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Nadchodzi wiosna, a wraz z nią zmiany, ciepło, 
nadzieja i budząca się do życia natura. Kolejne miesiące 
nie przynoszą co prawda rozluźnienia i oddechu od 
pandemicznej codzienności, nie możemy się też na 
razie spodziewać znaczącego poluźnienia panujących 
restrykcji. 

Jest to jednak czas, na który czekamy z utęsk-
nieniem. Dni robią się coraz dłuższe i coraz bardziej 

słoneczne, a my możemy odetchnąć śwież(sz)ym 
powietrzem. 

Początkiem kwietnia będziemy świętować Wielka-
noc. I choć będą to święta spędzane zapewne w okro-
jonym gronie, niech i one przynoszą nam nadzieję na 
lepsze jutro, niech napełniają nas pokojem. Nie zapo-
mnijmy, mimo izolacji, otwierać się na innych i nieść 
radości – choćby w małych gestach.

Idzie wiosna!
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Jakie będzie nasze „Jutro”?
W lutym bieżącego roku Rada Ministrów za-

twierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 
roku”. Będąc członkiem Unii Europejskiej musie-
liśmy w niej uwzględnić, a wręcz zostaliśmy do 
tego zobligowani, założenia tzw. „Zielonego Ładu”, 
polityki klimatycznej, wytyczonej przez urzędni-
ków w Brukseli.

Dla Polski, Śląska, oznacza to nic innego jak 
zamknięcie, praktycznie zlikwidowanie wszystkich 
obecnie działających kopalń, import energii.

Wszyscy widzimy i czujemy, że „Świat” musi 
się zmienić – i to diametralnie. Doszliśmy do ścia-
ny praktycznie w każdej dziedzinie decydującej 
o naszej egzystencji. Jednak działania i zmiany 
muszą dotyczyć całego spektrum naszego życia, 
szczególnie tak zwanej cywilizacji zachodniej, a nie 
tylko wybranych dziedzin. Efekt przeludnienia, 
nadmiernego podróżowania, jedzenia na potęgę 
mięsa, eksploatacji ziemi, potwornego zaśmiecenia 
itd. obecnie osiągnął punkt krytyczny.

Panująca obecnie epidemia COVID-19 jeszcze 
bardziej niż kolejne huragany, zaśmiecone oceany, 
itd. w jaskrawy sposób obnażyła słabości dzisiej-
szej cywilizacji. Przecież on był przewidywalny, 
a jak sobie z nim radzimy? Gospodarcza zapaść, 
jaka ogarnia wiele krajów, w tym i naszą, wydawa-
łoby się, wszechmocną gospodarkę Unii Europej-
skiej, jest faktem. Służba zdrowia goni resztkami 
sił. Rozwiązania nie będą proste, bo model świata 
się niesamowicie skomplikował, a globalizacja do-
prowadziła do tego, że nawet problemy w jednej 
krajowej istotnej gospodarce mogą zachwiać całą 
gospodarką światową. A tą trzeba – i to możliwie 
szybko – diametralnie przeorganizować, przekon-
struować.

Obecnie, kiedy wychodzenie po kryzysie na 
prostą dla wielu będzie mierzyć się latami, wymu-
sza się wręcz wejście na niebezpieczną drogę dia-
metralnych zmian technologicznych, jeżeli chodzi 
o energię, nie zastanawiając się czy to realistyczne 
i osiągalne. Tylko zmianą stylu życia możemy od-
ciążyć środowisko, zachować względny dobrobyt. 
Trzeba wyjść z wirtualu i stanąć oko w oko z tym, 
co realne.

„Zielony ład” szczególnie popierają ludzie 
młodzi, nie zdając sobie sprawy, że obecne poko-
lenie, jak i oni, są do tego kompletnie mentalnie 
nieprzygotowani, nie wspominając o tym, że cał-
kowicie pomijają aspekt ekonomiczny, który jest 
decydujący. A tych pieniędzy normalnie nie ma. 
Szczególnie młodzi głośno krzyczą o ograniczeniu 
CO2, CH4 – gazów szkodliwych szczególnie dla at-
mosfery, ale ciągle się im marzy zwiedzanie świata, 
dalekiej Australii i innych kontynentów, co można 
zrealizować tylko środkami lokomocji, samolotami 
lub nawet statkami, które emitują do atmosfery 
więcej tych gazów niż niejedna elektrownia wę-
glowa. Szczyt głupoty, niewiedzy, hipokryzji osiąga 
apogeum. Niewielka grupa naszej wspólnoty, no-
wobogackich, emituje bowiem do atmosfery tyle 
CO2 co miliardy nędzarzy. A o samoograniczeniu 
tej grupy, które wymusi na nas wręcz nasza matka 
Ziemia, nikt nie chce słyszeć. A to musi nastąpić, 
aby nie skończyło się tragicznie, gdy większość 
wspólnoty ziemskiej nie zrozumie skali problemu.

Można oczywiście masowo udawać się na wa-
kacje do ciepłych krajów, a później cały rok siedzieć 
w zimnym, nieogrzanym domu, w futrze, o ile bę-
dziemy go posiadać, bez energii w gniazdkach itd.

Musimy wybrać. Nie można mieć wszystkiego. 
Niestety wielu na wyobraźnię działają zapowia-
dane przez polityków UE różnej maści fundusze, 
uruchamianie nowego „Planu Marshalla” dla Europy 
itd. Demagogicznymi hasłami próbuje się dalej 
dezorientować ludzi. Hasła demagogów trafiają 
na podatny grunt, bo dziś dla większości niestety 

ważniejszy jest głos Antka z internetu, niż praw-
dziwych ekspertów. Jest to nic innego, jak finan-
sowanie kolejnym dodrukiem miliardów pustych 
pieniędzy, kredytem zaciąganym na przyszłe po-
kolenia, kolejnych inwestycji, które w nazwie będą 
mieć tzw. „Zielony Ład”, a na które tak naprawdę 
większość krajów nie jest obecnie przygotowana. 
Mogą zostać sfinansowane kolejne bezsensowne 
inwestycje. Te długi obciążą przyszłe pokolenia, 
którym braknie pieniędzy na szkoły, szpitale, eme-
rytury itd. Polityka klimatyczna jest najbardziej 
kosztownym i największym projektem w historii 
UE i gdy zostanie ograniczona tylko do paliw ko-
palnych, nie obejmie przede wszystkim zmiany 
konsumpcyjnego stylu życia, to „odciążenie” dla 
środowiska będzie żadne.

Obecne źródła energii z paliw kopalnych pod 
względem technologicznym są szybkie i osiągalne, 
a te z „Zielonego Ładu” niestety pozostawiają wie-
le do życzenia lub są w początkowej fazie badań. 
Wymagają jeszcze dużo wysiłku naukowców, aby 
zapewnić nam, światu, bezpieczeństwo energe-
tyczne, które dają obecne paliwa. Ponadto przej-
ście na te źródła to potężne koszty. Żeby Polska 
mogła wdrożyć całościowo ten plan i zrealizować 
założenia tzw. „Zielonego Ładu”, szacuje się koszt 
na 1,5 biliona złotych. To jak widać setki miliardów. 
Skąd je wziąć?

Tej europejskiej ideologii nie popierają Chi-
ny, Indie, Japonia, Rosja, a i USA, które oczywiście 
wdrażają sukcesywnie nowe niskoemisyjne tech-
nologie, ale równocześnie z rozmysłem podchodzą 
do tzw. paliw kopalnych. Największym kaloryferem 
bowiem, który podgrzewa Ziemię najbardziej, jest 
masowa hodowla zwierząt i nasz styl życia. Pali-
wa kopalne, jeżeli chodzi o energetykę, to tylko 
jeden z elementów. Największy udział to niestety 
transport, hodowla zwierząt, wycinka lasów itd. 
A te tematy delikatnie pomija się w większości mil-
czeniem, ograniczając problem tylko do węgla, 
a w niedalekiej przyszłości i do gazu.

Realizacja trudnego i kosztownego programu 
energetycznego odbywa się w okresie zabójczej 
gry mocarstw o geopolityczną i geoekonomiczną 
hegemonię. Ponadto technologia wolności utwo-
rzyła narzędzie coraz to większej dla nas kontroli, 
cenzury, manipulacji, co już obecnie nie tylko nie-
pokoi, ale wręcz budzi strach. Obecną cywilizację 
czeka długa seria kryzysów, pandemii, dramatów, 
bo za dużo w ostatnim wieku popsuto. Ponadto 
to nie samo wydobycie, kopalnie, węgiel, istotnie 
niszczą środowisko, ale niewłaściwe używanie tego 

surowca. Największym szkodnikiem dla środowiska 
w XXI wieku stał się człowiek, ze swoim konsump-
cyjnym stylem życia, jakiemu hołduje. Ale tego nikt 
z członków tzw. „cywilizacji zachodniej” nie chce 
przyjąć do wiadomości, a co gorsze świadomości. 
Ten najistotniejszy problem zbywa się milczeniem, 
a to jedyna droga, żebyśmy w najbliższym czasie 
nie doznali tu na ziemi piekła, a konieczne prze-
obrażenie ograniczyli do czyśćca. Prosty przykład 
z codzienności, wystarczy popatrzeć na śmieci, 
w tym tworzywa sztuczne. Codziennie produkuje-
my 1 mln ton tworzyw, a jeszcze 50 lat temu 1 mln 
ton tworzyw produkowaliśmy w ciągu miesiąca, 
a wcześniej praktycznie nie znaliśmy tego bardzo 
szkodliwego dla środowiska tworzywa. Co 1 mi-
nutę śmieciarka plastiku trafia obecnie do morza. 
Takie przykłady można by mnożyć. Samochody 
hybrydowe, elektryczne, w znikomym albo żadnym 
stopniu nie przyczynią się do odciążenia środo-
wiska, niewiele zmienią. Ale propaganda kwitnie. 
Większość domów nie tylko w Polsce, ale w całej 
Europie i świecie, to potworne pożeracze energii, 
nieposiadające żądnego docieplenia, a ponadto 
budowane w technologii „na ciepłe kraje”.

Na tle tych po krótce nakreślonych proble-
mów światowych, europejskich, trzeba popatrzeć 
na nasz region Śląski, naszą gminę Suszec. My już 
doświadczyliśmy zamknięcia kopalni, która przez 
ponad trzy dziesięciolecia była matką żywiciel-
ką, ostoją życia dla wielu rodzin. Decyzja zapadła 
niespodziewanie, w przeciągu krótkiego czasu. 
Kopalnia miała trwać jeszcze długo i nic się nie 
miało zmienić. Ten mający decydować w kolejnych 
latach o gospodarczym kierunku gminy zakład legł 
w gruzach w krótkim okresie. Oczywiście w krótkim 
okresie Gmina tego nie odczuła, bo przeniesiono 
pracowników na inne kopalnie, wysłano na urlopy 
górnicze itd. Ale obecnie już widać skutki w bu-
dżecie – i to nie straci sam urząd, tak jak się to 
niektórym wydaje, ale wszyscy mieszkańcy. Gdy 
nastąpi proces zamykania kolejnych kopalń, to 
i my to odczujemy, bo Śląsk to mocno zagęszczo-
na aglomeracja.

Kiedy to się stało, Gmina intensywnie zaczęła 
szukać nowej drogi na dalszy rozwój. W 2017 roku 
Wójt w Warszawie podpisał z prezesami JSW SA 
listy intencyjne, które miały torować zagospoda-
rowanie terenów pogórniczych po byłej kopalni. 
Nakreślono kilka śmiałych inwestycji. Udało się 
zrealizować dotychczas jedną. Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe wybudowały za 100 mln nowoczesny 
zakład w miejsce starych hal remontowych, speł-
niający najwyższe standardy, nie tylko pod wzglę-
dem ekologii i środowiska, ale i usprzętowienia. 
W zakładzie wyposażonym w najnowocześniejsze 
maszyny pracuje już około 240 osób i zarząd pla-
nuje rozciągniecie produkcji na kolejne wyroby.

4 października 2019 roku Wójt Gminy pod-
pisał w Jastrzębiu porozumienie, którego obok 
Gminy sygnatariuszami byli Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, Jastrzębska Spółka 
Węglowa i Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Ce-
lem porozumienia było opracowanie koncepcji 
i określenie ścieżki rewitalizacji i transformacji 
oraz rozwoju terenów po likwidowanej kopalni 
„Krupiński”, nakreślenie „owego jutra” bez węgla! 
Obecnie powstał odpowiedni dokument, który 
pozwala się starać o środki europejskie z Fun-
duszu Sprawiedliwej Transformacji czy funduszy 
krajowych na zagospodarowanie terenów. Oby 
tylko nie zabrakło pieniędzy, bo jest ich bardzo 
mało, a potrzeby są olbrzymie. W opracowaniu 
dokumentu praktycznie jesteśmy pierwsi w wo-
jewództwie. Ale o przyznaniu środków będzie 
decydowała rzeczywistość, a ta dla całego Śląska 
nie jest optymistyczna, ze względu na przyjęty 

Marian Pawlas
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Sesje Rady Gminy

Gmina w liczbach

Jubileusze małżeńskie

W ostatnie czwartki stycznia i lutego Radni naszej 
gminy obradowali podczas sesji, które – ze względów 
epidemiologicznych – odbyły się zdalnie. 

Pomoc niepełnosprawnym
Podczas styczniowego spotkania Radni uchwa-

lili wysokość pomocy dla Powiatu Pszczyńskiego na 
realizację zadania polegającego na wspieraniu osób 
niepełnosprawnych, mieszkających na ternie naszej 
gminy. Kwota 133.400,00 zł ma zapewnić finansowanie 
opieki i terapii dla potrzebujących mieszkańców. 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych
W czasie pierwszej w tym roku sesji Radni zali-

czyli do kategorii dróg gminnych ulice: Brylantową 
(Suszec), Brzozową (Suszec), Dębową (Radostowi-
ce), Grobla (Mizerów), Ks. Popiełuszki (Radosto-
wice), Ks. Żydka (Radostowice), Nową (Suszec), 
Owocową (Kryry), Potoczek (Mizerów), Dworską 
(Mizerów), Spokojną (Kryry), Studzienka (Rado-
stowice). Jak uzasadniono w uchwale, zaliczenie 
tych dróg do kategorii dróg publicznych będzie 
skutkowało korzyściami społecznymi, ekonomicz-
nymi, gospodarczymi, organizacyjnymi i prawnymi. 
Będzie można pełnić kontrolę nad tymi drogami, 
a także traktować je inaczej w procesach inwe-
stycyjnych.

plan zamykania kopalń. Po prostu 2 mld dla Śląska 
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to kropla 
w morzu potrzeb. A ostatnio mówi się również 
o ograniczeniu tej sumy.

Łagodzenie skutków społecznych i ekono-
micznych szeroko zakrojonej transformacji, bę-
dącej koniecznością wdrażania nowych technolo-
gii, przekwalifikowania się pracowników, zmiany 

Z roku na rok przybywa nam mieszkańców. 
W 2019 r. w gminie na stałe mieszkało 12140 osób, 
a w 2020 r. były to już 12234 osoby. 

W podziale na miejscowości, w stosunku do ze-
szłego roku w Kobielicach mieszkają 22 osoby więcej 
– obecnie ta wieś liczy sobie 1505 mieszkańców, w tym 
742 mężczyzn i 763 kobiety. Z kolei w Mizerowie na 
stałe zameldowane jest 1546 osób, czyli także o 22 
osoby więcej niż w 2019 r., w tym 770 mężczyzn i 776 
kobiet. W Radostowicach w 2020 r. mieszkało 1766 
osób, czyli o 33 osoby więcej niż w 2019 r. W miej-
scowości tej jest niemal po równo mężczyzn (866) 

Jak co roku, także w 2020 roku jubilaci 
świętowali przeżycie w jednym związku mał-
żeńskim złotych, szmaragdowych, diamento-
wych i żelaznych godów.

Ze względu na czas pandemii nie było moż-
liwe zorganizowanie spotkania razem ze wszyst-
kimi jubilatami, tylko indywidualnie z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. Bez względu na te 
utrudnienia, było uroczyście, bo każda osobista 
możliwość spotkania bezpośredniego, kontaktu 
jest przeżyciem. Wójt Gminy Suszec Marian Paw-
las, Przewodniczący Rady Gminy Suszec Szymon 
Sekta oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Regina Indeka mieli zaszczyt wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla złotych jubi-
latów. Jubilaci, którzy nie mogli przybyć do Urzę-
du, zostali odwiedzeni w miejscu zamieszkania. 

Są środki na sport
Podczas styczniowej Sesji Radni przyjęli także 

uchwałę o zmianach w budżecie, w wyniku której na 
sport wygospodarowano dodatkowo ok. 141.000 zł. Jak 
podsumowywał Przewodniczący Rady Szymon Sekta: 
„Naprawdę wpieramy sport i zrobimy wszystko, aby 
w tej kwestii działo się jak najlepiej.”

Nowa remiza w Suszcu coraz bliżej
Udało się zakończyć opracowywanie dokumenta-

cji technicznej budynku OSP w Suszcu. Radny Andrzej 
Urbanek wyraził radość i zadowolenie z tego faktu: 
„Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończeniu 
opracowywania dokumentacji technicznej budynku re-
mizy OSP w Suszcu oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 
na budowę”. Wyraził także adzieje, że od wiosny ruszą 
prace budowlane, by rocznicę 110–lecia staży pożarnej 
w Suszcu strażacy mogli obchodzić już w nowej remizie.

Nie dla petycji
W grudniu 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła pe-

tycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały 
w zaproponowanej petycją treści, dotyczącej zapowia-
danych przez Rząd RP masowych szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2. Została ona przekazana do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wstępnego 
jej rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu i przeprowa-
dzeniu dyskusji stwierdziła, że wspomniane szczepienia 

profilu nauczania, będą długim procesem i na pew-
no będą bolały. Rolą naszą, samorządu i wszyst-
kich mieszkańców, jest włączenie się w ten proces, 
aby maksymalnie eliminować negatywne czynniki, 
mające wpływ na życie całej wspólnoty, nie tylko 
Gminy, ale Śląska i Polski, bo to jeden organizm.

Premier Wielkiej Brytanii w przeszłości obiecał 
swoim rodakom, potrafił to obiecać, tylko „krew, 

i kobiet (867). Z kolei w Rudziczce obecnie jest 1491 
mieszkańców, czyli o 13 więcej niż w poprzednim 
roku. Warto dodać, że miejscowość tę zamieszkuje 707 
mężczyzn oraz 784 kobiety. W największej wsi naszej 
gminy – Suszcu – także przybyło mieszkańców. W tej 
miejscowości na stałe zameldowane jest 4479 osób, 
co stanowi wynik o 15 lepszy od roku poprzedniego. 
W Suszcu mieszka 2170 mężczyzn i 2309 kobiet. 

Jedyną miejscowością, która odnotowała spadek 
liczby mieszkańców, są Kryry. Obecnie mieszka tam 
1447 osób, czyli o 11 mniej niż 2019 r. Minimalnie wię-
cej jest tam kobiet (725) niż mężczyzn (722).

W 2020 roku gminny Urząd Stanu Cywilnego 

Wszystkim jubilatom gratulowano wspania-
łego jubileuszu, podziękowano za wkład ogrom-
nej miłości i wzajemnej wierności w dochowaniu 
przysięgi małżeńskiej.

Szanownym Jubilatom złożono życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Niech żyją 
nam jak najdłużej i są przykładem dla młodszych 
pokoleń.

W 2020 r. swoje jubileusze obchodzili: 
50 lat – Złote Gody: 
Krystyna i Augustyn Koczar z Suszca
Antonina i Konrad Waleczek z Suszca
Czesława i Antoni Kieczka z Suszca
Wanda i Stanisław Bujnowski z Suszca
Eugenia i Janusz Kulik z Rudziczki
Irena i Wiktor Parot z Rudziczki
Teresa i Józef Krawczyk z Kryr

nie są szczepieniami wpisanymi w kalendarz szczepień 
obowiązkowych i są one dobrowolne, a każdy mieszka-
niec Gminy Suszec sam podejmuje decyzję dotyczącą 
szczepień.

Wnioski mieszkańców
W styczniu Komisja Rewizyjna kontrolowała skar-

gi i wnioski za 2020 r. – w tym skargę mieszkańców 
Suszca dotyczącą prawidłowości prowadzenia działal-
ności na działce przy ul. Pszczyńskiej. Wniosek został 
złożony kilkukrotnie – także w lutym br. Proszono w nim 
o zbadanie zgodności z przepisami prawa działalności 
prowadzonej na działce znajdującej się pomiędzy ul. 
Pszczyńską a ul. Deszczową oraz zbadanie legalności 
usytuowania zbiorników na materiały sypkie na dział-
ce przy ul. Pszczyńskiej. Podczas styczniowej kontroli 
Komisja zapoznała się z dokumentacją przedstawioną 
przez pracowników Referatu Infrastruktury Technicz-
nej i Inwestycji, a także z wyjaśnieniami Wójta i jego 
Zastępcy oraz wysłuchała opinii i argumentów sołtysa 
Suszca. Stwierdzono, że na wszystkie pisma została 
udzielona odpowiedź oraz podjęto kontrolę, mającą na 
celu ustalenie, czy prowadzona działalność jest zgodna 
z prawem. Ponadto w ubiegłym roku wysłano prośbę 
do PINB z prośbą o sprawdzenie legalności wykonywa-
nia robót budowlanych na wskazanej działce. Obecnie 
toczy się w tej sprawie postępowanie. 

Oprac. MP

pot i łzy” – ale przez piekło poprowadził kraj do 
zwycięstwa. Niestety w efekcie przegrał wybory. 
Bo prawdę mało kto z nas lubi znać.

Oby ten kryzys COVIDOWY oświecił nasze 
umysły w kierunku zmian, a i koniecznych wy-
rzeczeń, abyśmy my i nasze dzieci z optymizmem 
mogły patrzeć w przyszłość.

Wójt Marian Pawlas

odnotował 90 zgonów oraz 136 urodzeń. Tym razem 
chłopców i dziewczynek urodziło się dokładnie po 
tyle samo – 68. W 2020 roku zawarto 105 małżeństw.

Rodzice w naszej gminie nadając imiona swym 
pociechom, okazali się tradycjonalistami. Najczęściej 
dla chłopców wybierano imiona: Kacper, Franciszek, 
Jan, Mikołaj, Igor. Wśród tych najrzadszych znalazły 
się zaś imiona: Zachary, Borys, Kuba, Marcel, Julian. 

Z kolei wśród imion dziewczęcych królowały 
w tym roku: Lena, Laura, Eliza, Amelia, Olga, Natalia, 
Zuzanna. Wśród rzadkich imion znalazły się: Elisa, Ma-
lina, Noemi, Nela, Jowita, Jagoda, Marietta. 

MP

Maria i Edward Goliasz z Mizerowa 
Apolonia i Franciszek Krętosz z Mizerowa
Alicja i Gerhard Gruszka z Kobielic
Róża i Ludwik Wolnarek z Kobielic 
Maria i Ludwik Brzoska z Radostowic

55 lat – Szmaragdowe Gody: 
Maria i Andrzej Jankowski z Mizerowa
Anna i Ludwik Mańdok z Suszca
Aniela i Józef Skaźnik z Suszca

60 lat – Diamentowe Gody:
Małgorzata i Florian Kukla z Suszca
Elżbieta i Jan Cimała z Mizerowa
Monika i Jan Gretka z Radostowic

65 lat – Żelazne Gody: 
Ernestyna i Tadeusz Hoszek z Rudziczki

UG Suszec
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Kronika policyjna
Ktoś zgubił w sklepie znaczną sumę pienię-

dzy. Policja prosi o kontakt
Podczas dokonywania zakupów, jeden z klien-

tów zgubił znaczną sumę pieniędzy. Gotówka została 
odnaleziona przez innych kupujących i przekazana 
obsłudze sklepu.

Jakiś czas temu w sklepie znajdującym się 
w Suszcu jeden z klientów, przez swoją niefrasobli-
wość, zgubił znaczną sumę pieniędzy. Szczęśliwie 
pieniądze trafiły w ręce uczciwego klienta, który prze-
kazał odnalezioną kwotę w ręce obsługi sklepu. Całe 
zdarzenie zostało zarejestrowane przez sklepowy 
monitoring.

Osoba, która zgubiła pieniądze, proszona jest 
o kontakt telefoniczny z policjantami pod nr telefonu 
723643749. 

Śmiertelny wypadek w Kobielicach. Nie żyje 
63-latek

Na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Jana Pawła 
w Kobielicach doszło do zderzenia samochodu oso-
bowego z ciężarówką. Niestety, pomimo prowadzo-
nej reanimacji, śmierć poniósł 63-letni kierowca Fiata 
Punto. Utrudnienia w ruchu trwały do godziny 18.

4 lutego około godziny 13:30 dyżurny pszczyń-
skiej jednostki otrzymał zgłoszenie o wypadku drogo-
wym w Kobielicach na ul. Pszczyńskiej. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że kierujący samocho-
dem osobowym marki Fiat Punto, wyjeżdżając z ul. 
Jana Pawła, zderzył się z jadącym w kierunku Żor 
samochodem ciężarowym marki Mercedes Actros. 
Mimo prowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej, 
nie udało się uratować życia 63- letniego kierowcy 
osobówki. Na miejscu pracowały wszystkie służby 
ratunkowe. Droga na tym odcinku była całkowicie 
nieprzejezdna. Utrudnienia w ruchu trwały do godzi-
ny 18.00. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci 
z Wydziału Kryminalnego pszczyńskiej jednostki pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pszczynie.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę 
za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając 
na drogę ponosimy odpowiedzialność zarówno za 
siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. 
Chwila nieuwagi, roztargnienia, nadmierna prędkość 
czy lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą 
zakończyć się tragicznie.

10 zastępów straży usuwało plamę substancji 
ropopochodnej

10 zastępów straży pożarnej było zaangażo-
wanych w działania związane z usuwaniem plamy 
substancji ropopochodnej w powiecie pszczyńskim.

W czwartek, 4 lutego około godziny 8:40 do stra-
ży pożarnej wpłynęło pierwsze zgłoszenie o obec-
ności substancji ropopochodnej na drodze w okoli-
cach mostu w Górze, na granicy dwóch województw. 
Z kolejnych zgłoszeń wynikało, że plama ciągnie się 
drogą wojewódzką nr 933 w stronę DK-1, a następnie 
północną obwodnicą Pszczyny i drogą wojewódzką 
nr 935 w stronę Żor. Strażacy otrzymywali zgłoszenia, 
że samochody się ślizgają, mają problemy z podje-
chaniem pod niewielkie wzniesienia, zdarzyło się 
nawet, że ktoś wpadł w poślizg.

Ze względu na zagrożenie wystąpienia zdarzeń 
drogowych, w działania zaangażowano 10 zastępów 
straży pożarnej (zarówno OSP, jak i PSP), które pra-
cowały nad usunięciem plamy na terenie powiatu.

Wypadek na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym w Suszcu

W poniedziałek, 11 stycznia około godziny 18:30 
doszło do wypadku drogowego na przejeździe kole-
jowym na ul. Dolnej w Suszcu.

68-letnia kobieta, kierująca Fordem Fiesta, wje-
chała na niestrzeżony przejazd kolejowy w ciągu 
ul. Dolnej w Suszcu, wprost pod nadjeżdżający pociąg 
osobowy Kolei Śląskich relacji Pszczyna-Racibórz. 

Na szczęście było to tylko draśnięcie, a nie centralne 
uderzenie. Pojazd został wyrzucony na pobliską łąkę. 

Kierująca podróżowała sama i została zabrana 
przez pogotowie z ogólnymi potłuczeniami. W chwili 
zdarzenia zarówno 68-letnia kobieta, jak i maszynista 
byli trzeźwi.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalali 
szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na czas prowa-
dzonych działań ruch pociągów został wstrzymany.

Policja apeluje: nie dajmy się okraść - zamy-
kajmy swoje domy

W ostatnich dniach pszczyńska policja odnotowa-
ła kilka zgłoszeń o osobach, które wchodzą na teren 
posesji i szukają sposobu, by dostać się do domostw. 
Policjanci przypominają, że wielu kradzieżom możemy 
zapobiec sami, poprzez swoje rozsądne zachowanie.

Do dyżurnego pszczyńskiej jednostki trafiają 
zgłoszenia dotyczące osób, które wchodzą na teren 
prywatnych posesji i usiłują dostać się do domostw. 
Informacje napływają z kilku miejscowości w powie-
cie. Takie osoby wchodzą na teren posesji, sprawdzają 
czy drzwi do budynków są otwarte, a czasem pytają 
o możliwość wynajęcia pokoju. Pojawiły się także 
informacje, że osoby te zostawiają kartkę z prośbą 
o kontakt w sprawie naprawy dachu czy ogrodzenia.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności. Zadbajmy 
o zabezpieczenie swoich posesji. Zamykajmy drzwi do 
budynków mieszkalnych, ale także do domków gospo-
darczych. To często w nich przechowujemy narzędzia, 
rowery bądź inne wartościowe przedmioty - mówią 
policjanci i dodają: - Jeśli nie mieliśmy umówionych 
spotkań z budowlańcami dotyczącymi ewentualnych 
remontów, nie oddzwaniajmy na pozostawione przez 
„fachowców” numery telefonów. Może się okazać, że 
za takie połączenie słono zapłacimy.

Jeśli zauważymy osoby, które swoim zachowa-
niem wzbudzają nasze podejrzenia, poinformujmy 
o tym fakcie służby pod numerem alarmowym 997 
bądź 112. Jak zapewniają policjanci, każde takie zgło-
szenie będzie szczegółowo sprawdzane.

Korzystaj z zabezpieczeń technicznych:
- wyposaż drzwi i okna w odpowiednie zamki 

patentowe – wykazy tych zamków posiadają firmy 
ubezpieczeniowe i specjalistyczne sklepy;

- jeżeli to możliwe, pomyśl o zabezpieczeniu 
swojego dobytku system alarmowym; wybierz fir-
mę, której systemy ochronne gwarantują uzyskanie 
zniżki ubezpieczeniowej;

- w drzwiach zamontuj zabezpieczenia prze-
ciwwyważeniowe;

- w mieszkaniach w bloku warto jest obić blachą 
standardowe drzwi, zastąpić je drzwiami z drewna 
lub zamontować drugie dodatkowe drzwi;

- zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch lub 
inny element ograniczający stopień otwarcia drzwi 
oraz wizjer;

- dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie przed 
drzwiami wejściowymi – włamywacz unika miejsc 
oświetlonych;

- mieszkania na parterze i najniższych piętrach 
są najbardziej narażone na włamanie przez drzwi bal-
konowe – warto pomyśleć o zamontowaniu w nich 
dobrych klamek (w sprzedaży są klamki zamykane 
na klucz) lub chociaż zwykłych zasuwek;

- doskonałym zabezpieczeniem są domofony, 
jednak pamiętaj, aby za pomocą domofonu nie 
otwierać drzwi obcym, warto wpajać tą zasadę 
również innym.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym:
- zabezpiecz go poprzez okratowanie okienek 

piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, zwłaszcza tych 
z tyłu budynku;

- nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi gara-
żowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, 
poprzez które łatwo można dostać się do domu;

- zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół 
domu. Złodziej nie lubi światła, a wyższy rachunek 
z nawiązką zrekompensuje Ci wzrost poczucia bez-
pieczeństwa.

Nie ryzykuj niepotrzebnie:
- unikaj przechowywania w domu znacznych 

kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Takie „dobre 
schowki” jak szafa z bielizną, doniczka z kwiatami, 
książki czy cukiernica są bardzo dobrze znane wła-
mywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej 
kolejności. Nie opowiadaj o swoim majątku w miej-
scach, gdzie mogą Cię słyszeć obcy;

- jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do prze-
chowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym 
zaufania;

- zapisz numery fabryczne wartościowych przed-
miotów, takich jak: aparat, komputer, telewizor, ka-
mera, video itp., oznakuj je w indywidualny, trwały 
sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, 
a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotogra-
ficzną cennych przedmiotów m.in. biżuterii, antyków, 
cennych obrazów, zegarków itp. – w przypadku kra-
dzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania.

- nie ma systemów antywłamaniowych i alarmo-
wych gwarantujących w 100% zabezpieczenie nasze-
go mienia przed złodziejami. Równoległe z zabez-
pieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, podwójne 
drzwi itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w firmie 
ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania zre-
kompensować poniesione straty.

- przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada 
lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej 
nieobecności zaopiekowała się domem czy miesz-
kaniem, zebrała ze skrzynki pocztowej przychodzą-
cą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiajmy 
kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką 
czy doniczką.

Pszczyńscy policjanci przestrzegają seniorów 
przed oszustami

Kto nie słyszał o oszustwach metodą na wnucz-
ka, policjanta czy listonosza? Oszuści wciąż modyfi-
kują swoje metody działania. Dlatego dzielnicowi 
wręczają seniorom ulotki, w których zawarte są cenne 
wskazówki, jak nie dać się okraść z oszczędności.

Osoby starsze to najbardziej narażona grupa 
ludzi, która w sposób szczególny podatna jest na 
manipulację, a w konsekwencji pada ofiarą oszustów. 
Od dosyć dawna znane są już metody na „wnuczka”, 
„policjanta”, „pracownika administracji” czy „pro-
kuratora”. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób 
starszych, pszczyńscy dzielnicowi podczas patroli 
wręczają seniorom ulotki. Zawarte są w nich infor-
macje o sposobie działania oszustów, a także porady 
jak nie dać się oszukać.

- Prawdziwi policjanci, funkcjonariusze CBŚP, czy 
prokuratorzy NIGDY nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą 
o przekazanie, czy przelanie na podane konto pieniędzy 
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jako „dowodu w sprawie”, czy podanie danych umoż-
liwiających dostęp do naszego konta. Aby się w tym 
upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, 
którymi przedstawicielami rzekomo mają być. Roz-
mawiajmy z naszymi dziadkami, rodzicami i bliskimi 
o tych wszystkich zagrożeniach. Wskażmy im sposób 
postępowania w momencie, gdy ktoś zadzwoni do nich 
lub przyjdzie w podobnej sprawie – apelują policjanci.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
- Przede wszystkim należy zachować ostrożność 

– jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod 

członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie po-
dejmujmy żadnych pochopnych działań.

- Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości 
pieniędzy czy kosztowności, które mamy w domu 
lub jakie przechowujemy w banku. Nie wypłacajmy 
z konta żadnych oszczędności.

- Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy 
o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczy-
wiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie 
nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie.

- Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez 
oszustów.

- Niezwykle ważna jest także czujność pracow-
ników banków, czy urzędów pocztowych.

- Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa 
musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz 
kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nie-
znanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub 
dzwoniąc, podszywają się za bliskich, pracowników 
banku, urzędów lub policjantów. Bądźmy także podejrz-
liwi, gdy ktoś, zasłaniając się pośpiechem, ponagla nas 
do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji 
– zwracają uwagę mundurowi.

KPP Pszczyna

Inwestycje w gminie

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego 

Idzie wiosna, a wraz z nią rusza wiele inwestycji, 
zaplanowanych na ten rok. Wiele z nich rozpoczęło 
się już w styczniu i lutym, niektóre czekają na osta-
teczne uzgodnienia.

Długo wyczekiwane przedszkole w Suszcu
W tym roku rozpoczną się prace związane z bu-

dową nowego przedszkola w Suszcu. Powstanie 
ono na ul. Szkolnej. Jego budową zajmie się firma 
STRABAG, a koszt inwestycji to 8.916.270,00 zł. Teren 
budowy przekazano firmie 4 lutego 2021 r., a prace 
rozpoczną się lada dzień.

Remonty cząstkowe dróg
Wyłoniono wykonawców remontów cząstko-

wych w gminie i podpisano z nimi umowy 19 stycz-
nia 2021 r. Zakres prac zostanie wyznaczony w naj-
bliższym czasie, a następnie rozpocznie się etap ich 
wykonywania.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców 
naszej gminy w sprawie terminów wymiany starych 
kotłów na paliwo stałe przypominam, że od 1 wrze-
śnia 2017 r. na terenie naszego województwa obo-
wiązuje uchwała antysmogowa określająca terminy 
likwidacji starych urządzeń grzewczych.

Terminy te uzależnione są od wieku kotła.

Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego wiek kotła należy liczyć na dzień 
wejścia w życie uchwały antysmogowej, czyli na 
dzień 1 września 2017 r.

Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe przed-
stawiają się następująco:

- do końca 2021 roku należy wymienić kocioł 
na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. 
miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada 
tabliczki znamionowej,

- do końca 2023 roku należy wymienić kocioł 
na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał 
od 5 do 10 lat od daty produkcji,

- do końca 2025 roku należy wymienić kocioł 
na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał 
poniżej 5 lat od daty produkcji,

- do końca 2027 roku należy wymienić kocioł 
spełniających wymagania w zakresie emisji zanie-
czyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012.

Przebudowy ulic
W wypadku ulic: Topolowej w Kobielicach, 

Stawowej w Suszcu, Wiosennej w Suszcu trwają 
procedury przygotowawcze mające na celu wybór 
wykonawców robót.

Termomodernizacja szkoły w Kobielicach
W planach przewidywano kompleksową termo-

modernizację budynku, jednak w szkole doszło do 
awarii kotłowni. Po wyłonieniu wykonawcy – firmy 
ASW z Mizerowa – dokonano wymiany kotłów gazo-
wych wraz z przewodami kominowymi i niezbędną 
armaturą za łączną kwotę 68.757,00 zł.

Doposażenie placów zabaw
Udało się także doposażyć place zabaw 

w kilku miejscach naszej gminy. Nowe sprzęty trafi-
ły lub trafią w najbliższym czasie na plac zabaw przy 
SP w Kobielicach, na nowo powstający plac zabaw 

Przykład:
Rok produkcji pieca c.o. – 2009 r. – w momencie 

wejścia w życie uchwały antysmogowej piec c.o. miał 
8 lat, czyli należy go wymienić do końca 2023 roku.

Ponadto informujemy, że przez cały czas trwa 
nabór wniosków w ramach programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”.

 
Dofinansowanie można uzyskać m.in. do:
- wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pa-

liwo stałe na źródło ekologiczne,
- ocieplenia przegród budowlanych,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W dniu 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy 
Suszec w ramach programu ,,Czyste Powietrze” został 
otwarty punkt konsultacyjny, w którym zaintereso-
wani mieszkańcy mogą uzyskać wszelkie informacje 
oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinasowa-
nie przedsięwzięć w ramach tego programu.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pra-
cownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w urzę-
dzie lub pod numerem telefonu 32 449 30 67.

Zwrócić uwagę również należy, że Gmina Suszec 
nie przewiduje dofinansowania dla osób fizycznych, 
nie tylko ze względu na możliwości finansowe.

przy remizo-świetlicy w Mizerowie oraz na plac 
zabaw przy remizo-świetlicy w Rudziczce.

Nowe boisko do siatkówki w Radostowicach
W Radostowicach powstanie boisko do siatków-

ki plażowej. W wyniku przetargu wyłoniono wyko-
nawcę, który w nadchodzących miesiącach wykona 
inwestycję.

Nowy budynek dla UKS Avatar
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, na 

terenie Szkoły Podstawowej w Kobielicach znaj-
dzie się miejsce dla młodzieży trenującej w klu-
bie. Konieczne są jeszcze niezbędne ustalenia 
z nowymi użytkownikami, dotyczące koncepcji 
i dostosowania budynku do potrzeb młodzieży, 
ale te zapewne uda się zrealizować w najbliższym 
czasie.

Oprac. MP

Istotnym jest fakt, że na ten cel nie ma prak-
tycznie możliwości uzyskać dotacji od państwa, 
gdyż w pierwszej kolejności będą i są rozpatry-
wane wnioski gmin, choćby Pszczyny czy Rybnika, 
które jeżeli chodzi o rankingi są na czele świato-
wych trucicieli. 

Ponadto społeczność lokalna powinna wziąć 
pod rozwagę, gdzie solidarność, a gdzie uczci-
wość, kiedy któraś z ościennych gmin uruchamia 
program dofinansowania dla ograniczonej liczby 
osób, np. 400, a mieszkańców jest np. 20 000? 
Czy ci, którzy nie znajdą się na tej liście, mają 
wspierać innych – nie zawsze biednych – swoimi 
pieniędzmi?

Funkcjonujący program „Czyste Powietrze” 
umożliwia uzyskanie dofinansowanie dla bardzo 
szerokiej grupy lokalnej społeczności. Istotnym 
jest, że wszyscy, niezależnie od dochodu, mogą 
realizować inwestycje związane z termomoderni-
zacją budynków, wymianą pieców, czy montażem 
instalacji fotowoltaicznej, i odliczyć te inwestycje 
od dochodu, co ma przełożenie na zapłatę o wiele 
niższego podatku. 

Gmina, gdy zajdzie potrzeba, rozważy wspar-
cie ww. inwestycji dla osób najuboższych, korzy-
stających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suszcu.

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Ogólnopolska współpraca GOK w Suszcu! 
Dzięki dofinansowaniu z programu „Ojczysty 

– dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum 
Kultury, które otrzymało Centrum Kultury Dziecka 
w Zgierzu powstanie książka „Podróże jeża spod 
miasta Zgierza”. 

Projekt zakłada napisanie wspólnie z miesz-
kańcami 10 polskich miast i miejscowości nowych 

przygód jeża spod miasta Zgierza, bohatera książki 
W. Chotomskiej. 

CKD w Zgierzu do współpracy zaprosiło 
m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, dzięki cze-
mu będziemy mieli okazję stworzyć swój rozdział 
w książce, opisujący przygodę jeża, osadzoną w daw-
nej lub współczesnej historii naszej gminy, nawiązu-
jącej do lokalnego dziedzictwa. 

Opowieści powstaną dzięki wspólnej pracy 
mieszkańców, z wykorzystaniem kreatywnych metod, 
np. myślenia lateralnego i przy wsparciu etnografki. 

Zwieńczeniem działań będzie wydanie 
książki i audiobooka. Niebawem na stronie 
www.kulturasuszec.pl pojawią się szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji projektu.

GOK Suszec
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Uwaga na pożary sadzy!

Przekaż swój 1%

Nie pomagają apele, prośby i groźby. Pszczyńscy 
strażacy ciągle wyjeżdżają do pożarów sadzy w kominie. 
Od początku roku dziesięć razy interweniowali przy 
tego rodzaju zdarzeniach, w różnych częściach powiatu 
pszczyńskiego. Czy naprawdę musi dojść do tragedii, 
aby zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą 
taki pożar? Zagrożenia te niestety są ogromne, tj. m.in.:

- możliwość zatrucia się gazami pożarowymi – 
w tym tlenkiem węgla, przedostającymi się do po-
mieszczeń mieszkalnych, w wyniku uszkodzonego 
przewodu kominowego,

- ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru na elemen-
ty konstrukcyjne dachu oraz inne materiały palne, 

Zbliża się czas rocznych rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym. Jak zawsze, jest to okazja do wspar-
cia potrzebujących. Jak to zrobić? Wystarczy prze-
kazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego – w tym tych działających 
na terenie naszej gminy czy powiatu.

Podatnicy mają możliwość przekazania 1 pro-
centa swojego podatku z deklaracji rocznej PIT 
na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na 
czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota 
pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne, 
przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani 
złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą 
i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Podmioty uprawnione – czyli kto może prze-
kazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy 
wszystkich podatników rozliczających w danym roku 
przychody podlegające opodatkowaniu, które nie 
są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem 
podatnicy rozliczający się:

- poprzez skalę podatkową (niezależnie od źró-
dła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, 
zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez 
standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% 
i 32%,

- podatkiem liniowym,
- ryczałtowo od przychodów ewidencjonowa-

nych,
- podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe 

wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, 
kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1% podatku
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przewo-
dów kominowych,

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

- zapalenie się sąsiednich obiektów, części pal-
nych pokrycia dachowego, drzew i krzewów itp., w wy-
niku wydostającego się ognia oraz iskier z przewodu 
kominowego.

Niestety, bardzo często sami mieszkańcy lekcewa-
żą przepisy, które narzucają na właścicieli/zarządców/
użytkowników obiektów mieszkalnych, konieczność 

są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. 
W pola te wpisać należy:

- numer KRS organizacji,
- przekazywaną kwotę, która nie może przekro-

czyć 1%.
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych 

organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS or-
ganizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę prze-
kazane na rzecz organizacji (korekta tych danych 
może okazać się niemożliwa). Podatnik, za którego 
deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ 
rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką moż-
liwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę dekla-
rację potraktuje wyłącznie jako informację o zalicz-
kach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe 
jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on 
możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej 
organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia 
deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie 
jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku 
na OPP. W deklaracji rocznej podatnik może również 
zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdaro-
wanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez 
które upoważnia organy skarbowe do przekazania 
informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobo-
we) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na 
przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku 
publicznego trafią:

- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), 
w tym obojga małżonków, którzy na wniosek pod-
legają łącznemu opodatkowaniu, 

- wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej or-
ganizacji,

- przeznaczenie kwoty, przez organizację pożyt-
ku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji 
celem podziękowania podatnikowi za przekazanie 
kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić 

m.in. dbania o przewody kominowe oraz urządzenia 
i instalacje grzewcze. Niestety brak wiedzy na ten 
temat często prowadzi do poważnych w skutkach 
pożarów, których finał niestety może być tragiczny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Pszczynie apeluje o przestrzeganie prze-
pisów przeciwpożarowych !!!

Niewłaściwie eksploatowane piece, przewody 
kominowe spalinowe i dymowe, mogą doprowa-
dzić do powstania pożaru lub silnie trującego tlen-
ku węgla, stanowiącego zagrożenie dla wszystkich 
mieszkańców !!!

KPPSP w Pszczynie

swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi da-
nych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może 
on oczywiście przekazać 1% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP
Podatnik w deklaracji może wskazać również 

konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 
Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedy-
nie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, 
w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się 
z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. 
Wystarczy, że realizuje cele statutowe. Celem może 
być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowa-
ne poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia 
Jana Kowalskiego), wsparcie konkretnej placówki 
(np. ratowanie kościoła w Limanowej) czy wsparcie 
danego pionu działalności statutowej (np. na dzia-
łalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach). 
Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz 
z kwotą organizacja otrzyma informację, na jaki cel 
powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pienią-
dze. Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 
1% podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz 
organizacji mających status organizacji pożytku pu-
blicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, 
na które podatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań 
podatkowych składanych za rok podatkowy i nie 
później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego za-
mieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Listę organizacji można znaleźć np. na stronie 
www.niw.gov.pl w zakładce OPP.

Nie bądźmy obojętni, dzielmy się dobrem!
Oprac. MP

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2021

Nabór do przedszkoli
4 marca br. rusza nabór dzieci do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych w Gminie Suszec. Składanie wniosków bę-
dzie trwało do 18 marca br., a ogłoszenie kandy-
datów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do dnia 
2 kwietnia br. Będzie jeszcze tzw. postępowanie 
uzupełniające na wolne miejsca w danym przedszko-
lu, o ile takie będą, które będzie trwało od 1 do 11 
czerwca br. 

 Obecnie gmina dysponuje łącznie ok. 630 miej-
scami w przedszkolach publicznych i 16 miejscami 
w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym im. J. Pawła 
II w Suszcu. Przedszkole w Mizerowie dysponuje 92 
miejscami, Kryry 88 miejscami, Rudziczka 75 miejsca-
mi, Radostowice 98 miejscami, a przedszkole w Ko-
bielicach 68 miejscami. Ze wstępnych symulacji wy-
nika, iż w Mizerowie, Kryrach i Radostowicach będą 
również, jak do tej pory, po 4 oddziały, a w Rudziczce 

i Kobielicach po 3 oddziały. Przedszkole Suszec ma 
w obecnym roku szkolnym 9 oddziałów przy 210 
dzieciach i 10 oddział tzw. „popołudniowy” nie był 
utworzony ze względu na brak chętnych i sytuację 
związaną z COVID 19. Sytuacja w nadchodzącym 
roku szkolnym może się powtórzyć. Dobrze, że już 
wkrótce rozpocznie się budowa nowego przedszko-
la w Suszcu. Do tego czasu w dalszym ciągu będą 
funkcjonowały 2 oddziały dzieci 6-letnich w szkole 
w Suszcu.

 Trzeba pamiętać, iż dzieci, które już uczęszczają 
do przedszkoli, nie uczestniczą w procesie rekruta-
cji, a tylko składają deklarację o kontynuacji edu-
kacji przedszkolnej. Dzieci 6-letnie, które nie były 
jeszcze w przedszkolu, uczestniczą w naborze, ale ze 
względu na obowiązek edukacji przedszkolnej dzie-
ci 6-letnich będą przyjęte poza kryteriami naboru. 
Przy naborze do przedszkoli nie ma tzw. rejonizacji, 

a rodzic jest zobowiązany we wniosku podać przed-
szkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, 
co oznacza w rezultacie możliwość wskazania ro-
dzicowi innego przedszkola na terenie gminy, jeżeli 
dysponuje wolnymi miejscami. Takie uprawnienie 
daje ustawa Prawo Oświatowe. Jak wynika z wstęp-
nych symulacji, miejsc w przedszkolach gminnych 
powinno wystarczyć dla wszystkich dzieci z terenu 
gminy, a jeżeli dane przedszkole dalej dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może 
przyjąć dzieci spoza terenu gminy. Wszystkie szcze-
gółowe informacje zostaną podane na stronie in-
ternetowej danej placówki, z możliwością pobrania 
dokumentów i wniosków wraz z załącznikami i ze 
względu na panującą w dalszym ciągu pandemię, 
składanie wniosków będzie odbywać się w rygorze 
sanitarnym.

GZUW
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Masz kompostownik? Zapłacisz mniej za odpady!

Projekt „W świecie bajek”

W Gminie Suszec od 1 stycznia 2021 r. właści-
ciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający 
kompostownik przydomowy i kompostujący w nim 
bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnie-
nia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel 
nieruchomości składający pierwszą deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu 
kompostownika przydomowego i kompostowaniu 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunal-
ne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał 
już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, uwzględniającą kompostownik, w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiła zmiana. Deklarację uwzględniającą 
zwolnienie z opłaty od miesiąca lutego należy złożyć 
najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r. 

Grupa młodzieży z I Liceum Ogólnokształcące-
go z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki 
w Żorach w ramach ogólnopolskiej Olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii” realizuje projekt społeczny „W świecie 
bajek”. Na projekt składają się autorskie bajki (na-
pisane przez młodzież), nagrania audio tych bajek 
(w formie podcastów), scenariusze lekcji (przygoto-
wane przez uczestników). W projekt zaangażowali się 
także mieszkańcy naszej gminy. Projekt kierowany 
jest także do rodziców, którzy – z pomocą fachowych 
narzędzi – chcą wprowadzić swoje pociechy w świat 
uniwersalnych wartości. Warto zainteresować się 
i bliżej przyjrzeć tej ciekawej inicjatywie.

Jak mówią autorzy: 
Projekt „W świecie bajek” to przestrzeń, którą 

chcemy stworzyć dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Naszym założeniem jest 
przekazanie ważnych dla nas wartości, takich jak: 
tolerancja, przyjaźń, współpraca, otwartość, wza-
jemna pomoc. 

W tym celu napisaliśmy dziewięć bajek: „Kolor 
bez znaczenia”, „O głodnym niedźwiedziu”, „Wiewiórka 

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wymienione zostały przesłanki, powo-
dujące utratę prawa do zwolnienia, które następuje 
w drodze decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono, że właściciel nieruchomości:

1. nie posiada kompostownika przydomowego 
lub

2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostowniku przydomo-
wym, lub 

3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania 
oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji 
wskazanych w deklaracji.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Iwonka i kolorowe orzeszki”, „Smok Gustaw” cz. I i II, 
„O dziewczynce, której strach miał wielkie oczy”, „Le-
niwy motyl Michał”, „Piękny dinozaur”, „Ostatni lot”, 
które nagraliśmy w studiu radiowym i przygotowa-
liśmy w postaci podcastów, które umieściliśmy na 
stronie naszego projektu www.wswieciebajek.pl. 

Opracowaliśmy scenariusze lekcji, materiały po-
mocnicze (kolorowanki, łamigłówki) i inne.

Do realizacji projektu zaprosiliśmy przedszkola 
i szkoły podstawowe z naszego regionu (Żory, Suszec, 
Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, 
Pszczyna).

W ramach projektu proponujemy zrealizowanie 
przez nauczycieli przedszkola i klas 1-3 szkół podsta-
wowych opracowanych zajęć w oparciu o napisane 
przez nas bajki (dostępne w formie podcastów na 
stronie naszego projektu).

Projekt rozpoczynamy 14 lutego i planujemy 
zakończyć do końca maja br.

Projekt „W świecie bajek” tworzą: Klaudia 
Pieczka, Natalia Łobos, Jakub Czimalla, Natalia 
Pastuszka, Patrycja Morcinek, Monika Orszulik, 
Zuzanna Janduda, Dorota Niechoj, Wiktor Trzecina. 

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dostępny jest 
w Urzędzie Gminy Suszec oraz na stronie interneto-
wej Gminy Suszec pod adresem: www.bip.suszec.iap.
pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html

UG Suszec

Jesteśmy uczniami 2 klasy liceum.
Więcej informacji:
Klaudia Pieczka, tel. 733 110 303, e-mail: 

wswieciebajekkontakt@gmail.com.
Oprac. MP
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I Ty możesz pomóc!
Okazji do pomagania nie brakuje. A miesz-

kańcy gminy Suszec chętnie angażują się w roz-
maite inicjatywy, wspomagając tych najbardziej 
potrzebujących. Tym razem możemy pomóc Ewie 
Dziurosz – mieszkance Suszca, nauczycielce, na 
co dzień pracującej w szkole w Kobielicach. Oto 
jej apel:

„Nazywam sie Ewa Dziurosz. Urodziłam się 
14.11.1975 r. jako druga z sióstr bliźniaczek.

Jestem zatem córką i siostrą, ale przede wszyst-
kim żoną i matką. Mam wspaniałego, troskliwego 
męża i dwoje cudownych dzieci w wieku 14 i 9 lat 
– Tymoteusza i Tobiasza. 

Od 22 lat jestem nauczycielem i moja pra-
ca zawsze była dla mnie radością. Uczyłam dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Kobielicach. Oprócz nauczania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego prowadziłam 
zajęcia z informatyki i logopedii. Pracowałam też 
jako pedagog szkolny. Z niesłabnącym oddaniem 
realizowałabym się nadal w tym powołaniu... 

Niestety 8 czerwca 2020 r. doznałam rozległe-
go udaru niedokrwiennego prawej półkuli mózgu. 
Wskutek powikłań po zabiegu trombektomii (me-
chanicznego usunięcia skrzepiny) amputowano mi 
prawą nogę na wysokości uda. 

Wskutek obrzęku mózgu usunięto mi kości 
czaszki z prawej skroni. Skutkiem udaru stał się 
również niedowład lewej strony – kończyny górnej 
i dolnej. Jeść mogę tylko dojelitowo – przez PEGA 
– pokarmem przygotowywanym przemysłowo. Od-
dycham przy pomocy respiratora i mam podawany 
tlen przez tracheostomię.

Jestem osobą obłożnie chorą, wymagającą 
opieki najbliższych przez 24 godziny na dobę. Mój 
stan wymaga specjalistycznych środków do higieny 
osobistej, które kupuję z własnych środków, gdyż 
nie są refundowane przez NFZ. Podobnie wygląda 
sytuacja z pieluchomajtkami, które muszę dokupo-
wać sama, gdyż ilość refundowana przez NFZ jest 
zbyt mała. Wymagam codziennej rehabilitacji, która 
tylko w znikomym zakresie refundowana jest przez 
NFZ. Pozostałą rehabilitację pokrywam ze środków 
własnych. 

Nie chcę jednak tracić nadziei ani poddawać się 
zwątpieniu. Otaczają mnie ludzie, którzy mnie kocha-
ją – mój Mąż, moja Mama, moi Synowie. Jestem im 
za to niezmiernie wdzięczna. I – nie ukrywam – że to 
właśnie dla nich chcę walczyć. Walczyć o maksimum 
sprawności dla siebie, by móc nadal być dla innych. 
Wiem, że czeka mnie długa i intensywna rehabilitacja, 
którą muszę sama opłacić. 

Mam jednak nadzieję, że dzięki intensywnej 
rehabilitacji będę mogła odzyskać sprawność i za-
kupić protezę, dzięki której stanę znów na nogi. Jeśli 
poczujesz chęć, by wesprzeć mnie i moich Najbliż-
szych na tej drodze – będę ogromnie wdzięczna.”

Wsparcia można udzielić wchodząc na stronę 
zrzutka.pl i wpisując hasło „nowe życie dla Ewy” lub 
bezpośrednio pod linkiem: zrzutka.pl/jwm49p

Pomagajmy. Pomaganie ma wielką moc!
Oprac. MP
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Ewa Dziurosz z bliskimi
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Twórcy projektu
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Edukacja ekologiczna w szkole

Ubrania specjalistyczne dla strażaków

Edukacja ekologiczna to nie tylko zdo-
bywanie nowej wiedzy, ale przede wszystkim 
kształtowanie postaw sprzyjających trosce 
o środowisko. Najlepiej zaś uczymy się wtedy, 
gdy jesteśmy zaangażowani w to, co robimy. 

W tym celu w Szkole Podstawowej w Suszcu 
zorganizowano ciekawe konkursy ekologiczne 
podnoszące świadomość ekologiczną oraz rozwi-
jające wyobraźnię plastyczną – „Ratujmy się przed 
smogiem – skok na smog” oraz „Eko-zwierzak”.

 Pierwszy z nich miał na celu przede wszystkim 
zrozumienie konieczności podejmowania działań 
antysmogowych, drugi zaś zachęcenie do kreatyw-
nego wykorzystania surowców wtórnych. 

Spotk ały s ię  one z  zainteresowaniem 
uczniów i po raz kolejny ukazały ich niesamo-
witą kreatywność. 

Prace uczniów można podziwiać na stronie 
internetowej szkoły.

SP w Suszcu

Dzięki uzyskaniu darowizny z Fundacji JSW 
oraz gminy Suszec jednostka OSP Rudziczka za-
kupiła 5 nowych hełmów i ubrań specjalnych dla 
strażaków.

Pozyskany sprzęt będzie służył druhom przez 
kolejne lata, ale przede wszystkim przyczyniło się 
to do poprawy bezpieczeństwa strażaków biorących 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Działania OSP Rudziczka prowadzone są na tere-
nie gminy Suszec, jak również powiatu pszczyńskiego 
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Dziękujemy Fundacji JSW i gminie Suszec za prze-
kazaną darowiznę – mówią strażacy z OSP Rudziczka. 

Ważne, aby nasi strażacy posiadali odpowied-
nie wyposażenie, które pomoże im lepiej pomagać 
naszym mieszkańcom. Dobrze, że dzięki współpracy 
gminy i Fundacji JSW udaje się realizować te cele.

Gmina Suszec
Oprac. MP
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Nowe ubrania specjalistyczne dla strażaków z Rudziczki

Weź udział w konkursie
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzie-

ci i młodzież szkół podstawowych, do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na 
Kartkę Wielkanocną. 

Konkurs obejmuje czas związany ze Święta-
mi Wielkanocnymi (wszystkimi przygotowaniami, 
obyczajami i obrzędami zarówno religijnymi, jak 
i świeckimi) i polega na przedstawieniu własnego 
postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne. 

Prace oceniane będą w trzech kategoriach 
wiekowych:

I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej,
II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej,
III kategoria: klasy VII – VIII szkoły podstawowej. 

Prace na należy przesłać lub dostarczyć osobi-
ście do dnia 12 marca 2021 roku na adres GOK. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt, chętnie 
udzielimy odpowiedzi. 

Zapraszamy!
GOK Suszec

Nabór wniosków na świadczenie 500+
1 lutego ruszył elektroniczny nabór wnio-

sków o przyznanie prawa do świadczenia wy-
chowawczego (500+) na okres świadczeniowy 
2021/2022 (za pomocą platformy ePUAP, portalu 
Emp@tia, PUE ZUS, a także przez kanał bankowo-
ści internetowej większości banków).

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. wnioski moż-
na składać także w formie papierowej w siedzibach 
Ośrodków Pomocy Społecznej lub listownie, pocztą.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane 
jest do 31 maja 2021 r.

Złożenie wniosku w terminie do 30 kwietnia 

2021 r. (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwa-
rantuje ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie 
świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu 
czerwcu).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie:

- od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wycho-
wawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.;

- od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 

2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 
2021 r.;

- od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.; 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wycho-
wawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.,

- od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 
2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 października 
2021 r.

Wymiar składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 
od 1 kwietnia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go informuje, że przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie 
z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 
r. wynosiło 5 656,51 zł.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. 
wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- domowników w gospodarstwach rolnych 
stanowiących samoistne działy specjalne produkcji 
rolnej,

- pomocników rolnika
stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od 

kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzed-
niego, włącznie z wypłatami z zysku).

KRUS

„Piano forte” znów zaśpiewa z Czesławem Mozilem
Chór dziecięcy „Piano forte” niedawno miał okazję 

po raz kolejny spotkać się i tworzyć z Czesławem Mo-
zilem. Znany artysta spędził z młodymi chórzystami 
w Sali Pszczyńskiego Centrum Kultury niespełna dwie 
godziny, w czasie których nagrano fragmenty dwóch 
utworów do nowego albumu piosenkarza, który ukaże 
się w tym roku. Do jednego z nich aranż partii chóru 
zrobił pan Mirosław Lachowski. W drugim utworze 
chór śpiewa równolegle (unisono) z Czesławem. Dla 
młodych chórzystów praca z Czesławem Mozilem 

to ciekawe doświadczenie i prawdziwa przyjemność. 
Jest to kolejny muzyczny projekt, do którego Czesław 
Mozil zaprosił młodych chórzystów, panią Katarzynę 
Machnik i pana Mirosława. 

W ubiegłych latach piosenkarz spotykał się 
z młodymi artystami z Radostowic, zapraszając ich 
aż trzykrotnie w 2019 roku. Radostowicka młodzież 
wzięła udział w koncercie z okazji 100-lecia przy-
wrócenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Danią a Polską w Warszawie. Wystąpiła także podczas 

realizacji projektu „Czesław Mozil i Grajkowie Przy-
szłości” oraz podczas obchodów setnej rocznicy 
wybuchu I powstania śląskiego, biorąc udział w wy-
darzeniu historyczno-muzycznym pt. „Zaczęło się 
w Mysłowicach”.

Dla dzieci z chóru „Piano forte” to ciekawe do-
świadczenie i możliwość spotkania z profesjonalista-
mi, a także niezapomniane wrażenia na długie lata. 
Gratulujemy sukcesów!

MP
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Świętośpiewanie
Na przełomie roku Gminny Ośrodek Kultury 

w Suszcu ogłosił pierwszą edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Świątecznej „Świętośpiewanie”. Do 
konkursu nadesłano 110 zgłoszeń z całej Polski w dzie-
sięciu kategoriach. Zadaniem uczestników było wyko-
nanie wokalne, wokalno- instrumentalne bądź instru-
mentalne utworu o tematyce świątecznej lub zimowej. 

Jury w składzie: dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc – 
przewodnicząca komisji, Dominika Kierpiec-Kontny 
– członkini komisji i Anna Ruszczyńska – członkini 
komisji przyznało następujące miejsca i wyróżnienia. 

Kategoria I: dzieci z klas I – III – utwory wokalne 
a capella

I miejsce: Sandra Grabowska za wykonanie utworu 
„Bambino Jazzu”

II miejsce: Zofia Kalla za wykonanie utworu „Zielony 
gość”

III miejsce: Alicja Sułek za wykonanie utworu „Śpij 
syneczku zamknij oczka”

I wyróżnienie: Julia Kmiecik za wykonanie utworu 
„Święta to czas niespodzianek”

II wyróżnienie: Zuzanna Rosiek za wykonanie 
utworu „Na strunach igieł”

Kategoria II: dzieci z klas I – III – utwory 
wokalno-instrumentalne lub instrumentalne

I miejsce: Sara Niemczyk i Kacper Sokół za wykona-
nie utworu „Bóg Wam zapłać Panie Gospodarzu”

II miejsce: Maja Wiśniewska za wykonanie utworu 
„Dzwonki sań”

III miejsce: Wiktoria Chodór za wykonanie utworu 
„Mizerna cicha”

I wyróżnienie: Martyna Pater za wykonanie utworu 
„Noel”

Kategoria III: dzieci z klas I – III – chóry i zespoły 
wokalne

W tej kategorii nie było zgłoszeń.

Kategoria IV: dzieci z klas I – III – zespoły 
muzyczne i muzyczno-wokalne

I miejsce: Zespół „Fasolinki” za wykonanie utworu 
„Dzwonki sań”

Kategoria V: dzieci z klas IV – VIII – utwory 
wokalne a capella

I miejsce: Aleksandra Juchniewicz za wykonanie 
utworu „Gdy śliczna Panna”

II miejsce: Zuzanna Podolak za wykonanie utworu 
„Od serca do ucha”

III miejsce: Gabriela Sułek za wykonanie utworu 
„Zima”

I wyróżnienie: Julia Rączka za wykonanie utworu 
„Złota Jerozolima”

II wyróżnienie: Michalina Najda i Nadia Szendzielarz 
za wykonanie utworu „Winter wonderland”

Kategoria VI: dzieci z klas IV – VIII – utwory 
wokalno-instrumentalne lub instrumentalne

I miejsce: Małgorzata Mathney za wykonanie 
utworu „Kolęda”

II miejsce: Mikołaj Kaczmarek za wykonanie utworu 
„A cóż z tą dzieciną”

III miejsce: Emil Trela za wykonanie utworu „Scena 
to dziwna”

I wyróżnienie: Martyna Hanusek za wykonanie 
utworu „Od serca do ucha”

II wyróżnienie: Emilia Regulska za wykonanie 
utworu „Wigilijna noc”

III wyróżnienie: Julia Kozłowska za wykonanie 
utworu „Nie ma zimy u nas”

Kategoria VII: dzieci z klas IV – VIII – chóry 
i zespoły wokalne

I miejsce: Chór „Con Passione” za wykonanie utwo-
ru „Gwałt, gwałtu pastuszkowie”

Kategoria VIII: dzieci z klas IV – VIII – zespoły 
muzyczne i muzyczno-wokalne

W tej kategorii nie było zgłoszeń.

Kategoria IX: młodzież ze szkół ponadpodsta-
wowych – utwory wokalne a capella

I miejsce: Maria Sawicka za wykonanie utworu 
„W ciemną noc”

II miejsce: Gabriela Tomaka za wykonanie utworu 
„Veni veni Emanuel”

III miejsce: Jagoda Rataj za wykonanie utworu „Moc 
z Betlejem”

I wyróżnienie: Estera Tomaszko i Szymon Seklecki 
za wykonanie utworu „Baby it’s cold outside”

II wyróżnienie: Wiktoria Sobczyk za wykonanie 
utworu „Mario, czy ty wiesz?”

Kategoria X: młodzież ze szkół ponadpodsta-
wowych – utwory wokalno-instrumentalne lub 
instrumentalne

I miejsce ex aequo: 
- Maria Giedwiłło za wykonanie utworu „Blisko już 

święta” 
- Karolina Polak i Maciej Ochwat za wykonanie 

utworu „Najświętsza Panienka po świecie chodzi”
II miejsce ex aequo:
- Honorata Małys za wykonanie utworu „White 

Christmas”
- Przemysław Hałas za wykonanie utworu „Po to, 

by nie był sam”

Kategoria XI: młodzież ze szkół ponadpodsta-
wowych – chóry i zespoły wokalne

I miejsce: Małe HDK za wykonanie utworu 
„Zaśpiewajmy Chrześcijanie”

Kategoria XII: młodzież ze szkół ponadpodsta-
wowych – zespoły muzyczne i muzyczno-wokalne

I miejsce: Rafał Mięgoć, Anna Dalmata, Mateusz 
Mac, Zuzanna Gorgol za wykonanie utworu „Przybieżeli 
do Betlejem”

II miejsce: Ladies Just Band za wykonanie utworu 
„Child is born”

III miejsce: Churtownia za wykonanie utworu 
„Gdy się Chrystus rodzi”

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatkom 
i Laureatom!

GOK Suszec

NUMER 2 (313)

Dla mieszkańców wszystko!
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu otrzymał 

kolejną dotację. Tym razem załoga GOK zdobyła 
pieniądze z programu „Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne” w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Kultury. Pomysły opisane we 
wniosku konkursowym tak bardzo spodobały się 
komisji oceniającej, że projekt zdobył 2 miejsce 
na liście rankingowej na 232 nadesłane wnioski!

Cóż tak podbiło serca komisji? – Chcemy, aby nasz 
dom kultury był miejscem, w którym dobrze się czują 
wszyscy mieszkańcy i mieszkanki naszej gminy. Dlatego 
też, na dobry początek, chcemy zapytać osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, ale też rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi, w jaki 
sposób możemy przygotować dla nich naszą ofertę? 
Jesteśmy ciekawi nie tylko ich zainteresowań, ale też tego, 
jak możemy im ułatwić i uprzyjemnić pobyt u nas, jakie-
go wsparcia z naszej strony oczekują, jakie dostrzegają 
przeszkody w dotarciu do nas – opowiada Agnieszka 
Zielonka-Mitura, koordynatorka projektu. – Naszym 
mieszkańcom i mieszkankom chcemy dać wszystko, co 
najlepsze! – deklaruje. Dyrektor GOK, Kasia Krzempek, 
dodaje: - Wiemy, że w naszej gminie mieszkają osoby 
z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, ale też 
mamy grupę dzieci ze spektrum autyzmu i innymi za-
burzeniami rozwojowymi, osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Mamy nadzieję, że dzięki badaniom 
i modyfikacji naszej oferty, te osoby również znajdą u nas 
interesujące je wydarzenia, w których będą mogły bez 
przeszkód wziąć udział.

Ta opisana powyżej pierwsza część projektu 
zakłada rozmowy, spotkania i ankiety z osobami 
mieszkającymi w naszej gminie. Dzięki temu pra-
cownicy GOK będą mogli wyciągnąć wnioski co do 
swojej dalszej działalności. Druga część działań to 
ogłoszenie znanego już w naszej gminie konkursu 
na realizację lokalnych pomysłów społeczno-kul-
turalnych pt. „Kulturalne wydobycie”. W ramach 
konkursu wyłaniane i finansowane są najciekawsze 
pomysły mieszkańców na wspólne działania, służące 
lokalnej społeczności. Jak nietrudno się domyślić – 
w tym roku będą one dotyczyły działań dostępnych 
dla wszystkich!

GOK Suszec serdecznie zaprasza osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, a także rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi do 
kontaktu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, po-
mysłami czy oczekiwaniami. Wszyscy zainteresowani 
wsparciem GOKu w poszukiwaniu nowych rozwiązań 
dla swoich działań mogą się skontaktować z Agnieszką 
Zielonką-Miturą, tel.: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: 
aga@kulturasuszec.pl, tel./SMS: 664 006 906, Facebo-
ok: poprzez fanpage GOK Suszec. Po wcześniejszym 
umówieniu się możliwe jest zapewnienie tłumacza 
języka migowego.

(azm)



10 INFORMACJE NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2021

UKS Avatar: liczy się zespół
Od ponad trzech lat na terenie naszej gminy – w Ko-

bielicach – działa Uczniowski Klub Sportowy AVATAR. 
Klub powstał w grudniu 2017 r. Jego założycielami są 
byli kolarze klubu GKS Krupiński Suszec oraz przedsię-
biorcy którzy często korzystają z roweru, aby oderwać 
się choć na chwilę od problemów życia codziennego. 
Klub ma na celu wspomaganie rozwoju pro sportowe-
go u dzieci i młodzieży. Wizją, która przyświeca działa-
niom klubu, jest postrzeganie kolarstwa jak sposobu na 
zdrową aktywność. Jak możemy przeczytać na stronie 
klubu: „Kolarstwo to nie tylko wyścigi i rywalizacja, to 
przede wszystkim sposób na zdrowy tryb życia. To jedna 
z form aktywności, która chroni dzieci i młodzież przed 
uzależnieniami takimi jak komputer czy telefon. Regu-
larne treningi pozwalają poznać własny organizm, uczą 
przezwyciężać słabości i rozwijać swoje najmocniejsze 
strony. Kolarstwo to również nauka współpracy w grupie, 
partnerstwa w peletonie, a także kształtowanie cech 
charakteru niezbędnych, aby zostać tym najlepszym.” 

W UKS Avatar trenuje obecnie 30 dzieci i młodzieży, 
podzielonych na 4 kategorie wiekowe: najmłodszych 
(w wieku 8-10 lat), Młodzików/Młodziczki (12-13 lat), 
Juniora/Juniorkę Młodszych (14-15 lat) i Juniorów/Ju-
niorki (16-17 lat). Młodzi kolarze trenują pod czujnym 
okiem Rafała Sekty oraz Rafała Króla – doświadczo-
nych zawodników-trenerów, którzy dobierają treningi 
odpowiednio do możliwości młodzieży i stawiają na 
współpracę wewnątrz danej grupy. Zawodnicy i za-
wodniczki spotykają się kilka razy w tygodniu i trenują 
w różnych warunkach – nie straszna im ani pogoda ani 
wymagający teren. 

Na początku tego roku, 23 i 24 stycznia zawodni-
cy UKS Avatar wzięli udział w 84. Mistrzostwach Polski 
w kolarstwie przełajowym we Włoszakowicach. Jak sami 
przyznają, cel wyjazdu udało się zrealizować w 100%. 
Do domu wrócili bogatsi aż o 4 medale. Złoty medal 
i tytuł Mistrza Polski w kolarstwie przełajowym w ka-
tegorii Junior Młodszy na rok 2021 zdobył Franek Ko-
cur, a w kategorii Młodzik – Bartosz Łyżwa. Srebrnym 
medalem w kategorii Młodziczka może pochwalić się 
Agata Sekta, a brązowym w kategorii Juniorka – Łucja 
Szramowska. 

„To chyba największy dorobek medali wśród 
wszystkich startujących klubów! Dziękujemy wszystkim 
kibicom, którzy dopingowali nas oraz naszych konkuren-
tów, na miejscu oraz w relacji live. Rodzicom za pomoc 
w organizacji logistycznej. Sponsorom, którzy, miejmy 
nadzieję, zostaną z nami na rok 2021, włodarzom Miast 
i Gmin, oby zauważyli starania nasze i poświęcenie tych 
twardych, utalentowanych dzieci.” – mogliśmy przeczy-
tać na stronie UKS Avatar na Facebooku. 

To jeden z wielu sukcesów, jakie odnoszą młodzi 
kolarze naszej gminy. Wśród ważnych osiągnięć warto 
wspomnieć, że klub znajduje się na pierwszym miejscu 
w klasyfikacji klubowej Śląskiego Związku Kolarskiego 
w 2020 r., zdobycie 6 medali Mistrzostw Polski i 19 me-
dali Mistrzostw Śląska.

Kolarstwo jest w Kobielicach coraz bardziej popu-
larne, a młodzież – pełna zapału i chęci. Młodzi kolarze 
kontynuują tradycje działającego kiedyś w Suszcu klubu 
kolarskiego GKS Krupiński. A ich determinacja sprawia, 
że kolejne występy w wyścigach przynoszą medale 
i chlubę naszej gminie. O historii, planach i potencjale 
drzemiącym w młodzieży z UKS Avatar rozmawiamy 
z Rafałem Sektą – współzałożycielem i trenerem.

Nowiny Suszekiej Gminy: Prowadzenie klubu to 
z pewnością zadanie wymagające dobrej organizacji, 
czasu i obustronnego zaangażowania. Jak udaje się to 
wszystko połączyć, kiedy zarówno trenerzy, jak i zawod-
nicy poświęcają klubowi swój wolny czas?

Rafał Sekta: Dla każdego z nas kolarstwo to pasja. 
Każdy, kto do nas dołącza, rozumie, że spotykamy się, 
aby pracować nad sobą, poprawiać swoją kondycję, 
aby poznać swoje możliwości. Ale też – aby nauczyć się 
współpracy, partnerstwa. I przede wszystkim – kochamy 
to, co robimy. A wtedy warto podjąć każdy wysiłek. 

NSG: Na co stawiacie w UKS Avatar?

Rafał Sekta: Ważna jest atmosfera. Zawodnicy 
wspierają się wzajemnie, cieszą z sukcesów kolegów, 
wyjeżdżają na wspólne obozy, spotkania integracyjne 
– to przekłada się na współpracę podczas wyścigów 
i partnerstwo w dążeniu do wspólnego celu. Młodzież 
ze sobą rywalizuje, ale w ramach sportowej rywaliza-
cji – przede wszystkim się wspiera. To bardzo ważne 
w budowaniu zespołu. A na tym nam zależy. Chcemy, 
aby wszyscy zawodnicy byli jak najbardziej równi, aby 
każdy osiągał swój zamierzony cel. Wydaje mi się, że 
dzięki temu zawodnicy z nami zostają – i wielu z nich 
jeździ w UKS Avatar już trzeci rok. 

NSG: Zawodników przybywa czy jest to wciąż po-
dobna grupa?

Rafał Sekta: Zależy nam, aby pojawiały się nowe 
osoby. Chcemy promować kolarstwo – i to wśród mło-
dych mieszkańców naszej gminy. Zauważyliśmy, że 
najlepiej rozpocząć treningi, gdy dziecko ma 7-8 lat. To 
optymalny moment, żeby odpowiednio ukierunkować 
młodego człowieka i rozwijać jego możliwości.

NSG: Dlaczego kolarstwo to dobry wybór?
Rafał Sekta: Przede wszystkim jest to sport ogól-

norozwojowy i na pewno nie monotonny. Możemy 
wybrać sobie trasę o różnej trudności, wykonywać róż-
norodne ćwiczenia – raz jedziemy drogą, innym razem 
lasem lub zróżnicowanym terenem. Mamy zajęcia na 
boisku, na torze przeszkód, na sali gimnastycznej. Tre-
nujemy różne partie ciała. Kolarstwo nie jest też sportem 
sezonowym – uprawiamy je cały rok. Zimą hartujemy 
organizmy. Przygotowujemy się wówczas do sezonu. 

NSG: Kiedy zaczyna się i kończy sezon kolarski?
Rafał Sekta: Standardowo początek sezonu szo-

sowego przypada na początek kwietnia i trwa do końca 
września. Następnie przychodzi czas na roztrenowanie, 
które trwa mniej więcej do połowy listopada. Później 
dwa tygodnie zupełnie odpoczywamy od rowerów, 
a początkiem grudnia rozpoczynamy ćwiczenia ogól-
norozwojowe i przygotowania do kolejnego sezonu. 

NSG: Zatem to sport, który wymaga dużo samody-
scypliny. Jak często spotykacie się na treningach?

Rafał Sekta: Minimum 3-4 dni w tygodniu pro-
wadzimy zajęcia zorganizowane. Do tego dochodzą 
wyjazdy na wyścigi, więc kalendarz mamy dość szczelnie 
zapełniony. Starsze dzieci, od Juniora Młodszego poczy-
nając, otrzymują także rozpisane elektronicznie plany 

treningowe – aby kontrolować ich postępy.
NSG: Czy w tym nawale obowiązków – także tre-

nerskich – jest czas, żeby po prostu jeździć dla przyjem-
ności?

Rafał Sekta: Staram się, aby zawodnicy widzieli 
przykład idący z góry, więc realizuję swoje pasje – np. 
trenując z nimi. To przynosi efekty. Choć muszę przyznać, 
że z roku na rok młodzież staje się coraz silniejsza i trzeba 
im stawiać coraz wyżej poprzeczkę.

NSG: Czyli stawiacie na rozwój?
Rafał Sekta: Każdy zawodnik, aby stawać się coraz 

lepszym, musi mieć odpowiednią motywację. Moty-
wować i napędzać do działania należy poprzez pod-
noszenie poprzeczki, np. dzięki rywalizacji. Oczywiście 
kontrolujemy też ich rozwój, informujemy rodziców 
o postępach. Zależy nam na tym, aby zawodnicy pod-
nosili swój poziom sportowy.

NSG: Czy starsi zawodnicy, oprócz planu trenin-
gowego, otrzymują też specjalne zalecenia dotyczące 
diety, sposobu dbania o siebie?

Rafał Sekta: Coraz więcej planów i możliwości po-
jawia się wraz z rozwojem klubu. Pojawiają się rodzice, 
którzy wspomagają nas podczas treningów. Mamy fi-
zjoterapeutę, mamy rodziców, którzy pomagają w two-
rzeniu diety dla zawodników – odpowiednich do ich 
potrzeb. Z kolei podczas wyjazdów na obozy czy wyścig 
to my – jako klub – pilnujemy diety. Staramy się dbać 
o naszych zawodników w różnych aspektach. Cieszymy 
się, że rodzice to rozumieją i współpracują z klubem.

NSG: Ubiegły sezon był dla Was wyjątkowy. Czy 
któryś sukces możecie określić jako ten najbardziej 
znaczący?

Rafał Sekta: Chyba naszym największym sukce-
sem jest frekwencja naszych zawodników. I to, że z nami 
zostają – mimo wysiłku, z jakim wiąże się ten sport, 
mimo ogromnej samodyscypliny, jakiej wymaga. A także 
mimo pandemii. Natomiast w kontekście ostatniego 
sezonu – najbardziej spektakularnym osiągnięciem są 
medale, które przywieźliśmy z Mistrzostw Polski. To były 
piękne chwile. Choć muszę powiedzieć, że odnieśliśmy 
też sukces jako drużyna. Kiedy któryś z naszych zawod-
ników przyjeżdżał na metę – cała drużyna cieszyła się 
razem z nim. Udało nam się doprowadzić – jako trenerzy 
– do tego, że nasi zawodnicy cieszą się wspólnie z sukce-
sów, traktują je jak swoje. Chciałbym bardzo, aby każdy 
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Zgrany zespół



Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim mieszkańcom 
wielu łask Bożych, miłości, która będzie wypełniać Wasze serca 
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia planów w życiu osobistym. 

Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi w Was wiarę i ufność. 
Wesołego Alleluja!

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Suszec Szymon Sekta
Dyrektor GOK Katarzyna Krzempek

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom, 
abyście zawsze czuły się wyjątkowe i szczęśliwe, 
a także dużo radości, uśmiechu, dobrych chwil w życiu, 
spełnienia marzeń, miłości, sukcesów i życzliwych ludzi wokół siebie.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Suszec Szymon Sekta
Dyrektor GOK Katarzyna Krzempek

Beranie (p)o Ślõnsku

z naszych zawodników odnosił swoje sukcesy. 
NSG: W zeszłym roku spotkał Was przykry wypadek.
Rafał Sekta: Rzeczywiście, podczas letniego obo-

zu treningowego dwóch naszych zawodników uległo 
wypadkowi. Staramy się zawsze zapewnić młodzieży 
maksimum bezpieczeństwa, ale rozumiemy też wszy-
scy, że ten sport wymaga korzystania z dróg publicz-
nych i różnych terenów – i są tego świadomi zarówno 
zawodnicy, jak i ich rodzice. Posiadamy odpowiednie 
oznakowania, głośniki, zabezpieczamy treningi. Mimo 
niewielkiego ruchu, doszło do wypadku spowodowane-
go przez motocyklistę. Mimo naszych obaw, spotkaliśmy 
się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony opieku-
nów. Wszyscy rozumieli, że było to zdarzenie, na które 
nie mieliśmy wpływu. Rodzice stanęli za nami murem. 
Zebrano też spore środki na rehabilitację chłopców. Po-
mogli mieszkańcy Kobielic, a ostatnio nawet gwiazdy 
kolarskiego świata. Mamy nadzieję, że chłopcy szybko 
wrócą do formy i do klubu.

NSG: Środki potrzebne na sprzęt, wyjazdy treningi 
– to z pewnością niemałe koszty. 

Rafał Sekta: Oczywiście, ten sport wiąże się 

z wydatkami. Otrzymujemy wsparcie finansowe z Mi-
nisterstwa, od naszych sponsorów, od włodarzy gminy. 
Rodzice także bardzo się angażują i zawsze możemy na 
nich liczyć, co niezwykle nas cieszy. Niemniej wymaga to 
odpowiednich nakładów finansowych i mnóstwa pracy. 
Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największego 
grona potencjalnych sponsorów i władz, by móc zapew-
nić naszym zawodnikom optymalne warunki i udział 
w zawodach. Poza tym kontynuujemy piękne tradycje 
klubu GKS Krupiński, który może się pochwalić bogatą 
historią. Sami w nim wyrośliśmy i chcemy przekazywać 
tę pasję dalej. W końcu chodzi o dzieci – o ich rozwój, 
o zarażenie ich miłością do sportu. Uważamy, że ważne 
jest, aby rozwijać pasję już od najmłodszych lat. Blisko 
połowa naszych zawodników przychodzi do klubu nie 
po to, aby rozpocząć profesjonalną karierę, ale po to, 
żeby czerpać przyjemność z jazdy na rowerze. Ta miłość 
zostaje w dzieciach i wierzymy, że pozwoli im cieszyć 
się uprawianiem sportu przez kolejne lata. Cieszymy 
się bardzo, że wspierają i rozumieją nas mieszkańcy 
Kobielic. Rada Sołecka podjęła decyzję, że większość 
środków z tegorocznego budżetu sołeckiego będzie 

przeznaczona na budowę obiektu dla UKS-u na terenie 
szkoły. To dla nas fantastyczna wiadomość.

NSG: To naprawdę dobra wiadomość. Jednak jakiś 
czas temu apelowaliście – wraz z innymi klubami spor-
towymi z naszych terenów – do władz gminy, aby nie 
zmniejszać środków przeznaczonych na sport. Ostatecz-
nie udało się wygospodarować w budżecie kwoty, które 
zapewnią działania pro sportowe w gminie.

Rafał Sekta: Faktycznie, braliśmy udział w zbioro-
wym apelu. Otrzymaliśmy – jako sportowcy z gminy – 
zapewnienie, że środki przeznaczone na sport nie będą 
zmniejszone. Jednak bardzo nam zależy, aby system 
przyznawania funduszy uległ modyfikacji. Pragniemy 
być traktowani sprawiedliwie, adekwatnie do wyników 
i zaangażowania. Wydaje nam się, że tego systemu brakuje. 
W ciągu trzech lat udało się nam wiele osiągnąć, a z od-
powiednim wsparciem na pewno możemy zrobić więcej. 

NSG: Pozostaje w takim razie życzyć powodzenia 
i dalszych sukcesów. Gratulujemy i czekamy na więcej. 
Dziękuję za rozmowę.

Rafał Sekta: Dziękujemy.
Rozmawiała Monika Panfil
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ŚLĄSKIE TRADYCJE
Gry i zabawy: cymbergaj
Wytnij i sklej bramki do cymbergaja.

Popularną zabawą wśród śląskich dzieci była gra 
w cymbergaja. W różnych domach wyglądała różnie, 
ale zasady były podobne. Można powiedzieć, że to 
trochę taka gra w piłkę nożną na stole!

Przygotuj:
- 3 monety - najlepiej każdą inną, ale podobnej 
  wielkości,
- dwa grzebienie lub dwie linijki,
- płaską i gładką powierzchnię, np. stół, biurko,
- wytnij i sklej w wyznaczonych miejscach obydwie 
  bramki,
- zaproś do wspólnej zabawy jedną osobę.

Przebieg gry:
1) ustaw bramki przy krótszych krawędziach stołu;
2) zdecyduj razem z drugim graczem, które monety będą waszymi 
„piłkarzami”, a która będzie „piłką”;
3) weźcie do ręki grzebienie lub linijki, tak aby wąska strona 
(bez ząbków) dotykała stołu;
4) „piłkę” ustawcie na środku boiska, a „piłkarzy” po jej obydwu 
stronach;
5) wyznaczcie (np. wyliczanką), kto zaczyna grę - ta osoba ma 
pierwszy ruch;
6) pierwsza osoba uderza wąską stroną (grzbietem) w swojego 
„piłkarza” tak, aby ten przesunął „piłkę” w stronę bramki 
przeciwnika - i tak na zmianę;
7) gol strzelony do bramki przeciwnika to punkt;
8) po golu wracacie na środek boiska i zaczynacie od nowa;
9) gracie tak długo, aż osiągniecie ustaloną przez was ilość punktów.

Dobrej zabawy!



ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE
 do eliminacji lokalnych do poziomu regionalnego

można przesyłać do 10 marca 2021 r.
Szczegóły w regulaminie!

KONKURS RECYTATORSKI

„MAŁY OKR 2021”
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

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

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

„O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”
14.03.2021r., godz. 16:00, cena: 15zł/os.,

sala widowiskowa GOK Suszec.

Obowiązuje limit miejsc!

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

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl

NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ
KONKURS

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

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE
 do eliminacji lokalnych do poziomu regionalnego

można przesyłać do 26 marca 2021 r.
Szczegóły w regulaminie!

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

66. OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI

„OKR 2021”
DLA MŁODZIEŻY 

ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
I DOROSŁYCH



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

21 marca 2021 r., godz. 17:00 i 19:30, 
sala widowiskowa GOK Suszec, cena: 75 zł, 70 zł i 60 zł

Obowiązuje limit miejsc.

JARMARK
WIELKANOCNY

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Godz. 9:00-18:00
Plac Św. Jana

28.03.2021 r.

www.opowiescidomowe.pl

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

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji JSW w ramach Projektu Lider

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

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

Co się
dzieje?
informator 
kulturalno-społeczno-sportowy

Dostępny na stronie 
www.kulturasuszec.pl

Informator 2020 - 02-03 okładka 01.indd   1 2020-01-31   14:54:14
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O decyzjach zmieniających życie

Jedno upalne przyjęcie, jedna piękna kobieta, 
alkohol, jedna zła decyzja i jeden pocałunek – tak 
w skrócie można opisać początek „Dziedzictwa” 
Ann Patchett. Jednak nie dajmy się zmylić pozo-
rom. Każdy, kto spodziewa się łzawych, prostych 
historyjek z romansem w tle, będzie zaskoczony 
propozycją amerykańskiej pisarki. Bowiem książ-
ka Patchett to coś więcej niż historia miłości. To 
przede wszystkim saga rodziny z gatunku „pa-
tchworkowych”. Wszystko rozpoczyna się pewne-
go upalnego popołudnia, podczas którego Bert 
– ojciec 4 dzieci – niespodziewanie pojawia się na 
przyjęciu z okazji chrzcin małej Franny Keating i, 
pod wpływem roztaczającej się wokół „magii” (al-
koholu, słodkich pomarańczy, nastroju szaleństwa 
i radości) postanawia pocałować najpiękniejszą 
kobietę, jaką widział – Beverly (nota bene matkę 
Franny). Historia toczy się szybko – od pocałunku, 
fascynacji, po rozwód i powstanie całkiem nowych 
rodzin. Tej, w której porzucony mąż, policjant – Fix 
Keating – próbuje na nowo ułożyć sobie życie; tej, 
w której była żona Berta – Teresa – stawia czoła 
trudom wychowywania samotnie czwórki dzieci 
oraz tej, w której Bert i Beverly starają się stworzyć 
nowy dom dla swoich (i nie swoich) dzieci. 

Jednak „Dziedzictwo” to w głównej mierze 
historia dzieci – Caroline i Franny (córek Fixa 
i Beverly) oraz Cala, Holly, Jeannette i Albiego 
(potomstwa Berta i Teresy). To historia ich trud-
nego dorastania, próby odnalezienia się we wza-
jemnych relacjach, potajemnych paktów (dzieci 
kontra dorośli) i, nieraz głupich, decyzji, które 
rzutowały na ich przyszłość. Nie brak tu tragedii 
i dramatów. Nie brak też wzruszających pojed-
nań i prób zrozumienia po latach swojej własnej 
historii. „Dziedzictwo” ma wielu bohaterów, a ich 
historie i losy stale się przeplatają. Czytelnik – jak 
obserwator – ma wgląd tylko w niektóre frag-
menty życia całej dziesiątki (dzieci i ich rodziców). 
Ma jednak szansę przekonać się „co było dalej”. 
Książka Patchett to nie wyrywkowy fragment ży-
cia kilku osób, a historia rodu, która (nie sposób 
uciec od tego stwierdzenia), mogła potoczyć się 
inaczej. Gdyby nie ten pocałunek…

Ann Patchett genialnie tworzy postacie. Ich 
charaktery, przeplatające się losy i historie, nie-
spodziewane wybory – sprawiają, że stajemy 
się częścią tej wielkiej rodziny. Kiedy wejdziemy 
w stworzony przez autorkę świat, nie zechcemy go 
opuścić. Tyle jeszcze mogło się wydarzyć! Świetna 
pozycja – nie tylko na wakacje.

MP

Recenzja książki

„Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”

Podziękowanie  dla Fundacji JSW
za otrzymaną darowiznę dla przedsięwzięcia 

pn. „Obchody sześćdziesiątej rocznicy powstania 
Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu”.

Z wyrazami szacunku 
Zarząd KGW w Suszcu

Ferie w szkole? Oczywiście!
Pomimo ograniczeń i reżimu sanitarnego, ferie 

w naszej gminie wcale nie były nudne. W szkołach 
w Radostowicach i w Suszcu przygotowano półko-
lonie dla najmłodszych, zapewniając dzieciom wiele 
atrakcji. Po długiej izolacji i niemożności spotkania 
swoich rówieśników, dzieci chętnie przychodziły do 
szkoły – mimo że był to ich czas odpoczynku.

Początkiem stycznia chętni uczniowie klas 
I-IV wzięli udział w tygodniowych półkoloniach. W ich 
czasie dzieci korzystały z zimowej aury, uczyły się przy-
gotowywać pyszne sałatki, uprawiały sport i rozwijały 

swoje umiejętności plastyczne.
W Radostowicach w półkoloniach uczestniczyło 

12 uczniów z klas I-IV. Dzieci brały udział w różnego 
rodzaju zajęciach kreatywnych. Uczniowie spędzali czas 
na wspólnych zabawach, wykonywali eksperymenty, 
prace plastyczne i manualne. Chętnie uczestniczyli 
w grach sportowych na sali gimnastycznej i spacerach 
na świeżym powietrzu. Bardzo dużo radości sprawiły 
uczestnikom zabawy na śniegu. Wszyscy uczniowie, 
którzy wzięli udział w półkoloniach, otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.

Z kolei w Suszcu w półkoloniach wzięło udział 36 

osób, które podzielono na trzy grupy. Dzieci wykonywa-
ły prace plastyczno- techniczne, np. kartki z okazji dnia 
babci i dziadka, brały udział w zajęciach sportowych 
i kulinarnych. Sporo czasu spędzały także na dworze, ba-
wiąc się na świeżym powietrzu i wykonując budowle ze 
śniegu. Uczniowie grali także w rozmaite gry planszowe. 
Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom. Dzieci doskonale spędziły wspólny czas, ciesząc 
się ciekawymi zajęciami i aktywnościami. Przekonały się 
także, że szkoła to ciekawe miejsce, pełne atrakcji – nie 
tylko w czasie roku szkolnego.

Monika Panfil
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Podwórkowe szaleństwo
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Twórcze zajęcia
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Dzieci korzystały z zimowej aury
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Samorządowcy oddali hołd ofiarom Marszu Śmierci
22 stycznia Włodarze powiatu pszczyń-

skiego oraz gmin złożyli hołd ofiarom Marszu 
Śmierci na ziemi pszczyńskiej. Zbiorowe mogiły 
znajdują się w kilku miejscowościach naszego 
powiatu.

Mija 76 lat od ewakuacji więźniów niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. W sześciu miejscowościach 
powiatu pszczyńskiego uczczono pamięć ofiar 
„Marszu Śmierci”. Każdego roku w obchodach 
rocznicy Marszu Śmierci, organizowanych przez 
powiat pszczyński, biorą udział samorządowcy, 
kombatanci, przedstawiciele wielu organizacji spo-
łecznych oraz uczniowie szkół z terenu powiatu 
wraz z nauczycielami i dyrektorami.

W tym roku, w imieniu mieszkańców włoda-
rze powiatu i gmin oddali hołd ofiarom, składając 
kwiaty i zapalając znicze w miejscach pamięci 
i zbiorowych mogiłach w Miedźnej, Pszczynie, 
Suszcu, Studzionce, Pawłowicach i Brzeźcach. 

W styczniu 1945 r. wyprowadzono z obozu 56 
tysięcy więźniów w pieszych kolumnach ewaku-
acyjnych, nazywanych marszami śmierci. Głów-
ne trasy prowadziły do Wodzisławia Śląskiego 
i Gliwic, skąd dalej więźniów transportowano do 
III Rzeszy. Szacuje się, że w pieszych kolumnach 
ewakuacyjnych zginęło nawet 15 tysięcy osób – 
z przemęczenia, wyziębienia lub od strzałów w tył 
głowy oddanych przez esesmanów. Główna trasa 
z Oświęcimia do Wodzisławia liczyła 63 km i wiodła 
przez miejscowości powiatu pszczyńskiego. 

- Pamięć o tragicznych wydarzeniach 1945 roku 
nigdy nie powinna zaniknąć. Powinna być ona dla 
wszystkich nas i przyszłych pokoleń nauką i przestro-
gą, jakie konsekwencje mogą nieść za sobą rasizm 
i brak szacunku dla innych narodów oraz wyznań. 
Nie można pozwolić na nienawiść, pogardę wobec 
drugiego człowieka – powiedziała zastępca burmi-
strza Barbara Sopot-Zembok.

Wśród samorządowców nie milkną echa hej-
terskiego ataku na wykład Sławomira Pastuszki, 

młodego historyka z Pszczyny o ofiarach Marszu 
Śmierci na ziemi pszczyńskiej. Na wydarzenie pro-
wadzone w formule online wdarło się kilkunastu 
młodych ludzi, którzy kierowali obraźliwe komen-
tarze wobec prowadzącego i słuchaczy oraz włą-
czyli nagranie z przemówienia Hitlera. 

- Dzisiaj odwiedzając jak co roku o tej porze 
zbiorowe mogiły ludzi, którzy zginęli w czasie Mar-
szu Śmierci, rozmawiałam z samorządowcami, że 
nie możemy tego absolutnie zostawić. Urodził się po-
mysł, żeby wesprzeć szkoły w realizacji historycznych 
projektów edukacyjnych, żeby młodzież mogła zająć 
się badaniami naukowymi i społecznymi w ramach 
tych projektów np. opieką nad takimi miejscami, 

ale też nad rodzinami osób, które zginęły w Marszu 
Śmierci. Ta sytuacja to czerwona lampka, która po-
winna wszystkim zaświecić się bardzo mocno. To 
sygnał dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, 
katechetów, dla wszelkich społeczników, że dzieje się 
bardzo źle. Dlatego tu muszą być konkretne działa-
nia – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. 

Podkreśla, że chodzi przede wszystkim o pa-
mięć, by młodzi ludzie badali przeszłość, żeby zro-
zumieli jaka jest ważna, ile kryje w sobie cierpienia. 
- Młodzi ludzie muszą rozumieć, że postawy, jakie 
zaprezentowali ci hejterzy, są godne potępienia – 
dodaje starosta.

Powiat Pszczyński

WYDARZENIA / INFORMACJE NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2021

źr
ód

ło
: P

ow
ia

t P
sz

cz
yń

sk
i

Kwiaty i znicze złożono też przy pomniku w lesie w Suszcu

Narodowy Spis Powszechny
Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on  
przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
czerwca 2021 roku. 

Spisać można się na kilka sposobów. Obowiąz-
kową formą jest samospis internetowy. Metody uzu-
pełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy 
pomocy rachmistrza spisowego.

Powszechny Spis Ludności był poprzedzony 
dwoma spisami próbnymi:

- pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 
1 do 31 października 2019 r., w dwóch wojewódz-
twach (po jednej gminie w każdym),

- drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 
30 kwietnia 2020 r. w szesnastu gminach (po jednej 
w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni re-
alizowany przy użyciu interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiąz-
kiem spisowym będą objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach nie będących 
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie 
mające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie 
będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany 

do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości do-
konania samospisu (np. z powodu braku dostępu do 
urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następu-
jące podmioty do udostępnienia odpowiedniego 
pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

- urzędy statystyczne i pozostałe jednostki sta-
tystyki publicznej,

- urzędy wojewódzkie,
- urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast oraz gminne jednostki organi-
zacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samo-
spisu, będzie opublikowana w odpowiednim czasie 
na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy 
osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie 
mogła wypełnić w żaden sposób formularza elek-
tronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali 
się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby 
pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Metody przeprowadzenia spisu
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy 

spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respon-
denci na własnych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interak-
tywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwie-
rzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzy-
skać dostęp do danych, osoba spisująca się używa 
unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, 

czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefo-
nicznie lub bezpośrednio

Respondenci, którzy nie będą mogli samodziel-
nie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną 
spisani jedną z dwóch innych metod:

- wywiadu telefonicznego wspieranego progra-
mem komputerowym (CATI),

- wywiadu bezpośredniego prowadzonego 
przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na 
elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośred-
ni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych 
objętych spisem powszechnym. Wobec każdego 
respondenta jest dobierana i stosowana jedna, od-
powiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy 
tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany kompute-
rowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz 
spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywa-
nej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone 
w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Spis oraz wszystkie informacje dostępne będzą 
na stronie www.spis.gov.pl. 

Masz jeszcze jakieś pytania?
Od 15 marca uruchomiona będzie dedykowana 

infolinia spisowa: 22 279 99 99
Oprac. MP
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Biblioteczna wieści
Dla rodziców i ich dzieci (w wieku przedszkol-

nym – urodzonych w latach 2014-2017) mamy przy-
gotowane do odbioru (nieodpłatnie!) WYPRAWKI 
CZYTELNICZE w ramach ogólnopolskiej akcji „Mała 
książka – Wielki człowiek”. W ciągu 3 lat z tej możliwo-
ści skorzystało już ponad 350 mieszkańców gminy 
Suszec. Pozostałych chętnych prosimy o zgłoszenie 
się do Biblioteki w Suszcu oraz Filii w sołectwach gmi-
ny (Rudziczka, Kryry, Mizerów, Radostowice) i odbiór 
ww. Okazja? Tak, skorzystajmy… i czytajmy.

Obostrzenia zmuszają nas do pozostania w do-
mach. Czas ten można pożytecznie spędzić ucząc 
się – korzystając z aplikacji do nauki języków obcych 
LERNI.US (z bezpłatną ofertą dla dzieci w wieku 
szkolnym i dorosłych) oraz 5 kursów specjalistycz-
nych. Cóż trzeba? Wystarczy skontaktować się z bi-
blioteką (tel. 32/4488692), a chcącym sprawdzić swo-
je umiejętności zostanie przydzielony kod dostępu 
wraz z przesłaniem instrukcji do logowania (e-mail: 
gbp@suszec.pl). 

Co poza tym? IBUK.LIBRA.PL i książki w wersji 
elektronicznej. Wiele osób już z tej czytelni interne-
towej korzysta, ale dzięki Bibliotece – co ważne – 
dostęp jest bezpłatny. Bibliotekarz prześle kod PIN 
na podanego przez użytkownika e-maila i wówczas 
będzie można korzystać z wybranych tytułów aż do 
września br. 

Czekamy na zgłoszenia.
GF

Konwent włodarzy z powiatu pszczyńskiego
Drugi w tym roku Konwent Starosty, Burmi-

strza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego zdo-
minował temat współpracy w zakresie spraw geo-
dezyjnych oraz architektoniczno-budowlanych.

Lutowy Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów 
Gmin Powiatu Pszczyńskiego odbył się w formie 
zdalnej. Na zaproszenie starosty Barbary Bandoły 
odpowiedzieli: wójt gminy Miedźna, Jan Słonin-
ka, wójt gminy Suszec, Marian Pawlas, wójt gminy 
Kobiór, Eugeniusz Lubański, zastępca wójta gminy 
Pawłowice Joanna Śmieja oraz zastępca burmistrza 
Pszczyny, Piotr Sidzina.

Samorządowcy rozmawiali o współpracy w za-
kresie spraw geodezyjnych oraz architektoniczno-
-budowlanych. Wydziały pszczyńskiego starostwa 
wydają w tych sprawach uzgodnienia, pozwolenia, 
decyzje i postanowienia również dla gmin. 

- Zależy nam na tym, żeby współpraca była jak 
najlepsza. To ważne, byśmy wymieniali się uwagami 
i spostrzeżeniami, tym bardziej, że przepisy ciągle się 
zmieniają i musimy dostosowywać naszą pracę do 
zmieniającego się prawa – mówi Barbara Bandoła, 
starosta pszczyński. W spotkaniu wzięli udział naczel-
nicy wydziałów geodezji i architektury pszczyńskiego 
starostwa. Rozmawiano między innymi o pracach 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków czy zapisach w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza co do 

statusu dróg. Chodzi o to, by mieszkańcy nie mieli 
problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
domów.

W ubiegłym roku, mimo pandemii, nie zmniej-
szyła się ilość spraw rozpatrywanych przez Wydział 
Architektury i Budownictwa pszczyńskiego staro-
stwa. W 2020 roku wydział wydał aż 1468 decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, a łącznie 
prowadził ponad 3 tysiące różnych spraw. Włodarze 
gmin zwracali uwagę na dobrą współpracę z wydzia-
łami geodezji i architektury, podkreślając, że naczelni-
cy i pracownicy są pomocni na etapie przygotowania 
gminnych inwestycji. 

Jak podkreśliła starosta, praca wydziału architek-
tury jest przeorganizowywana w taki sposób, by od 
połowy roku możliwe było przyjmowanie projektów 
w wersji elektronicznej. 

Samorządowcy wrócili również do tematu bu-
dowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i tras 
szybkiej kolei, które miałyby przebiegać przez nasz 
powiat. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 
w Tychach, gdzie część samorządowców proponowa-
ła nowy przebieg linii. Obecni na spotkaniu starosta 
Barbara Bandoła i wójt Kobióra Eugeniusz Lubański 
podtrzymali stanowiska wyrażone przez Radę Gminy 
Kobiór oraz Radę Powiatu Pszczyńskiego, sprzeciwia-
jące się budowie nowych linii kolei dużych prędkości 
przez cenne przyrodniczo tereny powiatu pszczyń-
skiego. W części północnej wariant przecinał tereny 

historycznej Puszczy Pszczyńskiej, natomiast w części 
środkowej i południowo-zachodniej powiatu – te-
reny zabudowy mieszkaniowej i zorganizowanych 
gospodarstw rolnych.

Tematem spotkania była również prowadzona 
w powiecie pszczyńskim akcja „Zima”. Samorządowcy 
zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia środków 
zaplanowanych na odśnieżanie. 

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu 
Pszczyńskiego to cykliczne spotkania samorządow-
ców, podczas których włodarze dyskutują o proble-
mach, podejmują wspólne stanowiska i inicjatywy na 
rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Powiat Pszczyński
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Pod biało-czerwoną: maszt w gminie Suszec
W ramach projektu „Pod biało-czerwoną” 

w naszej gminie stanie maszt. Podobne poja-
wią się w gminie Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, 
Pawłowice oraz Kobiór.

Końcem ubiegłego roku zakończyło się głosowa-
nie w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Dzięki 
niemu zostanie sfinansowany przez Rząd RP zakup 
masztów i flag. 

- Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał 
i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwy-
cięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi 
na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to 
jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 

Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświę-
cali nasi przodkowie – możemy przeczytać na stronie 
www.gov.pl.

Aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane, na-
leżało uzyskać wymaganą liczbę głosów poparcia. 
Dzięki mobilizacji mieszkańców maszty staną także 
w naszej gminie. Projekt będzie zrealizowany po 
uzgodnieniu szczegółów z lokalnymi władzami.

Oprac. MP
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Konwent włodarzy

Zmarł Alfred Kotas
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy w lutym wia-

domość o śmierci pana Alfreda Kotasa – miesz-
kańca Suszca, wieloletniego działacza Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aktywisty, 
społecznika, inicjatora lokalnych przedsięwzięć.

Pan Alfred od 1993 r. do 2006 r. pełnił rolę prze-
wodniczącego Koła PZERiI w Suszcu, a później zo-
stał członkiem Zarządu Okręgowego w Katowicach 
i przewodniczącym Komisji Kultury przy Zarządzie 
Okręgowym w Katowicach. Pan Alfred Kotas został 
prezesem koła w Suszcu 13 grudnia 1992 roku. Kiedy 
obejmował stanowisko, w kole było 98 członków. 
Kiedy odchodził powiększyło się ono kilkakrotnie 
i osiągnęło liczbę 368 osób. 

Jak sam wspominał: „Po prostu wziąłem sobie 
do serca statut i określone w nim zadania, jakie ma 

realizować przewodniczący zarządu. Miałem też do-
świadczenia z działalności w Zjednoczonym Stron-
nictwie Ludowym i przede wszystkim duże chęci, 
aby działać na rzecz społeczeństwa.”

Jego zapał i bezpośredniość zjednywały ludzi. 
Zawsze uśmiechnięty, dobry organizator, z zapałem 
podejmował nowe inicjatywy. Wśród jego osiągnięć 
znalazło się także założenie chóru „Pogodna Jesień” 
oraz zespołu „Harmonia” (później „Suszczanie”). Spi-
sywał piękne kroniki chóru, do końca pozostając jego 
aktywnym członkiem. Pełnił też funkcję sekretarza 
„Stowarzyszenia Odnowy Wsi Suszec”.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szcze-
rego żalu i współczucia. W naszej pamięci na zawsze 
pozostanie wyjątkowym człowiekiem, działającym 
na rzecz Suszca i całej gminy.

MP
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Spotkałem niedawno pewnego mężczyznę, 
który związał się w przeszłości z kimś bardzo bo-
gatym. Przez jakiś czas odpowiadał mu wysoki 
standard życia, który dzięki temu osiągnął. Jednak 
wkrótce prawdą okazał się frazes, że „pieniądze 
szczęścia nie dają”, jeśli ich posiadanie jest jedy-
nie celem, a nie środkiem, aby zrobić coś dobre-
go. Ów człowiek poznał później kobietę, z którą 
zaczął podążać ku celom, jakie mają prawdziwą 
wartość i żyje, z tego co wiem, całkiem szczęśli-
wie. Znam też osobiście kogoś, kto mając bardzo 
dobrze płatną i prestiżową pracę oraz miesięczny 
dochód, który wielokrotnie przekracza krajową 
średnią, nadal szuka w życiu stabilności, pew-
ności, oparcia i nie potrafi ich odnaleźć. Ludzie 
staczają się w otchłań wszelkiego rodzaju używek, 
nie tylko w skrajnej biedzie, ale też i w niewy-
obrażalnym bogactwie. Konsumpcjonizm to też 
pewien rodzaj choroby, który wytwarza potrzeby, 
których w pewnym momencie nie da się już za-
spokoić, a właściwie ich zaspokojenie nie powo-
duje nastania wewnętrznej równowagi, a jedynie 
generuje kolejne, bardziej nasilone, potrzeby. Tak 
właśnie zamyka się błędne koło, z którego trudno 
się wydostać. Przedstawiony powyżej pogląd nie 
jest w żadnym razie krytyką bogactwa samego 
w sobie, a jedynie zwróceniem uwagi, że posia-
danie pieniędzy nie jest celem, a jednie środkiem 
do celu, o ile oczywiście ten cel jest, obiektyw-
nie rzecz biorąc, szczytny. Działania Bill'a Gates'a, 
współzałożyciela korporacji Microsoft, są dobrym 
przykładem, co można zrobić dla świata, mając 
niebotyczny wprost kapitał własny. Choć nie-
którzy twierdzą, że potajemnie zbija majątek na 
pomocy dla ludności trzeciego świata, ja myślę, 
że do prawdy ciężko jest dojść, będąc zwykłym 
szarym obywatelem. Krytycy, i to ci mało kon-
struktywni, znajdą się zawsze i wszędzie, a łatwiej 
bezpodstawnie zbrukać czyjeś imię, niż samemu 
podjąć inicjatywę dla ogólnego dobra. Przyjmijmy 
więc Pana Gates'a, w tym przypadku, za godny 
naśladowania wzór potwierdzający moją tezę.

Gdzie zatem szukać fundamentu, celu, sensu, 
źródła miłości i spełnienia, spokoju, wytchnie-
nia, akceptacji, siły do tworzenia, spokoju w ser-
cu, bliskości, czułości, przebaczenia, świeżego 
startu, nowego i lepszego życia czy pomocy 
w podniesieniu się z upadku? Bardzo ważne są 
w tym kontekście relacje z drugim człowiekiem 
oparte na przyjaźni, miłości, zaufaniu, otwartości, 
szczerości i wzajemnym szacunku. Czasem jednak 
same te relacje, czy to przyjacielskie czy to dam-
sko-męskie, nie są wystarczające, jeśli brakuje 

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

Gdzie szukać fundamentu, celu, sensu, źródła 
miłości i spełnienia, spokoju, wytchnienia, akcep-
tacji, siły do tworzenia i radości. 

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„W pogoni za...”

Nie jest tajemnicą i czymś specjalnie nowym 
świadomość faktu, że w dzisiejszych czasach żyjemy 
w wielkim pędzie. Spieszymy się do szkoły, pracy czy 
na zakupy. Nawet chcąc spędzić czas wolny, zdarza 
się nam w pośpiechu zdążać na ulubione zajęcia 
fitness, basen czy do kina lub teatru. Czy wieczny 
pośpiech ma w ogóle coś wspólnego z relaksem? 
Czy może stres, który on powoduje, zadziała wprost 
przeciwnie? Czujemy przymus, żeby wszędzie być 
punktualnie, a w praktyce okazuje się, że im bardziej 
się staramy, tym bardziej jesteśmy wszędzie spóź-
nieni. Zastanawialiście się za czym tak naprawdę 
gonimy? Może czasem sami, pod wpływem pod-
progowych komunikatów, którymi jesteśmy ciągle 
bombardowani, nakręcamy swoją własną spiralę 
szaleństwa i wystrzeliwujemy się w życiową prze-
strzeń, chcąc doścignąć coś, czego nawet nie po-
trafimy zdefiniować? Dokąd nas to prowadzi? Czy 
możliwa jest trzeźwa ocena sytuacji, kiedy świat 
wokół nas, a my razem z nim, porusza się tak szybko, 
że ciężko złapać oddech?

 Motywacją wszelkich naszych działań zdaje 
się pozornie być pragnienie stania się zdrowym, 
silnym, sprawnym, oczytanym, elokwentnym, 
obytym, bogatym, zrelaksowanym czy modnym. 
Są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, a także 
tacy, którzy wypierają prawdę, którą jest fakt, 
że w rzeczywistości szukają miłości, szczęścia, 
spełnienia, akceptacji czy poczucia sensu i celu. 
Pytanie tylko, czy bezmyślnie biegnąc za tłumem 
znajdziemy to, czego tak naprawdę potrzebuje-
my? Nie zawsze pogląd większości jest poglądem 
słusznym. Przemysł reklamowy nie ma na celu 
kształtowania odbiorcy – wolnomyśliciela, ale 
bezkrytycznego, kupującego usługi i produkty na-
wykowo oraz w pełni sterowanego konsumenta. 
Jeśli nawet miliony ludzi dało się zwariować, nie 
znaczy to, że my też mamy zrobić tak samo, szu-
kając esencjonalnych życiowych wartości w tele-
wizji, Internecie, grach komputerowych, mediach 
społecznościowych czy na pseudo wyprzedażach 
w centrach handlowych. Rewolucjoniści, inno-
watorzy czy wizjonerzy bardzo często zmagali 
się z wielkim oporem ze strony społeczeństwa, 
które nie bardzo ma ochotę na zmianę utartego, 
wygodnego kierunku, w którym idzie. Może warto 
przestać biec na złamanie karku, zatrzymać się 
i zastanowić nad sensem naszych działań? Może 
warto też w pełni uświadomić sobie swoje praw-
dziwe potrzeby i poszukać lepszej drogi do ich 
realizacji?

podstawowego elementu. Najważniejsza jest tu 
więź z Bogiem. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

W Nim znajdziemy wszystko, czego szukamy. 
Nawet jeśli nie jesteś, Drogi Czytelniku*, katoli-
kiem jak ja, trudno zaprzeczyć, że Jezus, nawet ja-
ko człowiek żyjący na ziemi, głosił najpiękniejszą 
prawdę, jaką można sobie wymyślić: „Będziesz mi-
łował swego bliźniego jak siebie samego”. Gdyby 
cały świat stosował się do tego przykazania, ist-
nienie armii stałoby się zbędne, a potrzeby ludzi 
byłyby zaspokojone na tyle, że szczęście byłoby 
tak wielkie, że aż namacalne. Tylko, że to definicja 
nieomal nieba, a na Niebo musimy chyba jednak 
jeszcze nieco poczekać. Nie powinno to jednak 
zmieniać naszej chęci dążenia do życia taką wła-
śnie miłością. Słyszałem ostatnio, że Bóg jest jak 
słońce, z którego wychodzą promienie trafiające 
w każdego człowieka z osobna i wytyczające jego 
indywidualną ścieżkę zbliżającą go do Stwórcy. 
Kiedy pójdziemy za tym promieniem, będziemy 
nie tylko bliżej Boga, a tym samym Jego miłości, 
ale i bliżej siebie nawzajem. Wtedy miłość Boga 
i bliźniego splecie się w jedno. Zdaje mi się, że 
takiej harmonii każdy z nas by sobie życzył.

Zmiana, nawet jeśli na lepsze, wymaga ra-
dykalizmu. Jej konsekwencją jest śmierć czegoś 
w nas, zostawienia starych nawyków, przyzwy-
czajeń, pozornych wygód i ruszenia w niezna-
ne, wierząc, że strata jest jedynie iluzoryczna 
i w zamian otrzymamy coś znacznie lepszego 
i bardziej wartościowego. Z Bogiem taki zwrot 
nie jest aż taki trudny do wykonania. Wiem to 
z doświadczenia.

Patrzymy aż po horyzont, szukamy daleko, 
bo przecież trawa jest zawsze bardziej zielona po 
drugiej stronie płotu. Chcemy doświadczać i prze-
żywać, ale bez podejmowania niepotrzebnego 
ryzyka. Czekamy na cud, który odmieni nasze ży-
cie, nie chcąc jednocześnie wykonać żadnej pracy 
nad sobą. Owe cuda dzieją się po cichu i dzieją się 
naprawdę, tylko my jesteśmy tak zaślepieni wła-
sną wizją i wyobrażeniem przyszłości, że ich nie 
dostrzegamy. Może brzmi to dość pospolicie, ale 
w rzeczywistości tak jest. Rozejrzyjcie się wokół, 
może coś przeoczyliście. Może przegapiliście Boże 
działanie i zaproszenie do wewnętrznej przemia-
ny oraz do większej wzajemnej miłości.

„Goniąc latawiec”

Mgiełka marzeń od realności daleko,
którą ścigasz na przekór wszystkiemu,
a nie możesz jej nawet dotknąć,
wciąż wymyka się nie wiedzieć czemu

Za latawcem, co pękł mu sznurek
w dół zbiegasz, smakując w przestrzeni,
nie bacząc, że możesz się potknąć
o realność u stóp leżących kamieni

Wiatr się wzmaga, nadzieję rozwiewa, 
a Ty na złamanie karku pędzisz
Przed nosem masz, co potrzeba
Ulotnością wiecznie żyć nie będziesz

Kosztujesz życia w rękawiczkach
Oczu nie otwierasz, a chcesz zobaczyć
Czekasz na cud. Gdyby przyszedł, 
mógłbyś wreszcie być inaczej

Cuda są obok, choć ich nie widzisz,
lecz dostrzec je możesz bez trudu
Jedyną przeszkodą jest to dla Ciebie, 
że masz błędne pojęcie cudu

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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nie pozostawała bezczynna i utrzymywała kontakt 
ze światem zewnętrznym. Jej aktywność przeja-
wiała się w roli dobrodziejki Kościoła. Rozpropa-
gowała na ziemiach polskich postulaty reformy 
klasztorów, która w tym czasie była realizowana 
w Niemczech, a została zapoczątkowana w opac-
twie w Hirsau w Schwarzwaldzie. Polegała na 
wyrwaniu się klasztorów spod kurateli świeckich 
patronów i wprowadzeniu wyjątkowo surowych 
reguł, nie wyłączając z nich mnichów i mniszek 
szlacheckiego pochodzenia. Obecnie trudno 
stwierdzić, co kierowało Salomeą w dążeniu do 
wprowadzenia tej reformy. Być może wierzyła, 
że oczyszczone z występków opactwa będą sku-
teczniej działać na polu duchowym… 

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 aktual-
ności ze świata historii i archeologii. Swoją wiedzą 
i pasją dzieli się również z Czytelnikami „Nowin 
Suszeckiej Gminy”. Zapraszamy do lektury! 

Kobieta czynu i kolekcjonerka 
relikwii

W średniowiecznej Polsce w trakcie rzą-
dów dynastii Piastów wieloosobowe rodziny 
nie były niczym wyjątkowym. Lecz posiadanie 
kilkunastu potomków zdarzało się sporadycz-
nie. Jednym z takich przykładów był związek 
Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabian-
ki z Bergu. Druga żona księcia urodziła mu co 
najmniej dwanaścioro dzieci.

Jak władczyni dogadywała się ze swoim mę-
żem? Nie jest tajemnicą, że Bolesław był bardzo 
porywczym mężczyzną. Jednakże wiele wskazuje 
na to, że nie odstraszało to Salomei. Źródła milczą 
na temat jej protestów lub prób udobruchania 
męża. Może być to dowód na to, że musieli się 
wciąż dogadywać i cieszyć swoim towarzystwem. 
Namacalnym świadectwem są kolejne ciąże i na-
rodziny następnych książęcych pociech.

W pierwszą ciążę władczyni zaszła tuż po 
ślubie. Pierworodnym okazał się Leszek, który 
przyszedł na świat przed końcem 1115 r. Minęło 
kilkanaście miesięcy, a na dworze pojawiło się 
kolejne dzieciątko – tym razem córka o imieniu 
Ryksa. Po niej urodziła się następna dziewczynka 
i chłopiec, który przybrał imię Kazimierz. W latach 
20. i 30. XII w. Salomea urodziła jeszcze Bolesława, 
Gertrudę, Henryka, Dobroniega, Judytę, Agniesz-
kę i drugiego Kazimierza. Sami przyznacie, spora 
gromadka!

Mimo tak dużej ilości potomstwa, władczyni 

Innym godnym odnotowania pozytywnym 
efektem reformy z Hirsau było swoiste równo-
uprawnienie mnichów i mniszek. Przedstawicielki 
płci pięknej mogły wykonywać takie same pra-
ce jak mężczyźni w habitach. To spowodowało 
zwiększenie kręgu kobiet, które miały dostęp do 
kultury i mogły przepisywać księgi. Można dojść 
do wniosku, że Salomea pełniła w swoich czasach 
rolę pewnego rodzaju feministki!

Hrabianka z Bergu miała również swoją pa-
sję, której namiętnie się oddawała. Z wielką za-
miłowaniem kolekcjonowała… święte relikwie. 
Stworzyła okazały ich zbiór, w skład którego wcho-
dziło kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset różne-
go rodzaju świętych przedmiotów. Lubowała się 
w szczególności w kolekcjonowaniu zębów i świę-
tych płynów. W jej zbiorach miał znajdować się 
m.in. ząb Jana Chrzciciela czy kropla krwi Pańskiej. 
W średniowieczu nie była to rzadkość. Ówcześnie 
żyjący ludzie uważali, że szczątki męczenników 
za wiarę zawierały w sobie świętość, której każdy 
mógł doświadczyć obcując z nimi. Dlatego też 
zaczęto dzielić ich zwłoki i dostarczać do oddziel-
nych gmin. Z każdym kolejnym wiekiem zjawisko 
przybierało na sile. Relikwie stały się kamieniem 
węgielnym ruchu pielgrzymkowego. Były moty-
wacją do przemierzenia setek, a nawet tysięcy ki-
lometrów, tylko po to, by pobyć z pozostałościami 
po patronach w danej sprawie. Głęboko wierzono, 
że obcowanie z relikwiami potrafi odmienić życie 
– zagwarantować urodzaj, przynieść szczęście czy 
przywrócić zdrowie, a nawet życie. Dlatego nie 
może dziwić fakt, że w momencie zaobserwowa-
nia przez niektórych ludzi popytu na tego typu 
przedmioty zaczęto dokonywać fałszerstw relikwii. 
To spowodowało, że danym momencie mogło ist-
nieć kilkanaście stóp tego samego męczennika 
czy niezliczona ilość gwoździ z Krzyża Świętego!

Po śmierci Bolesława w 1138 r. i podziale kraju 
na dzielnice, Salomea miała zastąpić w rządach 
swojego syna Henryka, który ze względu na wiek 
nie mógł samodzielnie sprawować rządów. Sama 
otrzymała oprawę w postaci grodów wraz z ich 
uposażeniem. Zmarła 27 lipca 1144 r. w Łęczycy. 
Pochowano ją u boku męża w katedrze w Płocku. 

Jakub Raczkiewicz 
właściciel portalu historycznego 

„Śladami historii”
Źródła:
K. Janicki, Matka dynastii i narzędzie szatana, Uważam 
Rze Historia nr 12 (93) grudzień 2019.
M. Tymowski, Henryk Sandomierski [w:] Poczet królów 
i książąt polskich, Warszawa 1991.
T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 
2013.
S. Szczur, Historia Polski Średniowiecze, Kraków 2008.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Salomea z Bergu według Teofila Żychowicza

źr
ód

ło
: d

om
en

a 
p

ub
lic

zn
a

Bolesław Krzywousty według Jana Matejki

Nieuczciwe praktyki akwizytorów
W ostatnim czasie do Biura Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Pszczynie wpływają 
liczne skargi dotyczące działalności akwizyto-
rów reprezentujących niektórych dostawców 
gazu.

Konsumenci skarżą się, że wyłudzono od nich 
dane osobowe i podstępem skłoniono do udzie-
lenia pełnomocnictw oraz zawarcia umowy na 
sprzedaż paliwa gazowego. Jednocześnie w trak-
cie podpisywania dokumentów przekazywano 
im nieprawdziwe informacje dotyczące przede 

wszystkim:
- nazwy przedsiębiorstwa dostarczającego 

paliwa gazowego, który jest rzekomo dostawcą 
dotychczasowym,

- korzyści wynikających z podpisania nowej 
umowy, np. niższe opłaty, dodatkowe bonusy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczy-
nie przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
w przypadku zawarcia umowy poza lokalem 
przedsiębiorstwa (np. w domu) lub na odległość 
(przez telefon) konsument ma prawo odstąpić od 

niej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wy-

słanie oświadczenia przed jego upływem.
- Konsumencie koniecznie zadbaj o to, by akwi-

zytor zostawił Ci po jednym egzemplarzu każdego 
z dokumentów, który podpisałeś. Jeżeli składasz 
podpis, to wpisz także datę jego złożenia. Koniecznie 
zapoznaj się z podpisanymi dokumentami i reaguj! 
Bardzo proszę o rozsądne i racjonalne podejmowa-
nie decyzji – informuje Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów w Pszczynie.

Powiat Pszczyński
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Sukcesy kolarzy z UKS Krupiński
Mimo chłodu, zawodnicy UKS Krupiński 

trenowali wytrwale całą zimę. Odnieśli także 
znaczące sukcesy podczas 84 Mistrzostw Polski 
w Kolarstwie Przełajowym oraz wysłali trójkę 
zawodników na Mistrzostwa Świata, które odby-
ły się w Ostende (Belgia). Marek Konwa, Patryk 
Kostecki oraz Małgorzata Mazurek zostali zgło-
szeni przez Polski Związek Kolarski do wyścigu 
seniorów. 

Jak możemy przeczytać na fanpage’u Klubu: 
„Jako UKS Krupiński Suszec mieliśmy przyjemność 
i zaszczyt wziąć udział w Mistrzostwach Polski ry-
walizując z najlepszymi przełajowcami w kraju. 
Nasz klub reprezentowało 15 zawodników, którzy 

zgromadzili łącznie 40 punktów i drużynowo upla-
sowali się na 6 pozycji wśród 41 klubów startujących 
w mistrzostwach. Każdy z naszych zawodników na 
trasie dał z siebie wszystko, a nawet więcej […]” 

Wśród niewątpliwych sukcesów należy odno-
tować 3 miejsce Igora Górki w kategorii żak oraz 
spektakularne zwycięstwo Marka Konwy, który 
zdeklasował rywali i po raz 9 z rzędu sięgnął po 
Mistrzostwo Polski. 

Zawodnicy UKS Krupiński z zawodów na zawo-
dy prezentują coraz wyższą formę i reprezentują 
dokonały poziom – nieraz stając na podium ogól-
nopolskich imprez. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów!

Oprac. MP
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Zawodnicy skupieni przed Mistrzostwami

Zwolnienie ze składek w kulturze – wnioski do 15 marca
Przedsiębiorcy działający w szeroko rozumia-

nej kulturze mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za 
lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 26 stycznia we-
szła w życie nowelizacja ustawy, która to umożliwia.

Rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, ar-
chitektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców 
prowadzących działalność związaną z produkcją, 
dystrybucją i projekcją filmów, firm świadczących 
usługi edukacyjne na rzecz muzeów oraz płatników 

składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane 
do ministerialnego wykazu.

Umorzenie przysługuje, jeśli doświadczyli 
spadku przychodów z tej działalności o co najmniej 
75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty 
wnioskiem o zwolnienie z analogicznym miesiącem 
roku 2019. Podmiot musiał też być zgłoszony jako 
płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w ter-
minie deklaracje rozliczeniowe.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień 
i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę 

Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczą-
ce usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny 
skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali 
wypełniają wniosek RDZ-B.

Przepisy prawa nadal nie wskazują, w jakim ter-
minie mogą złożyć wniosek płatnicy prowadzący 
przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 
59.20.Z, 93.11.Z i 79.90.A . Dlatego złożenie wniosku 
przez przedstawicieli tych branż nie będzie możliwe 
bez nowelizacji przepisów w tym zakresie.

UG Suszec

Umów wizytę w Urzędzie 
Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 
przypomina o funkcjonowaniu usługi „Umów wi-
zytę w Urzędzie Skarbowym”.

Umówienie wizyty pozwala szybko i komforto-
wo załatwić sprawy w urzędzie. Bez kolejek i z zacho-
waniem środków bezpieczeństwa. 

Wizytę można umówić elektronicznie – poprzez 
formularz na stronie wizyta.podatki.gov.pl: 

1. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz 
załatwić,

2. wybierz datę i godzinę wizyty, 
3. podaj swoje dane, 
4. potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na 

podany adres e-mail,
5. w umówionym terminie przyjdź do urzędu 

– konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w po-
twierdzeniu wizyty. 

Można też umówić się telefonicznie – dzwoniąc 
do urzędu skarbowego pod numer 32 449-22-14 lub 
32 449-22-12.

Nie ma konieczności umawiania wizyty, aby 
zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia 
odbioru).

US Pszczyna

Plan pracy koła PZERiI w Suszcu na 2021 r.
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 

Suszec przygotował plan działania na rok 2021.

Plan Dyżurów: 
Marzec  3, 17 (spotkanie inf.) 24 
Kwiecień  7, 21
Maj    5, 19
Czerwiec  9, 23
Wrzesień  8, 22
Październik  6, 20
Listopad  3, 17
Grudzień  8, 15 (opłatkowy)

Dyżury od stycznia do czerwca: godz. 9:00 – 
11:30; od lipca do grudnia: 9:00 – 11:00.

Dyżury będą odbywać się tradycyjnie z tyłu 
budynku GOK.

Wspólne spotkania i zebrania ogólne:
17 marca (środa) – Wiosenne spotkanie infor-

macyjne połączone z Dniem Kobiet.
Początek godz. 11:00. Msza Św. w kościele 

w Suszcu, następnie przejazd do sali GOK-u na część 
artystyczną i poczęstunek. Dowóz z Mizerowa godz. 
10:00, z Rudziczki godz. 10:30.

21 lipca (środa) – Tradycyjny Emerycki Festyn 
Lipcowy na Gwarusiu.

Rozpoczęcie godz. 15:00, przewidziane: wspólna 
zabawa, pieczenie kiełbasy, śpiew i konkurs z nagro-
dami. Dowóz z Mizerowa o godz. 14:00 , z Rudziczki 
o godz. 14:30. W razie bardzo złej pogody, spotkanie 
odbędzie się w sali GOK-u w Suszcu.

15 grudnia (środa) – Zebranie Sprawozdawczo-
-Opłatkowe – tradycyjny opłatek świąteczny.

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11: 00 w kościele 
w Suszcu. Następnie przejazd autokarem do sali GOK-
-u na dalszą część spotkania, w planie : sprawozdanie 
z działalności Zarządu Koła oraz poczęstunek. Przy-
wóz i odwóz z Mizerowa i Rudziczki jak na spotkanie 
wiosenne.

Planowane są wczasy krajowe i zagraniczne:
7-19 czerwca – wczasy emeryckie w Krynicy 

Morskiej – Dom Wczasowy PRIMA.
Cena 1 495 zł/os. przy grupie 55 osób.
17-27 września – wczasy w Chorwacji – 

Pensjonat PICOLO - w SV FILIP JAKOV w Dalmacji
Cena 1 640 zł/os. przy grupie 30 – 39 osób.

Planowane są równiż wycieczki krajowe 
i pielgrzymki:

14 kwietnia (środa) – tradycyjna pielgrzymka 
do Częstochowy i Gidle.

Cena 50 zł/os. bez wyżywienia. 
12-13 maja (środa - czwartek) 2-dniowa 

wycieczko-pielgrzymka do Lichenia.
Cena 185 zł/os. przy grupie 50 osób.
13 lipca (wtorek) – tradycyjna pielgrzymka 

na Dzień Chorego do Turzy Śląskiej i Pszowa.
Cena 50 zł/os.
11 sierpnia (środa) – jednodniowa wycieczka 

turystyczno-krajoznawcza do Gliwic.
Cena 135 zł/os. przy grupie 30 osób.
5-6 października (wtorek-środa) – 2-dniowa 

wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Bieszczad.
Cena 415  zł/os. przy grupie min. 30- 39 osób.

Zapisy na dyżurach, w terminach podanych 
w planie. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń, 
miejsce na liście jest miejscem w autobusie i pro-
simy tego przestrzegać. Koszty imprez wyliczone 
zostały przy pełnej obsadzie autokaru tj. 48 osób. 

Zapisujący się jest zobowiązany wpłacić kwotę 
zaliczki w wys. 20% kosztów, natomiast pozostałość 
na miesiąc przed wyjazdem. Przy jednodniowych 
wycieczkach należy wpłacić całość. 

Zarząd Koła zobowiązuje każdego zapisanego 
do śledzenia wybranej przez siebie imprezy, a w przy-
padku rezygnacji musi podać osobę zastępczą lub 
zgłosić rezygnację przy wycieczkach na 2 tygodnie 
przed, a wczasy i wycieczki zagraniczne na 30 dni 
przed wyjazdem. 

Pierwszeństwo przy zapisach mają członkowie 

naszego Koła, przy zapisach należy podawać numery 
telefonów, a przy wyjazdach zagranicznych dodat-
kowo numer PESEL. 

Na wyjazdy należy zabierać ze sobą legitymacje 
członkowskie i dowody osobiste.

Wszystkich chętnych zapraszamy – zarówno 
do wstąpienia do naszego Koła, jak i do uczest-
nictwa w wyjazdach i imprezach. 

PZERiI Suszec
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Wolne terminy na wynajem 
sali Gok Suszec

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zachęca do 
zapoznania się z grafikiem dostępnych terminów na 
wynajem sali widowiskowej w 2022 roku, pod kątem 
organizacji imprez okolicznościowych.

Dostępne terminy:
14.05.- 15.05. 2022 r.
21.05. - 22.05.2022 r.
04.06. - 05.06.2022 r.
13.08. - 14.08.2022 r.
27.08. - 28.08.2022 r.
17.09. - 18.09.2022 r.
08.10. - 09.10.2022 r.
15.10. - 16.10.2022 r.
Szczegóły dotyczące wynajmów, w tym cen, 

dostępne są na www.kulturasuszec.pl
GOK Suszec

Przedszkola pełniące dyżur 
w okresie lipca i sierpnia 
2021 r. dla dzieci z terenu 
gminy Suszec

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Suszec, 
wyznaczono przedszkola pełniące dyżur w okre-
sie lipca i sierpnia 2021r. dla dzieci z terenu Gminy 
Suszec.

W lipcu będą to: Przedszkole w Suszcu, ZSP 
Mizerów, SP Kobielice z oddziałami przedszkolnymi.

W sierpniu wyznaczono: ZSP Rudziczka, ZSP 
Kryry, ZSP Radostowice.

Warunkiem uruchomienia danego przedszkola 
jest zapisanie na dyżur minimum 9 dzieci w okresie 
miesiąca.

GZUW Suszec

Trwa nabór wniosków w ra-
mach programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wy-
miany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 
stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia prze-
gród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej.

W dniu 2 września 2019 r. w Urzędzie Gmi-
ny Suszec w ramach programu „Czyste Powietrze” 
został otwarty punkt konsultacyjny, w którym za-
interesowani mieszkańcy mogą uzyskać wszelkie 
informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tego 
programu.

Informacje są udzielane na bieżąco przez 
pracownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem 
telefonu 32 449 30 67.

UG Suszec

Indywidualne konsultacje 
z doradcą zawodowym

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ścieżki 
rozwoju zawodowego, nie radzisz sobie z poszu-
kiwaniem pracy, brakuje Ci motywacji, rozwa-
żasz przekwalifikowanie się, a może chciałbyś 
skonsultować poprawność swoich dokumentów 
aplikacyjnych?

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zachęca 
do skorzystania z indywidualnych porad doradców 
zawodowych prowadzonych za pośrednictwem plat-
formy do wideokonferencji. 

- Razem ustalimy jakie są Twoje predyspozycje, 
możliwości, sytuacja życiowa oraz potrzeby i opcje 
na rynku pracy – informuje na swojej stronie PUP 
Pszczyna.

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer 
telefonu: 32 210 27 35 lub 32 210 27 56, aby ustalić 
najbardziej dogodny termin. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
powiatu pszczyńskiego

W załączeniu przekazujemy harmonogram 
oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu pszczyń-
skiego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną po-
rady udzielane są wyłącznie telefonicznie. Praca 
punktów nieodpłatnych porad prawnych zostanie 
wznowiona na dotychczasowych zasadach z chwilą 
ustania zagrożenia związanego z COVID-19.

Aby uzyskać darmową poradę prawną wystar-
czy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 
i zarezerwować termin. W umówionym dniu z nu-
meru zastrzeżonego zadzwoni adwokat, radca 
prawny lub doradca obywatelski.

UG Suszec

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suszcu 
przypomina 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu 
przypomina naszym mieszkańcom o nowym okre-
sie świadczeniowym 2021/2022 w programie 
500+ tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Wnioski o powyższe świadczenie składa się w or-
ganie właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania w następujących terminach:

- od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrips.gov.pl, przez bankowość elek-
troniczną lub przez portal PUE ZUS, a 

- od 1 kwietnia dodatkowo drogą tradycyjną 
(papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za po-
średnictwem poczty. 

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie 
wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 
kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata przyznanego 
świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóź-
niej do 30 czerwca 2021 r. W przypadku wnio-
sków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie 
prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia 
nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku.

GOPS Suszec

Uwaga! Zmiana cennika 
reklam w Nowinach

Uwaga, od 1 kwietnia zmienia się cennik reklam 
w naszym dwumiesięczniku. Ze wszystkimi szczegó-
łami będzie można zapoznać się na stronie interneto-
wej GOK-u: www.kulturasuszec.pl/cennik-reklam

Kontakt w sprawie reklamy: 
Łukasz Żydek, tel. 32 212 44 91 wew. 21 | e-mail: 

lukasz@kulturasuszec.pl

Od maja zmienia się również cena naszego dwu-
miesięcznika. Gazeta będzie kosztować 3 zł.

GOK Suszec

Kącik poezji
Miłość poetki

Wreszcie
Przyszedłeś
Przez zasłony się tu przedarłeś 
Posępne

Miłości, Romeo!
Usta czule chylisz
Umysł obejmujesz

Dłoń ja ci podaję
Do długiego tańca
Po kartce papieru

Wtem brzask -
Jasna ciemności!
Mantua znów wezwała

Odchodzisz

Swą Julię zostawiasz
na powrót posępną
tuszem zakrwawioną
z tym wierszem za krótkim

Oliwia Skaźnik

Uwaga - próba podszywania się pod KAS
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 

ostrzega przed fałszywymi pismami wzywają-
cymi do dobrowolnego złożenia zabezpiecze-
nia należności podatkowych. Pisma są próbą 
oszustwa.

Do śląskiej KAS docierają sygnały o podejrza-
nych pismach. Nadawca przesyła wezwanie do do-

browolnego złożenia zabezpieczenia należności po-
datkowych wraz z numerem konta, na które należy 
wpłacić należności. Z treści wynika, że pismo wysłał 
szef KAS – Departament Zwalczania Przestępczości 
Ekonomicznej. Nadawca powołuje się na ustalenia 
Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

Fałszywe są treść wezwania, podstawy praw-
ne, numer rachunku bankowego, oznaczenie 

organu, a także dane kontaktowe. 
W tym przypadku przestępcy, w celu zwięk-

szenia wiarygodności, skierowali fałszywe pisma 
za pomocą tradycyjnej poczty.

Apelujemy o ostrożność i zgłaszanie takich 
przypadków do urzędów skarbowych. 

Izba Administracji Skarbowej 
w Katowicach



22

Dwumiesięcznik gminy Suszec
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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.

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2021

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC

o ponownym 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 śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), zawia-
damiam o ponownym 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 1 lutego 2021 r. do 1 mar-
ca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suszec, 43-267 
Suszec, ul. Lipowa 1.

Wersja papierowa projektu studium wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko dostępna bę-
dzie w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządza-
nia 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 bę-
dzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.bip.suszec.iap.pl/pl/13562/0/
drugie-wylozenie-do-publicznego-wgladu-pro-
jektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierun-
kow-zagospodarowania-przestrzennego-gmi-
ny-suszec.html

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projek-
cie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się 
26 lutego 2021 r. i zostanie przeprowadzona z za-
chowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków 
ostrożności zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego o godzinie 15:00 
ONLINE (PRZEZ INTERNET – ZGODNIE Z ZAŁĄCZO-
NYM REGULAMINEM W ZAŁĄCZNIKU NR 2).

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środ-
ków 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 nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy 
składać do Wójta Gminy Suszec z podaniem imie-
nia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23 marca 2021 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@su-
szec.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 oddziaływa-
nia 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 spo-
rządzonej 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 środo-
wisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o któ-
rym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko – należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Suszec w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Suszec.

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Suszcu w za-
łączniku Nr 1 do Obwieszczenia oraz na tablicach 
ogłoszeń, została zamieszczona informacja na temat 
przetwarzania danych osobowych. 

Wójt Gminy Suszec

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy 
Suszec

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobo-
wych jest Wójt Gminy Suszec z siedzibą przy ul. Lipo-
wej 1, 43-267 Suszec, adres email: gmina@suszec.pl,

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu 
w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspek-
tor ochrony danych), adres email: iod@suszec.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych – 
zbierania uwag do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Suszec. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 
UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione oso-
bom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych, podmiotom upoważnionym na podsta-
wie przepisów prawa, wykonawca na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej. Ponadto w zakresie stanowiącym 
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu lub publikowane w BIP Urzędu.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywa-
ne przez okres co najmniej 25 lat od momentu zakoń-
czenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy 
będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charak-
ter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może 
zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącz-
nie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczy-
stemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo żądania ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konse-
kwencją niepodania danych jest pozostawienie uwa-
gi bez rozpoznania.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzy-
stywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 
w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679.
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Szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2
Jak się można zarejestrować?
Są 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną 

infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś 

bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz 
numer telefonu komórkowego. Na podany numer 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocz-
nie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL 
bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin 
oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Re-
jestrację dostępną na pacjent.gov.pl (Internetowe 
Konto Pacjenta)

System zaproponuje Ci pięć dostępnych termi-
nów w punktach szczepień, które znajdują się blisko 
Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych ter-
minów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał 
zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście 
– będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz 
z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla 
Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powia-
domienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy 
Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, 
musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, 

skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wy-
branym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia 
swojej przychodni.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szcze-
pień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punk-
cie szczepień – skontaktuj się z nim. Mapa i dane 
kontaktowe punktów szczepień dostępne są pod 
linkiem: www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
-szczepien

Na terenie gminy Suszec punkt szczepień zo-
stał utworzony w Niepublicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej „Remedium” – Ośrodek Zdrowia 
w Suszcu ul. Wyzwolenia 2, tel. 32/ 212 44 18. 

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie 
znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię 
NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć 
inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, 
który Ci pasuje.

Szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/szcze-
pimysie/rejestracja

Narodowy Program Szczepień: www.gov.pl/
web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ!
W Urzędzie Gminy Suszec można zasięgnąć in-

formacji na temat transportu osób mających trudno-
ści w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-Cov-2: od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 32/ 
449 30 50 wew. 94

Transport do punktów szczepień przeciwko wiru-
sowi SARS-Cov-2 może być przeznaczony wyłącznie 
dla: 

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających ak-
tualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami,

- osób mających obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca 
zamieszkania punktu szczepień.

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Wójta Gminy 
Suszec

REGULAMIN
Dyskusja publiczna realizowana w trybie onli-

ne (drogą elektroniczną) przeprowadzona jest na 
podstawie zapisów art. 8c i 8d ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 
poz.293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587). Ustawodawca m.in. 
dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych 
za pomocą środków porozumienia się na odległość, 
w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie 
pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji 
obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie 
uwag w formie zapisu tekstowego. 

1. Dyskusja publiczna organizowana będzie za 
pośrednictwem platformy ZOOM.

2. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest 
zarejestrowanie swojego udziału w terminie do 
24.02.2021 r.

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w dys-
kusji publicznej rejestruje się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec osobiście lub za pośrednictwem in-
nych upoważnionych przez niego osób, telefonicz-
nie pod nr 32/449 30 75, elektronicznie na adres 
gmina@suszec.pl bądź za pośrednictwem platformy 
ePUAP. Podczas rejestracji należy podać imię, nazwi-
sko oraz miejscowość. 

4. Osobom, które chcą uczestniczyć w dyskusji 
publicznej, zostaną zapewnione stanowiska wyposa-
żone w odpowiedni sprzęt elektroniczny w placów-
kach oświaty (w szkołach, w klasach) przy zachowa-
niu zasad reżimu sanitarnego z powody pandemii 
COVID-19. 

5. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać 
głos, zadawać pytania i składać uwagi przy jedno-
czesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawać 
pytania i składać uwagi w formie zapisu teksto-
wego.

6. W przypadku braku możliwości udziału w dys-
kusji prowadzonej w trybie zdalnym, istnieje możliwość 
konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłoże-
nia projektu zmiany studium do publicznego wglądu. 
Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest 
zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust 
i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja 
rąk po wejściu na teren Urzędu. Konsultacja z głównym 
projektantem będzie możliwa po uprzednim umówie-
niu się na konkretny termin.

7. Przebieg dyskusji publicznej będzie nagry-
wany w celu sporządzenia protokołu wymaganego 
przepisami.

8. Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie 
przebiegała w następującym porządku:

- informacja o zasadach prowadzenia dyskusji 
publicznej, 

- prezentacja projektu zmiany studium, 
- czas na zadawanie pytań w formie zabrania 

głosu w trybie audio/video w dyskusji.
W czasie dyskusji można zadawać pytania i skła-

dać uwagi w formie zapisu tekstowego.

Dzienny Dom Opieki 
Medycznej dla osób 
po 60 roku życia 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY 
i ma na celu zapewnienie dostępu do nowej oferty 
usług zdrowotnych, w tym rehabilitacji dla seniorów, 
których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie 
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowot-
nej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jedno-
cześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekar-
skiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie 
stacjonarnym.

Więcej szczegółów na stronie internetowej 
www.szpital.pszczyna.pl, zakładka DDOM.

DDOM Pszczyna



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

MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH
- ze stali nierdzewnej, żaro i kwasoodpornej

REMONTY KOMINÓW
USZCZELNIANIE KOMINÓW
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KOMINÓW
RENOWACJA DACHÓW

Tel. 513 611 500 www.systempol.pl

Koronawirus – informacje dla seniorów

    Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych  
W środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego 
dystansu nie jest możliwe.

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

 
   Często myj ręce 

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

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.

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.

Jak zapobiegać zakażeniu?
   
     

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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