latach 19031905. Przeprawa okazała się jednak na tyle trudna,
że do dziś nie zyskała na popularności i okazała się
nieprzydatna do celów handlowych.
Jakub Raczkiewicz
właściciel portalu historycznego
„Śladami historii”
Źródła:
Historia powszechna. Tom 9 – Ekspansja Europy w XV
Wielkie zagadki przeszłości pod red. E. Wierzbickiej,
Warszawa 1996.
E. Brooke-Hitching, Złoty atlas, Poznań 2018.
K. Jóźwiak, W lodowej pułapce, Uważam Rze Historia
nr 6 (99) czerwiec 2020.
Więcej na www.sladamihistorii.pl
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Przekaż swój 1%
Zbliża się czas rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Jak zawsze, jest to okazja do wsparcia potrzebujących. Jak to zrobić wystarczy przekazać 1% swojego
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym
tych działających na terenie naszej gminy czy powiatu.
Podatnicy mają możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana
zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co
ważne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci
ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak
musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%
Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy
rozliczający się:
- poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła,
np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia
akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%,
- podatkiem liniowym,
- ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe
wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości,
kapitały pieniężne, prawa majątkowe.
Jak przekazać 1% podatku
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są
niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola
te wpisać należy:

- numer KRS organizacji
- przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji,
spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz
organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa). Podatnik, za którego deklarację wypełnia
i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy
1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu
przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako
informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie.
Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na
rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do
złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku
na OPP. W deklaracji rocznej podatnik może również
zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które
upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji
o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym
1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych
informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres),
w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
- wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
- przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku
publicznego (cel szczegółowy).
Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem
podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych
(pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać

i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.
Konkretny cel przekazania OPP
Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba
zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że
realizuje cele statutowe. Celem może być ratowanie
życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną
organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego)
wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła
w Limanowej), czy wsparcie danego pionu działalności
statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem
dzieci w szkołach). Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od
podatnika pieniądze. Organizacje, które są uprawnione
do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych
składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia
15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Listę organizacji można znaleźć np. na stronie
www.niw.gov.pl w zakładce OPP
Nie bądźmy obojętni, dzielmy się dobrem!
Oprac. MP

Apel Marszałka, Metropolity Katowickiego i ratowników
Kolejny dzień z rekordem zakażeń koronawirusem.
Marszałek województwa Jakub Chełstowski, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc i ratownicy katowickiego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
zwracają się z apelem do mieszkańców, by pozostali
w domach, bo tylko w ten sposób można najskuteczniej
przerwać transmisję coraz bardziej zabójczego koronawirusa. – Ilość ocalonych istnień, to wypadkowa naszej
świadomości. Bądźmy odpowiedzialni! – przekazują we
wspólnym stanowisku.
- Znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie związanym z epidemią koronawirusa. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że druga fala tej niezwykle groźnej dla zdrowia i życia pandemii uderzyła z podwójną siłą. Z jej skutkami boryka się w tej chwili cały świat, walka z wirusem jest
dziś bodaj największym wyzwaniem, z jakim musimy się
wszyscy zmierzyć. Stąd apeluję, by pozostać w domach,
ograniczyć możliwie wzajemne kontakty, stosować ścisłe
zasady społecznego dystansu. To nie jest właściwy moment na gromadzenie się w miejscach publicznych. Rozumiem, że mamy wiele problemów do rozwiązania, ale to
nie jest właściwy moment, by dokonywać tego gremialnie.
Dobro najwyższe – a takim przecież jest nasze zdrowie
i życie – winno stać ponad podziałami, ponad wszelkimi
poglądami. Dziś sprawą sumienia jest przede wszystkim
ochrona tego dobra. Nie mam wątpliwości, że łamiąc te
zasady, przyczynimy się do dalszego rozprzestrzeniania
się wirusa, czego efekty będą tragiczne. Zwracam się do

mieszkańców, polityków, samorządowców, wręcz do
wszystkich ludzi dobrej woli: zostańmy w domach, nie
przekraczajmy granicy prawa, którą jest potencjalne sprowadzanie zagrożenia epidemicznego na innych. Wielu
z nas, może tę chorobę przechodzić bezobjawowo. Ale
nieświadomie przenosząc je na osoby o obniżonej odporności, w tym na seniorów – stwarzamy im śmiertelne
zagrożenie. Nie doprowadzajmy jednocześnie do zapaści
w służbie zdrowia. Pamiętajmy, że pośrednio jesteśmy także odpowiedzialni za ludzi, którym powierzamy ratowanie
ludzkich istnień. Miejmy na względzie również ich dobro.
Wierzę w Wasz rozsądek i odpowiedzialność. Czekam na
dzień, gdy spotkamy się w lepszej rzeczywistości, wolnej
od choroby siejącej dziś grozę. Ale bez solidarności, wspomnianej już wzajemnej odpowiedzialności, nie pokonamy
niebezpieczeństwa związanego z COVID-19. Bądźmy tego
świadomi. Bardzo o to proszę! – apeluje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.
Szczególne słowa do wiernych skierował metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc: Bóg w swoim
miłosierdziu wychodzi nam zawsze na spotkanie. Niestrudzenie wzywa każdego z nas do tajemniczego spotkania
z Nim na modlitwie. Jedną z form modlitwy jest błagalna
prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość
naszej relacji z Bogiem oraz wiarę, że to On jest Panem
naszego losu i życia. Mając na uwadze aktualny kontekst,
w którym żyjemy, wzywam Was do modlitwy i postu w intencjach ustania pandemii, a także o pokój i ład społeczny

w naszej Ojczyźnie. Oddając Bożej Opatrzności nasze aktualne intencje i wzywając wstawiennictwa Matki Bożej
Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
życzę wam, Drodzy Bracia i Siostry, łaski zdrowia oraz
pokoju – pisze do mieszkańców województwa metropolita katowicki.
Ogromną pracę wykonują w tej chwili ratownicy
medyczni, znajdujący się na pierwszej linii frontu walki
z COVID-19. Karetki bez przerwy wyjeżdżają do wezwań
– coraz większej liczby chorych na koronawirusa. Ale
wszystko dzieje się na granicy wydolności systemu.
- Nie mamy chwili wytchnienia, właściwie co chwilę
jest ktoś potrzebujący pomocy. Jesteśmy o krok od utraty
wydolności. My już nie prosimy, my błagamy o to, aby ludzie zostali w domach, nie wychodzili, ograniczali kontakty ze sobą, a jeśli już muszą z kimś się spotkać, koniecznie
niech zachowują społeczny dystans. Tylko tak możemy
przerwać transmisję tego coraz bardziej zabójczego wirusa – przekonuje w bardzo emocjonalnym tonie Piotr
Szwedziński, jednej z ratowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
- Ile z nas zostanie w domu, tylu zdołamy potencjalnie
uchronić od zakażenia koronawirusem. Te liczby stają się
coraz bardziej dramatyczne, wręcz przerażające. Weźmy
sobie to do serca. Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa zależy
przede wszystkim od nas samych. Nie lekceważmy tego
– konkluduje Łukasz Pach, dyrektor katowickiego WPR.

Żorskie hospicjum im. Jana Pawła II prosi o pomoc
Od wielu lat żorskie hospicjum im. Jana Pawła
II niesie pomoc chorym, potrzebującym opieki mieszkańcom nie tylko Żor, ale i okolicznych miejscowości,
w tym również mieszkańcom gminy Suszec. Teraz, ze
względu na epidemię koronawirusa i małą ilość pacjentów, zarówno w opiece stacjonarnej, jak i domowej,
placówka nie otrzymuje pełnej kwoty z kontraktu NFZ.

Wprowadzone obostrzenia wymusiły wstrzymanie
odwiedzin w hospicjum, a to spowodowało, że wiele
rodzin nie zgłasza swoich bliskich do opieki. Także odczuwa się brak dochodów z organizowanych kwest,
biegów czy koncertów charytatywnych, które zawsze
znacząco zasilały budżet Hospicjum. Sytuacja finansowa
placówki jest bardzo trudna, a każda pomoc cenna.

Dlatego działacze stowarzyszenia oraz pracownicy
apelują o wsparcie. Na stronie internetowej www.hospicjumzory.pl uruchomiona została„wirtualna puszka”,
do której każdy chętny może wpłacić datek w dowolnej
wysokości. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na
funkcjonowanie hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.
Zachęcamy do pomocy!
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UKS Avatar podsumowuje sezon
Agata Sekta zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w jeździe indywidualnej na czas szkółek kolarskich.
Łucja Szramowska zdobyła tytuł Vice mistrzyni
polski w konkurencji BMX.
I wiele innych sukcesów które złożyły się na
historyczne zwycięstwo w klubowej klasyfikacji śląskiego Challenge.
Dziękujemy włodarzom gminy Suszec, miasta
Pszczyna, powiatu pszczyńskiego, sołectwa Kobielice,
dyrekcji szkoły Podstawowej w Kobielicach, fundacji
JSW, naszym sponsorom, rodzicom, wolontariuszom
i wszystkim, którzy przyczynili się do istnienia klubu
UKS Avatar.
Mamy nadzieję, że zawirowania związane z dotacjami na sport szybko się unormują i znów będziemy
mogli myśleć o kolejnym już sezonie 2021.
Dziękujemy naszym sponsorom, którzy mimo
swoich problemów zwiazanych z pandemią, wsparli
polskie kolarstwo. Są to: Martes Sport, Fundacja JSW,
Befared S.A., Vertex S.A., KROSS, Marmur – Dulemba,

Anrex, DźwigiCzorny, Auto Komis Foks, Optyk Karolina, Force Componentes, Activlab, BudMur, Powiat
Pszczyński, Moja Pszczyna, Gmina Suszec, Śląski
Związek Kolarski.
UKS Avatar

zdj. UKS Avatar

Czas na podsumowanie sezonu 2020.
Sezon „dziwny” pod wieloma względami, emocje
podczas rywalizacji oraz w związku z Covid-19, łzy
radości, gdy nasi zawodnicy zdobywali najwyższe
stopnie podium podczas Mistrzostw Kraju oraz smutku, kiedy przyszedł czas na kraksy. Mimo to – sezon
piękny!
Mikołaj Szulik zdobył tytuł Mistrza Polski ze
startu wspólnego i brązowy medal w górskich Mistrzostwach Polski, drugą część sezonu zasłużenie
jeździł z Orłem na piersi. Ta sama drużyna (Dawid
Sekta, Marek Filapek, Franek Kocur, Mikołaj
Szulik), która pomagała Mikołajowi w wyścigu ze
startu wspólnego, pod koniec września zdobyła tytuł
drugiej drużyny w kraju podczas Mistrzostw Polski
w jeździe drużynowej na czas, ustępując tylko zawodnikom z Akademi Michała Kwiatkowskiego z Torunia.
Franek Kocur w parze z Mikołajem zdobyli
trzecie miejsce podczas Mistrzostw Polski w jeździe
parami na czas.

Członkowie UKS Avatar

Gwiazdy polskiego kolarstwa wsparły młodych kolarzy

Emisja specjalnego odcinka programu „Jaka to
melodia?” odbyła się w sobotę, 14 listopada w TVP1.
Do udziału zaproszono polskie gwiazdy kolarstwa
– kolarza Czesława Langa (dyrektora Lang Team, organizatora Tour de Pologne), Martę Lach (Mistrzynię
Polski w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu
wspólnego z polskiej drużyny CCC-Liv) oraz Kamila
Małeckiego (zawodnika CCC Team). W finale Czesław
Lang odgadł tytuły wszystkich piosenek, dzięki czemu na konto zbiórki na rehabilitację Łukasza i Franka
z UKS Avatar trafiło 14 130 złotych.
- Wspólnie z Panem Czesławem i Kamilem będzie-

my zbierać pieniążki na rehabilitację i sprzęt dla młodych kolarzy Łukasza i Franka z UKS Avatar. Chłopcy
niedawno ucierpieli w wypadku. Nie obejdzie się bez
kolarskich ciekawostek! Będzie wspaniała zabawa! Zapraszam Was do oglądania i kibicowania! Mamy jeden
szczytny cel – pomóc naszym młodym następcom jak
najszybciej wrócić na rower! – pisała na swoim fanpage'u Marta Lach przed emisją odcinka.
Po wygranej władze klubu podziękowały za zaangażowanie i wsparcie:
„My również dziękujemy w imieniu Franka i Łukasza. To piękny gest dla naszych młodych kolarzy,
dzięki wygranej chłopaki, przejdą ostanie zabiegi,
a po odbyciu rehabilitacji miejmy nadzieję będą mogli przystąpić do sezonu 2021!
Panie Czesławie, rzutem na taśmę wygrał Pan
główną nagrodę i wspólnie z Martą i Kamilem zebraliście 14 130 zł. Dziękujemy!”
To piękny gest i realna pomoc ze strony spor-

towców. Franek i Łukasz otrzymują wiele pomocy
i wsparcia – zarówno od mieszkańców Kobielic, jak
i zaprzyjaźnionych firm, instytucji oraz kolarskiego
świata. Brawo za takie inicjatywy!
Oprac. MP

zdj. Archiwum prywatne

W listopadzie w jednym z odcinków programu „Jaka to melodia?” wystąpili Czesław Lang,
Marta Lach oraz Kamil Małecki. Gwiazdy walczyły
o pieniądze na rehabilitację i sprzęt dla kolarzy
z kobielickiego klubu UKS Avatar, którzy w czasie
wakacyjnego wyjazdu ucierpieli w wypadku.

Mistrzowie wzięli udział w programie

Finał WOŚP przesunięty
Nie 10 stycznia, a 31 stycznia 2021 roku odbędzie się tegoroczny finał WOŚP. Przeniesiono
go ze względu na narodową kwarantannę oraz
obostrzenia związane z padnemią.
Informację na ten temat przekazał Jurek
Owsiak – Prezes Zarządu Fundacji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy:
Kochani!
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
była gotowa, by 10 stycznia po raz 29. grać nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie. 1362 Sztaby, mimo
pandemii, bardzo, bardzo wiele osób chciało z nami
grać. Pokonaliśmy mnóstwo różnych przeciwności,
aby zorganizować Sztaby, i nadal jesteśmy gotowi,
jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać
pieniądze, aby ratować zdrowie i życie Polaków.
Kiedy mówię do Was te słowa, w tym momencie, na naszym koncie jest ponad 1 174 000 złotych,
a przecież w starej wersji mieliśmy jeszcze kilka tygodni do rozpoczęcia naszego grania, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, razem z 80 Sztabami, które
są rozsiane po całym globie. Gramy na wszystkich
kontynentach - gramy, jesteśmy.
Chciałbym wszystkim zakomunikować, że
zmieniliśmy datę naszego Finału – będziemy grali
31 stycznia!
Pamiętam jak kiedyś, kilkanaście lat temu,
kiedy Polskę nawiedziły powodzie, zmieniliśmy

termin naszego Najpiękniejszego Festiwalu Świata.
Festiwal się odbył. Mało tego, ten nowy termin okazał
się bardzo, bardzo dobry dla festiwalu.
Jesteśmy tak skonstruowani, że bierzemy wszystkie takie przeciwności na klatę i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań. Bardzo cieszymy się, że 120
000 wolontariuszy gotowych grać, gotowych być
razem z nami, będzie robiło wszystko, aby to nasze
hasło – WYGRAMY – było nie tylko nadzieją, że wygramy z koronawirusem, ale żeby to było hasło, które
mówi o tym, że dajemy sobie radę, że jesteśmy razem,
że grając z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
tworzymy społeczeństwo obywatelskie.
Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie
wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym.
Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem.
W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem – zróbmy to. Przetrzymajmy to. Ale 31 stycznia, ostatniego
dnia stycznia 2021 roku będziemy znowu razem ze
sobą. Już jesteśmy – nasze puszki już stoją w bardzo
wielu miejscach. Nasi wolontariusze są gotowi, aby
zagrać po raz 29-ty.
1,3 mld złotych do tej pory wydanych na sprzęt
medyczny, na nasze programy medyczne. To pokazuje, że potrafimy sobie dawać radę i pandemia, która
wybuchła na początku tego roku, także pokazała,

że my razem, obywatele, wzięliśmy sprawy w swoje
ręce i potrafiliśmy skutecznie z nią walczyć. Bądźmy
także skuteczni teraz, liczmy na siebie, bądźmy ze
sobą! 31 stycznia gramy w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zróbmy wszystko, aby hasło wygramy, było
tym hasłem, które jednoczy nas wszystkich. Ludzi
dobrych, ludzi, którzy patrzą na nasz kraj z optymizmem, którzy chcą, aby ten kraj był szanowany
wszędzie na całym świecie. Póki co, grając z Orkiestrą
na całym świecie, słyszeliśmy bardzo wspaniałe opinie na nasz temat. To jesteśmy właśnie my, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Ściskam Was bardzo serdecznie, dziękuję za zrozumienie, bądźcie razem z nami – 31 dzień stycznia,
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gramy, bo gramy do końca świata i jeden dzień
dłużej.
A wygrywamy, bo gramy z sercem.
Dziękuję bardzo!
Fundację można wspierać wpłacając na jej
konto środki, licytując przedmioty wystawione na
Allegro, biorąc udział w rozmaitych akcjach. Wspierajmy się w tych trudnych czasach i udowodnijmy
znów, że pomaganie ma wielką moc.
Oprac. MP
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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

Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że, wzorem lat ubiegłych, w związku
z działaniami prowadzonymi w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, Śląski
Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat
informujący o bezpłatnym numerze, pod którym
od 1 listopada 2020 r. można uzyskać informację
o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego oraz o numerach telefonów
alarmowych.
Zachęcamy do korzystania i pomocy bezdomnym.
GOPS Suszec

Wyjątkowy rowerowy
kalendarz braci Godziek
Szymon i Dawid Godziek – pochodzący z Suszca
mistrzowie BMX i MTB – postanowili wesprzeć Maciusia Cieślika w walce z SMA i przekazać do sprzedaży wyjątkowy kalendarz na 2021 rok. Wydawnictwo zawiera najlepsze zdjęcia braci z zawodów serii
Crankworx oraz Red Bull Rampage.
Kalendarz Godziek Brothers został zaprojektowany przez Saturday&Summer, a wydrukowany
przez Antex z Sobótki. Do zestawu dołączony jest
biały cienkopis do notowania. Kalendarze wydrukowano w grudniu. Cały dochód ze sprzedaży bracia
Godziek przekażą na konto Maciusia w fundacji
siepomaga.pl.
To cenna inicjatywa, przybliżająca małego wojownika z Jankowic do otrzymania najdroższego leku
świata.
Oprac. MP

Poszukiwani wolontariusze
do pracy w domach pomocy
społecznej
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie poszukuje wolontariuszy gotowych
do pomocy.
Chodzi o osoby, które mogłyby podjąć pracę
lub wolontariat w domach pomocy społecznej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej
zmniejszeniem się liczby personelu.
- W obecnej chwili sytuacja w placówkach jest stabilna. Trudno stwierdzić jednak, co będzie jutro, czy
za kilka dni, stąd w związku z rozprzestrzenianiem się
epidemii poszukujemy dodatkowej pomocy – mówi
Joanna Czakańska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. Zainteresowane
osoby proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie pod numerem
tel. 32 449 01 45, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej: joanna.czakanska@pcprpszczyna.pl.
Powiat Pszczyński

Uwaga na osoby powołujące
się na urząd gminy
W związku ze zgłoszeniami i zapytaniami od
mieszkańców uprzejmie informujemy, że Gmina
Suszec nie upoważniła żadnej z firm do oferowania
instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom gminy.
Samorząd lokalny nie udzielił również w tym
zakresie żadnych rekomendacji, a docieranie do
potencjalnych klientów jest wyłączną sprawą działających na rynku firm.
Powoływanie się na Urząd Gminy w tym
temacie jest nieuprawnione.
UG Suszec

Już nie trzeba wozić prawa jazdy
Weszły w życie przepisy wprowadzające ułatwienia dla właścicieli pojazdów i kierujących
pojazdami oraz uproszczenia w procedurach
związanych z rejestracją pojazdów.
Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego,
kiedy brak miejsca na pieczątki
Od 4 grudnia 2020 r. w przypadku braku miejsca
na pieczątki ze stacji diagnostycznej potwierdzającej
ważność badań technicznych, nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ustawodawca
przewiduje możliwość wyrobienia nowego dokumentu, jeśli kierowca wyrazi taką wolę.
Prawo jazdy on-line
Od 5 grudnia 2020 r. kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy zostali także zwolnieni
z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania
dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy podczas
kontroli drogowej będą sprawdzane w centralnej
ewidencji kierowców.

- Co ważne, w myśl przepisów zwolnienie z wożenia przy sobie prawa jazdy nie oznacza, że znika
obowiązek posiadania prawa jazdy, jako dokumentu
uprawniającego do kierowania pojazdem. Już teraz
kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. 5 grudnia wejdzie
w życie możliwość jazdy bez blankietu w kieszeni –
mówi Grzegorz Kuś, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie.
Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania
Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek
właściciela, również przez starostę właściwego ze
względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także
czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela
w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego
zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.
Powiat Pszczyński

Kącik poezji
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***
W pokoju, na puchatej kanapce
Wśród poduszek i narzutek
Leży sobie kot.
O, kotek? Puszek!
A jaki, jaki, jaki?
A taki, taki, taki,
Że czarniejszy nigdy nie był żaden MIAU

A pod kanapką tą, jak pod chmurką
Też leży, popatrz, kot!
O, kocię! Mruczek?
A jaki, jaki, jaki?
A taki, taki taki,
Że można by tu głośne rzec
A PSIK!
Oliwia Skaźnik
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Od stycznia wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej
W czasie pandemii komunikacja liczy straty.
Coraz wyższe koszty komunikacji, drastyczny spadek liczby pasażerów i ponad dwukrotnie
więcej gapowiczów. To główne powody podwyżki cen biletów MZK.
Sytuacja komunikacji autobusowej, nie tylko
w naszym regionie, zmieniła się diametralnie. Obowiązujący od marca reżim sanitarny w pojazdach,
limity pasażerów i ograniczenia mobilności mieszkańców, spowodowały drastyczny spadek wpływów z biletów. Na domiar złego, ze zdwojoną siłą
uaktywnili się podróżni jadący bez ważnego biletu.
W ostatnich trzech miesiącach liczba gapowiczów
się podwoiła.

W tej sytuacji organizatorzy komunikacji autobusowej w całym kraju nie zastanawiają się, czy
podnieść ceny biletów, ale jak wysoka ma być skala
wzrostu. Zarząd MZK zdecydował o podwyżce wynoszącej średnio ponad 10 procent.
Wzrost kosztów spowodowanych pandemią
SARS-CoV-2 nie jest jedynym obciążeniem dla budżetu MZK.
– Przypomnijmy, że stawki wypłacane firmom
przewozowym za przejechany kilometr trasy są co
roku waloryzowane, a więc wzrastają ze względu m.in.
na ustawowy wzrost wynagrodzeń, inflację czy ceny
paliw. W okresie pandemii, gdy wpływy ze sprzedaży
biletów spadły o blisko 60%, zbilansowanie budżetu

jest bardzo trudne, a finansowe możliwości gmin
tworzących Związek są coraz bardziej ograniczone –
wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy MZK
Jastrzębie.
Przypomnijmy, że bilety można nabyć nie tylko w 120 punktach na terenie 14 gmin, ale także
skorzystać z opcji BILET NA TELEFON. To najkorzystniejsza cenowo opcja zakupu. Bilet nabyty u
kierowcy to wariant najdroższy.
W przypadku biletów spersonalizowanych
(tzw. biletów imiennych) warto skorzystać także
ze strony: E-BILET, gdzie można m.in. uzupełnić
konto.
MZK Jastrzębie

Z kompostownikiem mniej za śmieci
komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację ze
zmianą od stycznia należy złożyć najpóźniej do 10
lutego 2021 r.
W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymienione zostały przesłanki,
powodujące utratę prawa do zwolnienia, które
następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata
zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca,
w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:
1. nie posiada kompostownika przydomowego
lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania
oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji
wskazanych w deklaracji.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego

zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest
w Urzędzie Gminy Suszec oraz na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: www.bip.suszec.iap.
pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html
UG Suszec

Źródło: Pixabay

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady.
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie
odpadami zostało wprowadzone nowelizacją ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
W Gminie Suszec zmiany wejdą w życie od
1 stycznia 2021 r.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego
zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie.
Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel
nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu
kompostownika przydomowego i kompostowaniu
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który
składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Kompostownik się opłaca

Program „WSPIERAJ SENIORA” 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że przystąpił do programu „WSPIERAJ
SENIORA” 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu jest
zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70
lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze,

środki higieny osobistej.
Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy
Korpus Seniorów pod numer telefonu 22 / 505 11
11. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 21.00.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje
prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje

się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie
i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów
podstawowej potrzeby.
Koszty zakupów pokrywa Senior. Wobec
powyższego apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali
się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu
tel. 32 / 449 30 81.
GOPS Suszec

Koronawirus – informacje dla seniorów

KORONAWIRUS

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych

Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki,
załatwianiu spraw urzędowych.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce
Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.
W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/stopcovid

październik 2020 r.

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

www.systempol.pl

Używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu min. 60%.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa.

Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie

Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu
lub środka dezynfekcyjnego.

Regularnie dezynfekuj telefon

Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem
dezynfekującym.

Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków

Ogranicz dzielenie się posiłkami. Nie pij z jednej butelki.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj, aby w Twojej diecie były warzywa i owoce.
Unikaj przetworzonej żywności.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych.
Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.

www.gov.pl/stopcovid

październik 2020 r.

Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
min. 60%.

Tel. 513 611 500

Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych

W środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego
dystansu nie jest możliwe.

