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W numerze:

Listopad – miesiąc wolności
Choć inaczej niż w minionych latach, w tym roku
także obchodzimy Święto Niepodległości – najważniejsze święto narodowe. Z tej okazji tradycyjnie odbędzie
się msza święta, upamiętniająca to ważne wydarzenie,
a pod pomnikiem przy kościele p.w. św. Stanisława zostaną złożone kwiaty.
Choć nie będziemy mogli się zgromadzić tak
licznie, jak zwykle podczas tej uroczystości, my także

uczcijmy rocznicę odzyskania niepodległości.
Niech 11 listopada będzie okazją do chwili refleksji
i zadumy nad pojęciem wolności, do rozmów o historii
naszego kraju.
Niech nasze domy przyozdobią biało-czerwone
flagi i symbole narodowe, a my, chociaż osobno, szczególnie zjednoczmy się w tym dniu, wspominając tych,
którzy oddali życie za nasz kraj.
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W całej historii to ekosystemy zapewniały sobie
nawzajem przetrwanie – i to się nigdy nie zmieni,
przynajmniej w świecie, jaki znamy i mamy. Pozostaje
liczyć, że w końcu zmądrzejemy i zaczniemy się kierować mądrością a nie przemądrzalstwem, bo tylko
ona może nam zapewnić przetrwanie. Musimy mieć
odwagę przyznać się jako cała cywilizacja do swojej niewiedzy. Istnieje wielka potrzeba odkłamania
naszego życia w wielu dziedzinach. Przekonanie,
jakim się kieruje od „Oświecenia” nasza „cywilizacja
zachodnia”, musi wygasnąć. Rozwój wiedzy nie tylko
nie wyjaśnił żadnych zagadek tego świata, ale wręcz
przyczynia się do zagłady istoty ludzkiej. Hasło oświecenia „Myślę, więc jestem” pogrąża się w gruzach.
Nie tylko my wielcy mądrzy nie odszyfrowaliśmy ani
w promilu przeogromnego kosmosu bez granic, ale
i świata cząstek. Mnożymy ciągle hipotezy, coraz to
inne. Spekulujemy w tę czy inną stronę. Wszystkie
problemy, które są, będą narastać, bo wynikają z myślenia „tu i teraz”. Eksploatację ziemi wypaczono, co
prowadzi do jej zdławienia. Nie potrafimy z małej
substancji wytworzyć żywej komórki czy wirusa, a już
jesteśmy kompletnymi laikami, aby choćby wysunąć
hipotezę, jak powstało życie. Ale swoje mądrości,
które są niczym innym jak fałszem, fabułą, dalej głosimy. Obecnie w życiu Polaków i nie tylko prawda,
fakty nie mają znaczenia, liczy się fabuła, na którą
jesteśmy podatni.

koronawirusie itd., nie mając zielonego o tym pojęcia.
Ale oni nie wiedzą, że nie wiedzą, bo tym cechuje
się przemądrzałość. Dziś nawet ministrant, który
nie umie dobrze trzymać dzwonków, wie lepiej od
papieża, jak kierować kościołem. Mamy wysyp teologów w każdej dziedzinie. O wojnie dużo mówią
ludzie, którzy nigdy niczego w życiu nie przeżyli, co
najwyżej zobaczyli coś z ekranów i tabloidów. Niestety bez przemiany jednostki, każdego z nas, nie da
się przemienić, naprawić świata, a zepsuto bardzo
dużo. To globalne zagrożenie wirusem COVID-19
nam uzmysławia, że nikt nie uratuje się sam. Skutki
kolejnych chorób nadchodzą, nie tylko zdrowotnych,
ale w każdej dziedzinie, a to, czy je wreszcie zaczniemy
leczyć, a wiadomo leczenie jest zawsze droższe od
zdrowego stylu życia, zależy od nas. COVID-19 to jedna
bardzo mała z wielu nieodpowiedzialności całych społeczeństw. Obyśmy nie przegrali na wszystkich frontach, bo na tym małym ponosimy ogromne straty i nie
wiemy, jak to się skończy. Kreślona jeszcze nie tak dawno wizja Polski 2050 czy „Świata w samych kolorach”,
legły w gruzach, bo nie były poparte realiami. Oparte
były, tak jak zawsze, na fałszywych założeniach. Dziś
mały wirusik utrudnia nam nawet oficjalne uczczenie
pamięci zmarłych, pamięci naszych bohaterów, obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.
Mamy wolną ojczyznę. Drogę do Niepodległości
znaczyły pobojowiska. Pokazują to mogiły rozrzucone po wszystkich kontynentach. Nasi przodkowie
umierali na polach bitew z odnoszonych ran, głodu
i zimna, w katakumbach carskich, wilgotnych więzieniach czy od kul plutonów egzekucyjnych.
W 1918 roku to oni odwalili kamień z grobu,
bo Polska była w grobie. Dziś patrząc na rzeczywistość
coraz to bardziej odczuwamy, że to morze krwi też
może pójść po raz kolejny na marne. Dziś nie jesteśmy
potęgą gospodarczą, a kopciuszkiem, choć niektórym
się tak wydaje (dług przekracza grubo ponad bilion),
ale i roztrwaniamy w tempie błyskawicznym to, co
budowali przez wieki nasi ojcowie – „potęgę duchową”.
Niedługo pozostaniemy nadzy i goli. Nie będziemy
mieć nic. Nasz chrześcijański świat się już praktycznie
rozpada. Tu nie chodzi o LGBT. Większość już nie myśli po chrześcijańsku. Ośmieszają religię sami jej wyznawcy. Świat był dziki. To cywilizacja chrześcijańska,
chociaż też ma niejasne okresy w historii, dała światu
początek humanizacji życia i społecznej wrażliwości
na drugiego człowieka. Obecne podziały, „walki plemienne” między sobą, warcholstwo, nieustanne kłótnie rozdzierają nas tak, jak to było już w latach, kiedy
traciliśmy wolność. Roztrwaniamy to, co wywalczyli
ojcowie. A w dzisiejszym trudnym świecie tylko jako
rozumiejąca się wspólnota możemy być potężniejsi
od innych, proces przeobrażeń przejść łatwiej. Cena
polskiej wolności, którą odzyskaliśmy w 1918 roku,
ma szczególną wartość w obecnych trudnych czasach
w świecie, w którym bezwzględne przeciągane liny
pomiędzy państwami obecnie zaczęło się za sprawą
problemów gospodarczych, kulturowych na dobre.
Ci, którzy myślą, że cisza i wygoda, spokój, nienaruszona drzemka i niezamącona radość dalej będą
trwały, są w głębokim błędzie. Żadne społeczeństwo
nie jest jednością. Obok heroizmu jest i zaprzaństwo,
obok wysiłku ducha pojawia się bierność, uległość
i wiele innych wad. Ważne jest to, co bierze górę,
co zwycięża, co formuje ten najistotniejszy bieg historii. Bądźmy świadomi naszej wolności i niech te
najlepsze cechy wezmą górę. W okresie świątecznym,
kiedy będziemy składali sobie życzenia, niech one
będą szczere i niosą nadzieję. To, że będzie inaczej,
muszą nastąpić zmiany – to jest pewne, ale nie musi
być gorzej. Jeżeli dobro zwycięży nad złem, które się
w świecie szerzy i będziemy się kierować mądrością
naszych przodków, to możemy być spokojni o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
Wójt Marian Pawlas

Świat w odwrocie
Początek jesieni 2020 roku nie nastraja nas optymistycznie. Czarny pandemiczny łabędź daje o sobie
znać, powoduje gigantyczne perturbacje nie tylko
w naszej gospodarce i życiu codziennym, ale na całym świecie. Cała ludzkość stoi przed ogromnymi
wyzwaniami, kto wie czy nie największymi w ostatnich dziesiątkach lat. Zaprojektowanie przyszłości
obecnie jest bardzo ryzykowne, gdyż problemów,
do których doprowadziliśmy, nie da się rozwiązać
szybko, trzeba się nauczyć z nimi żyć i rozwiązywać je
etapowo. Musimy się zmierzyć z niezbędnymi zmianami. Czekają nas głębokie rzeczywiste wyzwania
i rozłożone na lata trudne procesy. Oderwanie się od
stereotypów, zdefiniowanie na nowo naszego życia
będzie bardzo trudne, ale musimy się z tym zmierzyć.
W poprzednich wiekach świat był „luźniejszy” i możliwe były lokalne rozstrzygnięcia (konflikty). Dziś świat
jest „gęsty”, wszystko łączy się ze wszystkim.
To, czy gospodarka wojenna zagości w nas
na dłużej, to w dużej mierze zależy od nas samych.
To, że nie tylko my, ale świat ma kłopoty, które nabierają bardzo niebezpiecznego charakteru, wiemy,
odczuwamy już od paru lat, a mimo to ciągle ignorujemy coraz to dobitniejsze ostrzeżenia ze strony
przyrody i gospodarki. Nie chcemy sobie zdać sprawy, że w ciągu jednego życia ludzkiego w ostatnich
latach nastąpiły zmiany, które wcześniej dokonywały
się na przestrzeni tysięcy lat. Niestety przyniosły one
masę szkód, które wyrządził matce Ziemi nasz gatunek ludzki, które przerastają te wszystkie osiągnięcia,
a wręcz je przekreślają. To nie tylko inteligencja kompletnie nas zawiodła, ale egoizm, chciwość, ignorancja, a wręcz arogancja.
Pandemia COVID-19, która nas nagle zatrzymała
w biegu (dokąd?) i jednocześnie ograniczyła nasze
działanie, poruszanie się, przyczyniła się do tego,
że przyroda choć na chwilę trochę dostaje oddechu,
co objawia się choćby czystszym powietrzem w wielu
rejonach świata, mniejszej ilości śmieci itd. Ta pandemia, jeżeli nam tego nie uzmysłowiły poprzednie kryzysy, wyznacza nam wyraźnie kierunek bezwzględnej
zmiany dotychczasowych nawyków i konieczność
budowy nowych. Obecnie przegrywamy jako cywilizacja ziemska na wszystkich frontach, chociaż
na wirusa są zwrócone wszystkie oczy i na jego zwalczanie zużyto wszystkie siły. A jest to naprawdę dla
świata mały epizod. Problemy są o wiele większe.
Prawdziwym dramatem były i są tak naprawdę spekulacje finansowe w całej gospodarce światowej, które
spowodowały i dalej sieją niewyobrażalne spustoszenie. Potężnemu lobby finansowemu dano klucz do
naszego losu. Możliwość drukowania pieniędzy „dla
dobra ludu” i zadłużenie kolejnych pokoleń, niewyobrażalne zniszczenia bioróżnorodności, środowiska, doprowadziły do rabunkowej gospodarki leśnej,
zwierzęcej itd., powodując, że na horyzoncie majaczy
zagłada naszej cywilizacji, jeżeli nie odwrócimy tego trendu. Techniczne, technologiczne osiągnięcia
i możliwości są niczym w stosunku do szkód, jakie
czynimy. Postęp nie zastąpi odwiecznej mądrości,
którą zignorowaliśmy. To, co obecnie się dzieje, ta
szalejąca agresja cywilizacji przemysłowej, przyczynia
się coraz to bardziej do zarysowującego się globalnego konfliktu. Pochód globalizacji zatrzymuje się
na naszych oczach, a może się nawet odwrócić. Rodzą
się nowe nacjonalizmy. Dodatkowo bogate kraje nie
są w stanie zatrzymać, postawić barier przed zdesperowanymi rzeszami ludzkimi z biednych krajów. Przez
4 mld lat istnienia życia na ziemi, co pokazują fakty
z historii, do masowego wymierania doszło 5 razy. To
obecny człowiek przyłożył rękę do ekologicznej ruiny,
zaciągnął dług wobec przyrody na długie lata i nie
chce go spłacić, a odsetki już przerosły nasze obecne
możliwości. Obecnie jesteśmy bardzo blisko tego
samego, gdyż zachwianie ekosystemów, zniszczenie
bioróżnorodności do tego prowadzi.

Marian Pawlas

Obecny styl życia naszej cywilizacji to nie „życie”,
ale bardzo niebezpieczne „nadużycie”. Co gorsza, to
spustoszenie czyni niewielu, którym się dobrze żyje.
Większość na świecie to biedacy. Postęp nie zastąpi
naszej mądrości. Człowiek cielesny, który zatriumfował, nienawiść wzajemna, pożądanie rzeczy, zazdrość,
budowanie życia na minach ludzkiej moralności, pozbawienie siebie zwykłej empatii, kult skrajnego indywidualizmu – to te bardzo niebezpieczne procesy
prowadzące do zagłady całej ludzkości, które ostatnio
przyspieszały. Trzeba pamiętać, że obecnie na Ziemi żyje prawie 8 mld ludzi, a jeszcze 100 lat temu
to było 2 mld. Sianie w czasie pandemii nieufności,
pchanie nas do nieposłuszeństwa – to kolejne bardzo
niebezpieczne dla cywilizacji światowej działania
nieznanych sił, które są zainteresowane podziałem,
kompletnym podporządkowaniem, zniszczeniem
gospodarek itd. Bardzo niebezpieczne obecnie jest,
że większość ludzi nie posiada podstawowej wiedzy na minimalnym poziomie, a za pośrednictwem
dzisiejszych środków przekazu puszcza w eter informacje, które innym służą za pewnik. Ciarki przechodzą po grzbiecie na myśl o tym ilu dyletantów,
wręcz głupków, dyskutuje o medycynie, górnictwie,
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Kontrola zbiorników i oczyszczalni przydomowych
Niewypełnienie dyrektywy ściekowej UE będzie
poszczególne kraje słono kosztować. Wiele krajów
europejskich już ponosi horrendalne kary, a wobec
Polski już wszczęto postępowanie. Karami środowiska jednak nie poprawimy, a jeszcze bardziej będziemy pogrążać się finansowo. Nie dziwmy się, ale
tego, czego naocznie doświadczamy w naszej szarej
codzienności, nie da się już tolerować, zachowania
naszej cywilizacji są głęboko nieodpowiedzialne. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to średnie skanalizowanie
gminy jest przeciętne i nie odbiega od średniej dla
Śląska. Średnia dla wielu obszarów Polski wynosi
50%, dla Śląska 37%.
Systemy kanalizacji zbiorczej najlepiej przyczyniają się do ochrony środowiska, jednak są one
kosztowne w budowie i utrzymaniu. Odpowiednio
duża koncentracja mieszkańców czy zakładów na danym terenie decyduje o koszcie jednostkowym 1 m3
ścieków, za których oczyszczanie się płaci. Niestety
zbyt rozbujałe plany przestrzenne, co dotyczy całej
Polski, są przyczyną, że ścieki są i będą bardzo drogie, bo koncentracja zabudowy większości obszarów
klasyfikuje się do rozproszonej. Za luksus przestrzeni
przyjdzie wielu nam słono płacić i nie dotyczy to tylko
kanalizacji. Aby budowa kanalizacji zbiorczej miała
uzasadnienie ekonomiczne i finansowe, wyliczono,
że minimalny współczynnik koncentracji nie może

być mniejszy niż 120 stałych czy czasowo przebywających mieszkańców na terenie tzw. aglomeracji
(czyli obszaru zamieszkałego) na 1 km planowanej
budowy sieci kanalizacyjnej. Poniżej tego współczynnika, szczególnie patrząc z punktu widzenia
ekonomicznego, nie ma uzasadnienia budowy sieci
kanalizacyjnej, choć trzeba stwierdzić, że z punktu
widzenia mieszkańca i środowiska jest to najprostsze pozbycie się nieczystości, ale z punktu widzenia
jego kieszeni już to tak nie wygląda. Przy tak niskiej
koncentracji zabudowy, każda rozbudowa sieci
to wzrost ceny 1 m3 ścieków, który będzie ponosił
mieszkaniec. Nasza gmina, jak wiele innych, mając
ten współczynnik koncentracji bardzo niski (o wiele
mniej niż 120) nie może liczyć na jakiekolwiek dofinansowanie z zewnątrz, które mogłoby w znaczący
sposób obniżyć koszty budowy kanalizacji zbiorczej.
Obecnie do już istniejącej kanalizacji gmina corocznie dopłaca prawie 2 mln zł do mieszkańców z niej
korzystających, co przy rysujących się problemach finansowych wszystkich gmin, może być nie do udźwignięcia w przyszłych latach. Pozostaje wielu z nas
jeszcze na dłuższy czas pozostać przy zbiornikach
bezodpływowych (szambach) czy przydomowych
oczyszczalniach ścieków na wielu terenach. Ale tu
są obowiązki.
Oczyszczalnie kanalizacji zbiorczej podlegają

kontroli urzędów wyższego szczebla, a zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe podlegają
kontroli wójta, organom gminy. Od 1 stycznia 2020
roku Prawo Wodne nakłada na gminy obowiązek
prowadzenia ewidencji w formie umożliwiającej przekazywanie w postaci elektronicznej informacji dotyczących gospodarki ściekowej do
instytucji zarządzającymi Gospodarką Wodną.
Dotyczy to:
1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli
i częstości ich opróżniania.
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu
kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z tych oczyszczalni.
Realizując obowiązek przepisów Urząd Gminy
rozpocznie kontrolę od grudnia 2020 roku, stosowania się mieszkańców do wymogu prawa. Będą
ją przeprowadzali inkasenci, posiadający stosowne
pełnomocnictwo przy odczycie liczników na wodę,
lub inne służby gminne. Mieszkańcy będą proszeni
o przekazanie informacji odnośnie eksploatowanych
szamb, posiadania umów na ich opróżnianie z firmą mającą uprawnienia do transportu nieczystości.
Prawo nakłada na każdego mieszkańca obowiązek
ochrony środowiska i posiadania niezbędnych dokumentów i okazywania ich na okoliczność kontroli.
UG Suszec

Dziękujemy Wam Drodzy Rolnicy
Tegoroczne Dożynki – Święto Dziękczynienia
za zebrane plony – odbyły się w innym niż dotychczas
nam znanym scenariuszu, bez masowych imprez. Podziękowanie wszystkim rolnikom razem z tymi, którzy
nad powstaniem chleba się mozolą, ludziom ciężkiej
pracy złożył Wójt Gminy Suszec po zakończeniu mszy
świętej dożynkowej odprawionej w ramach dożynek
gminnych w Radostowicach. W podziękowaniu za tegoroczne plony zostały również odprawione msze święte
w naszych sołectwach. W każdej uroczystości, ze względu na warunki sanitarne związane z epidemią, wzięła
udział limitowana liczba osób. Pomimo tych ograniczeń z obserwacji poczynionych w kościołach dało się
zauważyć podobną liczbę uczestników jak w latach
poprzednich. To pokazuje, że dla wielu – i dotyczy to już
naszych mieszkańców – dożynki to jest kolejny festyn,
na którym występują mniej czy bardziej znane gwiazdy,
dzień rozrywki! Nikt tego nie kwestionuje, że rozrywka
jest potrzebna, ale zatracamy to, co najistotniejsze –

dziękczynienie za chleb codzienny.
To w bochnie chleba jest zaklęte nasze życie i decyduje on o przetrwaniu nas wszystkich. Trzeba po raz
kolejny przypomnieć wielu sytym, którzy nie doceniają
pracy rolnika, że każda praca jest trudna, ale do pracy
na roli przywiązuje się szczególną wagę. To nikt inny,
ale rolnicy mają na co dzień do czynienia z tajemnicą życia ukrytą w symbolach ziarna i jajka. Wszystko
można wyprodukować, ale nie da się stworzyć ani ziarna ani jajka. W tych sprawach człowiek jest bezsilny
i zdany na naturę – i tak naprawdę człowiek nie ma
władzy. Warunki pogodowe, klimatyczne leżą poza
zasięgiem ludzkich możliwości, oczywiście poza jego
niszczycielską, szkodniczą działalnością dla przyrody.
W zbiurokratyzowanym, zmechanizowanym, skomputeryzowanym i coraz bardziej odczłowieczonym
świecie to jeszcze rolnik odczuwa, jak potrzebne jest
harmonijne współistnienie ze światem przyrody, dialog
i pełny szacunek, związek z naturalnym środowiskiem,

pilnowanie równowagi, respektowanie praw natury. Nie
da się bowiem funkcjonować wbrew prawom natury,
Ziemi się nie oszuka, a za bezmyślne działanie przyjdzie
słono zapłacić.
Praca na roli niesie za sobą wiele trudności i wymaga szczególnego uznania ze strony społeczeństwa. To
wielki wysiłek fizyczny i umysłowy. Te spracowane ręce
rolnika – i to każdego – zasługują na szacunek, godność.
Zrozummy choć w części dobrze to przesłanie
dożynkowego święta. Każdemu rolnikowi należy się
dziękczynienie, bo to on a nie kto inny od wieków
odpowiedzialnie wypełnia swoje zadania w świecie,
zapewniając chleb kolejnym pokoleniom. Jest to najbardziej sensowna praca ze wszystkich, jakie człowiek
wykonuje, bo jest to praca dla chleba. To właśnie tam
na polach, w złocistych łanach pszenicy, żyta rodzi się
powszedni chleb, tam zakodowane jest nasze życie.
Drodzy Rolnicy, z całego serca Wam dziękujemy.
UG Suszec

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze!
Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż
wyzdrowieć innym!
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą
wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je
w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie
i życie drugiemu człowiekowi!
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które:
- miały potwierdzony dodatni wynik badania
na koronawirusa,
- przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
- zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu
COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od
wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
- po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co
najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego
testu NAT,
- po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres

co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji,
- u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których
minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku
na obecność przeciwciał,
- są w wieku 18-60 lat,
- nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych
chorób,
- spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza,
- osocze mogą oddawać mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez transfuzji
w wywiadzie oraz osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.
Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela
się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza
nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40
minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650
ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?
Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250
ml i zamrażane.
W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał
neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza
się 200-400 ml osocza.
Jak działa terapia osoczem?
Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym
zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć
własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne
i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Terapia osoczem rekonwalescentów była już
wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach
wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV),
wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy
A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy
zakażeniach wirusowych.
Ministerstwo Zdrowia
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Rowy i przydomowe zbiorniki na deszczówkę
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia
2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) informujemy, że obowiązek utrzymania urządzeń wodnych w dobrym stanie
przez mieszkańców nie został zmieniony. Brak stałej,
systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych
i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach
deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania
posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają
nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska, powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są
nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale
również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecane. Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych,
w szczególności:
- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
- odmulanie dna koryt rowów,
- usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów
po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
- usuwanie wszelkich zatamowań,
- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.
Prace konserwacyjne powinny być prowadzone
każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz
w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności
porastającej koryta urządzeń. Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje art. 205 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze
zm.) – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej
działającej na terenie gminy lub związku spółek
wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna
działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego

związku spółek wodnych. Gmina może wspomóc
dotacją tylko Spółki Wodne. Nie może dofinansować
czyszczenia rowów osobom prywatnym, gdyż jest to
złamanie prawa. Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej
ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie
jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala,
w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych
korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Utrzymywanie rowu
(konserwacja) w szczególności polega na zapewnieniu
drożności rowu, obejmuje zatem: czyszczenie rowu
(w tym usuwanie śmieci) oraz koszenie trawy na zboczach rowu. Niewywiązywanie się z tego obowiązku
powoduje wyłącznie złe skutki, prowadząc między
innymi do podtopień.
Zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania rowu we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, stanowią wykroczenie
podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach
i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1120). Jednocześnie w dobie poszerzania
się zabudowy mieszkaniowej, bez budowy zbiorników
wodnych na deszczówkę przy każdej posesji, zarówno tej już istniejącej i przy nowych budowach, problemu nie rozwiążemy nigdy. Te zbiorniki mogą przyjąć
nadmiar wody w pierwszej fazie ulewnych deszczy,
a być niezwykle potrzebne w przypadku okresu suszy.
Przyczyną podtopień jest woda z naszych dachów –
i to wszystkich, utwardzonych placów, co powoduje
znaczne ograniczenie terenów, które by ją wchłaniały.
Za gospodarkę wodną odpowiadają indywidulanie
wszyscy mieszkańcy, bo to nikt jak tylko my sami przyczyniamy się do problemów, które nabierają niekiedy
wręcz katastrofalnego charakteru i są przyczyną szkód.

Nasza gmina nie ma terenów zalewowych i praktycznie może na całym terenie, oprócz Mizerowa
w dolinie Pszczynki, realizować budownictwo. Każdy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest uzgadniany z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi
za gospodarkę wodną. Każdy inwestor musi zwrócić
uwagę przy budowie domu na gospodarkę wodną,
a stali mieszkańcy dostosować się do zmienionych warunków wskutek ograniczenia powierzchni chłonnych
na swoich działkach. Problem wskutek różnych anomalii
pogodowych będzie narastał i to tylko od nas – mieszkańców – zależy, jak go rozwiążemy. Jak na razie to
sytuacja delikatnie mówiąc nie napawa optymizmem,
bo nawet składka w wysokości 30 czy 40 zł na Spółkę
Wodną dla wielu była problemem. Ignorowanie wielu
próśb i zachęt, aby przynajmniej w pewnym zakresie
mieć wpływ i kontrolę nad gospodarką wodną będzie
rodziło problemy. Gospodarka wodna to odpowiedzialność wszystkich mieszkańców, bo na posesje
każdego z nas spadają deszcze i niestety wpływają
do całego systemu. Zadowolenie z tego, że niektórym
się poszczęściło i posiadanie działki w lepiej usytuowanym miejscu i nie dostrzeganie problemu jako całości
jest zwykłym nieporozumieniem. Bez zmiany Prawa
Wodnego, dającego Gminom pełne kompetencje, a i zapewniającego środki na gospodarkę wodną, problem
będzie się pogłębiał, bo jak pokazuje dotychczasowe
doświadczenie, na wspólnotową solidarność nie ma co
liczyć i nie ma się co okłamywać, że ona zaistnieje. Gdy
istniały Spółki Wodne, to średnio 30-40% mieszkańców czuło obywatelski obowiązek i uiszczało składki,
a gdzie było te pozostałe 60%? Oczywiście ich woda
z dachów z posesji odpływała z powrotem do nieba,
i ścieki również.
UG Suszce

W niedzielę 4 października br. w na terenie hali
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu
odbyła się impreza „Football pisany na Niebiesko”.
Organizatorami byli wspólnie SFCR czyli Stowarzyszenie kibiców Ruchu Chorzów, Stowarzyszenie Football Project oraz Gmina Suszec. Na ten
event przybyło ponad 80 dzieci, które na początku uczestniczyły w spotkaniu z Krzysztofem Pławeckim, autorem literatury dziecięcej („100 lat
Niebieskiej Legendy”, „Niekrólewska wyprawa”).
Po spotkaniu z pisarzem bajtle przystąpiły
do zmagań sportowych – takich jak egzekwowanie karnych, żonglerka, strzał do celu, bieg

z przeszkodami i przeciąganie liny. Wszystkie dzieciaki, które przybyły na imprezę, dostały upominek,
a zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali
atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca.
Wśród zaproszonych gości pojawili się przede
wszystkim piłkarze Ruchu Chorzów: Łukasz „Ecik”
Janoszka, Tomasz Foszmańczyk, prezes Ruchu
Chorzów Seweryn Siemianowski oraz były zawodnik Niebieskich Mamia Dżikia.
Warto również odnotować, że podczas imprezy zebrano charytatywnie 944,5 zł dla znajdującego się w potrzebie Maćka Cieślika.
UG Suszec

źródło: UG Suszec

Football pisany na niebiesko

Udana impreza na hali sportowej

Sesja Rady Gminy
Pomimo stanu epidemii, naszym Radnym udało się
spotkać na dwóch Sesjach – we wrześniu i w październiku.
Kolejne drogi gminne
Podczas Sesji we wrześniu Radni zaliczyli kolejne
drogi do kategorii dróg gminnych. Są to ulice: ks. Żydka,
ks. Jerzego Popiełuszki, Bartnicza, Brylantowa i Deszczowa.
Apel do Prezesa Rady Ministrów
Radni wystosowali apel do Premiera z prośbą
o podjęcie kompleksowych działań zapewniających
rekompensatę utraconych dochodów przez Gminę
Suszec, z tytułu zmian w podatkach, dostosowania
wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych
kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii
na terenie Polski. Jak czytamy w tekście apelu: „Z oceny
skutków wprowadzonych regulacji prawnych wynika,
że Gmina Suszec uzyska znacznie mniejsze dochody,
co znacząco wpłynie na kondycję finansową gminy
oraz na możliwość finansowania zadań w obszarze
wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Dodając
do tego potrzeby stałego, zwiększonego finansowania

oświaty ze środków własnych gminy, to staje się jasne,
że wprowadzone zmiany w ocenie ogólnej zagrażają
systemowi finansowania polskich samorządów. […]
Odpowiadając za rozwój Gminy Suszec oraz warunki zamieszkania jej mieszkańców, jesteśmy zobowiązani do
zaapelowania do Rady Ministrów o pilne wprowadzenie
rozwiązań osłonowych skierowanych do samorządów,
które pozwolą na utrzymanie wysokich standardów ich
funkcjonowania i zapewnią niezakłócone wykonywanie
zadań publicznych.”
Stawki podatku od nieruchomości
Uchwalono stawki podatku od nieruchomości
na kolejny rok. Będą to:
- podatek od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł/m2; pod wodami powierzchniowymi – 4,99/ha; pozostałych (w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,50 zł/m2, za wyjątkiem
gruntów pod drogami oznaczonymi symbolem „dr”
– 0,40 zł/m2; niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji – 3,28 zł/m2;

- podatek od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,85 zł/m2 powierzchni użytkowej; związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,60 zł/m2
powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym – 11,62
zł/m2; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
– 4,60 zł/m2; pozostałych – 7,40 zł/m2;
- podatek od budowli: sieci wodociągowej o średnicy rur 300 mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 0,20% ich wartości; sieci
kanalizacji sanitarnej wykorzystywanej do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 20% ich wartości.
Radni pytają
Radni pytali m.in. o rekultywację terenów w okolicy ul. Na Grabówki w Suszcu, potencjalne instalacje
fotowoltaiczne na terenach hałdy, remonty cząstkowe
dróg, chodnik pomiędzy Suszcem a Kobielicami, remont mostu na ul. Piaskowej w Suszcu, zmianę godzin
Sesji rady Gminy.
MP
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Sezon grzewczy rozpoczęty – uważajmy na zabójczy czad
Przed nami długi okres jesienno-zimowy, a co
za tym idzie palenie w kominkach, piecach czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety,
co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne
żniwo. Zróbmy wszystko, aby w tym roku właściwie
zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą. Policjanci ostrzegają też przed oszustami, którzy mogą wykorzystać ten czas, oferując
nam do sprzedaży urządzenia chroniące, tzw. „czujki”,
w rzekomo korzystnych cenach.
Problem z czadem narasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy dogrzewamy się paląc
w kominkach czy piecach. Zaczadzenia przeważnie
wynikają z niewiedzy, a sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Tak naprawdę
niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały
się bardziej bezpieczne.Przede wszystkim w domu
lub mieszkaniu warto zainstalować czujkę tlenku
węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych
w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia
w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa
w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia

oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Pamiętajmy, że tego typu czujki powinny
znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem
kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami
wody, w kotłowniach, garażach oraz warsztatach.
Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Mamy

wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru.
Błędem jest instalowanie czujek przy oknie, kratkach,
przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt
zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane ustawienie
czujki może negatywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Jeżeli nie mamy możliwości zainstalowania
czujki tlenku węgla, pamiętajmy o częstym wietrzeniu pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia
grzewcze. Róbmy to szczególnie przed snem, kiedy
mamy przed sobą perspektywę przebywania kilku
godzin w zamkniętym pomieszczeniu razem z urządzeniami grzewczymi.
Policjanci ostrzegają również przed oszustami,
którzy mogą wykorzystać ten czas, proponując nam
do sprzedaży tzw. „czujki”, w rzekomo korzystnych
cenach. Takie urządzenie najlepiej zakupić w sklepie,
wówczas mamy gwarancję, że urządzenie będzie
sprawne i będzie spełniało swoją funkcję.Pamiętajmy o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właściwie zabezpieczmy nasze domy
i mieszkania, pozwoli to ochronić nasze życie oraz
życie naszych bliskich.
KPP Pszczyna

Zero tolerancji wobec niestosujących się do obostrzeń
Od soboty 10 października w całym kraju
wprowadzona została „żółta strefa”. Powrót do
wzmożonych obostrzeń spowodował konieczność podjęcia działań także ze strony policjantów powiatu pszczyńskiego. Tylko w weekend
10-11 października mundurowi ujawnili łącznie
ponad 80 przypadków niestosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Przypominamy,
że za lekceważenie tych restrykcji grozi mandat
do 500 zł. Pamiętajmy także, że wprowadzone
ograniczenia podyktowane są ochroną zdrowia
i życia nas wszystkich.

Trwa walka z pandemią koronawirusa. Podczas październikowego weekendu nie obyło się
bez mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie
do sądu. Na terenie powiatu można było zauważyć
zwiększoną liczbę policjantów. Policjanci podjęli
ponad 50 interwencji związanych z przypadkami naruszenia obowiązku zakrywania ust i nosa. Nałożyli
36 mandatów karnych oraz skierowali 9 wniosków
o ukaranie do sądu.
Przypominamy także, iż osoba, która odmówi
zakrycia ust i nosa, będzie musiała posiadać ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument

potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju,
zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu
albo odkryciu ust lub nosa.
Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią
pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa
i częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się
odpowiedzialnością za siebie i innych.
KPP Pszczyna

Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od
1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu
1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie
jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada
na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również
wynika on z rekomendacji FAO, zawartychw dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy
2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny
Spis Rolny odbył się w 2010 r.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu
Rolnego:
- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach
domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
- dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
- analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa
w kolejnych latach.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

- osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR
2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
- użytkowników gospodarstw rolnych;
- rodzaju użytkowanych gruntów;
- powierzchni użytkowanych gruntów;
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
- pogłowia zwierząt gospodarskich według grup
wiekowo-użytkowych;
- rodzaju budynków gospodarskich;
- liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
- nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
- poprzez samospis internetowy przeprowadzony
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej
na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl;
- telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99;
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
- bezpośrednio w wywiadzie udzielonym
w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa
rolnego;

- korzystając – w przypadku braku dostępu do
Internetu – ze stanowiska komputerowegow siedzibie
gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS
badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem
wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu
o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane
przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych
informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej
niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie
następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka,
a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawieńi
analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów
do badań statystycznych prowadzonych przez służby
statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są
na stronie www.spisrolny.gov.pl.
UG Suszec
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Ruszyła przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Przebudowa mostu to potężne zadanie logistyczne, związane m.in. z wprowadzeniem tymczasowego ruchu pociągów, nową trasą dla autobusów
i objazdem dla wszystkich pojazdów, które w trakcie przebudowy nie będą mogły poruszać się tym
fragmentem ul. Piaskowej. Nowa organizacja ruchu
została wprowadzona końcem września. Dla pieszych
wykonano tymczasową kładkę.
- Ekspertyza techniczna wykazała utratę nośności tego obiektu mostowego. Początkowo most
został zamknięty, ale kolejna zlecona przez nas analiza wykazała, że po ograniczeniu skrajni i tonażu,
ruch pojazdów może zostać przywrócony. To bardzo
kosztowna przebudowa. Możemy do niej przystąpić

dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu
– mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu
Pszczyńskiego.
Przebudową zajmuje się wybrana w drodze
przetargu Eurovia Polska S.A. Zadanie pochłonie
niemal 2,4 mln zł. Wykonawca rozbierze płytę pomostową i wykona nową, naprawi podpory, odbuduje nawierzchnię jezdni i chodników, zajmie
się także systemem odprowadzania wód. Prace
powinny zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku. Na przebudowę wiaduktu powiat pszczyński pozyskał dofinansowanie z rezerwy ogólnej
Ministerstwa Infrastruktury w wysokości niemal
1,2 mln zł. Pozostałą część sfinansuje powiat ze
swojego budżetu oraz dzięki współpracy z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi. Wcześniej
ze środków powiatu pszczyńskiego oraz gminy
Suszec został wykonany projekt przebudowy. Ulica
Piaskowa stanowi dojazd do terenów po kopalni

„Krupiński”. Terenami są zainteresowani kolejni inwestorzy, a zachowanie przejezdności drogi ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego
w tym miejscu.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiot Pszczyński

Do połowy przyszłego roku zostanie przebudowany obiekt mostowy w ciągu ul. Piaskowej
w Suszcu. Nowa organizacja ruchu została wprowadzona końcem września.

Przekazanie obiektu wykonawcy

(Nie)mały wojownik Maciuś
wieku już dawno biegają, my walczymy, żeby umiał
samodzielnie utrzymać główkę.
Zolgensma – mówi się, że jest to najdroższy
lek świata, bo kosztuje ponad 2 miliony dolarów.
Na szczęście od kilku tygodni można go podać również w Lublinie, bez konieczności wyjazdu do USA.
Dlaczego nie próbowaliśmy wcześniej? Dopóki terapia była dostępna w Stanach, jednym z kryteriów
dopuszczających dziecko określono wiek. Maluchy
nie mogły być starsze niż 24 miesiące i dla naszego
Maciusia było już za późno. W ostatnich tygodniach,
wraz z pojawieniem się terapii w Europie, zmieniło
się kryterium z wiekowego na wagowe i można ją
zastosować u dzieci starszych, o ile nie przekroczyły
wyznaczonego kryterium wagowego. W ten sposób
otworzyły się dla nas drzwi z napisem NADZIEJA!
Obserwując zbiórki innych maluszków, którzy
zbierali na terapię genową, z jednej strony cieszyliśmy się, że otrzymują tak wielką pomoc, a z drugiej
strony serce nam się kroiło na pół, że dla Maciusia
jest już za późno. Dzisiaj czujemy się jakby „urodzeni
na nowo” i bardzo zdeterminowani, żeby dać synkowi
tę największą szansę. To wiąże się jednak z koniecznością zebrania w krótkim czasie bardzo dużych
pieniędzy, dlatego prosimy o pomoc!
Niestety, na początku października pojawiły się
kolejne trudności. To jest łamiąca wiadomość dla nas
wszystkich. Otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie,
że zmieniono kryterium wagowe w Polsce dla dzieci
z SMA, które mają otrzymać terapię genową i jej przyjęcie będzie możliwie jedynie dla maluchów, które
nie przekroczą 13,5 kg... Maciuś ma już, niestety 13!”

Zrozpaczeni rodzice apelują:
Potrzebujemy wsparcia wielu wspaniałych osób,
które pomogą nam udźwignąć ten ciężar. Sami nie
damy rady… Po prostu. Nie jest łatwo to przyznać,
ale nie mamy innego wyjścia. Dlatego prosimy Was.
Bądźcie z nami i walczcie z nami o przyszłość naszego
dziecka. Tyle możemy dla niego zrobić, a Maciuś tak
bardzo nas potrzebuje.
Musimy teraz rzucić wszystkie ręce na pokład. Nie
mamy innego wyjścia, a tak wiele jeszcze pieniędzy
brakuje. Drugiej szansy nie będzie, a przecież nie mogę
głodzić własnego dziecka... Tyle nam już się udało razem uzyskać, tak dużo osób odpowiedziało na naszą
prośbę o pomoc, a ja wciąż muszę prosić o jeszcze. Każda matka na moim miejscu zrobiłaby to samo!
Bądźcie z nami! Czas płynie nieubłaganie,
nie da się go zatrzymać... Pomóżcie nam zdążyć.
Pomóżcie nam zawalczyć o zdrowie i przyszłość
Maciusia!
Dla Maćka zorganizowano wiele wspaniałych
akcji, koncertów i zbiórek. Na Facebooku działają
grupy, na których można wylicytować wiele ciekawych przedmiotów, usług, a nawet przepisów!
Cel jest szczytny – cały dochód jest przeznaczony
na pomoc chłopcu. Jeśli i Wy chcecie pomóc – koniecznie zajrzyjcie na stronę: www.siepomaga.
pl/macius-cieslik, aby poznać historię tego (nie)
małego wojownika. Każda złotówka się liczy w tej
nierównej walce, a czasu jest naprawdę mało.
MP

źródło: www.siepomaga.pl/macius-cieslik

W ostatnich miesiącach cały powiat pszczyński
włączył się w pomoc małemu mieszkańcowi Jankowic – Maciusiowi Cieślikowi. Chłopiec choruje na SMA
– rdzeniowy zanik mięśni. To bardzo ciężka i okrutna
choroba. Ratunkiem przed nią jest terapia genowa.
Jednak jej koszt – 2 mln dolarów – to kwota niewyobrażalna dla rodziców. Dlatego wielu ludzi dobrej
woli mobilizuje się, aby osiągnąć cel i zebrać ponad
9 mln złotych.
Lek, który mógłby być podany chłopcu, nie jest
refundowany przez NFZ. W Polsce stosuje się leczenie
za pomocą Spinrazy. Dużą zaletą leku Zolgensma,
na który zbierane są środki dla Maciusia, jest szybkie rozpoczęcie działania. Jak czytamy na stronie
fundacji SMA: „Lek znacznie podnosi poziom białka
SMN w ciągu kilkudziesięciu godzin od podania – tak
bardzo, że poziom tego białka jest porównywalny
z poziomem u osoby zdrowej. Sprawia to, że lek ten
jest wyjątkowo przydatny do leczenia niemowląt
i dzieci, u których objawy SMA jeszcze się nie pojawiły albo pojawiły się bardzo niedawno – czyli dzieci,
które są na etapie, gdy utrata neuronów postępuje
błyskawicznie, z dnia na dzień, a zapotrzebowanie
na białko SMN jest najwyższe. Inną zaletą tego leku
jest, że stosuje się go jednorazowo, w kontraście do
pozostałych leków, które należy przyjmować przez
czas nieokreślony.”
Rodzice Maćka potrzebują teraz ogromnego
wsparcia i pomocy. Czasu na podanie leku jest bardzo
mało, a suma do zebrania wydaje się astronomiczna. Oto historia chłopca, opowiedziana przez jego
rodziców:
„Czekaliśmy na niego z ekscytacją. Ciąża, poród
i późniejsze miesiące nie zwiastowały żadnych kłopotów. Maciuś był silny, cudowny, ciekawy świata,
najpiękniejszy pod słońcem. Do czasu, kiedy choroba
podstępnie zaatakowała. Zaczęło się niewinnie. Tracił
siły, pojawił się niepokój. Od razu szukaliśmy pomocy,
ale z każdym dniem było już tylko gorzej. Kiedy padła
diagnoza, nasze życie się załamało… Lęk, żal, rozpacz.
Trudno znaleźć słowa, które by opisały nasz dramat.
SMA — choroba okrutna, postępująca, nieuleczalna, a do tego jeszcze w zestawie z padaczką. Problemy z oddychaniem, jedzeniem, brak możliwości
samodzielnego funkcjonowania. Maciuś nie siada,
nie chodzi, na brzuszku nie jest w stanie podnieść
główki, nosi gorset, ortezy, wciąż jest rehabilitowany.
Mimo młodego wieku przeszedł już bardzo wiele.
Kilkumiesięczne pobyty w szpitalu, bolesne zabiegi, reanimacje, które mogły skończyć się tragicznie.
Jesteśmy zdruzgotani, ale każdego dnia szukamy
promyków słońca w tej bardzo trudnej sytuacji. Maciuś stara się być dzielny, intensywnie ćwiczy na zajęciach z rehabilitantem, żeby tylko powstrzymać
niszczycielski pochód choroby. Inne dzieci w jego
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Hospicjum z nową pomocą dla seniorów
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie ma kolejną ofertę pomocy dla osób starszych, w tym
niepełnosprawnych. To już czwarty projekt pomocowy dla seniorów, na który hospicjum zdobyło
pieniądze z Unii Europejskiej w drodze konkursu.
Dzięki temu w ciągu najbliższego roku hospicjum może zapewnić całościową opiekę – pielęgniarską, opiekuńczą, rehabilitacyjną i psychologiczną –
chorym z powiatu pszczyńskiego (z wyjątkiem miasta
Pszczyny) oraz Orzesza, Wyr i Ornontowic (powiat
mikołowski), a także Bierunia i Bojszów (powiat bieruńsko-lędziński).
Opieka będzie sprawowana w okresie od trzech
do sześciu miesięcy. Kluczowym założeniem jest
profesjonalna pomoc chorym, którzy mają utrudniony dostęp do takich usług, ale także pomoc ich
opiekunom faktycznym poprzez zapewnienie czasu
na wytchnienie, możliwość konsultacji i porad oraz
udział w grupach wsparcia.
Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia
z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie

lub materialnie albo zagrożonych takimi problemami. Najniżej uposażeni otrzymają pomoc całkowicie
bezpłatnie, pozostali chorzy są zobowiązani do częściowego ponoszenia kosztów.
Szczegóły projektu dostępne są na www.hospicjumOjcaPio.pl w zakładce „Projekty UE” lub
w biurze hospicjum pod nr 32 445 78 08.
Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość
przedsięwzięcia to blisko 645 tys. zł.
- Widzimy ogromne potrzeby społeczne w opiece nad seniorami, dlatego staramy się wychodzić im
naprzeciw. Praca hospicjum jest wysoko oceniana i to
pozwala nam zdobywać pieniądze w konkursach, których celem jest wyłonienie najlepszych jednostek gwarantujących wykonanie zadań, których się podejmują
- mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio.
Opieka senioralna jest trzecim ważnym kierunkiem w działalności pszczyńskiego hospicjum

obok opieki medycznej dla osób w chorobie nowotworowej oraz wypożyczalni sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego. Obecnie hospicjum jednocześnie opiekuje się ponad 85 chorymi. Warto pamiętać,
że opieka hospicyjna −zarówno nad chorymi onkologicznymi, jak i seniorami − zawsze łączy się z wszelką
możliwą pomocą udzielaną najbliższym członkom
rodziny od konsultacji medycznych po wsparcie materialne w postaci środków pielęgnacyjnych i higienicznych. Pieniądze z unijnych dotacji pozwoliły także
na zakup wysokiej klasy podręcznego wyposażenia
medycznego dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunek.
- Pieniądze z UE bardzo pomagają w rozwoju hospicjum w nowych kompetencjach i usługach. Pozostaje
tylko żałować, że nie możemy z tego źródła pozyskać
środków na dokończenie naszej budowy. Mamy jednak
nadzieję, iż przyjdzie czas, gdy Dom Ojca Pio otworzymy gwarantując jednocześnie bardzo wysoki poziom
pełnionej tam opieki, bo czas, w którym zdobywamy
niezbędne do tego doświadczenia właśnie trwa – dodaje prezes hospicjum.
Powiat Pszczyński

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień 14 października od wielu lat kojarzy
się nam wszystkim z popularnym Dniem Nauczyciela
czy Dniem Edukacji. W 2020 r. jest jakże odmiennym
świętem niż wszystkie inne w minionych latach. Pandemia koronawirusa spowodowała, iż po raz pierwszy nie odbyła się uroczysta akademia. Żeby nie
narażać nikogo na zakażenie wirusem, uczniowie
szkół podstawowych, którzy zostali wyróżnieni stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia w nauce
w roku szkolnym 2019/2020 oraz ich rodzice zostaną
uhonorowani w kameralnej atmosferze, bez swoich pedagogów i opiekunów. Również tradycyjne
nagrody Wójta Gminy Suszec dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, przyznawane za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będą
wręczane w małym gronie. Nie było z tej okazji, jak
zawsze mile odbieranych występów artystycznych
uczniów. W tym dniu szczególnie myślami byliśmy
razem z tymi pedagogami i nauczycielami, którzy
przyczynili się do sukcesów uczniów i odpowiedzialnie i z poświęceniem prowadzili w ubiegłym
roku szkolnym naukę, a od 24 marca 2020 r. zdalne
nauczanie. Od 1 września br. przystąpili oni do stacjonarnej nauki w podwyższonych rygorach sanitarnych i epidemicznych. W chwili obecnej „żyjemy
dniem dzisiejszym” i nauczyciele naprawdę pracują
w dużym stresie. Codziennie stają przed wyzwaniem:
jak pogodzić efektywną naukę z własnym zdrowiem,
wymogami sanitarno-epidemicznymi i pracą w taki
sposób, aby nie doszło do ponownego zamknięcia
szkół. Rodzice, pomimo wielu obaw o zdrowie swoich dzieci, autentycznie są zadowoleni, że w końcu

ruszyła normalna nauka. Oby trwała jak najdłużej
i żeby nie było w szkołach żadnych zakażeń – ani
wśród uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Dziękujemy dyrektorom naszych placówek,
którzy tak dzielnie i z poświęceniem własnego czasu
przygotowali szkoły i przedszkola do nowego roku
szkolnego 2020/21, zgodnie z wymogami epidemicznymi, w tym m.in. przygotowali procedury zgodnie
z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
dostosowali organizację nauczania i opieki do warunków lokalowych w szkole i wymogów reżimu sanitarnego. Dziękujemy pracownikom obsługi i administracji
za codzienny trud utrzymania pomieszczeń szkolnych
do wymogów sanitarnych i dbanie o bezpieczeństwo
uczniów. Dziś chcemy podziękować wszystkim tym,
którzy podjęli to wyzwanie. Na dziś wiemy tyle, że ten
wirus jest nieprzewidywalny i nie wiadomo, jak potoczy się ten bardzo ryzykowany okres. Jak na razie rosną
statystyki zakażeń w skali kraju. Póki co w naszych
szkołach nie było potrzeby przechodzenia na nauczanie zdalne. Oby było tak dalej.
Oto lista nauczycieli i dyrektorów szkół,
którzy otrzymali nagrodę Wójta Gminy Suszec
za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/20: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie: Danuta Wuzik oraz
Bogusława Krutak-Gałuszka; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach: Alina Kunicka-Kumor,
Alina Gruszka oraz Anna Antończyk; Przedszkole
Suszec: Krystyna Helik, Joanna Waleczek-Siko-

ra oraz Róża Dubiel; Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rudziczce: Mariola Zyzańska oraz Magdalena
Merkel; Szkoła Podstawowa w Suszcu: Anna Hoinkis, Renata Zając oraz Aneta Hanak; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach: Joanna Gruszczyńska, Izabela Daroszewska oraz Małgorzata
Jakubik; Szkoła Podstawowa w Kobielicach: Ewa
Dziurosz oraz Renata Ławniczek.
Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium
Wójta dla ucznia szczególnie uzdolnionego:
Jacek Krymer (Szkoła Podstawowa w Suszcu)
– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Opiekun: Anna Hoinkis, Daromiła
Faruga.
Małgorzata Baster (Szkoła Podstawowa w Kobielicach) – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Opiekun Maria Kościelny.
Inga Pasek (Szkoła Podstawowa w Kobielicach)
– Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Chemii,
Finalistka Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Opiekun Alicja Pietras. Uczennica wyróżniona dyplomem Wójta Gminy Suszec dla ucznia szczególnie
uzdolnionego za rok szkolny 2019/2020.
Julia Ulner (Szkoła Podstawowa w Kobielicach)
– Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego
„Sola Scriptura” , pod patronatem MEN i Biskupa
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Opiekun Maria Kościelny.
Dyrektor GZUW
Zbigniew Łoza
(tekst z 14.10.2020 r.)

Składam podziękowania wszystkim piłkarzom i organizatorom. Szczególne słowa uznania
przekazuję Panom: Tomaszowi Plekańcowi – kierownikowi drużyny, członkowi Zarządu Związku Górnośląskiego w Suszcu oraz Panu Jackowi
Mikołajcowi za koordynację działań zespołu.
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu
poniższych instytucji pozyskaliśmy również nowe

stroje piłkarskie dla naszej drużyny.
Jestem za to wdzięczny Starostwu Powiatowemu w Pszczynie, Gminie Suszec, Firmom
Eka i BITBLU oraz Bankowi Spółdzielczemu
w Suszcu.
Wojciech Lala
Prezes Koła Związku Górnośląskiego
w Suszcu

Mistrzowie Orlika
Młodzieżowa drużyna piłkarska Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu zdobyła Mistrzostwo
Letniej Ligi Orlika, której rozgrywki toczyły się od
czerwca do października 2020 roku na boisku przy
hali sportowej w Suszcu. Na 18 drużyn, w systemie
każdy z każdym, mecz i rewanż, nasza drużyna
zdobyła 49 punktów w tym 16 zwycięstw, 1 remis
i zaliczyła 1 porażkę. Stosunek bramek 75-25.
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Będzie hańba otrzymać karę
To już ostatnie chwile, aby wymienić stare kotły –
tzw. „kopciuchy” na nowe ekologiczne. Przypominamy,
że od stycznia 2022 roku na terenie Śląska nie będzie
możliwe już używanie starych kotłów. Te twarde zasady,
od których nie ma odstępstwa, wchodzą w życie i hańbą
dla wielu będzie dostać karę za coś takiego. XIX-wieczne
lokomotywy już dawno odstawiono do muzeum, a my
dalej myślimy, jakby czas się zatrzymał. Niepokornym
przypominamy, że od tego obowiązku nie ma odwrotu.
Ustawodawca określił termin, który jest nieodwołalny.
Czas podjąć zdecydowane działania w swoich domach,
bo czasu pozostało bardzo mało, praktycznie 400 dni.
Czekanie na ostatnią chwilę może skomplikować sytuację i przyczynić się do wzrostu kosztów wymiany
instalacji grzewczej ze względu na ograniczoną liczbę
instalatorów i kumulację robót, włączając w to także
problemy z zaopatrzeniem w urządzenia.
Honor i duma na Śląsku zawsze były w cenie.
Po wielu dymiących kominach tego jednak nie widać.
Czyż nie jest irytujące, że w dobie wysokich technologii
my od kilku dobrych lat mówimy ciągle o„kopciuchach”,
jak by to był problem nie do udźwignięcia, rozwiązania? To dla naszej oświeconej cywilizacji hańba. Jak
stwierdził jeden z włodarzy bogatego miasta, gdzie
zdrowotne skutki kopcenia będą odczuwać następne
pokolenia dzieci i wnuków, zbyt dużo ludzi woli kupić
nowe auto za 80 tys zł lub upiększyć kolejną łazienkę
za 30 tys zł, sfinansować drogie wczasy, nie przejmując
się kompletnie problemem kopcenia. Oczywiście, w ich
rozumieniu, piec ma sfinansować miasto czy gmina.

Ponadto nasze budynki posiadają w większości piękną elewację, ale jeżeli chodzi o termiczne właściwości, dalekie są od normalności, nie mówiąc o ideale,
a docieplenie to podstawa. Co istotne, trucizny wcale
nie wydobywają się z kominów budynków będących
w ruinie, ale okazałych i to niejednokrotnie wielkich
willi. Oprócz wymiany pieca bardzo ważne jest też,
aby inwestować w termomodernizację, która nie tylko
ograniczy zużycie energii i surowców, ale i emisji spalin,
bo one, choć w małym zakresie, także wydobywają się
z tzw. „ekologicznych źródeł”.
Winy się szuka w prawie, dochodach, dotacjach.
A leży ona w nas samych. Potrzeba autorefleksji, zmiany mentalności, w której zagościł rak. Na szczęście
choroba jest uleczalna, ale to tylko zależy od krytycznego podejścia do swojej, naszej postawy i w wielu
gospodarstwach domowych zmiany hierarchii potrzeb. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić
i powiedzieć otwarcie, że trucie siebie, sąsiadów,
niszczenie środowiska, jest głęboko niemoralne.
Jak pokazuje program „Czyste powietrze”, w którym
państwo dofinansowało w znacznej kwocie inwestycje w „niską emisję” mieszkańcom, których dochód
jest niższy od 100 tys. zł, bo do takiego dochodu jest
dotacja, to sądząc po ilości wniosków, takich osób
jest niewiele. Wniosków o dotację nie spływa dużo.
W naszej gminie dotychczas spłynęło ich 50. Obecnie
kryteria dochodowe znacznie się zmieniły i z nowymi warunkami należy się zapoznać. Umieszczono je
na stronie internetowej Urzędu, a podane zostaną

w następnym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Jak pokazał czas, wszelkie programy, dofinansowania, które w przeszłości realizowały gminy kosztem
innych zadań, praktycznie nie przyniosły żadnego
efektu. Poziom smogu ani drgnął. Ostatnio Jastrzębska Spółka Węglowa podarowała wielu przedszkolom,
w tym naszym w Suszcu, oczyszczacze powietrza, co
jest chwalebne i za co dziękujemy. Smutne jednak,
że w XXI wieku zużywamy kolejne setki kilowatów
na zasilanie oczyszczaczy w szkołach czy domach,
by emitować do atmosfery kolejne gazy, a i zużywać
surowce do produkcji energii, by dzieci w salkach się
nie dusiły. Żrące, duszące powietrze czeka je i nas już
w drodze do szkoły czy przedszkola, ale i w domu.
Gdyby policzyć koszt zakupu oczyszczaczy, a takich
obecnie się doświadcza w wielu domach, i energię
przez nie pobieraną, to na pewno można by kupić
za te pieniądze dobry piec. Uruchommy myślenie i autorefleksję. Jaki jest sens wprowadzać do powietrza
trucizny, następnie je częściowo neutralizować przez
oczyszczanie i zużywać masę energii, której wytwarzanie również generuje trucizny. I tak wkoło. Zadbajmy
o zdrowie, jeżeli już nie nasze, to przynajmniej dzieci,
wnuków. Bez wymiany źródła ciepła na ekologiczne,
tego nie zrobimy. Jeżeli ostatnim elementem tego
problemu będzie musiała być dla kogoś w 2020 roku
kara, to na pewno nie będzie dobrze świadczyło o nas
samych. Czy finansowy bat będzie musiał zachęcić do
działania? Oby to wszystkich ominęło.
UG Suszec

Rozwój przedsiębiorczości w Gminie
Program JZR Rozwój to nowe przedsięwzięcie
realizowane przez firmę Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. – spółkę z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku remontów i produkcji maszyn
i urządzeń górniczych, należącą do Grupy Kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pomysł realizacji Programu powstał pod koniec roku 2017. Spółka, dbając
o dalszy wzrost swojego przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania oraz mając na uwadze ochronę
miejsc pracy w dalszej perspektywie czasu, poszukiwała nowych ścieżek rozwoju. Rozwiązaniem, które
spełniało te elementy był i jest Program JZR Rozwój.
Oficjalne uruchomienie Programu miało miejsce w roku 2018 i od tego momentu Spółka prowadzi intensywne działania, które zmierzają do realizacji
tego przedsięwzięcia i wywiązuje się z tego w 100%.
W ramach Programu Spółka będzie wytwarzała nowe,
dotąd nie produkowane wyroby, które będą kierowane dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej JSW S.A.
i będą wsparciem w procesie produkcji węgla koksowego. Nowa produkcja będzie odbywała się w Gminie Suszec, na terenie zamkniętej kopalni Krupiński.
Na tym terenie Spółka posiada już jeden z czterech
własnych wydziałów produkcyjno-remontowych,
gdzie są wykonywane usługi na potrzeby kopalń

JSW S.A. Wydział ten jest obecnie rozbudowany. W ramach tej rozbudowy powstały nowe hale produkcyjne
o wysokim, nowoczesnym standardzie wraz z pełnym
zapleczem socjalnym. Nowe hale produkcyjne są
wyposażane w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Główne prace budowlane rozbudowy obiektu
budowlanego zostały zakończone na koniec września
br., a aktualnie trwa dowóz i instalacja nowych maszyn
i urządzeń produkcyjnych. Dostawa większości maszyn będzie zrealizowana do końca roku 2020. Ilość
stanowisk pracy w nowym obiekcie jest przewidziana
dla ponad 200 osób. Spółka w tym celu sukcesywnie
prowadzi wzmożony proces rekrutacji. Ze względu
na charakter realizowanej produkcji, poszukiwani pracownicy to głównie osoby o kwalifikacjach takich jak:
spawacz, tokarz, frezer. Zakładany pierwszy rozruch
produkcyjny w nowych halach produkcyjnych nastąpi
pod koniec roku 2020 r.
Realizacja Programu JZR Rozwój, oprócz rozwoju
Spółki, niesie za sobą wiele innych korzyści. Zaletami
tego przedsięwzięcia są dodatkowo:
‐ zagospodarowanie części terenu przemysłowego po zamkniętej kopalni „Krupiński”,
‐ wsparcie lokalnego rynku pracy,
‐ zwiększenie regionalnej aktywności zawodowej,

‐ rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
‐ wzrost innowacyjności przemysłu górniczego,
‐ wzrost inwestycji rozwojowych w regionie,
‐ wzrost atrakcyjności terenu górniczego.
Biorąc pod uwagę przesłanki uruchomienia tego
przedsięwzięcia oraz korzyści, jakie niesie za sobą jego
realizacja, można śmiało powiedzieć, że Program JZR
Rozwój jest dojrzałym, długofalowym i kompleksowym działaniem, adresowanym do różnego grona
odbiorców i na pewno jest bardzo ważny dla Gminy,
jeżeli chodzi o zagospodarowanie wolnych terenów
po kopalni i promocję tych terenów.
Obecnie od 2019 roku działa zespół, w skład którego wchodzą władze Gminy Suszec, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółki Restrukturyzacji
Kopalń oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Innowacje,
który wypracowuje model zagospodarowania pozostałych wolnych terenów po zlikwidowanej kopalni.
Obecnie jest w ostatniej fazie uchwalania studium
zagospodarowania tego terenu, a równolegle są
prowadzone prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE.
UG Suszec

ARiMR – trwa nabór wniosków
Od 13 sierpnia producenci rolni, których
gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy
nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r.,
mogą ubiegać się o wparcie finansowe.
Wnioski o wsparcie można składać w biurach
powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może
przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym
terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę
środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem
platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile
w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można
je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym
wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku
dane kontaktowe – adres e-mail bądź nr telefonu
komórkowego – ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu
wniosku poprzez wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności

finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019
roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy
jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi
zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do
biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl.
ARiMR
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Przypomnienie o konieczności wymiany kotłów
W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął
uchwałę antysmogową, wprowadzającą ograniczenia
i zakazy w eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych, szczególnie kotłów, kominków
i pieców – jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło.
Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania
paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw,
w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.
Uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 września 2017 roku, określiła też terminy,
w których konieczna jest wymiana starych kotłów
na kotły np. na paliwo stałe spełniające wymogi

5 klasy i ekoprojektu (EcoDesign), kotły gazowe,
kotły olejowe, systemy ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła.
Termin wymiany pieca zależy od czasu jego
użytkowania:
1. Kotły eksploatowane powyżej 10 lat (wyprodukowane do 1 stycznia 2012 r.) trzeba wymienić do
końca 2021 roku,
2. kotły użytkowane od 5 do10 lat (wyprodukowane do 1 stycznia 2014 r.) należy wymienić do
końca 2023 roku,
3. kotły eksploatowane poniżej 5 lat (wyprodukowane do 1 stycznia 2016 r.) należy wymienić do
końca 2025 roku,
4. kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 3035:2012 należy wymienić do końca roku 2027.
Te terminy pokazują, że czasu pozostało już niewiele, a uchwała zobowiązująca do wymiany źródła
ciepła obowiązuje już 3 lata.
Wszystkie gospodarstwa domowe, budynki
będą skontrolowane pod kątem przestrzegania terminów, a przepisy przewidują bardzo wysokie kary,
od których nie będzie odwołania.
UG Suszec

źródło: UG Suszec

Przypominamy o konieczności wymiany pozaklasowych kotłów – tzw. „kopciuchów”. Przepisy
antysmogowe określiły terminy, od których nie
ma odwrotu.

ZUS automatycznie pozyska dane o twojej kwarantannie
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się
o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji
Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład będzie
pozyskiwał takie dane automatycznie.
- Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla naszych
klientów. Zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji
znajdują się osoby, które są na kwarantannie lub izolacji.
Dlatego zapadła decyzja, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej.
ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek
– wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub
są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę
zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do

ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.
- Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby,
które finansuje pracodawca albo zasiłku chorobowego.
Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym,
np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy
o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności
gospodarczej – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Świadczenia te przysługują także ubezpieczonym, którzy
zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach
domowych.
Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych
i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. ZUS będzie teraz samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu

informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP),
w którym zapisywane są informacje o obowiązku
kwarantanny i izolacji.
Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie
przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich
profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia
chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek
chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony
na swoim profilu na PUE ZUS.
- Pracownicy skierowani na kwarantannę lub są
objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności
w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo – dodaje rzeczniczka.
ZUS

Strażacy z Rudziczki dostaną nowe stroje
Fundacja JSW aktywnie włącza się w pomoc
mieszkańcom naszego regionu, finansując różnorodne przedsięwzięcia – zarówno w dziedzinie kultury,
jak i działalności społecznej. W ostatnim czasie sfinansowała np. oczyszczacze powietrza dla suszeckiego
przedszkola. W połowie października okazało się także, że Fundacja przekazała darowiznę dla jednostki

OSP z Rudziczki. Sami strażacy poinformowali o tej
nowinie na swoim profilu na Facebooku:
„Szanowni mieszkańcy!
Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że nasza jednostka otrzymała z Fundacji JSW darowiznę, na zakup specjalistycznych ubrań strażackich.

Mamy nadzieję, że pod koniec roku zakupiony towar dotrze do naszej jednostki, o czy będziemy
Was informować. Już teraz dziękujemy tym, którzy się przyczynili do pozyskania tej darowizny,
ale przede wszystkim podziękowania w kierunku
Fundacji JSW”.
MP

W kilku sołectwach powiatu pszczyńskiego
została naprawiona nawierzchnia jezdni na długości 845 m. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu powiatu pszczyńskiego.
Na ul. Łącznej w Brzeźcach i Jana Pawła II w Kobielicach zakończyły się prace związane z naprawą
nawierzchni jezdni. Odcinki zostały wyznaczone pomiędzy wcześniej wyremontowanymi fragmentami
dróg.
- Wyremontowanie nawierzchni na odcinku
435 mb w Wiśle Wielkiej oraz 410 mb w Brzeźcach
i Kobielicach miało na celu zapewnienie właściwego
stanu technicznego dróg powiatowych. Wykonane

roboty mają wpływ na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – mówi
Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pszczyńskiego, a jego koszt wyniósł ok. 320 tys. zł.
Prace wykonała firma Drogród z Ćwiklic, która wygrała przetarg, przedstawiając najkorzystniejszą ofertę
na wykonanie robót.
Prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z utwardzeniem
obustronnym poboczy rozpoczęto w lipcu i zakończono miesiąc przed planowanym terminem.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiot Pszczyński

Drogi powiatowe z nową nawierzchnią

Nowa nawierzchnia w Kobielicach
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Małe i duże mikro podróże
Zakończyliśmy kolejną już edycję konkursu fotograficznego „Małe i duże mikro podróże”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

II miejsce – Karolina Okrzesik /Żywiec/ Gloryfikacja natury,
III miejsce – Piotr Świderski /Białystok/ Dialog I,
Wyróżnienie: Wioletta Kuniej /Zabrze/ Poza granice absurdu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy
na wystawę.
GOK Suszec

zdj. Patryk Janota

Tego roku trafiło do nas 271 prac, nadesłanych
przez 104 uczestników. Nasze jury to artyści fotograficy,
historycy sztuki, zajmujący się także animacją kultury
czy organizacją festiwali fotograficznych. W jego skład

wytypowaliśmy Ninę Giba, Rafała Solińskiego oraz
Piotra Sobika. Wybrali oni 28 prac wykonanych przez
15 uczestników, które zakwalifikowały się do II etapu
konkursu. Wtedy też wybrani artyści przesłali wywołane
fotografie do dalszej oceny. Po burzliwych dyskusjach,
wyłoniono zwycięzców.
Tym samym laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Patryk Janota /Gdynia/ Cykl Islandia,

zdj. Wioletta Kuniej

Wyróżnienie - jedno ze zdjęć z cyklu: Poza granice absurdu

zdj. Karolina Okrzesik

III miejsce - Dialog

II miejsce - Gloryfikacja natury

zdj. Wioletta Kuniej

zdj. Piotr Świderski

I miejsce - Kamienny artysta - Cykl Islandia

Wyróżnienie - jedno ze zdjęć z cyklu: Poza granice absurdu

Beranie (p)o Ślõnsku
Pożegnanie Mistrzyni. Wspomnienie o Jadwidze Masny
W naszej gminie znana była przede wszystkim
jako dyrygentka Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”, który prowadziła bez przerwy
przez niemal 37 lat, od momentu jego powstania.
To pod jej kierownictwem zespół zdobył uznanie
w świecie miłośników muzycznego folkloru, otrzymując najwyższe wyróżnienia i nagrody na różnorakich przeglądach i festiwalach muzyki ludowej.
Dzięki jej staraniom „Radostowianki” nagrały w 2008
roku płytę „Jak jo byda syna miała”, a w 2012 roku
zostały zaproszone do udziału w nagraniu płyty
„hurdu_hurdu” Adama Olesia. W 2013 roku została
pierwszą laureatką wyróżnienia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” w kategorii Kobieta Obyczajów i Tradycji.
Kiedy w 2017 roku przeszła na emeryturę, szybko
zaangażowała się w działania Uniwersytety III Wieku
w Pszczynie.
Pani Jadzia, rozkochana w tradycjach Ziemi
Pszczyńskiej i zarażająca tą miłością wszystkich
wokół, pozostawiła po sobie nie tylko olbrzymie
dziedzictwo swej pracy, ale zapisała się w pamięci
wielu ludzi.
Tak Panią Jadzię wspomina Halina Gryszko,
obecna dyrygentka naszych zespołów śpiewaczych:
Kiedy 10 lat temu podjęłam się prowadzenia zespołów
„ Mizerowianie” i „Pogodna Jesień”, poznałam Jadzię,

która od 30 lat była kierownikiem Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”, z wieloma sukcesami.
Jadzia była miłośniczką i propagatorką folkloru
i uchodziła za jego znawczynię, więc dla mnie, osoby
próbującej poruszać się po tej sferze muzyki, była przewodnikiem, służyła radą i pomogła zrozumieć w czym
tkwi piękno i mądrość pieśni ludowych.
Jadzia emanowała pogodą ducha i optymizmem,
była życzliwa i pomocna, a umiłowanie tradycji i śląskich pieśni ludowych zaszczepiła nie tylko paniom
z zespołu „Radostowianki”, którym poświęciła 37 lat,
a myślę, że wszystkim wokół siebie.
„Radostowianki” również nie kryją wdzięczności
i tęsknoty za swoją pierwszą dyrygentką: To dzięki
niej osiągnęłyśmy wiele sukcesów, nagród i pamiątek.
Zwiedziłyśmy prawie całą Polskę. Ta praca nie pójdzie
w zapomnienie, będzie dalej żyła w naszych piosenkach, które przekażemy następnym pokoleniom.
Spotkania z Panią Jadzią były dla nas prawdziwą
radością. Opiekowała się nami jak matka opiekuje się
swoimi dziećmi. Była zawsze pełna humoru, optymizmu, tryskała z niej radość życia. Pozostanie na zawsze
w naszej pamięci.
Jadwiga Masny zaszczepiła miłość do folkloru
i pasję w niejednym pokoleniu. Iwan Turgieniew
powiedział kiedyś, że „należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna”. Tak właśnie żyła
Pani Jadzia i zawodowo i prywatnie, a dla jej znajomych, przyjaciół, współpracowników i rodziny każda
spędzona z nią chwila była pięknym, budującym
i wartościowym czasem.

Rodzinie i bliskim Pani Jadzi składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia, a ze swej strony
obiecujemy chronić to, co tak bardzo ukochała.
Pracowniczki i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

zdj. Mrowiec Ireneusz

15 października 2020 roku odeszła Jadwiga Masny. Kobieta wyjątkowa - nauczycielka,
mentorka, pasjonatka muzyki i kultury ludowej.
Osoba o wielkim sercu i życzliwości, z szacunkiem
i dobrym słowem dla każdego człowieka.

Jadwiga Masny
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„Cztery pory roku na Górnym Śląsku” według Anny Stronczek
Zima!
We piyrszo niedziela grudnia zaczyno się Adwynd. Kedyś doma robili winiec ze sztyroma ze swiyczkami i wieszali go wysoko pod gibzdeka (sufit).
We piyrszo niedziela pod wieczor zapolali jedna
świeczka i śpiewali kościelne pieśniczki adwentowe,
na drugo niedziela zapolali już dwie świeczki itd.
A we sama Wilijo świyciyły się wszyski od kerych
się potym zapolało świeczki na chwila na chojince.
8. grudnia w Niepokalanie Poczęcie NMP zajś miały dziołchy świynto. Wszyski obleczone we białe
bluski i cimne kecki stoły ze świeczkami cało mszo
w kościele przed ołtorzym. Była to piękno tradycjo.
A 4. grudnia w św. Barborki żajś na Ślońsku miały
synki i chłopy świynto, bo u nas na Ślońsku prawie
wszyski chłopy i synki robiły na grubie. No jyno tyn
nie szoł na gruba, kery się boł, że tam łokyn nima,
to szoł za szewca, krawca, masarza,…
Ale musza nadmienić, że każdy łożyniony grubiorz boł też gospodorzym, bo każdo rodzina dostała łod łojcow we wianie (posagu) konsek pola, coby
se mog coć uchować. A na Barboka godali tak: „jak
Barborka po wodzie, to Boże Narodzyni po lodzie”
abo nałopak.
6. grudnia juzajś było Mikołaja, kerego my
dzieci się okropnie boli. Ja, ale to boł Mikołoj jak
prawdziwy, nie to co dzisio, jakiś karły lotajom. Łod
13. grudnia czyli łod św. Łucje przepowiadali ludzie,
jako bydzie pogoda już łod stycznia.
Teraz zajś trza było szykować się do Godnich

Św. Trzeba we chałupie przewrocić wszystko, jak
to padajom, do gory nogami. Wszyndzi musiało
być na glanc. Trzeba było jiś do miasta, pokupić
co trza było do moczki makowki, no i „pogodać
z Dzieciontkym”, kery przinosiło pod chojinka rano we Boże Narodzyni. Ale u nas baby się
miały dobrze, bo tako fajno uczynno dziołcha
ze pampoństwa (z gospodarki) brała fora, na nia
ciepała ze dwie miyrzwionki słomy i brała na nia
tela babow, wiela się na ta fora zmieściło i wiozła
jich do miasta.
Wilijo to boł i jest najradośniejszy dziyń, ale
i trwożny, bo godali: „jako Wilijo taki cały roczek”. Jak
we Wilijo by dudom prziszła staro baba i jeszcze pożyczać mąki, no to cały roczek boł nieudany. Jak we
Wilijo było mroźno i niebo wybrane, to godali: „jak
we WIlijo jasno, to bydzie na bezrok (w przyszłym
roku) we stodole ciasno”.
Dobrze, że jeszcze ta tradycjo się trzimie. I tu
by trza było pedzieć: „Niech władcy szanują ludzi
obyczaje, bo władcy odchodzą, a naród pozostaje.
Jeszcze musza dodać, że u nas na Ślońsku na wilijo
boł i jest najważniejszy opłatek i kapry (karpie) i to
duuużo!
Potym najważniejszy boł Sylwester czyli stary rok. U nas, chociaż godali i godajom, że nasza
wieś to je dziura dechami zabito, a jak piyrszy roz
autobus do nas przijechoł to go na gynsim rynku
„rukcugym” nawracali, to jak nikaj, mieli my we
wsi muzykantów - „dymfkapela” kerzi się nazywali „Kantary”, czyli bezmała ptoki. To we Sylwestra
po wieczornej kościelnej mszy na zakończyni roku
zawsze chodzili od chałupy do chałupy pod łokno

zagrać jedna Kolenda i jedna pieśniczka fantowsko. No i jak gospodarz wyloz to mu winszowali
na Nowy Rok, za to dostowali jako cyńtla gorzołoki
abo co piniyndzy.
Łod Nowego Roku do Trzech kroli się „winszowało”, przociele se chodzili jedyn do drugiego
powinszować, bo to musiało być w doma powinszowane. A było to tak – „Winszuja
wom zdrowio, szczyńścio, Błogosławiyśtwa Bożego łod Pana Boga miłego, ale nie jyno na tyn Nowy
Roczek, ale po wszyski lata, póki żyć bydziecie”.
Po Trzech Krolach to zajś w całej wsi skubali
piyrzi, robili szkubniki, kaj dziołchy i synki se potańcowały przi akordzie. We kaczmie organizowali
muzyki strażacki, rodzicielski, jeździli też na kuligi…
I tak aże do tłustego czwortku i łod tego
czwortku to baby się rychtowały do „Babskigo
Combru”. I we wtorek się strojyły za rozmańte czarownice, jeździły po wsi kradły chłopom rozmaite osobiste rzeczy, a łoni musieli potym prziś do
kaczmy, prziniyś wino, wyndzonki, wosztu, coby się
mieli czym wykupić. A potym tańcowali, wyrobiali, bo baby ryczały: „ke łostatki to łostatki niech się
czynsom babaski zadki!”. Ło dwanostej pochowali
muzykanty instumynta i padali: „Prziszła szczoda
popielcowa czas posypać popiołym głowa obyście
się opamiyntały i za grzechy pokutowali”.
Tekst i ilustracja ze stron 12-13 pochodzą
z książki „Wokół kultury. Przez zabawę do wiedzy
o Górnym Śląski” Marii Stachowicz-Polak i Kazimiery
Drewniok-Woryny.
Dziękujemy Autorkom za zgodę na przedruk!

Pieśni Cieśli w Warszawie!

Prezentacja „Pieśni Cieśli” w Warszawie

– Cieszę się, że ten nieco zwariowany pomysł spotkał się z takim zainteresowaniem, ale też że wzbudza
uśmiech i jest inspiracją do własnych działań – podsumowuje.
Śląska, muzyczna telenowela „Pieśni Cieśli” ma
już 30 odcinków, podzielonych na trzy sezony. Opowiada o perypetiach Edeltraudy – cud dziewczyny
ze śląskiej wsi, która szuka miłości swojego życia,
często wpadając przy tym w różne kłopoty. Cała
opowieść umieszczona jest w I połowie XX wieku
i jak to w telenoweli – wybuchy radości przeplatają się z nieszczęściami, a zwroty akcji w miłosnych
perypetiach nie mają końca! Wszystko to okraszone
jest różnymi ciekawostkami, historią Śląska i przepisami na samodzielne muzykowanie.
Zachęcamy do obejrzenia całej opowieści.
Nowe odcinki publikowane są w każdą sobotę wieczorem na fanpage’u GOK Suszec na Facebooku.
Wszystkie odcinki dostępne są na stronie www.
kulturasuszec.pl i na kanale GOK Suszec na YouTube.
(gok)

zdj. GOK Suszec

swoje hasło przewodnie, każda też odbywa się w innym miejscu Polski. W tym roku była to „animacja
w sieci”, a wydarzenie odbyło się 15 i 16 października
w Forcie Sokolnickiego w Warszawie.
– Aby zaprezentować się na giełdzie, trzeba najpierw przesłać swoje zgłoszenie, a następnie zostać
wybranym przez komisję, w skład której wchodzą
osobistości ze świata kultury i sztuki – tłumaczy
Kasia Krzempek, Dyrektor GOK w Suszcu. – Sama
prezentacja też jest wyzwaniem, bo opowiada się
o swoim zrealizowanym pomyśle przed innymi ludźmi ze świata kultury, którzy bardzo dobrze orientują
się w tej tematyce – dodaje.
Prezentacji przygotowanej przez Agnieszkę
Zielonkę-Miturę i Katarzynę Dudziak wysłuchało
na giełdzie ponad 300 osób!
– Opowiedziałyśmy o tym, jak powstał pomysł
na nagrywanie pieśniczek w nowej, czasem trochę
szalonej konwencji, jak bardzo sprawdziło się połączenie ich wspólną fabułą w istną telenowelę, a także co
planujemy dalej – mówi A. Zielonka-Mitura.

zdj. GOK Suszec

Chyba większość mieszkańców i mieszkanek
naszej gminy kojarzy Mariana Cieślę – nauczyciela
muzyki i folklorystę, który przez większość swego
życia zbierał pieśni ludowe. Dorobek ten został
wydany 2 lata temu w obszernym śpiewniku „Koło
mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”
przez suszecki GOK. Od tego czasu zarówno sam
śpiewnik, jak i organizowane wokół niego wydarzenia, cieszą się uznaniem nie tylko lokalnym, ale
i ogólnopolskim.
Najlepszym tego przykładem jest niezwykła
popularność cyklu filmików „Pieśni Cieśli”, które GOK
przygotowuje razem z wokalistką ludową Katarzyną Dudziak. Ta śląska, muzyczna telenowela, jak
określają ją jej twórczynie, znalazła się w grupie 16
najciekawszych działań kulturalnych w internecie
i została zaprezentowana podczas X Ogólnopolskiej
Giełdy Projektów w Warszawie.
Ogólnopolską Giełdę Projektów organizuje co
roku Narodowe Centrum Kultury. Każda edycja ma

Podczas Giełdy był czas na rozmowy

AKADEMIA
ŚWIADOMEGO RODZICA
Cykl spotkań dla rodziców dzieci w każdym wieku o tym,
co ważne i potrzebne w rodzicielstwie.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu - godz. 18:00
13.11.2020 POZYTYWNA DYSCYPLINA

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

Co zamiast kary? W jaki sposób budować komunikaty,
żeby dodawały skrzydeł, a nie je podcinały?
Jak rozwijać u dziecka wewnętrzną motywację?

20.11.2020 POSTAWY RODZICIELSKIE
Jak postępować? Jaką postawę przyjąć, żeby zbudować
zdrową, opartą na szacunku relację z dzieckiem?

27.11.2020 ZROZUMIEĆ DZIECKO

Jak wesprzeć w trudnych momentach? Jak zrozumieć
jego emocje? Jak mówić i słuchać?

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

4.12.2020 SZCZĘŚLIWY RODZIC
TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Jak znaleźć w rodzicielstwie przestrzeń dla siebie?
Jak nie zatracić się w roli rodzica i pozwolić sobie
na „zdrowy egoizm”?

Spotkania są bezpłatne, ale obowiązują
wcześniejsze zapisy!

www.opowiescidomowe.pl
Zapisy: anetastanisz.kontakt@gmail.com

Kontakt: Ewelina Piszczek: 503 810 273, opowiescidomowe@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji JSW w ramach Projektu Lider

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji JSW w ramach Projektu Lider

KONKURS NA KARTKĘ

BOŻONARODZENIOWĄ

Kolorowy

Świętego
Mikołaja

list do

Szczegóły na stronie
www.kulturasuszec.pl
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Designed by Freepik

KONKURS PLASTYCZNY

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Recenzja książki
Podążając za marzeniami.
Kto z nas nie ma w sobie tęsknoty za czymś
odległym, nieznanym, za przygodą? Kto z nas
choć raz nie przyłapał się na myśleniu, że popadł w rutynę, odsuwając marzenia na dalszy
plan? Jak często wydaje się nam, że zmiany są
trudne, wymagają poświęceń ponad nasze siły
i są, praktycznie rzecz biorąc, niemożliwe do
zrealizowania?
Bohaterowie książki „Nomadzi” udowadniają, że te nasze przekonania to mrzonki, wymówki
i przejaw wygodnictwa. Wszyscy przekonują: „rusz
w drogę, uwierz w siebie, podejmij wyzwanie”.
Najnowsza propozycja wydawnictwa Znak
to zbiór inspirujących historii, rozmów i zapisków
o życiu współczesnych nomadów – podróżników,
dla których domem jest cały świat. Wspólną cechą
wszystkich bohaterów jest ich polskie pochodzenie, ale w zasadzie na tym podobieństwa się kończą. Każda z osób, z którymi rozmawia Zuzanna
Bakuła – autorka książki – w pewnym momencie
wyruszyła we własną podróż, na własnych zasadach, udowadniając, że ograniczenia są tylko
w naszych głowach. Nieważne jest, jaki zawód się
wykonuje (wśród bohaterów książki znajdziemy
prawnika, instruktorki jogi, nauczycielkę języka an-

gielskiego, fotografów, dziennikarki, psycholożkę,
animatorkę kultury czy finansistów), czy jest się samotnym czy ma się partnera, a nawet całą rodzinę.
Nieważne też, wbrew pozorom, ile się zarabia. Podstawowe pytanie brzmi – jakie są nasze priorytety?
Tomek, Joasia, Helenka, Asia i Gaja, Kasia i Kuba,
Helena, Anna, Thomas, Hania, Mila, Agata i Esio
Olga z Roszkiem i Iduszką, Marga i cała rodzina
Mitali – Marta, Krzysiek, Klara, Zosia, Hania, Rita
i Janek – udowadniają, że pieniądze to środek, a nie
cel sam w sobie. I że są potrzebne, o ile pomagają
dostać się tam, gdzie chcemy być.
Książka „Nomadzi” to zbiór przeróżnych doświadczeń osób, które postanowiły zamienić wygodne życie w jednym miejscu na permanentną
podróż, ubogacającą wewnętrznie i dającą masę
cudownych wspomnień. Skonstruowana tak, aby
przekazać najciekawsze opowieści bohaterów,
pełna zdjęć z egzotycznych wypraw, wzbogacana
o cenne wskazówki, jak rozpocząć własną przygodę życia – ta książka to prawdziwy skarb.
Czyta się ją szybko i z niekłamaną przyjemnością. Zmusza do refleksji, co tak naprawdę liczy
się w życiu i sprawia, że chce się poszukać tanich
lotów i najbardziej egzotycznych destynacji, aby
wreszcie rozpocząć swoją własną podróż. Świetna
pozycja!
MP

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i żłobków

Dnia 1 października 2020 r. o godzinie 9.30
na Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się uroczyste przekazanie oczyszczaczy powietrza ufundowanych przez Fundację
JSW na ręce dyrektorów przedszkoli i żłobków
z terenów wsparcia Fundacji JSW.
W czasie spotkania głos zabrał prezes fundacji
– Artur Dyczko. Mówił o tym, jak ważne dla Fundacji
są dzieci, ich rozwój i zdrowie. Nie jest to przecież
pierwsza nasza inwestycja w najmłodsze pokole-

nia – wsłuchując się w potrzeby szkół i przedszkoli
ufundowaliśmy już m.in. pracownie językowe, informatyczne, nowoczesny sprzęt do nauki oraz place
zabaw dla przedszkoli. Dla Fundacji jest to inwestycja
w przyszłość.
W spotkaniu wzięła udział grupa wesołych
przedszkolaków z Przedszkola nr 20 z Jastrzębia-Zdroju, dzieci stworzyły piękne prace plastyczne
o tematyce ekologicznej, jednak największym zainteresowaniem maluchów cieszyły się bańki mydlane
ze specjalnej maszyny.
Dyrektorzy przedszkoli zgodnie potwierdzili,
że w naszym regionie zapotrzebowanie na oczyszczacze powietrza jest realną potrzebą placówek
przedszkolnych. To nie tylko kwestia dbania o zdrowie dzieci, ale również o budowanie ich świadomości
w zakresie dbania o środowisko od wczesnych lat.
- Na Jastrzębską Spółkę Węglową zawsze można
liczyć, mogę ją porównać do dobrego anioła, który spełnia nasze marzenia – powiedziała Ewa Radomska-Mura, dyrektor przedszkola nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju.
Oczyszczacze trafiły także do naszej gminy –
przedszkola w gminie otrzymały 6 urządzeń.

Ale to jeszcze nie koniec akcji!
W czasie spotkania ogłoszony został również
konkurs, w ramach, którego do wygrania będą kolejne oczyszczacze – nawet do 5 urządzeń dla jednej
placówki. Aby wziąć udział, należy nadesłać do biura
Fundacji JSW film, lub zdjęcia pokazujące jak oczyszczacz sprawuje się w przedszkolu. Czekamy na Wasze
prace do 13 listopada 2020r.
Fundacja JSW

zdj. Fundacja JSW

W związku z nadchodzącym sezonem grzewczym biuro Fundacji JSW otrzymywało dużą liczbę
wniosków o ufundowanie oczyszczaczy powietrza
dla placówek przedszkolnych – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, decyzją Zarządu Fundacji JSW
postanowiliśmy zainicjować akcję „Czyste Powietrze
dla Przedszkoli”, w ramach której zakupiliśmy 100
oczyszczaczy powietrza dla publicznych placówek
przedszkolnych i żłobków z terenów wsparcia Fundacji JSW. Przeznaczyliśmy na to prawie 50 tysięcy
złotych!

Oczyszczacze trafiły w dobre ręce
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definiował charakter miejscowości przed wybudowaniem w niej linii kolejowej – oraz, w późniejszym
czasie – kopalni „Krupiński”.
Do tekstu dołączono mapy, dzięki którym
można było odnaleźć znajome miejsca i poznać
ich historię. Ze względu na liczne zapytania czytelników, ponownie publikujemy mapy odnoszące

się do tekstu pana Mańdoka – jako uzupełnienie
wcześniejszego artykułu.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do
pełnego tekstu publikacji, który ukazał się w „Nowinach Suszeckiej Gminy” w numerze majowo-czerwcowym.
MP

Niedawny Suszec

Nr
Posesji

Nazwisko i imię właściciela
posesji

Nazwisko
poprzednika

Zawód

1

Godziek Paweł

Hohberg książę
von Pless

wójt

2

Strządała

pracownik dworski

3

Harazim

kowal dworski

3a

Paszek

pracownik dworski

4

Smusz

rolnik

4a

Buchta

stolarz dworski

5

Potrawa

6

Kuźnia dworska

7

Dawny browar

8

Mikołajec Julian

8a

Kuźnia Mikołajca J.

9

Czech Robert

9a

Kuźnia Czecha R.

10

Otręba Tomasz

11

Babiuch Wiktor

12

Pilar

rzeźnik

13

Rydzko

rolnik

13a

Kropka Józef

rolnik

14

Luks Wilhelm

szewc – rolnik

15

Broda Ludwik

Ciupek, Kania

rolnik

16

Świerkot Antoni

Szendera

17

Staniek

pracownik dworski

kowal – rolnik
Czech Szczepan

kowal – rolnik

Nr
Posesji
39

Nazwisko i imię właściciela Nazwisko
posesji
poprzednika

Zawód

Mrowiec

rolnik

40

Wowra Karol

robotnik – rolnik

41

Figura

robotnik

42

Pawełek Karol

rolnik

43

Witosza Paweł

44

Pojda Antoni

Witosza

górnik – rolnik

45

Bołdys

robotnik

46

Balcarek

rolnik

47

Bąk

robotnik – rolnik

48

Kristof

Wiera

rolnik

rzeźnik

49

Kroczek

robotnik – rolnik

50

Muras

robotnik – rolnik

51

Skaźnik Jan

rolnik

52

Maindok Jan

53

Szkoła katolicka

54

Sikora, Luks

rolnik

Spyra Augustyn

Spyra

rolnik

55

Spyra Franciszek

Spyra

karczmarz – rolnik

55a

Karczma Spyry F.

56

Pinocy

57

Babiuch Michał

rolnik

58

Kurkowski Paweł

Prządka

robotnik – rolnik

59

Sobala Ludwik

Badrian

karczmarz – rolnik

18

Babiuch Ludwik

rzeźnik

59a

Karczma Sobali L.

Badrian

karczmarz – rolnik

19

Łoskot

rolnik

60

Marcisz Karol

Madej

rolnik

20

Dajka

robotnik – rolnik

60a

Piekarnia

21

Chudek

robotnik – rolnik

61

Garus Konrad

Garus

rolnik

21a

Prządka

robotnik – rolnik

62

Gąsior Józef

22

Pryszcz

rolnik

63

Biela Antoni

Lala

23

Kuś Antoni

robotnik – rolnik

63a

Poczta

Lala

24

Remiza straży pożarnej

64

Lala Józef

Lala

rolnik

25

Kościół pw. Św. Stanisława

65

Borski Paweł

Lipus, Kania

rolnik

26

Plebania

66

Świerkot Franciszek

27

Organistówka i szkoła

28

Zmełty Józef

29

Urbanek Paweł

30
31
32

rolnik
Luks

robotnik

rzeźnik
Giemro,
Maindok, Luks

rymarz – rolnik
robotnik kolejowy

rolnik
robotnik – rolnik

rolnik

67

Chmiel Mikołaj

rolnik

68

Mrozik Józef

kołodziej – rolnik

Bieliński

rolnik

69

Skotniczny

Plinta Paweł

Jurzyca

murarz – rolnik

70

Maindok Wawrzyniec

Płonka

Koczar

robotnik – rolnik

71

Szkoła ewangelicka

Duda

robotnik – rolnik

72

Świerkot Józef

rolnik

33

Gardawski Jan

rolnik

73

Kukla

robotnik – rolnik

34

Małek

rolnik

74

Skaźnik

rolnik

35

Kołek

rolnik

75

Palarczyk

robotnik – rolnik

36

Mocko

robotnik

76

Dziurosz Kazimierz

robotnik – rolnik

37

Koczar

rolnik

77

Tchórz Jan

stolarz – rolnik

38

Błażyca

rolnik

78

Bołdys Walenty

rolnik

Weismann

murarz – rolnik
robotnik

Lipus

rolnik

Spis posesji centrum Suszca w 1935 r.

W majowo-czerwcowym numerze „Nowin
Suszeckiej Gminy” ukazał się artykuł autorstwa
Ludwika Mańdoka, prezentujący zmiany, jakie
zaszły na terenie Suszca w ciągu minionych 80 lat.
Tekst ten porządkował oraz przybliżał czytelnikom
obraz wsi w latach 30. XX wieku.
Prezentował także sposób zabudowy oraz

Ludwik Mańdok - mapa Suszca do około 1935 r.
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Ludwik Mańdok - mapa Suszca w okresie od 1939 do 1945 r.
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Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec

UKS Avatar Kobielice
Żakini: Agata Sekta (1 miejsce), Judyta Wloka.
Młodzik: Bartosz Łyżwa, Dawid Szulik, Oliwier Rozmus, Stanisław Kocur, Jakub Matula.
Juniorka młodsza: Łucja Szramowska (2 miejsce),
Julia Dąbrowska (3 miejsce).
Junior Młodszy: Mikołaj Szulik (1 miejsce), Franciszek Kocur, Marek Filapek, Maciej Obelnicki, Dawid
Sekta.
UKS Krupiński Suszec
Żakini: Zofia Orlik
Żak: Igor Górka, Miłosz Pietrzak i debiutujący Szymon Małysa, Radosław Kartas i Olaf Janik.
Młodziczka: Amelia Kołodziej, Jagoda Sułowicz,
Aleksandra Słomka.

Wyścig cieszy się ogromną popularnością

Młodzik: Jacek Wawrzyczek, Daniel Puzyno, Piotr
Pietrzak.
Podziękowania kierujemy dla:
- Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,
- OSP Suszec,
- OSP Kryry,
- OSP Mizerów,
- OSP Rudziczka.
Za zabezpieczenie trasy wyścigu i zapewnienia
bezpieczeństwa młodzieży uczestniczącej w wyścigu.
Dziękujemy także:
- Andrzejowi i Beacie Waleczek za udostępnienie
terenu przy Aptece św. Stanisława w Suszcu,
- pracownikom GOS Suszec, za przygotowanie
trasy i pomoc w zabezpieczeniu,
- Komisji Sędziowskiej Śląskiego Związku Kolarskiego, za wzorową obsługę sędziowską zawodów,
- Pawłowi Siedlarzowi za zabezpieczenie medyczne
wyścigu.
Główne podziękowania kierujemy do Pawła Pietrzaka – Prezesa UKS Krupiński Suszec – za podjęcie się
tego trudnego zadania, jakim jest organizacja wyścigu.
GOS Suszec

źródło: facebook / UKS Krupiński Suszec

Zacięta rywalizacja

li u nas zawodnicy z Małopolski ze Szkółki Kolarskiej
Agnieszki Skalniak oraz ze Świętokrzyskiej Fundacji
Sportu – Daleszyce.
Gratulacje i podziękowania za występ składamy wszystkim zawodnikom reprezentującym kluby
z Gminy Suszec.

Zźródło: facebook / UKS Krupiński Suszec

źródło: facebook / UKS Krupiński Suszec

Przy rewelacyjnej słonecznej pogodzie rozgrywała
się kolejna edycja Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta
Gminy Suszec. W tym roku miała ona miejsce w niedzielę 15 września. W tym roku, ze względu na stan epidemiczny, ograniczona została ilość kategorii. Jeszcze
w sierpniu nie było pewności czy zostanie udzielona
zgoda na organizację wydarzenia. Dlatego też ilość
kategorii ograniczono do sześciu grup licencjonowanej młodzieży, aby chociaż młodzi kolarze, trenujący
w klubach, mieli możliwość ścigania się.
Naszą gminę reprezentowały dwa kluby kolarskie: UKS Krupiński Suszec oraz UKS Avatar Kobielice.
Na uwagę zasługuje fakt, że na starcie w Suszcu w kategorii junior młodszy stanął świeżo upieczony szosowy
mistrz Polski tej kategorii – Mikołaj Szulik z UKS Avatar
Kobielice. Aby uhonorować wywalczenie tego tytułu,
przed startem założył wywalczoną koszulkę i otrzymał
gratulacje od zastępcy Wójta Gminy Suszec Krzysztofa
Majerana.
W wyścigach wspomnianych sześciu kategorii
o punkty w klasyfikacji śląskiej walczyły kluby z Gliwic,
Częstochowy, Rydułtów, Żor, Pszczyny, Wodzisławia,
Mikołowa i wielu innych miejscowości, a także gości-

Co roku wyścig to prawdziwe kolarskie święto
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Śladami historii
22 marca 1518 r. król Karol I i jego Urząd do
spraw Indii w pełni poparli pomysł Magellana dotarcia drogą morską do Wysp Korzennych. Odkrywcy
mieli zagwarantowane 1/20 wszystkich zysków, natomiast Ferdynand i współtwórca wyprawy Ruy Faleiro

Po upadku cesarstwa bizantyjskiego Osmanowie opanowali dwa główne szlaki handlowe łączące
Europę z Azją. To wymogło na związkach kupieckich
z Europy Zachodniej rozpoczęcie poszukiwań alternatywnej drogi przez morze. Mieszkańcy Starego
Kontynentu nie mogli pogodzić się z utratą dostępu
do Wysp Korzennych, zwanych wówczas Molukami,
skąd przywożono cenniejsze od złota przyprawy. Dlatego nie ma się co dziwić, że intensywnie starano się
znaleźć nową drogę do utraconego raju. Pod koniec
XV w. w ówczesnym świecie liczyły się tylko dwie
potęgi morskie: Portugalia i Hiszpania. Aby usankcjonować swój prymat 7 czerwca 1494 r. obydwa
kraje podpisały traktat z Tordesillas, na mocy którego
ustalono podział ziem Nowego Świata pomiędzy
Hiszpanię i Portugalię. Wszystkie terytoria na zachód
od południkowo biegnącej linii demarkacyjnej miały
należeć do Hiszpanii, natomiast na wschód do Portugalii.
W 1480 r. w portugalskiej miejscowości Gaia
na świat przyszedł Ferdynand Magellan. W wieku
dwunastu lat został paziem na dworze króla Jana
II w Lizbonie. W tym samym roku pierwsza wyprawa
Krzysztofa Kolumba dotarła do Ameryki. Przygoda
Magellana z morzem rozpoczęła się dopiero, gdy
miał 25 lat. W 1505 r. został zaokrętowany na jednym z 22 okrętów płynących do Indii Wschodnich.
Podczas tej ekspedycji Ferdynand zyskał bezcenną
wiedzę nawigacyjną oraz brał udział w wielu bitwach z azjatyckimi plemionami. W 1511 r. Magellan wziął udział w inwazji na wyspy molukańskie.
Ta wyprawa stała się przyczynkiem do udzielenia
zgody na wyprawę do Wysp Korzennych przez króla
Hiszpanii Karola I. Zanim jednak do tego doszło, to
Magellan próbował przekonać do swojego pomysłu
portugalskiego króla Manuela I. Ten jednak odrzucił
propozycję żeglarza, ale jednocześnie wyraził zgodę
na zwrócenie się z tą samą propozycją do hiszpańskiego króla. Magellan, tak samo jak Kolumb, udał
się na dwór Karola I, który zaakceptował propozycję
Ferdynanda. Taki był początek jednej z najsławniejszych morskich wypraw w historii.

Ferdynand Magellan

źródło: domena publiczna

Pięć wieków temu pięć okrętów pod dowództwem portugalskiego żeglarza Ferdynanda
Magellana zainicjowało ekspedycję, która udowodniła, że Ziemia rzeczywiście jest okrągła.

Karaka „Victoria”, która jako jedyna powróciła z wyprawy Magellana

źródło: domena publiczna

Pierwsza podróż dookoła świata

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!

Śmierć Magellana na wyspie Mactan

mogli liczyć na dodatkowe profity w postaci stanowisk gubernatorów prowincji granicznych na każdym
nowo odkrytym lądzie. Ich flotylla składała się z pięciu
statków, czterech karak i jednej karaweli. Co ciekawe,
na statki załadowano sporą ilość alkoholu, a na jego
zakup wydano więcej niż na uzbrojenie, które stanowiło ledwie dwanaście dział. Załoga liczyła blisko 300
marynarzy, którzy pochodzili z kilku europejskich
państw. Fakt, że Portugalczyk dowodzi Hiszpanami,
był sygnałem, że w trakcie wyprawy może dojść do
buntu.

Wyprawa wyruszyła z Sewilli 15 sierpnia 1519 r.,
a po kilku tygodniach wypłynęła na Ocean Atlantycki.
Następnie skierowała się w stronę Wysp Kanaryjskich,
skąd odbito w kierunku Wyspy Zielonego Przylądka.
20 listopada statki Magellana przekroczyły równik,
a szesnaście dni później żeglarze ujrzeli na horyzoncie wybrzeża Brazylii, które należały do Portugalii. Mimo to zaryzykowali postój w tym miejscu
i 13 grudnia zacumowali w okolicach niewielkiego
portu, zwanego Rio de Janeiro. Szybko uzupełnili
zapasy i wyruszyli w dalszą drogę wzdłuż wybrzeży
Ameryki Południowej. Gdy nadeszła zima postanowili
przeczekać ją w Patagonii. W tym czasie wybuchł
bunt trzech hiszpańskich kapitanów, który został
bezwzględnie stłumiony, a jego prowodyrzy surowo ukarani.
24 sierpnia 1520 r. flotylla Magellana ponownie
rozwinęła żagle i kontynuowała ekspedycję. 21 października był wyjątkowym dniem, ponieważ wtedy
żeglarze osiągnęli Cape de las Virgenes. Przejście
to z czasem nazwano cieśniną, której Magellan
nadał nazwę Wszystkich Świętych. Dzisiaj te przejście z Atlantyku na Pacyfik znane jest jako Cieśnina Magellana. Po morderczej kilkusetkilometrowej
przeprawie 28 listopada wypłynęli na wody Oceanu
Spokojnego. Trafili na znakomitą pogodę, lecz nie
byli świadomi rozmiarów oceanu. Z czasem przed
ich oczami pojawił się nowy wróg – głód. Obrali
kurs na północny zachód i po blisko 100 dniach
wreszcie ujrzeli ląd. Było to wybrzeże wyspy Guam
w archipelagu Wysp Mariańskich. W ten sposób Magellan i jego załoga stali się pierwszymi w historii
Europejczykami, którzy przepłynęli Pacyfik. Sukces
ten został jednak okupiony wieloma ofiarami głodu
i szkorbutu.
9 marca 1521 r. flotylla Magellana opuściła Mariany i obrała kurs w kierunku południowo-zachodnim. 16 marca dotarli do wyspy Homonhon, czyli
obecnych Filipin. Jednym z celów wyprawy Magellana była chrystianizacja poznanych ludów. Początkowo ich układy z tubylcami układały się całkiem
dobrze. Jednak z czasem weszli w konflikt z królem
Lapu Lapu na wyspie Mactan. W trakcie nierównej
bitwy, która miała miejsce 27 kwietnia 1521 r., został zabity Magellan. Po jego śmierci dowództwo
przejął Baskijczyk Juan Sebastian Elcano. Z pięciu
statków do tego etapu wyprawy wytrwały dwie jednostki, które obrały kurs na Wyspy Korzenne. Tam
wypełniono ich ładownie setkami worków z goździkami. Pod koniec grudnia żeglarze opuścili Moluki.
8 września 1522 r. do Sewilli dopłynął tylko jeden
statek z 18 żeglarzami na pokładzie. W ten sposób
zakończyła się pierwsza pionierska podróż dookoła
świata. Ostatecznie na wyprawie nabardziej wzbogacił się kupiec Christopher de Haro, którego zysk ze
sprzedaży przywiezionych goździków przewyższył
koszt wszystkich pięciu statków Magellana. Natomiast najwyższą wartością tej wyprawy był udowodnienie, że Ziemia ma kształt kuli, a jej powierzchnia
i odległości między kontynentami są dużo większe
niż wcześniej zakładano.
Jakub Raczkiewicz
właściciel portalu historycznego
„Śladami historii”
Źródła:
Historia powszechna. Tom 9 – Ekspansja Europy w XV
wieku. Narodziny świata nowożytnego (1), Kraków
2007.
E. Brooke-Hitching, Złoty atlas, Poznań 2018.
K. Jasiński, Człowiek, który pierwszy opłynął świat,
Uważam Rze Historia nr 12 (93) grudzień 2019.
Więcej na www.sladamihistorii.pl
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Felieton duszą pisany

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Dzielenie się, które pomnaża”
Każdy z nas przechodzi w ciągu życia swoistą
ewolucję. Wpływają na nas ludzie, których spotykamy, decyzje, które podejmujemy czy zdarzenia,
których jesteśmy uczestnikami. Sam upływ czasu
nas zmienia. Modyfikacji ulegają nasze poglądy,
system wartości, zapatrywania na przyszłość oraz
lista naszych priorytetów. Czasem metamorfoza
idzie w dobrym, a kiedy indziej w złym kierunku.
W moim odczuciu jednak, ów proces zmian jest
jedyną życiową stałą. Jeśli jesteśmy osobami uważnymi i świadomymi, możemy wychwycić moment
zboczenia z właściwego toru, zanim wkroczymy
na równię pochyłą i ciężko już będzie uchronić
się przed katastrofą. Jeśli uchwycimy tę chwilę,
możemy jeszcze zawrócić. Potem będzie już o wiele
trudniej. Zmiany zaś na dobre, są zawsze w cenie.
Jedynym naszym zadaniem jest wtedy wyzbycie
się strachu przed nimi.
Kombinacja wielu czynników skutkuje rozpoczęciem w nas pewnego procesu, który odbywa
się trzyetapowo.
Niektórzy ludzie zatrzymują się na etapie
pierwszym, pozostając „wiecznymi dziećmi”. Zdają
się oni nie mieć zbytniego kontaktu z otaczającym
ich światem i wiecznie pogrążają się w marzeniach.
Taka postawa wynika często z podświadomego
strachu przed samą zmianą i przed jej konsekwencjami. Czasem jest powodowana wygodnictwem
czy lenistwem. Znane mi są dorosłe osoby, które
wybierają życie na czyimś utrzymaniu, zamiast
wzięcia spraw w swoje ręce, bo w takiej sytuacji
musiałyby się nieco natrudzić, żeby utrzymać
na dotychczasowym poziomie choćby standard
życia. Znam też pewnego czterdziestoletniego,
niewydolnego życiowo, pasjonata gier komputerowych, żyjącego z pieniędzy socjalnych. Takich
przykładów można by znaleźć z pewnością więcej. Nie chodzi wyłącznie o kwestię materialną, ale
też o wzięcie odpowiedzialności za siebie, innych
i swoje decyzje. Oczywiście czynników warunkujących taką właśnie postawę może być o wiele
więcej. Mogą one mieć głęboko zakorzenione
psychologiczne podłoże, związane z przeszłością
poszczególnych osób, modelem wychowania, sytuacją społeczno-ekonomiczną, rodzinną czy innymi
przeszkodami uniemożliwiającymi przebudowę

swojego życia. Mimo piętrzących się trudności do
pokonania, punktem wyjścia powinna być chęć
życiowej zmiany. Sposób się znajdzie, jeśli będzie
wola.
Drugą grupą są ci, którzy za sprawą przeróżnych potknięć i porażek tracą pierwotny zapał
i zupełnie wyrzekają się młodzieńczych ideałów.
Uchodzi z nich wtedy energia witalna, gorzknieją
i zasklepiają się w sobie. Tracą nadzieję na lepszą
przyszłość, ponieważ według nich spotkał ich niesprawiedliwy los. Pogrzebało to ich marzenia i zniweczyło plany, jakie snuli sobie w głowach. Sporo
osób w zderzeniu z rzeczywistością pozostaje właśnie na etapie drugim. Dzieje się tak dlatego, że,
po pierwsze, nasze marzenia są często kompletnie
oderwane od rzeczywistości. Mierzymy zbyt wysoko i jesteśmy zdruzgotani, że nie dostajemy tego,
co w naszym mniemaniu da nam spełnienie i szczęście. Bardzo często chodzi tutaj o dobra materialne, karierę, sławę czy władzę. Istotny jest też fakt,
że niejednokrotnie obiekty naszych westchnień są
niczym innym jak tylko iluzją samospełnienia i nawet gdyby doszło do realizacji tych pragnień, nie
bylibyśmy ani troszkę bardziej zadowoleni. Czasem
nie tylko wysokość zawieszonej poprzeczki jest
nieodpowiednia, ale i kierunek, w jakim chcemy
iść, wiec należy się dobrze zastanowić przed postawieniem pierwszego kroku. Po drugie – tym, co
wpływa na pozostanie, w naszej własnej ocenie,
na poziomie frustrata-nieudacznika, jest to, że patrzymy na nasze marzenia jakby były zamknięte
w gablocie z pancernego szkła. Niby je widzimy
i mamy je na wyciągnięcie ręki, a jednak coś nas
od nich oddziela. Naszą największą przeszkodą
jest, wspomniany już wyżej, strach. Często też
blokuje nas brak wiary w ich realność. W takim
układzie, marzenia nigdy nie stają się planami
do wykonania. Jednak sama wiara nie wystarczy.
Trzeba jeszcze podjąć konkretne działanie, zmierzające do celu i przygotować się na ewentualne
niepowodzenia, które powinny nas motywować do
zwiększonego wysiłku i pobudzać do wyciągania
wniosków. Wtedy nie pozostaniemy w miejscu oraz
będziemy nieustannie dostosowywać nasze plany
działania do zmieniających się warunków i płynnie
przejdziemy do etapu trzeciego.
Można w nim pójść o krok dalej i znaleźć
światełko w tunelu nawet w sytuacji, kiedy ma
się wrażenie, że nie ma możliwości spojrzenia
w inny sposób na to, co nas otacza. Nie chodzi mi
bynajmniej o to, żeby stosować się do porzekadła,
które mówi, że skoro się nie ma tego, co lubimy,
należy się cieszyć z tego, co się posiada. Dla mnie
to za mało, bo znaczy tyle, co stwierdzenie, że nie
jesteśmy w posiadaniu tego o czym marzyliśmy,
ale z bólem serca akceptujemy to, co nam przypadło w udziale, chociaż szczyt marzeń to zdecydowanie nie jest. Można naprawdę być wdzięcznym
za to, co się ma wokół siebie, cieszyć się tym, nie
oczekując zbyt wiele i nie ma to bynajmniej nic
wspólnego z żadną formą ascezy czy umartwiania
się. Może dla niektórych brzmieć to banalnie, ale
rozejrzyjcie się i popatrzcie, za co moglibyście
dzisiaj podziękować. Rodzinę? Przyjaciół? Dzieci?
Sami się nad tym zastanówcie i szczerze sobie
na to pytanie w sercu odpowiedzcie. Wdzięczność to piękna, codzienna praktyka. Dziękujcie Bogu za wszystko, co macie. Jeśli będziecie
wdzięczni za to, że się obudziliście, oddychacie,
macie co jeść, macie dach nad głową czy ogrzany
dom zimą, zdacie sobie sprawę, że aż tak wiele
nie potrzeba, żeby być szczęśliwym. Może jeśli
dojdziecie do takiego momentu Waszego życia,
łatwiej będzie cieszyć się tym, że sprawiacie radość innym i pomagacie im w trudnych chwilach.

Skupienie się na ludziach wokół często sprawia,
że nasze aspiracje schodzą na drugi plan, a problemy rozwiązują się niejako same albo po prostu
my zaczynamy przywiązywać do nich mniejszą
wagę. Przyjmując za własną taką życiową filozofię,
dostaniecie w zamian o wiele więcej niż oczekujecie. Będąc wdzięcznym, dobrym dla ludzi,
spełnionym i ze spokojem w sercu, macie większe
szanse, że zmiana sama do Was przyjdzie. Może
spełnią się Wasze marzenia, a może zdacie sobie
sprawę z tego, że w rzeczywistości marzyliście
zupełnie o czymś innym. Może to trochę tak, jak
w geologii – tam liczy się ciśnienie i czas. Może
u niektórych psychiczne „ciśnienie” w kierunku
zmiany jest tak ogromne, że efekt jest odwrotny
od zamierzonego. Wystarczy nam często więcej
zaufania w Opatrzność, cierpliwość i czas.

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 uzyskać wewnętrzny spokój,
mieć poczucie bezpieczeństwa i ciągłą chęć do
działania?
Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Bóg ma go pod dostatkiem, tylko nam się
wydaje, że proces załatwiania naszych ważnych
spraw strasznie się wlecze. Może „ora et labora”
to najlepsza maksyma, do jakiej możemy się zastosować, a „Jezu ufam Tobie”, to najlepsza modlitwa? Wdrażając je obie, podejmujemy pracę
nad sobą i swoim rozwojem, wiedząc, że Bóg
czuwa i nas podniesie w razie ewentualnego
upadku. Czyż to nie piękna perspektywa, dająca
wewnętrzny spokój, poczucie bezpieczeństwa
i chęć do działania?
„Dobry omen”
Romantyczna dusza pełna ideałów
Patrząca na gwiazdy nocnego nieba
Zamiast słodyczy – pełna koszmarów,
a nie tego jej do szczęścia potrzeba
Z czasem zranienia impulsem zmiany
stają się, kształtując człowieka umysł
i tak z marzyciela cynika otrzymamy
z zamkniętym sercem i pełnego dumy
Strumień czasu nas ciągle kształtuje
Świeże komórki zastępują te martwe
Pogląd tak jak człowiek, też ewoluuje
dając ciągle na zmiany nowe szanse
Najlepiej pobiec jeszcze o krok dalej
Zgorzknieniu się wyrwać ze szponów
Optymistą stać się na ogromną skalę
i zawsze czuć się jak u siebie w domu
Podziel się energią, bo to fenomen,
gdy dzielisz się czymś, a to się mnoży
Wysyłaj światu uśmiech – dobry omen,
a co dzień błogo głowę do snu złożysz
Marcin Weideman

NUMER 6 (311)

WYDARZENIA / INFORMACJE

21

MZK wprowadził nową usługę
Bilet kupisz w dziesięć sekund bez kontaktu
ze sprzedawcą.
Pasażer instaluje aplikację na swoim smartfonie.
Kupuje bilet, który wraz z kodem QR wyświetla się
na ekranie telefonu… i gotowe. Tak w skrócie, będzie
wyglądała jedna z form zapłaty za przejazd autobusem komunikacji miejskiej.
- Jestem przekonany, że to ruch we właściwym
kierunku. Nowy system nie tylko zdecydowanie ułatwi
zakup biletu, ale także ograniczy bezpośredni kontakt
z kierowcą, co w obecnej sytuacji epidemicznej jest bardzo ważne – mówi Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu MZK Jastrzębie.
Wspólny bilet
W aplikacji mobilnej możliwy jest zakup biletu
jednorazowego, natomiast na stronie internetowej
www.zbiletem.pl biletu okresowego (miesięcznego,
dwutygodniowego i tygodniowego). Jest on również
widoczny w aplikacji. Od października bilet okresowy
obowiązuje także na obszarze komunikacji rybnickiej (ZTZ). W ten sposób MZK wznawia współpracę
z rybnickim Zarządem Transportu Zbiorowego. Jeden wspólny bilet okresowy to powrót do programu
pilotażowego wdrożonego tymczasowo w marcu
tego roku.

Wystarczy 10 sekund
Dystrybucja biletów jednorazowych odbywała
się za pośrednictwem aplikacji mobilnej „zbiletem”
dostępnej bezpłatnie w sklepach AppStore i Google
Play w zależności od rodzaju telefonu. Logowanie
do aplikacji następuje po podaniu numeru telefonu.
Krok drugi to wybranie odpowiedniego biletu i formy
płatności (podróżując w grupie można kupić kilka
biletów). Po dokonaniu zapłaty bilet, wraz z kodem
QR, wyświetli się na ekranie urządzenia mobilnego
działającego w systemie operacyjnym Android lub
iOS (iPhone).
Posiadacze biletu okresowego zobowiązani są
do rejestracji przejazdu po wejściu do autobusu.
Należy w tym celu zeskanować kod QR w czytniku
umieszczony w kilku miejscach pojazdu, korzystając
z funkcji skanowania kodu QR lub NFC.
Bilet kupiony – niezarejestrowany wyświetlany
jest w kolorze pomarańczowym (bilet nieważny).
Po zbliżeniu do czytnika kolor zmienia się na zielony
(bilet jest ważny).
Dostęp do internetu konieczny jest jedynie podczas zakupu biletu.

ekran smartfona z widokiem biletu zapisanego
w aplikacji. Natychmiast wiadomo, czy bilet jest
ważny i zarejestrowany. Drugi sposób to zeskanowanie przez kontrolera kodu QR biletu. W trzecim
przypadku wystarczy wpisanie numeru PESEL pasażera w aplikacji kontrolerskiej. Ta forma kontroli
jest możliwa tylko w przypadku biletów spersonalizowanych – okresowych. Przypominamy również,
że podczas kontroli biletu ulgowego, pasażer zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający
uprawnienia do ulgi.
MZK Jastrzębie

Kontrola
Ważność biletu można sprawdzić na kilka sposobów. Na prośbę kontrolera, pasażer pokazuje

Nagrodzono najlepszych sportowców

W środę wieczorem w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie odbyło się uroczyste
wręczanie Nagród Starosty Pszczyńskiego przyznanych
za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu pszczyńskiego w ubiegłym roku kalendarzowym.
Laureaci zostali uhonorowani przez starostę pszczyńskiego Barbarę Bandołę, wicestarostę pszczyńskiego Damiana Cieszewskiego oraz dyrektora Powiatowego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie Macieja
Stiebera. Statuetki powędrowały w ręce 29 najlepszych
zawodników, sześciu trenerów i działaczki sportowej
z powiatu pszczyńskiego.

- Mieszkamy w powiecie, który nie bez powodu nazywamy przestrzenią aktywności. To przestrzeń ludzi, którzy swoimi pasjami udowadniają, jak bardzo zasłużyli
na te nagrody. Wierzę, że będą dla nich motywacją do
wyznaczania dalszych celów – mówi Barbara Bandoła,
starosta pszczyński. Końcem sierpnia Komisja Nagród
Starosty Pszczyńskiego spośród 77 wniosków wybrała
36 osób, którym zdecydowała przyznać nagrody pieniężne. Wyróżnieni zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe na szczeblu mistrzostw Polski i Europy, a także
w rywalizacjach wojewódzkich i regionalnych w różnych dyscyplinach sportu.
- Ilość wniosków świadczy o tym, jak wiele osób w naszym powiecie uprawia sport osiągając liczne sukcesy.
Nagrodzeni sportowcy zdecydowanie wyróżniali się wśród
pozostałych kandydatów - mówi Damian Cieszewski,
wicestarosta pszczyński i przewodniczący Komisji.
Wśród nagrodzonych w dziedzinie kolarstwa znalazł
Franciszek Kocur, trenujący w UKS Avatar Kobielice.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.
Powiat Pszczyński
Oprac. MP

źródło: Powiot Pszczyński

30 września, po raz pierwszy w historii powiatu pszczyńskiego przyznano Nagrody Starosty
Pszczyńskiego w dziedzinie sportu dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe w 2019 roku. Wyróżniono
36 laureatów.

Nagrodzeni sportowcy

Zawieszenie działalności placówek
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski wydał decyzję
o czasowym zawieszeniu na terenie całego województwa śląskiego działalności w niektórych
placówkach.

Zawieszenie działalności dotyczy:
- dziennych domów i klubów seniora, w tym
placówek działających w ramach Programu Senior+,
- środowiskowych domów samopomocy,
- warsztatów terapii zajęciowej.
Polecenie zawieszenia działalności

w powyższych placówkach od 20 października
do odwołania skierowane zostało do wszystkich
wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast
oraz starostów powiatów z obszaru województwa
śląskiego.
Urząd Marszałkowski

Informacja GOPS w Suszcu o pomocy w okresie zimowym
Pogarszające się warunki atmosferyczne oraz
zbliżający się okres zimowy, szczególnie teraz
w okresie pandemii koronawirusa, skłaniają nas
do zwrócenia uwagi na problem zagrożenia dla
zdrowia, a nawet życia niektórych mieszkańców
naszej Gminy.
Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
najbardziej dotykają bezdomnych, jednak nie możemy
zapominać o osobach samotnych, starszych, chorych
czy niepełnosprawnych, które własnymi staraniami nie
radzą sobie z problemami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu,

w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym
2020/2021, zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy, o zwrócenie szczególnej uwagi na swoich
bliskich, znajomych, sąsiadów w szczególności na osoby
starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne,
niezaradne życiowo, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z okresem zimowym jak i okresem trwającej pandemii i mogą wymagać pomocy.
W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym, osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymania wsparcia na zakup opału, dopłatę
do mediów czy też pomoc ukierunkowaną na zakup
żywności. Udzielenie takiego wsparcia poprzedzone

jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu
środowiskowego i zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Obecne kryteria dochodowe wymienione w ustawie o pomocy społecznej uprawniające do korzystania
ze świadczeń pomocy to 701 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
W razie potrzeby prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny na numery telefonu GOPS Suszec
(32) 449 30 83 lub 691 121 126, jak również na numer
interwencyjny i numery alarmowe znajdujące się na załączonym plakacie.
GOPS
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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

Informacja w sprawie
potwierdzania przez
Wójta Gminy Suszec umów
dzierżaw zawieranych przez
rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki
polegające na potwierdzaniu zawartych umów
dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt
Gminy Suszec właściwy ze względu na miejsce
położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co
najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie
nie będącej:
1) małżonkiem emeryta lub rencisty,
2) jego zstępnym lub pasierbem,
3) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą
we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) małżonkiem osoby, o której mowa w lit.
b lub c.
W celu uzyskania potwierdzenia zawartej
umowy należy złożyć wniosek dostępny na stronie internetowej Gminy Suszec www.suszec.pl
wraz z umową dzierżawy. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni. Uzyskanie potwierdzenia
zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2020 poz.1546).
UG Suszec

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa i pracowników
zdrowie – Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
wprowadza tymczasowe ograniczenie bezpośredniej dostępności m.in. w zakresie rejestracji.
Jednocześnie informuję, że ze względu na obecną
sytuację pandemiczną może wydłużyć się czas
załatwiania spraw.
Podtrzymuję do odwołania dotychczasowe
procedury kontaktu telefonicznego i elektronicznego z naszym Urzędem.

Gminne Biuro Spisowe w Suszcu informuje,
że na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020
prowadzi dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych. Dyżury będą pełnione do 30 listopada
2020 r. przez członków GBS w Suszcu w godzinach pracy urzędu pod numerami tel. 32 4493066,
32 4493067, a także w godzinach popołudniowych
dyżur telefoniczny pod numerem 693 709 703.
Osoby, które nie posiadają odpowiedniego
sprzętu komputerowego lub łącza internetowego,
a są zainteresowane samospisem i skorzystaniem
ze stanowiska komputerowego w siedzibie Urzędu
Gminy, proszone są o kontakt telefoniczny w celu
umówienia terminu samospisu.
Na terenie Gminy Suszec od 1 października
2020 r. spis przeprowadza dwóch rachmistrzów.
W przypadku pytań dotyczących spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli
od 8:00 do 20:00).
Gminny Komisarz Spisowy w Suszcu
Marian Pawlas

PSZOK - ogłoszenie

Uwaga! Od listopada 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 będzie czynny do
odwołania w następujących dniach:
- wtorki, środy i piątki w godz. 15:30 - 18:00,
- soboty w godz. 8:00 - 15:00.
Wójt Gminy Suszec

Można się z nami kontaktować:
- poniedziałek, w godzinach: 7.30 do 16.30;
- wtorek, środa, czwartek, w godzinach: 7.30 do
15.15;
- piątek, w godzinach: 7.30 do 13.45;
- telefonicznie: 32 210 27 21 lub +48 723 991 209;
- mailowo: urzad@pszczyna.praca.gov.pl lub
pup@pup-pszczyna.pl;
- przez skrzynkę podawczą znajdującą się
w przedsionku wejścia głównego do budynku.
Za utrudnienia przepraszamy.
UP Pszczyna

Kącik poezji
Chciałabym ci obiecać
Że niebo deszczem nie zaszlocha

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

Powszechny Spis Rolny
2020 - Dyżur Gminnego
Biura Spisowego

Komunikat Dyrektora PUP

Czarno-białe zdjęcie
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Chciałabym ci obiecać
Że wiatr nie zawyje tęsknie
W gałęziach
Chciałabym ci obiecać
Że jezioro z zimna nie zesztywnieje
Chciałabym ci obiecać
Że słońce ogrzeje ręce i duszę
Jak wczoraj
Chciałabym ci obiecać
Że siwa mgła nie zasłoni horyzontu
Chciałabym byś mi obiecał

Że to zdjęcie znów zakwitnie
Kolorami
Jak przebiśnieg na wiosnę
Jak to jest?
Kiedyś
W kajdany zakuta, pobita do krwi
Krzyczała
Jedności! Wolności! Własności! Polskości!
Dziś
Stoi na wietrze z rozwianym włosem
Syczy
Kanalie! Wstyd za takich! Co za naród! Gdyby zginął
Cóż
Chyba się przeziębiła

Oliwia Skaźnik
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NUMER 6 (311)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suszec wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko sporządzoną do tego projektu
w dniach pracy urzędu od 26 października 2020 r.
do 25 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1.
Wersja papierowa projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępna będzie w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania
Nieruchomościami, pokój nr 1, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych w godzinach od 8:00
do 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32 449 30 75.
Wersja elektroniczna powyższego projektu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem: www.bip.suszec.iap.pl/pl/12828/0/
plany-miejscowe.html
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie
się 13 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec o godzinie 15:00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich
środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy
składać do Wójta Gminy Suszec z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania
albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 grudnia 2020 r., w formie:
- papierowej, na adres Urzędu Gminy Suszec,
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1,
- elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@suszec.pl
lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21
ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostaną informacje
o dokumentach:
- o projekcie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suszec,
- o prognozie oddziaływania na środowisko
sporządzonej do w/w projektu.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suszec w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 grudnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Wójt Gminy Suszec.
Na stronie BIP Urzędu Gminy w Suszcu w załączniku nr 1 do Obwieszczenia oraz na tablicach
ogłoszeń, została zamieszczona informacja na temat
przetwarzania danych osobowych.
Wójt Gminy Suszec

lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu problemów społecznych występujących na
jej obszarze.
Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji,
potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą
o udział w badaniu ankietowym i wypełnienie ankiety,

dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.
Badania realizowane są metodą internetową
– kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się
w poniższym linku:
www.forms.gle/QDCu7fUwH8SeQ9Zn9, jak
również na stronach internetowych Urzędu Gminy
Suszec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu. Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji.
GOPS

Ankieta GOPS-u
Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suszec oraz Programu
Przeciwdziałania Przemocy.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Suszec!
W związku z przygotowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suszec
na lata 2021-2026, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne

Korekta harmonogramu wywozu odpadów komunalnych
Zmiana dotyczy zbiórki odpadów segregowanych tylko dla poniższych rejonów w miesiącu Grudniu!!!
Selektywna zbiórka

Kobielice 2

Grudzień
Przed korektą
Po korekcie
7 i 21
1 i 21

Suszec 1

7 i 21

1 i 21

Suszec 2

7 i 21

1 i 21

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

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, Srebrna, Wielodroga,
Złota

Suszec 2

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

Przychodnia rehabilitacji w Suszcu w okresie
od 7.09.2020 do 31.12.2020 realizuje dla
mieszkańców gminy Suszec bezpłatne
programy zdrowotne:
„Program profilaktyki chodu w wieku 55+
na lata 2015-2020” dla mieszkańców po 55 roku życia,
„Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa
na lata 2015-2020” dla mieszkańców pomiędzy 20 a 55
rokiem życia.
Kontakt:
Prywatna Praktyka Rehabilitacyjna Jarosław Gumiński,
Suszec ul. Piaskowa 35, tel. 32 4488225.

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.

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91

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.

