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W Gminnym Ośrodku Kultury zrodził się pomysł na stwo-
rzenie zeszytu do regionalnej edukacji muzycznej. I to we 
współpracy z dziećmi. Zapraszamy najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy i całego powiatu do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym „Ecie, pecie”. Konkurs skierowany 
jest do dzieci w wieku 6-9 lat. Ich zadanie polega na stwo-
rzenie ilustracji do 1 z  10 wybranych pieśni ze śpiewnika 
„Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej 

ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”, dostępnych 
w wersji elektronicznej na stronie www.kulturasuszec.pl. 
Na stronie pojawią się także nagrania wybranych pieśni. 
Najmłodsi będą mogli wykazać się swoimi talentami pla-
stycznymi i równocześnie poszerzyć swoją wiedzę o re-
gionie i śląskiej kulturze. 10 najlepszych prac znajdzie się 
w śpiewniku, który wyda GOK. Zapraszamy do udziału! 

Więcej informacji na str. 15.

Stwórz z nami śpiewnik
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Apel do mieszkańców
Szanowni mieszkańcy!
Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo 

naszych mieszkańców zagrożone coraz bardziej wzra-
stającą liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie 
województwa śląskiego, w tym również naszych 
pracowników, zaleca się od dnia 07.04.2021 do od-
wołania, aby wizytę w sprawach:

1) z zakresu dowodów osobistych i ewidencji 
ludności ograniczyć do spraw pilnych wymagających 
osobistego stawiennictwa po wcześniejszym umó-
wieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem mery-
torycznym pod numerem: (32) 449-30-64.

Pozostałe sprawy można załatwiać za pośred-
nictwem platformy ePUAP, a także skrzynki elektro-
nicznej: gmina@suszec.pl

2) z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego wy-
łącznie sprawy niecierpiące zwłoki, w szczegól-
ności sprawy związane z rejestracją zgonów po 
wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 
z pracownikiem merytorycznym pod numerem 
telefonu: (32) 449-30-65.

Pozostałe sprawy można załatwiać za pośred-
nictwem platformy ePUAP, a także skrzynki elektro-
nicznej: gmina@suszec.pl

W tym szczególnym czasie proszę o odłożenie 
na później spraw, które nie wymagają natychmia-
stowej wizyty.

Zwracam się do Państwa także z prośbą 
o wyrozumiałość w zakresie prowadzonej kore-
spondencji i komunikowania się z pracownikami 

merytorycznymi Urzędy Gminy w Suszcu. Jesteśmy 
w okresie pandemicznym, którego skutki niestety 
dotknęły również pracowników urzędu. W chwili 
obecnej notujemy znaczną absencję pracowników, 
spowodowaną zachorowaniami na SARS-COV-2, 
co skutkuje zwiększeniem natężenia w realizacji 
obowiązków służbowych.

Urząd nadal funkcjonuje w pełnym zakresie 
merytorycznym, lecz proszę mieć na względzie, 
że w pierwszej kolejności załatwiane będą sprawy 
najpilniejsze i niecierpiące zwłoki, a komunikacja 
telefoniczna może być utrudniona.

Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji. 
Dziękuję również za wyrozumiałość!

Wójt Marian Pawlas

Wnioski na usunięcia azbestu w 2021 roku
W związku z możliwością uzyskania przez gminę 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbesto-
wych – informuję, że mieszkańcy zainteresowani 
dotacją na ten cel mogą składać wnioski w Urzędzie 
Gminy Suszec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 maja 2021 roku.

 Z uwagi, iż WFOSiGW uzależnił wysokość 

dofinansowania od wskaźnika dochodów podatko-
wych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
Gmina Suszec znalazła się w puli najmniej korzyst-
nego dofinansowania i może maksymalnie wynieść:

- dla demontażu, zbierania, transportu i unieszko-
dliwienia odpadów zawierających azbest do 40% kosz-
tów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym 
w formie dotacji nie więcej niż 320 zł)/Mg odpadów;

- dla zbierania transportu i unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest do 40% kosztów 
kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym 
w formie dotacji nie więcej niż 240 zł)/Mg odpadów.

Wszelkie informacje w przedmiotowej spra-
wie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie interne-
towej www.suszec.pl oraz w Urzędzie Gminy. 

Wójt Marian Pawlas

Deklaracje stosowanych źródeł ciepła w budynkach
1 lipca 2021 roku ruszy ewidencja źródeł ogrze-

wania (CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków) – datę tę ogłosiła Dorota Cabańska, 
p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego. 

Według informacji chodzi o pierwszy element 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), 
która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej 
emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym 
systemie będą gromadzone informacje na temat źró-
deł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje 
na temat źródeł spalania paliw w budynkach wie-
lolokalowych i domach jednorodzinnych do 1 MW. 
Uwzględnione zostaną też lokale usługowe i budynki 
publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrze-
wanie, czyli te, które posiadają kotłownie

Właściciele budynków będą mieli 12 miesięcy 
na przesłanie elektronicznego formularza z infor-
macją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku 
nowych obiektów, trzeba będzie poinformować 
o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni 
od daty jego uruchomienia. Przesłanie takich infor-
macji będzie obligatoryjne.

Gminy otrzymają narzędzie kontroli mieszkańców 

i firm, które trują powietrze. Za niezłożenie deklara-
cji o źródle ogrzewania ma bowiem grozić grzywna. 
Ukarać za to mandatem będzie mogła policja (do 
kwoty 500 zł), straż gminna i wojewódzki inspekto-
rat ochrony środowiska (WIOŚ). Z kolei sprawę do 
sądu będzie mógł zgłosić wójt, burmistrz i prezy-
dent miasta (jako oskarżyciel publiczny) – wówczas 
maksymalna grzywna, która będzie groziła właści-
cielowi nieruchomości, to 5 tys. zł.

Wiadomo, że smog jest problemem wielu miej-
scowości: normy powietrza są przekraczane, jednak 
winni nie ponoszą konsekwencji. Funkcjonujące 
obecnie rejestry są niepełne i ułomne, a dane zbie-
rane przez gminy niejednolite – w dodatku nie moż-
na ich efektywnie ze sobą zestawiać i porównywać. 
Samorządowcy mają problem z gromadzeniem da-
nych i ich aktualizacją, bo część właścicieli odmawia 
udzielania informacji o źródle ogrzewania, a gmina 
nie ma narzędzi prawnych, by ją uzyskać. Innymi 
słowy, wiadomo, że jest problem ze smogiem, ale 
nie wiadomo, kto konkretnie za niego odpowiada.

To się zmieni. CEEB będzie miał niebagatelne 
znaczenie przy realizacji programów ochrony powie-
trza, które zakazują (w zależności od województwa) 

używania kotłów niespełniających określonych norm. 
Ewidencja będzie także nieocenionym źródłem infor-
macji przy realizacji programów „Stop smog” i „Czyste 
powietrze”.

Cel jest szczytny. Samorządy są jednak zanie-
pokojone obszernością obowiązków, które zostają 
na nie nałożone bez finansowania. W dodatku dane 
mają być aktualizowane i weryfikowane podczas 
kontroli. Będzie się ona odbywać na przykład 
podczas rutynowego sprawdzania przewodów 
kominowych.

Prawo do wprowadzania danych do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków mają mieć bowiem 
m.in. kominiarze, ale także strażnicy miejscy, inspek-
torzy ochrony środowiska i przedstawiciele instytucji, 
które ze środków publicznych dofinansowały wymia-
nę źródła ciepła czy termomodernizację. 

Docelowo w ewidencji, oprócz danych o źró-
dłach ciepła, znajdą się też informacje na temat 
otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła 
grzewczego czy termomodernizację budynku. Ewi-
dencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest 
zaplanowany na lata 2021-2023.

UG Suszec

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
Szanowni mieszkańcy!
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach uchwalona przez Sejm RP zobligo-
wała gminy do dostosowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi do nowych przepisów, które 
zostały znacznie zaostrzone. W Gminie Suszec nowe 
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
wejdą w życie od 1 maja 2021 r., co wynika z uchwale-
nia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Suszec. Przetarg na usługi związane 
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych (do 30 kwietnia 
2022 roku), wygrał dotychczasowy wykonawca, tj. firma 
EKO z Rybnika, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
za cenę: 3.435.224,15 zł brutto. W przetargu starowały 
jeszcze dwie firmy: SANIT-TRANS (4.148.047,80 zł brutto) 
i REMONDIS (3.736.574,50 zł brutto). Przetarg został 

zorganizowany według nowych zasad, wynikających 
z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, m.in. rozszerzono zakres rodzaju odbiera-
nych odpadów oraz zwiększono częstotliwość odbioru 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunal-
nych. Dodatkowo bezpośrednio z nieruchomości będą 
odbierane bioodpady. Zmianie uległ również sposób 
rozliczania się gminy z wykonawcą. Dotychczas rozli-
czano się ryczałtowo, tzn. miesięczny koszt odbioru był 
sztywny i wynikał z zaoferowanej ceny w przetargu, 
który odbył się trzy lata temu i nie był uzależniony od 
masy odebranych odpadów w danym miesiącu. Zaś od 
1 maja br. Gmina zapłaci za każdą faktycznie odebraną 
tonę odpadów. To wynika i jest wymagane nowymi 
przepisami prawa. Należy podkreślić, że na terenie na-
szej gminy i nie tylko obserwuje się stały wzrost ilości 
oddawanych odpadów. Wynika z tego prosta zależ-

ność – im więcej odpadów zostanie odebranych, tym 
większą opłatę będą ponosić mieszkańcy, gdyż zgodnie 
z obowiązującymi przepisami koszt systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi musi zostać pokryty 
w całości z opłat mieszkańców. Niestety kolejne prze-
targi w wszystkich gminach pokazują ciągle rosnący 
drastyczny wzrost cen dotyczący odpadów, co musi 
budzić niepokój, ale i też musi dać domyślenia co do 
zmiany naszego konsumpcyjnego stylu życia.

NOWA STAWKA OPŁATY 
Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodaro-

wania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tego-
rocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych 
w gminie w latach poprzednich, koszt w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 26 zł 
miesięcznie, co wynika z oferty firmy EKO, która za-
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Uchwała antysmogowa
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa 

śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmi-
ku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą 
antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje nie-
spełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wy-
mienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale anty-
smogowej terminami. Wiele osób zastanawia się kiedy 
należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające 

ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) po-
winny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła 
na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczo-
nego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy 
wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla 
tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

- wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest 
powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez 
tabliczek znamionowych,

- wymiana do 31.12.2023 r., gdy wiek kotła jest 
w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),

- wymiana do 31.12.2025 r., gdy wiek kotła jest 
poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

- wymiana do 31.12.2027 r., gdy kocioł jest klasy 
3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające 
ciepło lub wydzielające ciepło i przenoszące je do in-
nego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza 
np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje 
na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. do 31.12.2022 r., 
chyba że instalacja

- osiąga sprawność cieplną min 80% lub
- jest wyposażona w urządzenie do redukcji 

emisji pyłu.
UG Suszec

Nowe zasady odbierania  bioodpadów
Od 1 maja 2021 r. odpady ulegające biodegradacji 

będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Biood-
pady należy gromadzić w pojemnikach. Wystawione 
w workach nie zostaną odebrane. Ilość odbieranych 
odpadów z nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi jest limitowana i wynosi 120 l na każ-
de 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość. 
Odbiór odbywać się będzie w miesiącach od kwietnia 
do października jeden raz na dwa tygodnie, a w pozo-
stałych miesiącach jeden raz w miesiącu. 

Właściciele nieruchomości we własnym zakresie 

wyposażają się w pojemniki koloru brązowego z na-
pisem BIO, przystosowane do obsługi przez specjali-
styczne środki transportu.

Bioodpady – co to takiego?
Bioodpady to odpady organiczne powstające 

w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają 
one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). 
Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do 
produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby. 
Bioodpady – jeżeli ich nie kompostujemy, wrzucamy 

je do pojemnika luzem, bez worków foliowych i innych 
opakowań.

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, tra-
wę, liście i inne pozostałości roślinne, resztki żywności, 
skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty, drobne gałązki, 
korę drzew i trociny.

Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, kości 
i mięsa, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni, 
pampersów i innych środków higienicznych, innych 
odpadów komunalnych.

oferowała najniższą cenę. Po uchwaleniu przez Radę 
Gminy Suszec nowej stawki, mieszkańcy zostaną po-
wiadomieni.

Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże 
się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie wię-
cej, niż założono, stawkę trzeba będzie podnieść. Ten 
problem dotyczy już kolejnych gmin, które obecnie 
podwyższają opłaty za gospodarowanie odpadami, 
bo ich po prostu ciągle przybywa w przeliczeniu 
na mieszkańca. 

Mieszkańcom, którzy nie będą segregować odpa-
dów zostanie ustalona opłata podwyższona – jako kara 
za niewywiązanie się z obowiązku segregacji śmieci.

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA BIOOD-
PADAMI !!!

Największa zmiana dotyczy bioodpadów, które od 
miesiąca maja br. będą odbierane bezpośrednio z nie-
ruchomości. Bioodpady z nieruchomości zabudowa-
nych budynkami jednorodzinnymi, będą odbierane 
w ilości limitowanej, tj. 120 l na każde 1-2 osoby 
zamieszkujące daną nieruchomość, a więc z budynku 
zamieszkałego przez 1 lub 2 osoby odebranych zostanie 
maksymalnie 120 l, a w przypadku budynku zamiesz-
kałego przez 3 lub 4 osoby można oddać 240 l. Limit 
nie dotyczy budynków wielolokalowych.

Bioodpady odbierane będą wyłącznie w pojem-
nikach, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Do pojemnika na bioodpady:
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, tra-

wę, liście i inne pozostałości roślinne, resztki żywności, 
fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, drobne gałązki, 
korę drzew i trociny. Zwraca się uwagę, aby bioodpady 
były gromadzone luzem czyli pozbawione worków 
foliowych i innych opakowań.

Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, kości 
i mięsa, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni, 
pampersów i innych środków higienicznych oraz in-
nych odpadów komunalnych.

Uwaga! Firma nie wyposaży nieruchomości 
w pojemniki na bioodpady! 

Obowiązek ten jest po stronie właściciela nie-
ruchomości, który we własnym zakresie i na własny 
koszt wyposaży nieruchomość w pojemnik w ko-
lorze brązowym z napisem BIO przystosowany do 
obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

Bioodpady można również dostarczać do Punk-
tu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) w Suszcu.

ZWOLNIENIA DLA DOMÓW JEDNORODZIN-
NYCH KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

W Gminie Suszec właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych posiadający kompostownik przy-
domowy i kompostujący w nim bioodpady mogą 
ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tego 
zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca miesięcz-
nie. Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel 
nieruchomości składający pierwszą deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu 
kompostownika przydomowego i kompostowaniu 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komu-
nalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który 
składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, uwzględniającą kompostownik, 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne oraz bioodpady odbierane będą z następującą 
częstotliwością:

- z nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi, w miesiącach od kwietnia do paź-
dziernika jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałych 
miesiącach jeden raz w miesiącu, 

- z nieruchomości zabudowanych budynka-
mi wielolokalowymi, w miesiącach od kwietnia do 
października jeden raz w tygodniu, a w pozostałych 
miesiącach dwa razy w miesiącu,

- z nieruchomości zabudowanych spółdziel-
czymi budynkami wielolokalowymi dwa razy 
w tygodniu.

Jak więc widzimy, częstotliwości odbioru zo-
stały znacznie zwiększone w Gminie i są minimalną 
częstotliwością wymaganą ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. To oczywiście 
podwyższa koszt firm odbierających odpady ko-
munalne. 

Selektywnie zbierane odpady w rodzaju: pa-
pier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą 
z następującą częstotliwością:

- z nieruchomości zabudowanych budynka-
mi jednorodzinnymi i wielolokalowymi jeden raz 
w miesiącu, 

- z nieruchomości zabudowanych spółdziel-
czymi budynkami wielolokalowymi dwa razy 
w tygodniu.

Popiół odbierany będzie w miesiącach od 
września do maja jeden raz w miesiącu.

UG Suszec

Ruszyła budowa nowego przedszkola
Rozpoczęto inwestycję budowy przedszkola wraz 

z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną. 
Przedszkole usytuowano przy ul. Szkolnej w Suszcu, 
na działce gminnej.

Budowa przedszkola, nowego obiektu, stała się 
palącym problemem nie tylko ze względu na ilość 
dzieci, ale przede wszystkim przez obecne wymaga-
nia przepisów, co do których stary budynek trudno 
dostosować, nie tylko ze względu na znaczne kosz-

ty przebudowy, ale i ograniczoną kubaturę działki, 
na której się znajduje.

Nowy budynek będzie dwukondygnacyjny, 
ośmiooddziałowy, dla 200 dzieci, z szatnią, kuchnią 
(z możliwością wykorzystania na inne cele), stołówką 
i częścią administracyjną, przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych. Przy wejściu zostanie zabudowana 
pochylnia oraz dźwig osobowy. Wokół powstanie układ 
komunikacyjny, parkingi na 62 miejsca postojowe, 

miejsce na pojemniki z odpadami, plac postojowy dla 
rowerów. Budynek zostanie wyposażony we wszystkie 
niezbędne instalacje elektryczne, gazowe, teletechnicz-
ne, sanitarne itd.

Całość inwestycji realizuje firmy Strabag Sp. z o.o. 
za cenę 8 916 270,00 zł brutto. Gmina pozyskała na tę 
inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
ponad 4 mln zł środków zewnętrznych.

UG Suszec



Selektywna zbiórka

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Radostowice 1 24 21 26 23 20 25 22 20

Radostowice 2 24 21 26 23 20 25 22 20

Kobielice 1 24 21 26 23 20 25 22 20

Kobielice 2 25 22 27 24 21 26 23 21

Suszec 1 25 22 27 24 21 26 23 21

Suszec 2 25 22 27 24 21 26 23 21

Suszec 3 26 23 28 25 22 27 24 22

Suszec 4 26 23 28 25 22 27 24 22

Kryry 27 24 29 26 23 28 25 23

Mizerów 1 27 24 29 26 23 28 25 23

Mizerów 2 28 25 30 27 24 29 26 24

Rudziczka 1 28 25 30 27 24 29 26 24

Rudziczka 2 28 25 30 27 24 29 26 24

Odpady zmieszane / bioodpady / popiół Gabaryty

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

ZM BIO P ZM BIO ZM BIO ZM BIO ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO P

Radostowice 1 5;17;31 5;17;31 18 14;28 14;28 12;26 12;26 9;23 9;23 6;20 6;20 7 4;18 4;18 5 3 3 4 6 6 7 21.05

Radostowice 2 6;18 6;18 19 1;15;29 1;15;29 13;27 13;27 10;24 10;24 7;21 7;21 8 5;19 5;19 6 5 5 6 8 8 9 22.05

Kobielice 1 6;18 6;18 19 1;15;29 1;15;29 13;27 13;27 10;24 10;24 7;21 7;21 8 5;19 5;19 6 5 5 6 8 8 9 22.05

Kobielice 2 7;19 7;19 20 2;16;30 2;16;30 14;28 14;28 11;25 11;25 8;22 8;22 9 6;20 6;20 7 8 8 9 13 13 14 18.06

Suszec 1 7;19 7;19 20 2;16;30 2;16;30 14;28 14;28 11;25 11;25 8;22 8;22 9 6;20 6;20 7 8 8 9 13 13 14 18.06

Suszec 2 8;20 8;20 24 5;17 5;17 1;15;29 1;15;29 12;26 12;26 9;23 9;23 1 7;21 7;21 11 10 10 13 15 15 16 19.06

Suszec 3 10;24 10;24 25 7;21 7;21 5;19 5;19 2;16;30 2;16;30 13;27 13;27 14 11;25 11;25 12 15 15 16 20 20 21 02.07

Kryry 11;25 11;25 26 8;22 8;22 6;20 6;20 3;17;31 3;17;31 14;28 14;28 15 12;26 12;26 13 17 17 18 22 22 23 03.07

Mizerów 12;26 12;26 27 9;23 9;23 7;21 7;21 4;18 4;18 15;29 15;29 16 13;27 13;27 14 22 22 23 27 27 28 16.07

Rudziczka 13;27 13;27 17 10;24 10;24 8;22 8;22 5;19 5;19 16;30 16;30 6 14;28 14;28 4 24 24 25 29 29 30 17.07
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Rejon Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesiono-
wa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, 
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1 Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Radosna, 
Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek, 
Zbożowa, Zielona

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara 
droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, 
Nowa, Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Suszec 2 Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, 
Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, 
Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów

Suszec 3 Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłonio-
wa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, 
Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Skromna, 
Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Suszec 4 Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska, Wyzwolenia

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owo-
cowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Mizerów 1 Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, 
Mleczna, Młyńska, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, 
Wyzwolenia od 208

Mizerów 2 Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1 Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, 
Pawia, Pszczyńska do nr 34, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, 
Turkusowa, Woszczycka

Rudziczka 2 Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje 
z Suszca)

Rejon Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesiono-
wa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, 
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1 Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyń-
ska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, 
Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topo-
lowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, 
Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Suszec 2 Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia 
Podlesie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodo-
wa, Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,Stawowa, Szklarnio-
wa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Suszec 3 Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodło-
wa, Królówka, Miła, Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks. 
Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, 
Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nie-
rad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, 
Wyzwolenia

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

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

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywo-

zu odpadów zmieszanych, bioodpadów i popiołu 
z zabudowy jednorodzinnej. 

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 

rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. 
Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w 
pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, 
które będą wystawione przed posesję w miejscu 

umożliwiającym dojazd śmieciarki (samochód 
ciężarowy).

ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH 
FRAKCJI ODPADÓW!

ZM - odpady zmieszane, BIO - bioodpady, P - popiół

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

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić 
przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 06.00 
rano.

Odpady wielkogabarytowe to: 
- MEBLE, 
- WYKŁADZINY PODŁOGOWE 
- i DYWANY. 

Zbiórka nie dotyczy sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, stolarki budowlanej, opon i inne-
go zbędnego sprzętu domowego, drobnych śmieci 
oraz odpadów ze szkła, papy, wełny mineralnej, 
eternitu itp. 
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Od 1 maja 2021 r. nowe ceny za wodę i ścieki
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Suszcu 
na przełomie roku 2020 
i 2021 r. opracowało 
nowe taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na ko-
lejne trzy lata, w opar-
ciu o znowelizowaną 
w grudniu 2017 r. ustawę 
o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Po procesie weryfikacji oraz dokonaniu dokładnej 
analizy wniosku taryfowego oraz po jego pozy-
tywnej ocenie taryfy zostały zatwierdzone w dniu 
12 kwietnia br. decyzją Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, który 
zgodnie z w/w ustawą pełni rolę regulatora. Wcze-
śniej taryfy były zatwierdzane uchwałą Rady Gminy 
Suszec. Nowe taryfy podobnie jak poprzednie zostały 
opracowane na trzy lata. 

Pomimo wielu trudnych momentów w czasie 
obowiązywania poprzedniej taryfy, m.in. znaczna 
podwyżka cen energii elektrycznej, podwyżki wyna-
grodzeń, podwyżka ceny wody dostarczanej przez 
GPW S.A. i PIK Sp. z o.o. i podwyżki innych usług 
obcych, znaczny spadek sprzedaży wody na rzecz 
dawnego zakładu górniczego KWK Krupiński w Susz-
cu, a także wystąpienie trudnego okresu spowodo-
wanego pandemią koronawirusa, udało się uniknąć 
działań związanych ze skróceniem okresu obowią-
zywania tej taryfy i zarazem jej zmiany. Zakończony 
2020 rok stanowił zasadniczo podstawę do sporzą-
dzenia kalkulacji nowych trzyletnich taryf i złożenia 
wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie o ich zatwierdzenie. Działania, jakie po-
dejmował i w dalszym ciągu podejmuje Zarząd PGK 
Sp. z o.o., pomimo znaczących zmian warunków eko-
nomicznych, mających wpływ na kalkulację nowych 
taryf, przyczyniły się jednak do tego, iż skutki zmian 
tych warunków zostały zminimalizowane, tj. wzrost 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w pierw-
szych dwunastu miesiącach jej obowiązywania jest 
na poziomie ok. 7,5%, co przede wszystkim spowo-
dowane jest znacznym spadkiem sprzedaży wody 
na rzecz dawnej KWK Krupiński, będącej w trakcie 
likwidacji (na co Spółka nie miała żadnego wpływu), 
a także prawie 15% podwyżką ceny wody kupowanej 

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

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza 
wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., 
jak i posiadania własnego ujęcia wody ilość ścieków 
odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona 
jako suma wskazań wodomierzy na przyłączu wo-
dociągowym, jak i na własnym ujęciu. W przypadku 
posiadania wyłącznie własnego ujęcia wody będzie 
to ilość wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. 
W przypadku podjęcia decyzji o chęci zabudowy ta-
kiego wodomierza, należy zwrócić się do Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem 
o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. 
W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy tego 
wodomierza, właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpo-
wiedniego bezpiecznego miejsca jego zabudowy 

od GPW S.A. w Katowicach i PIK Sp. z o.o. w Pszczynie 
(w stosunku do taryfy poprzedniej). 

KWK Krupiński kupowała do roku 2015 
ok. 250 tyś m3 ÷ 260 tyś. m3. W 2016 r. nastąpił już 
spadek sprzedaży do ok.165 tyś. m3, a w 2017 r., 
kiedy to rozpoczął się proces jej likwidacji sprzedaż 
wyniosła ok. 93 tyś. m3, by w roku 2020 osiągnąć po-
ziom niespełna 50 tyś. m3. W roku bieżącym sprze-
daż ta wyniesie prawdopodobnie ok. 30 tyś. m3, 
a w kolejnych latach, wg. planów SRK S.A. w Byto-
miu, kiedy to nastąpi całkowita likwidacja zakładu 

górniczego, wyniesie tylko 4 tyś. m3.
 Natomiast działania związane z optymalizacją 

kosztów w naszej Spółce, ale i również dość znaczny 
wzrost ilości ścieków oczyszczonych, przyczyniły się 
do dużego spadku taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (o ponad 10%) z netto 13,79 zł/m3 do 12,33 
zł/m3 ścieków. Skalkulowane przy uwzględnieniu 
wszystkich kosztów gospodarki wodno-ściekowej 
stawki taryfowe obowiązujące od 1.05.2021 r. do 
30.04.2022 r., tj. w pierwszych 12 miesiącach obo-
wiązywania taryfy przedstawiają się następująco:

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

W1

1.

Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) 
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

24,00 25,92 zł/2 m-ce

W2
Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) 

rozliczani na podstawie wodomierza głów-
nego w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

15,24 16,46 zł/1 m-c

W3
Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) 

rozliczani na podstawie przeciętnych norm 
zużycia w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,27 28,37 zł/2 m-ce

W4

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) 
rozliczani na podstawie wodomierza głów-
nego w cyklu 2-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości 

wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,11 28,20 zł/2 m-ce

W5

Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) 
rozliczani na podstawie wodomierza głów-
nego w cyklu 1-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości 

wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

17,34 18,73 zł/1 m-c

W6

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) 
rozliczani na podstawie wodomierza głów-
nego w cyklu 2-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości 
wody pobranej z własnego ujęcia wody

Cena za 1 m3 7,30 7,88 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,09 28,18 zł/2 m-ce

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
(w 1 – 12 miesiącu obowiązywania taryfy)

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1

1.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy od-
prowadzający ścieki na cele nie związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą 

rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 12,33 13,32 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

25,00 27,00 zł/2 m-ce

K2

Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  
związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą  rozliczani w cyklu 
1-miesięcznym

Cena za 1 m3 12,33 13,32 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

12,50 13,50 zł/1 m-c

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (w 1 – 12 miesiącu obowiązywania taryfy)
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Narodowy Spis Powszechny
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis 

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

Spisać można się na kilka sposobów. Obowiąz-
kową formą jest samospis internetowy. Metody 
uzupełniające 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 jest w pełni realizo-
wany przy użyciu interaktywnego formularza spi-
sowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem 
spisowym są 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, pre-

zydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie można dokonać samospisu 

została opublikowana na stronie GUS i stronie spisu 
(www.spis.gov.pl).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy 
osoba objęta obowiązkiem spisowym nie może wy-
pełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) 
rachmistrzowie 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 mogą samodzielnie 
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. 
Ta forma została uruchomiona od 4 maja.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz 
spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej 

na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone 
w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

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

Masz jeszcze jakieś pytania?
Od 15 marca działa dedykowana infolinia spi-

sowa: 22 279 99 99
Oprac. MP
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PSZOK - godziny otwarcia
Od 1 maja 2021 roku Punkt Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Suszcu, ul. 
Ogrodowa 2 będzie czynny:

Okres letni:
od 1 maja do 30 września 
- wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 

15.30-20.00,
- w soboty w godz. 8.00-15.00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Okres zimowy:
od 1 października do 30 kwietnia
- wtorki, środy, piątki w godz. 15.30-18.30
- w soboty w godz. 8.00-15.00
 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie do-
starczyć do PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów 
komunalnych, takie jak:

- odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałe w gospodarstwie domo-
wym w wyniku przyjmowania produktów lecz-
niczych w formie iniekcji i prowadzenia monito-
ringu poziomu substancji we krwi, w szczególno-
ści igły i strzykawki;

- odpady tekstyliów i odzieży.
PSZOK

(np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, 
natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wo-
domierza, jego wbudowania w przygotowane miejsce 
oraz jego plombowanie, a także późniejszą legalizację.

W przypadku posiadania własnego ujęcia wody 
i jednocześnie posiadania przyłącza kanalizacyjne-
go do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, istnieje 
obowiązek zgłoszenia posiadania takiego ujęcia 
wody w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Suszcu w celu ustalenia sposobu rozlicza-
nia się za odprowadzane ścieki (opomiarowanie lub 

ryczałt). Odprowadzanie ścieków do przyłącza bez 
zgłoszenia posiadania własnego ujęcia wody jest 
zabronione, a w stosunku do osób, u których zostaną 
stwierdzone tego typu praktyki ,zostaną wyciągnięte 
konsekwencje (kary finansowe).

Rada Gminy Suszec na sesji w dniu 29 kwietnia 
br. uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbior-
ców usług zbiorowego odprowadzania ścieków K1 
w wysokości netto 3,53 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 
3,81 zł (w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania 
nowej taryfy, do 30 kwietnia 2021 r. dopłata wynosiła 

netto 5,49 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 5,93 zł). 
Dopłatę Gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Obniżenie wartości dopłaty z jednej strony spo-
wodowane jest dobrym wynikiem taryfy skalkulo-
wanej przez PGK Sp. z o.o. (obniżka o ponad 10%), 
a z drugiej strony znacznym spadkiem dochodów 
budżetu gminy Suszec (likwidacja KWK Krupiński), co 
w konsekwencji prowadzi do ok. 6,5% podwyżki ceny 
(w zależności od ilości zużytej przez gospodarstwo 
domowe wody).

Od 1 maja br. obwiązuje również nowa stawka 
za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczysz-
czalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2.  Stawka 
ta wyniesie netto 9,92 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% 
podatkiem VAT 10,71 zł/m3.

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki mogą 
być dowożone tylko przez podmioty, które posiadają 
odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Suszec, po pod-
pisaniu z tym podmiotem stosownej umowy. 

Jednym z podmiotów, który realizuje usługi wywo-
zu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212-42-14; 44-88-090 lub 
kom. 667 602 607).

SRK również ma zatwierdzoną nową taryfę 
za wodę i ścieki. Dotyczy to również naszego osie-
dla. Nowa taryfa ustala znacznie wyższe ceny i stawki 
opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Tutaj 
Gmina będzie dopłacać do 1 m3 ścieków określonych 
w taryfie 4,81 zł. Ze względu na różnice w taryfach SRK 
i PGK dopłaty będę zróżnicowane tak, aby każdy miesz-
kaniec, niezależnie przez jakie przedsiębiorstwo będzie 
obsługiwany, ponosił takie samo obciążenie.

PGK Suszec

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1

1.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy 
odprowadzający ścieki na cele nie związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą 
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 8,80 9,50 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

25,00 27,00 zł/2 m-ce

K2

Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  
związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą  rozliczani w cyklu 
1-miesięcznym

Cena za 1 m3 12,33 13,32 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

12,50 13,50 zł/1 m-c

Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfo-
wej grupy odbiorów wynoszącą netto 3,53 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu miesiący obowiązywania 
taryfy, tj. od 1 do 12 miesiąca)
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Informacja dla rolników i producentów pieczarek
Co zrobić z odpadami folii, sznurka i opon 

powstających w gospodarstwach rolnych i u pro-
ducentów pieczarek?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących 
z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika/pro-
ducenta pieczarek. Rolnik/producent pieczarek bę-
dący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny 
koszt zagospodarować te odpady, np. przez zle-
cenie tych czynności podmiotowi posiadającemu 
odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie moż-
na oddawać razem z odpadami z gospodarstw do-
mowych firmie odbierającej odpady komunalne 
na terenie Gminy Suszec. Nie przyjmuje ich również 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suszcu, gdyż 

punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów 
pochodzących z gospodarstw domowych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, na stronie in-
ternetowej www.suszec.pl jest zamieszczony wykaz 
adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka 
oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. 
Odpady przyjmowane są za dodatkową odpłatnością 
wg cennika danego podmiotu.

W związku z pojawiającymi się problemami do-
tyczącymi zagospodarowania odpadów folii, sznurka 
oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 
w tym w produkcji pieczarek, informujemy jak należy 
postępować. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów 
zbierających odpady folii, sznurka i innych odpadów 

rolniczych oraz opon powstających w gospodar-
stwach rolnych, u których po uprzednim kontakcie 
telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Ponadto informujemy, że odpady rolnicze mu-
szą być posortowane, opróżnione z zawartości oraz 
czyste. Odpady rolnicze zanieczyszczone ziemią, 
resztkami sianokiszonki, nawozów, paszy mogą być 
nieodebrane ze względu na utrudniony proces od-
zysku surowców wtórnych.

Opony od maszyn rolniczych można oddać 
w punktach świadczących usługę wymiany takich 
opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie 
dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w mo-
mencie realizacji zakupu.

 UG Suszec

L.p. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt   telefoniczny

1. SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65; 44-251 Rybnik folia, sznurek 32 422 03 51

2. PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ul. Szybowa  44; 44-194 Knurów folia, sznurek, zużyte opony 32 235 11 83  wew. 1, 2                                 
lub 32 335 50 60

3. KAPADORA Sp. z o.o. ul. Kleszczowska 36; 44-240 Żory folia, sznurek, zużyte opony 570 309 309

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych.

Pomóżmy Iwonie z Kryr
33-letnia Iwona z Kryr, mama 4-letniej 

Marlenki, potrzebuje naszej pomocy. Kobieta 
choruje na raka piersi. W zbiórkę na jej leczenie 
włączyła się lokalna społeczność.

 
Pani Iwona pochodzi z Kryr, a obecnie mieszka 

w Kobielicach. Dojazdy i leczenie są kosztowne. 
Cel zbiórki to 100.000 zł.
Sama o sobie pisze:
„Mam na imię Iwona, mam 33 lata, jestem mamą 

4-letniej Marlenki. W lipcu ubiegłego roku moje ży-
cie zmieniło się już na zawsze. Diagnoza – rak piersi 
z przerzutami, jeden z najbardziej agresywnych, szyb-
ko postępujący o nadekspresji białka Her-2, 4-tego, 
ostatniego już, stopnia... usłyszałam wtedy słowa: 
„Postaramy się wydłużyć Pani życie”. To słowa, które 
będą tkwić w mej pamięci już na zawsze. Rozpoczęłam 
ciężkie leczenie, długie i męczące serie chemioterapii 
i immunoterapii, które trwają do dziś i mimo że skut-
ki uboczne dają się we znaki, to wiem, że muszę być 
silna i nie mogę się poddać, choć momenty słabości 
przychodzą często.

By było jeszcze ciężej, odmówiono mi bardzo 
ważnego dla mnie leku w szpitalu, gdzie mnie leczono, 
stąd byłam zmuszona szukać pomocy gdzie indziej. 
Pomoc tę otrzymałam w szpitalu oddalonym od moje-
go miejsca zamieszkania o kilka godzin drogi, miejscu, 
w którym będę się już leczyć do końca życia. Długie 
dojazdy, leki i suplementy są bardzo kosztowne, 

a będąc już pacjentem paliatywnym – niestety do-
żywotnie. Zaawansowanie mojej choroby i status 
pacjenta paliatywnego pozbawiły mnie prawa do re-
fundacji operacji, która jest bardzo kosztowna, a zara-
zem dałaby mi szansę na namiastkę normalnego życia 
i zminimalizowanie nawrotu choroby.

Odczułam na własnej skórze, jak niesprawiedliwy 
i przedmiotowy jest system opieki zdrowotnej w na-
szym kraju. To, czy ktoś będzie miał szansę żyć czy nie, 
to tylko czyjeś pstryknięcie palcami. 

Mimo odkładania każdej przysłowiowej złotówki, 
nie jesteśmy z mężem w stanie ponieść tak ogromnych 
kosztów z tym związanych, a na chwilę obecną za-
awansowanie mojej choroby nie pozwala mi na pod-
jęcie pracy zawodowej, choć tak bardzo bym chciała.

Będę wdzięczna za każdą, nawet najmniejszą oka-
zaną pomoc. Pomóż mi żyć – żyć dla mojego małego 
świata, jakim jest moja córeczka...”

Na apel odpwiedziało i wciąż odpowiada wiele 
osób. W zbiórkę włączyli się znajomi pani Iwony, a tak-
że mieszkańcy gminy. W ostatnim czasie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kryrach przeprowadziła na rzecz pani 
Iwony zbiórkę złomu. 10 kwietnia strażacy zebrali go 
aż 8 przyczep. Jak mogliśmy przeczytać na fanpa-
ge’u kryrskiego OSP: „W dniu dzisiejszym przeprowa-
dziliśmy zbiórkę złomu na terenie Kryr. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą 
akcję. Wystawiliście Państwo tyle złomu, że mimo 
zaangażowania naprawdę dużych sił i środków, cała 

zbiórka trwała prawie 7 godzin i udało się uzbierać 
aż 8 dużych przyczep! Nie znamy jeszcze ich wagi i nie 
wiemy, jaki będzie efekt finansowy naszej zbiórki, ale 
wierzymy, że idziemy na rekord…!!! Przypominamy, 
że całkowity dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony 
na leczenie naszej Druhny Iwony. […]Nasza kryrska 
społeczność jest naprawdę niesamowita!!!”. Okazało 
się, że ze sprzedaży złomu udało się uzyskać kwotę 
aż 15.000 zł, co znacząco wsparło zbiórkę. 

Cały czas można przekazywać wpłaty na konto 
zbiórki: www.zrzutka.pl/9m2m8h 

Pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy na-
szym najbliższym, sąsiadom, mieszkańcom naszej 
gminy. Pomaganie ma moc!

Oprac. MP
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Pani Iwona czeka na wsparcie

Projekt „Granie na ekranie”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce 

bierze udział w ogólnopolskim projekcie badaw-
czo-edukacyjnym „Granie na Ekranie”, którego 
celem jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat 
używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież 
oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpo-
wiedzialnego grania. 

W ramach projektu „Granie na ekranie”:
- Weźmiemy udział w ogólnopolskich badaniach 

naukowych realizowanych w szkołach na terenie ca-
łego kraju, podejmowana tematyka badań wpisuje 
się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, 
czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia 
takich zjawisk jak uzależnienie od telefonu komór-

kowego, portali społecznościowych czy gier online. 
- Wybrani uczniowie naszej szkoły wezmą udział 

w Szkoleniach dla Młodych Wolontariuszy,  podczas 
tych spotkań dowiedzą się oni, jak grać w gry cyfro-
we, aby przynosiły korzyści i pomagały w rozwoju, 
ale także jak uniknąć negatywnych konsekwencji 
zaangażowania w taką rozrywkę. Zadaniem szkol-
nych wolontariuszy będzie następnie dzielenie się 
pozyskaną wiedzą ze swoim najbliższym otocze-
niem oraz społecznością szkolną, m. in. poprzez 
zorganizowanie warsztatów w swojej szkole.

- W ramach zaplanowanych w programie działań 
opracowana zostanie również formuła wykładów 
skierowanych do rodziców oraz do rad pedago-

gicznych, a także szereg materiałów edukacyjnych, 
jak np. scenariusze lekcji oraz scenariusze rozmowy 
rodziców z dzieckiem. Istotnym elementem tego pro-
jektu jest włączenie w proces edukacji również rodzi-
ców i nauczycieli – bez ich wsparcia nie można liczyć 
na pożądane efekty w zakresie odpowiedzialnego 
korzystania z gier cyfrowych przez dzieci i młodzież. 

Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, jest on realizowany przez Fun-
dację LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatora 
akcji oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, partnera 
głównego.  

 Koordynator projektu Lucyna Musiolik
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Kulturalne Wydobycie
Dom kultury to miejsce, w którym każdy czło-

wiek powinien mieć się dobrze. Bo w końcu to… 
dom. Miejsce bezpieczne, przyjazne, w którym 
możesz czuć się i być sobą. Miejsce, w którym je-
steś po prostu „u siebie”. 

Suszecki ośrodek kultury właśnie takim domem 
chce być. Nie tylko dbając o wystrój przestrzeni, 
uśmiechniętych pracowników czy ciekawą ofertę, 
ale też poprawiając dostępność placówki dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. – Z jednej strony poprawę 
dostępności narzuca na instytucje publiczne ustawa, 
ale z drugiej – przecież to naprawdę powinno tak być, 
że każdy członek czy członkini danej społeczności może 
z danej oferty i przestrzeni korzystać na równych wa-
runkach – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, koor-
dynatorka dostępności w GOK. – Kultura to przestrzeń, 
która powinna łączyć i ubogacać ludzi, a nie dzielić ich 
na tych, którzy mogą bez przeszkód skorzystać z oferty 
i na tych, którzy z niezależnych od siebie przyczyn nie 
są w stanie wziąć w niej udziału – dodaje.

Zwykle mówiąc o osobach ze szczególnymi po-
trzebami myślimy o osobach z niepełnosprawno-
ściami, i to fizycznymi. Ale to nie do końca prawda. 
- Osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby 
na wózku, chodzące o kulach, głuche czy niewidome. 
To również ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, 
z zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi, z róż-
nego rodzaju chorobami. To ktoś, kto miał np. wypadek 
i dopiero wraca do zdrowia. To także rodzice z małymi 
dziećmi, seniorzy czy kobiety w ciąży – tłumaczy koor-
dynatorka dostępności. – Zależy nam, aby ta bardzo 
szeroka grupa odbiorców również czuła się u nas, jak 
u siebie w domu!

Z tego założenia wynika także realizacja projektu 

„Kulturalne Wydobycie2.0” w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. – W tym projek-
cie chcemy przede wszystkim zaprosić do rozmowy 
osoby z wszelakimi niepełnosprawnościami oraz ro-
dziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami 
i z zaburzeniami rozwojowymi. Bardzo zależy nam 
na informacjach „z pierwszej ręki” – mówi Agnieszka 
Zielonka-Mitura. – Chcemy zapytać o bariery, które 
nasi potencjalni rozmówcy napotykają w korzystaniu 
z naszej oferty, ale też o to, co i jak możemy zmienić, 
aby nasza oferta i przestrzeń były bardziej dostępne.

Jakiś czas temu na kilku słupach w naszej gminie 
pojawiły się duże, różowe plakaty. Są one częścią 
kampanii, którą postanowił przeprowadzić GOK: – 
Wciąż jeszcze temat niepełnosprawności stanowi pew-
ne tabu, a przecież w naszym społeczeństwie jest coraz 
więcej osób z ograniczoną sprawnością, schorzeniami 
czy innym od standardowego zakresem funkcjonowa-
nia – mówi Katarzyna Krzempek, dyrektor GOK. 
– Tą kampanią chcemy dać jasny komunikat, że u nas 
mile widziany jest każdy, ale też dać taki impuls do 
dyskusji – jak bardzo, jako ludzie, jako społeczność, 
jesteśmy otwarci na innych i inność? Przecież już czas 
na ten krok do przodu, czas na myślenie i działania dla, 
o i z wszystkimi, nie tylko z tą statystyczną większością 
– przekonuje.

Projekt nabiera rozpędu. Z jednej strony toczą 
się badania, a z drugiej – trwają przygotowania do 
ogłoszenia tegorocznej edycji konkursu na najcie-
kawsze społeczno-kulturalne pomysły mieszkańców 
i mieszkanek pt. „Kulturalne Wydobycie”. Po raz pierw-
szy odbył się w 2014 roku. Potem powrócił po krótkiej 
przerwie i na stałe wpisał się w program kultural-
nych działań gminy. – Co roku mieszkańcy zgłaszają 
do nas fantastyczne pomysły – komentuje Katarzyna 

Krzempek. – W tym roku, dzięki programowi, będzie-
my też mieć znacznie wyższe środki na realizację pomy-
słów, bo około 23 000 złotych. Będziemy jednak mocno 
zwracali uwagę na to, aby proponowane pomysły były 
dostępne dla wszystkich, a do zgłaszania swoich po-
mysłów chcemy zaprosić też osoby ze szczególnymi 
potrzebami. Wiemy, że dostępność jest dosyć skom-
plikowanym tematem, więc chętnie porozmawiamy 
i doradzimy, co i jak można zrobić – dodaje.

Zarówno badania, jak i konkurs na najciekawsze 
pomysły kulturalne mieszkańców i mieszkanek naszej 
gminy, ma przyczynić się do zwiększenia aktywności 
ludzi. Z jednej strony – pozwolić na wprowadzenie 
nowej jakości w działania ośrodka kultury, a z drugiej 
– dać wsparcie i środki na realizację swoich pomysłów 
lokalnej społeczności. 

Wszystkich informacji o projekcie, badaniach 
i konkursie udziela od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 
biuro merytoryczne GOK: tel. 32 212 44 91 wew. 21, 
tel./SMS: 664 006 906, e-mail: aga@kulturasuszec.pl.

Zachęcamy do śledzenia informacji o pro-
jekcie i konkursie na stronie internetowej GOK: 
www.kulturasuszec.pl oraz na stronie GOK Suszec 
na Facebooku.

(azm)
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Przebudowa mostu w Suszcu

Przebudowa wiaduktu w Suszcu. Na jakim etapie są prace?
W Suszcu w ciągu ul. Piaskowej trwa przebudo-

wa obiektu mostowego. Zbliżają się do końca roboty 
związane z przebudową i wzmocnieniem elementów 
konstrukcyjnych wiaduktu.

Końcem września ubiegłego roku rozpoczęła się 
przebudowa obiektu mostowego w Suszcu. Przeprowa-
dzona ekspertyza wykazała utratę nośności obiektu. Ulica 
Piaskowa to droga dojazdowa do terenów po kopalni 
„Krupiński”. Zachowanie jej przejezdności ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego miejsca.

Dobiegają końca prace związane z przebudo-
wą i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych 
wiaduktu. Do wykonania pozostała część robót 
związanych z konstrukcją obiektu oraz nawierzchnią 

jezdni i chodników po obu stronach wiaduktu.
Wartość prac związanych z przebudową obiek-

tu mostowego w ciągu ul. Piaskowej wyniesie 
ok. 2,4 mln zł. Powiat pszczyński na realizację zada-
nia pozyskał dofinansowanie m.in. z rezerwy ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury.

- To kosztowna inwestycja i potężne zadanie 
logistyczne. Przebudowa mostu w Suszcu realizowa-
na jest na chwilę obecną zgodnie z harmonogramem. 
Prace powinny zakończyć się do końca czerwca – mówi 
Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyń-
skiego. Przebudową zajmuje się wybrana w drodze 
przetargu Eurovia Polska S.A.

Powiat Pszczyński

Wojciech Prządka Sołtysem Roku w naszym powiacie
MISTRZOWIE AGRO to największy w Polsce 

plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji są 
ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników „Strefa 
Agro” oraz dzienniki regionalne „Dziennika Zachod-
niego”, ukazujące się w każdym województwie. Co 
roku przyznawane są prestiżowe nagrody w katego-
riach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń 
Wiejskich Roku.

- Kandydatów do nagród nominują partnerzy i pa-
troni akcji – organizacje rolnicze i wiejskie oraz samo-
rządy – mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator 
akcji. – Nominacje zgłaszają też dziennikarze, a swoje 
zgłoszenia mogą przesyłać także nasi Czytelnicy.

Sołtysi, którzy w każdym powiecie zdobędą naj-
więcej głosów, otrzymują tytuł Sołtysa Roku w powie-
cie oraz dyplom i medal. Takie właśnie wyróżnienie 
otrzymał sołtys Rudziczki – Wojciech Prządka.

- Dziękuję bardzo wszystkim, którzy na mnie 

głosowali. To dla mnie ogromne wyróżnienie i dowód, 
że to, co robię dla naszej miejscowości, ma sens i podo-
ba się mieszkańcom – mówi pan Wojciech.

Aktywność rudzickiego sołtysa widać w inicjaty-
wach, które podejmuje. Dzięki zaangażowaniu całej 
Rady Sołeckiej, mieszkańców oraz Urzędu Gminy 
i GOK-u, sala remizo-świetlicy nabrała zupełnie nowe-
go oblicza. Odremontowano kuchnię, pomalowano 
salę widowiskową i scenę, stworzono piękne atelier. 
Obecnie trwa remont łazienek, w którym aktywnie 
uczestniczy także pan sołtys.

- Lubię kontakt z ludźmi, mam wiele pomysłów i to 
szczęście, że osoby w moim otoczeniu chętnie pomaga-
ją w realizacji każdego przedsięwzięcia. To dodaje mi 
skrzydeł. Cieszę się, że mogę liczyć na wsparcie i działać 
na rzecz naszej miejscowości.

Pan Wojciech to doskonały przykład aktywnego 
sołtysa, docenianego przez lokalną społeczność.

 Gratulujemy nagrody i życzymy nieustającego 
zadowolenia z pełnionej funkcji.

Monika Panfil
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Medal „Sołtysa Roku’’



9INFORMACJENUMER 3 (314)

Nabór dzieci do przedszkoli gminnych - 2021/22
W dniu 8 kwietnia br. zakończył się nabór do przed-

szkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych na rok 
szkolny 2021/22. Pozostaje jeszcze nabór uzupełniający, 
który odbędzie się od 1 czerwca br., ale tylko na wolne 
miejsca w poszczególnych przedszkolach, o ile takie 
są. Gmina dysponuje na nadchodzący rok szkolny 
624 miejscami ogółem we wszystkich jednostkach. 
Pozostaje też w ofercie 16 miejsc w Niepublicznym 
Punkcie Przedszkolnym w Suszcu. Wolę kontynuacji 
edukacji na nowy rok szkolny wyraziło 441 dzieci. Dla 
nowych dzieci pozostały więc 183 miejsca. W wyni-
ku rekrutacji na złożone wnioski przyjęto 164 dzieci, 
czyli łącznie z dziećmi już chodzącymi, będzie w przed-
szkolach 605 dzieci. Pozostało też w dalszym ciągu 
19 wolnych miejsc. Najwięcej w ZSP Kryry – 14 miejsc 
oraz w Przedszkolu w Suszcu – 5 miejsc – zwolnionych 
na podstawie rezygnacji rodziców na etapie potwier-
dzenia list osób zakwalifikowanych. Nieprzyjętych zo-
stało 28 dzieci. Najwięcej w ZSP Rudziczka – 13 dzieci 
oraz w Przedszkolu w Suszcu – 12 dzieci (wnioski te 
będą rozpatrzone w naborze uzupełniającym), a także 
w Kobielicach 2 dzieci i w Mizerowie 1 dziecko. Część 
rodziców nie potwierdziło chęci korzystania z przed-
szkola z list zakwalifikowanych, a część dzieci zostało 
przyjętych do innych przedszkoli, ponieważ rodzice 
mogli wskazać 3 możliwe lokalizacje. Nie zostały przy-
jęte również dzieci 2,5-letnie, które zgodnie z przepisa-
mi mogą być przyjęte w drugim naborze, jeżeli dane 
przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Na wolne 
w dalszym ciągu 19 miejsc w całej gminie w drugim 
czerwcowym naborze będą mogli złożyć wnioski 
rodzice dzieci nieprzyjętych w naborze kwietnio-
wym. Ważne jest to, iż w całym procesie naboru nie ma 
rejonizacji, a rodzic może złożyć wniosek w wybranym 
przez siebie przedszkolu. Dzieci 6-letnie nowe, które 
po raz pierwszy przychodzą do przedszkola i mają obo-
wiązek rocznego wychowania przedszkolnego, również 
uczestniczą w procesie rekrutacji i nie zawsze dostaną 
się do przedszkola w swojej miejscowości. 

Zależy to od liczby punktów uzyskanych na pierw-
szym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
zgodnie z kryteriami ustawowymi i Uchwałą Rady 
Gminy w sprawie kryteriów na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego. Wójt Gminy zobowiązany jest 
wskazać w tym przypadku inne przedszkole na terenie 
gminy, w celu wypełniania obowiązku wychowania 
przedszkolnego.

W ZSP Rudziczka część rodziców nieprzyjętych 
dzieci złożyła wnioski do komisji rekrutacyjnej o uza-
sadnienie nieprzyjęcia dziecka oraz odwołanie do dy-
rektora przedszkola, a także dodatkowo złożono pisma 
do Wójta o przeprowadzenie weryfikacji wniosków 
i oświadczeń rodziców dzieci przyjętych, wskazując, 
iż część rodziców złożyła wnioski i fałszywe oświadcze-
nia co do miejsca zamieszkania czy zatrudnienia oraz 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS 
Suszec, za które otrzymali niezbędne punkty do przyję-
cia, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady 
Gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. 

 Tu należy przywołać bardzo ważne przepisy i pro-
cedurę naboru określoną w prawie oświatowym. Proces 
rekrutacji do przedszkoli na dany rok szkolny reguluje 
ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo Oświatowe ( t. j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Uprawnienia rodzica nieprzy-
jętego dziecka do przedszkola w tej procedurze dotyczą 
następującego zakresu:

1) na podstawie z art. 158 ust. 6 w/w ustawy, rodzic 
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola, może zwrócić się do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia do danego przedszkola. Uzasadnienie takie 
komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny 
odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym,

2) rodzic ma prawo również do wniesienia 

do dyrektora przedszkola (zespołu) odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, na podstawie 
art. 158 ust. 8 w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola rozpa-
truje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania w formie 
decyzji administracyjnej,

3) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
(art. 158 ust. 9 w/w ustawy).

Trzeba również pamiętać o zachowaniu odpo-
wiednich terminów odwołań. Ustawa nie przewiduje 
przeprowadzenia ponownej rekrutacji do przedszko-
la. Wójt Gminy w tej procedurze nie jest też organem 
odwoławczym, ale z tytułu nadzoru nad działalnością 
placówek oświatowych w tym przypadku zlecił wery-
fikację procesu naboru do przedszkola dyrektorowi 
tego przedszkola, w trybie art. 158 ust. 8 prawa oświato-
wego. Działania w tym zakresie zostały już rozpoczęte.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego i jest to zadanie własne 
gminy. Dlatego dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat 
nieprzyjętych do danego przedszkola, zgodnie z art. 31 
ust. 10 prawa oświatowego, Wójt Gminy zobowiązany 
jest do wskazania pisemnie innego przedszkola na te-
renie gminy, które może przyjąć dziecko i dysponuje 
wolnymi miejscami. 

Szkoła w Rudziczce będzie rozbudowana i wtedy 
będzie możliwość przeniesienia oddziału przedszkol-
nego ze „starego” przedszkola i utworzenie nowego, 
czwartego oddziału. W perspektywie najbliższych 
lat, biorąc pod uwagę demografię urodzeń w samej 
Rudziczce, będzie to wystarczająca liczba miejsc dla 
wszystkich chętnych dzieci z rejonu tej miejscowości. 
Planuje się zrealizowanie tej inwestycji w 2022 roku. 
Rozpoczęcie w 2021 r. Obecnie przygotowywany jest 
przetarg na wybór wykonawcy.

Suszec, 21.04. 2021 r.
Ł. Z.

Korzystanie z komunikacji miejskiej - co trzeba wiedzieć?
1. Dwa rodzaje biletu na jednej karcie 
Wykorzystując jedną kartę spersonalizowaną (ze 

zdjęciem) pasażer może korzystać zarówno z biletu 
okresowego (tygodniowy, dwutygodniowy, miesięcz-
ny), jak i z biletu jednorazowego. Tak więc może posłu-
giwać się dwoma biletami na jednej karcie. Wówczas 
działa ona także jako spersonalizowana e-portmonetka. 
W tym przypadku oba bilety istniejące na karcie można 
doładować nie tylko w punktach doładowań i siedzibie 
MZK, ale także można to zrobić za pośrednictwem inter-
netu, korzystając ze strony: e-biletmzkjastrzebie.com. 
Należy założyć konto i podać numer karty. Informacja 
o doładowanych środkach pojawi się na e-karcie od 
3 do 6 godzin po doładowaniu.

Co ważne, w przypadku doładowań interneto-
wych wymagana jest aktywacja środków w auto-
busie (przeniesienie środków na kartę). Jak to zrobić?

- Używamy do tego celu kasownika z kieszenią (co 
najmniej jeden jest w każdym autobusie)

- Dwukrotnie wciskamy przycisk „i” na kasowniku 
i wkładamy kartę do kieszeni

- Wyświetla się komunikat: „PRZENIESIONO JEDNĄ 
TRANSAKCJĘ”.

- Aktywując dwa bilety na jednej karcie, zarówno 
okresowy jak i jednorazowy – e-portmonetkę, czynność 
aktywacji należy przeprowadzić dwukrotnie. 

- Możemy już korzystać z e-biletu, a przykładając 
go do kasownika (każdego typu) pojawia się komunikat: 
„ZAREJESTROWANO”.

2. Minimalna kwota na karcie wynosi 6 zł 
Korzystając z e-biletu typu elektroniczna portmo-

netka system pobiera opłatę maksymalną – wystarcza-
jącą do dokończenia całej trasy. 

Na liniach MZK najdroższy przejazd kosztuje 

6 zł (powyżej 18 przystanków) i dla własnego bez-
pieczeństwa warto taką kwotę posiadać na karcie. 
Oczywiście jeśli wysiądziemy wcześniej, powinni-
śmy zapłacić mniej, pod warunkiem, że przyłożymy 
kartę do kasownika przy wysiadaniu. Jeśli to zrobimy, 
na wyświetlaczu pojawi się kwota środków dostępnych 
na karcie, po zwróceniu środków za niewykorzystane 
przystanki.

Przykład:
- Pasażer wsiada na pierwszym przystanku linii 

przejeżdżającej przez ponad 18 przystanków. Kasownik 
przy wejściu pobierze 6 zł.

- Osoba ta wysiada na 7 przystanku i przykłada 
kartę do kasownika – system zwraca 2,80 zł. Koszt prze-
jazdu – 3,20 zł zgodnie z cennikiem.

- W wariancie drugim, pasażer nie przykłada kart 
do czytnika przy wysiadaniu i płaci 6 zł. 

Jeśli na e-karcie nie znajduje się kwota gwarantują-
ca przejechanie całej trasy, bilet nie zostanie skasowany 
– środki nie zostaną pobrane. W przypadku kontroli 
pasażer naraża się na mandat.

Środki na karcie są ważne 3 lata od ostatniego 
doładowania.

3. Korzystając z jednej karty można zapłacić 
jednorazowo nawet za 15 osób 

W tym celu przed każdym dodatkowym skaso-
waniem wciskamy „U” lub „N” na kasowniku (przejazd 
normalny bądź ulgowy) w zależności od uprawnień 
pasażerów. Przy wysiadaniu wystarczy przyłożyć 
e-kartę do kasownika tylko raz, nie naciskając żad-
nego przycisku. Wówczas zwrócone zostaną wszystkie 
niewykorzystane środki, za wszystkie skasowane bilety.

4. Jak sprawdzić stan konta na karcie?
Przed przyłożeniem karty do kasownika, należy 

przytrzymać ikonkę „i”. Wyświetlacz poinformuje o wy-
sokości środków do wykorzystania.

5. Jak długo jest ważny bilet na komórkę?
Bilet na komórkę kup bezpośrednio przed wej-

ściem do autobusu.
Okres ważności biletu wyświetlonego na ekranie 

telefonu zależy od jego rodzaju, czyli liczby przystan-
ków na jaki został wykupiony.

- bilet do 3 przystanków wyświetla się jako ważny 
przez 15 minut od zakupu

- od 4 do 7 przystanków – 25 minut
- od 8 do 12 przystanków – 30 minut
- od 13 do 18 przystanków – 40 minut
- powyżej 18 przystanków - 70 minut
6. Nie każdy emeryt ma prawo do ulgi
Emeryt, który nie osiągnął wieku 65 lat, zobowią-

zany jest do posiadania biletu normalnego. W tym 
przypadku ulga nie obowiązuje. Z ulgi 50-procentowej 
korzystają osoby w wieku 65-70 lat, natomiast starsze 
podróżują za darmo. Osoby posiadające wspomniane 
uprawnienia powinny wyrobić odpowiednią e-kartę 
spersonalizowaną.

7. Aktualizacja kart uczniów i studentów obo-
wiązkowa

Uczniowie i studenci zobowiązani są do cyklicznej 
aktualizacji ulgi.

Uczniowie powinni raz w roku – do końca wrze-
śnia – zgłosić się do punktu obsługi MZK z ważną legity-
macją podbitą na kolejny rok szkolny (BOK w siedzibie 
głównej przy ul. Przemysłowej, przy ul. Piłsudskiego 
w Jastrzębiu – Mała Galeria oraz w Wodzisławiu – Galeria 
Karuzela). Studenci powinni to zrobić dwukrotnie – 
do końca marca i do końca października. 

MZK Jastrzębie
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Domowa Galeria. Przestrzeń oswojona
Przestrzeń. Może być zimna i niegościnna, 

sprawiać, że poczujesz się w niej obco. Może być też 
ciepła, przyjemna i zapraszająca - dokładnie taka, 
jak nowa Domowa Galeria w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu! 

Nowa galeria powstała nieco ponad miesiąc temu. 
Dotychczasowa przestrzeń wystawiennicza została po-
szerzona i teraz część galerii znajduje się w korytarzu 
na parterze GOK. Ta mało przyjazna wcześniej prze-
strzeń zmieniła się nie do poznania. Regał z książkami 
został przeniesiony kawałek dalej, a w jego miejscu stoi 
kanapa i przytulny fotel – uszak. Do tego małe stoliki, 
duże doniczkowe rośliny i dywanik… Nic tylko zatopić 
się w lekturze z kubkiem herbaty lub podziwiać wiszące 
na ścianach dzieła – przestrzeń została wyposażona 
w system wystawienniczy i dobre, galeryjne oświetlenie.

Zmianie uległa także galeria na pierwszym pię-
trze. Katarzyna Krzempek, dyrektor GOK, tak opowia-
da o tej kolejnej, bardziej oswojonej przestrzeni: - Prze-
strzeń wystawiennicza na pierwszym piętrze uzyskała 
swój nowy kształt dzięki neutralnemu kolorowi ścian, 
zmianie systemu do wieszania prac i nowemu oświetle-
niu. Galeryjny korytarz kończy się przytulnym kącikiem 
z fotelem, ze ścianą wykończoną cegłą-klinkierką, z bujną 
roślinnością. To piękne miejsce na mały odpoczynek, 
na zatrzymanie się w codziennym pędzie, na kontem-
plację wiszących w galerii prac. To przestrzeń, w której 
można poczuć się jak w domu!

A plany wystawiennicze są poważne! - Nasz plan 
wystaw jest na ten rok dosyć bogaty. Chcemy pokazywać 
przede wszystkim fotografię i malarstwo, ale nie tylko. 
– komentuje Sylwia Rybakowska, odpowiedzialna 
m. in. za wystawy w GOK. - W najbliższym czasie pla-
nujemy wystawy fotografii Marcina Kurkusa i Rafała 
Solińskiego. Zawisną kolorowe i bardzo energetyczne 
obrazy Ryszarda Paurowskiego, Kornelii Popek i Agniesz-
ki Kozyry. Małym urozmaiceniem będzie prezentacja 
plakatów z Gryfnie, nie tylko pięknych wizualnie, ale też 
wywołujących uśmiech! W międzyczasie będzie można 
podziwiać wystawy najlepszych prac, które licznie na-
pływają do nas w konkursach – dodaje. 

Pierwsza wystawa, która zawisła na parterze 
Domowej Galerii, to cykl „Osobowości” autorstwa 
Marcina Mitury. Kolorowe, zabawne, nieco komik-
sowe portrety spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. 
Sam artysta tak opowiada o stworzonych przez siebie 
pracach: „Osobowości to rysunki stworzone palcem 
na ekranie telefonu komórkowego. Kto by kiedyś po-
myślał, że telefon może służyć do malowania? Każdy 
szkic to około 15 minut pracy, zazwyczaj to pełna im-
prowizacja. Rysunek po przeniesieniu na komputer 
można powiększyć do dowolnego formatu dzięki 
programom do grafiki komputerowej. Osobowości 
powstają w wolnym czasie i w różnych miejscach. (…). 
Postacie mają różną osobowość i oczywiście imię ade-
kwatne do charakteru. Człowiek i jego osobowość jest 
źródłem niekończącej się inspiracji”. 

Następnie pojawiło się malarstwo Agnieszki 
Kozyry. Ultrakolorowe, niezwykle energetyczne 
obrazy tworzące cykl „W krainie smoka tego” za-
chwyciły swoją oryginalnością. Autorka zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem, choć przede wszystkim 
pracuje jako psychoterapeutka i arteterapeutka 
młodzieży oraz osób dorosłych niedostoswa-
nych społecznie, z zaburzeniami psychicznymi 
czy z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 
W czasie pandemii autorka intensywniej skupiała 
się na swojej twórczości. Okazuje się, że jej dzie-
ła są dla niej swoistą formą psychoterapii. Często 
w jej obrazach widzimy bajkowy, fantazyjny świat, 
niekoniecznie zrozumiały dla wszystkich, co jest 
ogromnym plusem. Ukryte w pracach metafory, 
pokazują rzeczywistość pełną tajemnic, konfliktów, 
rzeczy często nieoczywistych.

Kolejnym artystą, który zgodził się zaprezen-
tować u nas swoje prace, jest Ryszard Paurowski 
aka Richie M aka PublicSurfer. Ten utalentowany 
twórca skończył katowicką ASP. Poza malarstwem 
tworzy również graffiti, współpracując w różnych ko-
operatywach z innymi artystami i ośrodkami kultury. 
Duże, barwne, nieco graficzne prace, które można 
podziwiać z naszej domowej galerii, to – jak twierdzi 
sam artysta – chęć nawiązywania ciągłego dialogu, 

który zajmuje często pierwsze miejsce w procesie 
twórczym.

W czerwcu planowana jest wystawa prac znane-
go przez wielu suszczan artysty Edwarda Pelki. Ten 
nieżyjący już malarz, rysownik, portrecista stworzył 
olbrzymią ilość prac ukazujących otaczających go 
ludzi, jego otoczenie, jego spojrzenie na świat. Postać 
tego niezwykłego człowieka przybliżamy w osobnym 
artykule.

Nowością w planach działań suszeckiego ośrod-
ka kultury są wernisaże i finisaże. – To doskonała oka-
zja, aby poznać twórców, dowiedzieć się ciekawostek 
o prezentowanych dziełach, wymienić swoje estetycz-
ne spostrzeżenia, ale też posłuchać muzyki na żywo 
– wymienia Sylwia Rybakowska. – Na takich wyda-
rzeniach można też poznać osoby o podobnych zain-
teresowaniach i sympatycznie spędzić czas, a nawet 
zainspirować się do własnej twórczości – dodaje. 

O dokładnych terminach wernisaży i finisaży, 
a także ich formy, zależnej od obowiązujących w da-
nym momencie wytycznych epidemiologicznych, GOK 
będzie informował na swojej stronie, na Facebooku 
i Instagramie. – Jeśli tylko będziemy mogli organizować 
takie kameralne wydarzenia, to wernisaże i finisaże będą 
się odbywały u nas, na żywo, z udziałem publiczności 
– informuje Katarzyna Krzempek. – Jeśli jednak bę-
dzie obowiązywał ostrzejszy reżim sanitarny, to naszych 
widzów zaprosimy na wirtualny wernisaż w internecie.

To jeszcze nie koniec wystawienniczych pla-
nów ośrodka kultury. Nowością jest zakładka o wy-
stawach na stronie internetowej suszeckiego GOK 
(www.kulturasuszec.pl). Można w niej znaleźć nie 
tylko informację o bieżących i archiwalnych eks-
pozycjach, ale także zwiedzić wirtualne wystawy. 
To doskonałe rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które 
z różnych względów nie mogą pojawić się w Domo-
wej Galerii osobiście. Wystarczy kliknąć… i przenieść 
się w magiczny świat sztuki!

Bieżące informacje o wystawach, wernisażach 
i finisażach znajdują się na stronie internetowej GOK, 
na profilu GOK na Facebooku i na Instagramie.
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Jeden z obrazów Agnieszki Kozyry
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Wystawa prac Marcina Mitury w nowej przestrzeni GOK-u
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Nowa przestrzeń GOK-u w Suszcu

Wielkie serca dla Filipka
Mieszkańcy gminy i powiatu nie ustają w walce 

o zdrowie małego Filipka Cholewy – chorującego 
na rdzeniowy zanim mięśni chłopca pochodzącego 
z Jankowic. Filipek Cholewa nie potrafi samodzielnie 
utrzymać główki, ma problemy z jedzeniem stałych 
pokarmów. Różnice pomiędzy nim, a rówieśnikami 
stają się coraz bardziej widoczne. Jego słabe ciało 
potrzebuje lekarstwa, które mu pomoże. A najdroż-
szy lek świata kosztuje 9,5 mln zł. 

W marcu w naszej gminie miały miejsce dwa kier-
masze charytatywne, z których dochód przeznaczono 
na leczenie małego wojownika. 27 marca odbył się 
kiermasz charytatywny przy remizo-świetlicy w Ru-
dziczce. Organizatorzy zadbali o pyszne, domowe ciasta 
i ciasteczka i swojski makaron. Pojawiły także świąteczne 

stroiki, palmy wielkanocne, bigos, śledzie i strażacka 
grochówka. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
i ogromnym sercom wszystkich odwiedzających kier-
masz, zebrano ogromną kwotę 25 400 zł!

Dzień później, 28 marca na Placu Św. Jana także 
zorganizowano kiermasz, z którego dochód zasilił konto 
zbiórki. Na kiermaszu można było zakupić świąteczne 
ozdoby, palmy wielkanocne, pyszne domowe prze-
twory, ciasta i ciasteczka oraz lokalne produkty. Dzięki 
hojności uczestników kiermaszu, udało się zebrać kwotę 
8 840 zł.

Gratulacje i podziękowania należą się zarówno 
organizatorom, osobom zaangażowanym w przygo-
towanie wydarzenia, jak i mieszkańcom, którzy po raz 
kolejny pokazali swoją empatię i ogromne serca.

Monika Panfil
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Na kiermaszu sprzedawano m.in. ozdoby



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

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

Obowiązuje limit miejsc.

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

9 maja 2021 r.

RODZINNY

ROWEROWY
„Żelazny Szlak Rowerowy”RAJD

Program rajdu:
Zbiórka przy Szlaku o godzinie 13:30 

(Jastrzębie-Zdrój, ul. Libowiec 5 - 
parking przy boisku)

Trasa: 
Długość trasy około 30 km.,

po terenie płaskim, utwardzonym. 
Nawierzchnia asfaltowa w kilku procentach 

szutrowa. Czas przejazdu rowerem wraz 
z postojami około 3 godziny. 

Zalecany rower: miejski, trekkingowy, „góral”. 
W rajdzie mogą wziąć udział osoby w wieku 10+

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie 
dostępnym na www.kulturasuszec.pl oraz 

na www.hala-suszec.pl

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu

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

20 czerwca 2021, godz. 18:00,
wstęp bezpłatny

KONCERT
NA POWITANIE LATA

W programie: 
muzyka rozrywkowa, śląskie pieśni i piosenki gospel.

Szczegóły dotyczące miejsca koncertu 
zostaną podane bliżej daty 
wydarzenia.



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

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Hej!
Gdzie idziesz?

Na zajęcia
do GOKu!

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

ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2020/2021

sala widowiskowa GOK w Suszcu
cena: 10 zł

Beranie (p)o Ślõnsku



ŚLĄSKIE TRADYCJE
Poznaj Edwarda Pelkę
Dorysuj obraz na sztaludze i pokoloruj cały obrazek.

Poznajcie Edwarda Pelkę, naszego lokalnego artystę, przez 
mieszkańców Suszca nazywanego z niemiecka „Bubikiem”.
Autora niezliczonej ilości pejzaży i portretów, który przez 
50 lat tworzył na terenie Suszca.

A może i w Waszych domach znajdą się prace Edwarda Pelki?
Jeśli tak, koniecznie skontaktujcie się z naszym domem kultury.



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

1.06.2021, godz. 16:00-20:00

Zapisy: do 25.05.2021 
Gra dla dzieci od 6 r.ż. (pod opieką rodziców).
Szczegóły w regulaminie na stronie www.kulturasuszec.pl

Zaginione 
Skarby Bubika

Gra terenowa

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

Premiera spektaklu
30.05.2021, godz. 16:00

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Cena biletu: 15 zł

Obsada:
Alicja Morcinek, Nadia Postrożny, Oliwia Gąsior, Gabriela Gąsior, Marta Sznapka, Michalina Sinka

Reżyseria
Izabela Karwot

Asystent Reżysera
Natalia Karwot

Scenariusz
Elżbieta Gorzka-Kmieć

Scenogra�a
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Muzyka
Mateusz Walach

Światło
Marcin Mrówczyński
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Nowi mieszkańcy GOK-u

Zielony dom kultury!
Sansewiera, fikus, zamiokulkas, strelicja… 

to tylko niektórzy z nowych domowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Nasza 
kulturalna dżungla nabrała sporego rozmachu! 
Jest to efekt społecznej akcji „Adoptujemy Two-
je kwiaty”, w ramach której zwróciliśmy się do 
naszych mieszkańców z propozycją adopcji 
kwiatów szukających nowego domu. 

Akcja przerosła nasze oczekiwania! Ponad 
100 roślinek zamieszkało w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Suszcu oraz Remizo-Świetlicach 
w Rudziczce, Mizerowie i Kryrach. 

Od dawna marzyło nam się wprowadzenie idei 
zielonej instytucji kultury, czyli stawanie się miejscem 
kultury przyjaznym naturze! Łąka kwietna, segregacja 
śmieci, budki lęgowe i karmniki dla ptaków, poidełka 
dla owadów, papier z recyklingu – to tylko niektóre 
z naszych zmian i działań proekologicznych. Przed 
nami jeszcze wiele pracy, ale jesteśmy zmotywowani 
do dalszego działania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swoich 
roślinnych przyjaciół i pomogli nam stworzyć sielski 
i domowy klimat!

GOK Suszec
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Hołd dla Słonia

Ludzie związani z górami lub interesujący się tym 
tematem od razu domyślają się, o kogo chodzi. Zaś 
ci, którym literatura i tematyka górska są zupełnie 
obce, szybko powinni nadrobić zaległości. Przyznaję, 
że sama należałam do tej drugiej grupy. Z zaciekawie-
niem sięgnęłam jednak po książkę „Droga Słonia” au-
torstwa Bartka Dobrocha. Kim jest Słoń? To Artur Haj-
zer – polski himalaista, biznesmen, założyciel dwóch 
kultowych marek polskiej odzieży outdoorowej – Alpi-
nusa i HiMountain. Z okładki książki spogląda na czy-
telników siwiejący mężczyzna, o posturze znacznie 
odbiegającej od naszych wyobrażeń na temat aparycji 
himalaistów. To właśnie wyglądowi Hajzer zawdzięcza 
swój nieśmiertelny przydomek – Słoń. Książka Dobro-
cha to pierwsza biografia twórcy programu „Polski 
Himalaizm Zimowy”. Autor zadał sobie sporo trudu, 
aby krok po kroku opowiedzieć historię Hajzera. Od 
dzieciństwa, które himalaista spędził z matką i siostrą, 
praktycznie bez ojca, przez młodzieńcze fascynacje 
wspinaczką i górami, po pierwsze wyprawy i górskie 
sukcesy, osiągane u boku legendarnych himalaistów 
– Jerzego Kukuczki czy Wandy Rutkiewicz. 

 Dobroch kreśli w swojej książce interesujący ob-
raz człowieka ambitnego, nastawionego na realizację 
celu, doskonałego organizatora i urodzonego lidera. 
Hajzer ożywa we wspomnieniach rodziny, przyjaciół, 

towarzyszy wypraw, bliższych i dalszych znajomych, 
współpracowników, ale – także wrogów. Dzięki temu 
udaje się autorowi uniknąć biografii jednostronnej, 
jawnej laudacji Słonia. Nie znajdziemy w tej książce 
jedynie superlatyw i słów uwielbienia. Pada też sporo 
ocen – subiektywnych odczuć osób, które poznały 
Artura Hazjera jako upartego, zdeterminowanego 
mężczyznę, gotowego do poświęceń i walczącego 
o swoje zdanie i swoje poglądy do upadłego. To, co 
dla jednych jest ogromną zaletą polskiego himalaisty, 
dla innych stanowi niewątpliwą wadę. Autor nie oce-
nia jednak poczynań Hajzera. Pozwala czytelnikowi 
poznać swojego bohatera z wielu stron i samemu 
wyrobić sobie opinię na jego temat.

 Dzięki „Drodze Słonia” możemy przejść wspól-
nie z Arturem przez kolejne etapy jego życia. To-
warzyszymy mu w chwilach chwały i w chwilach 
słabości. Doskonałe pisarskie wyczucie, rzetelna 
dziennikarska praca oraz świetne zdjęcia – z których 
spogląda na nas Słoń w różnych momentach swojej 
życiowej podróży – sprawiają, że książkę czyta się 
z niekłamaną przyjemnością i dużym zainteresowa-
niem. Nawet ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia 
z literaturą górską, nie będzie potrafił oderwać się 
od biografii tego niezwykłego człowieka. Gorąco 
polecam i zachęcam, żeby wybrać się w podróż 
„Drogą Słonia”.

Monika Panfil

Recenzja książki

W czasie suszy szosa… namalowana.
Sztuka z prawdziwego zdarzenia w Suszcu
Los człowieka zazwyczaj wymyka się naszym za-

mysłom i opiniom. Wszechświata zdaje się nie obcho-
dzić nasz plan. To tak, jakbyśmy wszyscy jechali w wa-
goniku kolejki górskiej – jesteśmy raz na górze, a raz na 
dole; często w stromych podjazdach i emocjonujących 
zjazdach. Możemy decydować o niektórych sprawach: 
który wagonik wybierzemy, czy usiądziemy przodem 
czy tyłem do kierunku jazdy, ale nie jesteśmy w stanie 
kontrolować trasy kolejki. Niektórzy z nas rozsiadają się 
wygodnie, oddychają głęboko i napawają widokami; 
inni za wszelką cenę chcą wagonik zawrócić, zrzucić 
z toru i wierzgają nieznośnie. Są też ludzie, na których 
trasa odciska trwałe piętno, ale jadą dalej; czują i wi-
dzą więcej, i przelewają to na płótno. Tak właśnie żył 
Edward Pelka, nieżyjący już artysta malarz. 

Przez mieszkańców Suszca nazywany z niemiecka 
„Bubikiem”, urodził się w Gierałtowicach. Był już na-
stolatkiem, kiedy wybuchła II wojna światowa. Miał 
szczęście zatrudnić się w zakładzie pracy w Knuro-
wie, gdzie dyrektorem był profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Berlinie. Dyrektor szybko przekonał się 
o talencie malarskim Pelki i szkolił go w tym kierunku. 

Wspomnienie dramatycznych wydarzeń końca 
wojny nie pozwalały Edwardowi Pelce komfortowo 
czuć się w otwartych przestrzeniach, więc po wojnie 
jego nowym domem zostały suszeckie lasy. W lesie 
żył, tworzył i znajdował poczucie bezpieczeństwa. Ma-
lował inspirowany naturą, ale nie w stylu naiwnym. 
Nieodłącznym elementem jego twórczości był motyw 

drogi i domu-twierdzy. Tworzył na płótnie, papierze, 
płytach pilśniowych. Był autorem niezliczonej ilości 
pejzaży i portretów. Pan Edward przez ponad pięć-
dziesiąt lat żył na terenie Suszca i tworzył między in-
nymi dla lokalnych mieszkańców. Był również bardzo 
zręcznym krawcem. 

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko! 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu we współpracy 
z Waldemarem Szenderą, właścicielem Muzeum Re-
gionalnego „Kamojówka” i wieloletnim znajomym 
malarza, postanowił ocalić od zapomnienia jego 
obrazy. Jeżeli posiadasz jakieś prace autorstwa pana 
Edwarda (obrazy, rysunki, szkice), z radością je od Cie-
bie wypożyczymy. Przyczynisz się tym do utworzenia 
wystawy dzieł sztuki oraz katalogu jego twórczości. 

Prace można przynosić do budynku Ośrodka Kultury 
oraz do muzeum. W wyjątkowych przypadkach mo-
żemy odebrać obraz bezpośrednio z Twojego domu. 
Prosimy o wcześniejszy kontakt. Wspólnie możemy 
tworzyć kulturę i pamięć! 

Nr telefonu do Ośrodka Kultury: 32 212 44 91
Nr telefonu do Muzeum Regionalnego 

„Kamojówka”: 32 212 42 48
Informujemy również, że 1 czerwca w ramach 

Dnia Zbira organizowanego przez GOK w Suszcu 
odbędzie się gra terenowa dla dzieci zainspirowa-
na twórczością pana Pelki. Będziemy poszukiwać 
zaginionych rysunków „Bubika”. Więcej informacji 
na plakacie.

Paulina Pierchała
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Pejzaż namalowany przez Edwarda Pelkę
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Edward Pelka

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ecie, pecie”
A gdyby tak stworzyć zeszyt do regionalnej edu-

kacji muzycznej? A gdyby tak do współpracy zaprosić 
dzieci? Tak! Taki właśnie pomysł powstał w suszeckim 
ośrodku kultury w związku z kontynuacją działań wokół 
śpiewnika „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi 
Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”. 
Tym razem uwaga została skierowana w stronę dzieci. 

W planach jest przygotowanie autorskiego zeszytu 
z 10 wybranymi pieśniami dziecięcymi, a każda z nich 

będzie zilustrowana przez dzieci, wzbogacona o ciekawe 
zadania do wykonania. Tak oto powstanie zeszyt „Ecie, 
pecie”. 

Ale żeby zamieścić ilustracje w zeszycie, to czas 
ogłosić konkurs plastyczny! Konkurs skierowany jest 
do dzieci w wieku 6 – 9 lat z powiatu pszczyńskiego. 
Ich zadaniem będzie stworzenie ilustracji do 1 z 10 
wybranych pieśni, dostępnych wraz z regulaminem 
na stronie www.kulturasuszec.pl. 

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do rozwija-
nia zainteresowań plastycznych z wykorzystaniem tra-
dycyjnych utworów muzycznych. Poprzez organizację 
konkursu organizatorzy pragną wspierać i promować 
młode talenty, które środkami plastycznymi podkreślą 
istotę tradycji i ludowych obrzędów. Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone oraz zamieszczone w zeszycie 
„Ecie, pecie”.

GOK Suszec



Sposób na pandemię
W kwietniu br. Biblioteka Narodowa opu-

blikowała nowy raport o stanie czytelnictwa 
w Polsce.

 Nareszcie: podane wyniki wykazały znacz-
ny wzrost zainteresowania książką, a te, jak się 
okazało, są najlepsze od ponad sześciu lat. Jako 
podstawowe źródło pozyskiwania książek, Pola-
cy wskazali: zakup (45%), pożyczenie od znajo-
mej osoby (32%), otrzymanie w prezencie (34%), 
wypożyczenie z biblioteki (23%) oraz posiadanie 
własnego księgozbioru (20%). Najczęściej czytano 
literaturę sensacyjno-kryminalną (24%), ale też 
biografie, wspomnienia oraz książki historyczne 
dot. XX w. Ponadto trzeba zaznaczyć, że nadal 
chętniej czytano książki w formie papierowej niż 
w cyfrowej.

A jak to jest u nas? Trudno porównywać 
dane statystyczne (z powodu ograniczeń) 
z 2020 r., a super-wyniki w czytelnictwie (takie 
u nas notowano w latach 2000-2010) chyba już 
nie powrócą. 

Co, oprócz czasopism i książki w wersji pa-
pierowej, oferujemy dzisiaj? Przypominamy: 
e-książka. Wystarczy napisać e-maila na adres 
gbp@suszec.pl, a stąd będą odesłane dane do 
logowania w IbukLibra. Po zarejestrowaniu się, 
aktywujemy podany kod na smartfonie, tablecie 
czy komputerze (z dostępem do Internetu) i już 
mile oraz pożytecznie możemy „spędzać czas” 
z ulubionym pisarzem albo sięgnąć do ulubio-
nego gatunku, tj. kryminał i fantastyka, romans 
i literatura obyczajowa oraz pozyskać potrzeb-
ną lekturę szkolną czy podręcznik akademicki 

(konieczny przy pisaniu pracy dyplomowej). 
Ze strony biblioteki to dobra oferta dla osób 

ograniczających wychodzenie z domu (z powodu 
obostrzeń). 

Co poza tym? Kursy językowe Lerni.us dla 
uczniów, studentów, dorosłych. Także bezpłat-
nie i wygodnie – w domu. Skontaktuj się z nami 
(tel. 32/4488692) i skorzystaj również z takiej 
opcji, w celu sprawdzenia swoich umiejętności 
językowych albo po prostu jako sposób spędzania 
wolnego czasu.

A co dla maluchów? Czytelnicza Wyprawka 
dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017. Wy-
starczy się zgłosić i odebrać „Pierwsze czytanki”. 

Serdecznie zapraszamy. 
GF

Papcio Chmiel i…
Rok 2020 przyniósł u nas długo oczekiwaną 

zmianę dot. zakupu komiksów (w 2020 r. zakupio-
no aż 310 nowych egzemplarzy) z serii tj. Asteriks, 
Smerfy, Lucky Luke, Calvin i Hobbes, Ptyś i Bill, Yaka-
ri, Garfield, Kaczogród, dla dziewcząt Studio Tańca, 
belgijskie Przygody Tintina i z lat 50. Fistaszki. 

Zazdrościmy dużym miejskim bibliotekom posia-
dania wydzielonych pomieszczeń, w których króluje 
tylko komiks. Ale dobrze, że w Suszcu, w bibliotece 
gminy wiejskiej, również jest w czym wybierać. 

Niektórzy badacze doszukują się powstania komik-
su w średniowieczu. Jednak uznano, że pierwsze poja-
wiły się wraz z rozwojem XIX-wiecznej prasy. Obrazki 
komiksowe (o charakterze satyrycznym) uzupełniały 
felietony gazetowe, a znajdując zainteresowanie – były 
już wydawane (jako humoreski) codziennie. Uatrakcyj-
niały magazyny, ale też były sposobem reklamy produk-
tów. Nowoczesny XX-wieczny komiks rozwinął się wraz 
z powstaniem postaci tj. Myszka Miki W. Disneya, Tarzan, 
Superman czy fantastyczna czwórka z supermocami. 
Powstawały komiksy autobiograficzne: nie ominięto 
czasów Chomeiniego, a komiks o oświęcimskiej zagła-
dzie Żydów uhonorowano Nagrodą Pulitzera. Poprzez 
erotocomics znaleziono także odbiorców wśród doro-
słych, co nie znaczy, że nie ma komiksów o charakterze 
religijnym. Komiks od samego początku reprezentował 
kulturę masową, ale też był medium kojarzonym z bun-
tem, choćby przeciw kulturze wysokiej oraz ukazywał 
rozczarowanie zastanym porządkiem społecznym i po-
litycznym. Obecnie komiks już nie jest dyskredytowany 

i nieraz podejmuje tematy ważne i poważne tj. ekologia, 
upamiętnia wydarzenia historyczne, a także bywa prze-
róbką klasycznych dzieł tj. choćby Henryka Sienkiewicza 
czy prozy Karola Maya. 

Jednak nadal królują superbohaterowie jak Spider-
man, Batman, James Bond, znamy Avengers-ów, X-me-
na i Hulka. To historie opowiedziane za pomocą serii 
obrazków, z krótkim tekstem zamieszczonym przeważ-
nie w charakterystycznym dymku. Słowo i obraz się 
przenikają, ale nie zawsze na zasadzie równoprawności.

Wraz z powstaniem Internetu – powstał również 
komiks internetowy. Prężnie rozwijają się blogi ko-
miksowe (warto zerknąć do „AlejaKomiksu”). Wersja 
papierowa, film i gry komputerowe, rozgrywki i kon-
kursy, festiwale i giełdy, nagrody dla plejady artystów. 
To wszystko powoduje, że komiks nie obumiera, stale 
zmienia swój wizerunek, porusza ważkie tematy i ra-
czej rośnie w siłę. Komiks z reguły tworzy zespół twór-
ców, natomiast w Europie dominuje komiks autorski. 
W Belgii, Francji i Włoszech czyta się ich najwięcej, wrze 
produkcja japońskiej mangi, a w Polsce tym tematem 
zajmuje się głównie Wydawnictwo Egmont. Nie sposób 
nie wspomnieć o Szymonie Kobylińskim czy Andrzeju 
Mleczce, znamy przygody Koziołka Matołka i historie 
Gucia Bohdana Butenki, jest i atramentowy Kleks Paw-
la Szarloty, Janusz Christa i jego „Kajko i Kokosz” oraz 
Grzegorz Rosiński chwalony w całej Europie za „Thor-
gala”. W czasach PRL-u kupowano zeszyty o Kapitanie 
Żbiku, namiętnie czytano „Relax” i prenumerowano 
„Świat Młodych”. I to tutaj stawiał swoje pierwsze kroki 
nasz Papcio Chmiel.

Oczywiście, w naszych zbiorach znalazł się „Ty-
tus, Romek i A’tomek” sławnego (niedawno zmarłego) 
Henryka Jerzego Chmielewskiego. Powstaniec war-
szawski, publicysta i rysownik, zasłużony dla polskiej 
kultury i uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym 
nagrodzony Orderem Uśmiechu. Prekursor polskiego 
komiksu pisanego z ogromnym poczuciem humoru 
i rozpoznawalnych książek już od ponad 60 lat. Oprócz 
stworzenia 31 tomów przygód trójki przyjaciół temat 
rozwinął tworząc kolekcję nawiązującą do znaczących 
wydarzeń historycznych. Mamy nadzieję, że dorośli wró-
cą do lektury z czasów swojej młodości i przybliżą swo-
im dzieciom/wnukom przygody tej wspaniałej trójki 
bohaterów. Komiks? Posmakujmy go, z całą pewnością 
warto go poznać lub do niego wrócić.

GF
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Konkurs na „Kartkę Wielkanocą”
1234! Tyle kartek nadesłano do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suszcu w ramach ogólnopol-
skiego konkursu plastycznego na „Kartkę Wielka-
nocną”. Uczestnicy konkursu przedstawiali wła-
sną interpretację czasu związanego ze Świętami 
Wielkanocnymi, z obyczajami czy z obrzędami 
religijnymi, jak i świeckimi. Niesamowicie cieszy 
nas tak ogromne zainteresowanie konkursem oraz 
umiejętnościami uczestników. Jury miało nie lada 
wyzwanie, aby wybrać i nagrodzić najlepsze prace. 
Ostatecznie przyznało 16 nagród w trzech katego-
riach wiekowych:

W kategorii klas I - III ze szkół podstawowych 
laureatami zostali:

I miejsce: Piotr Kowaluk, II kl., Konstantynów;
II miejsce: Tomasz Kolanek, III kl., Szynkielów;
III miejsce: Zofia Pitura, II kl., Rudołtowice;
III miejsce: Hanna Getter, II kl., Rybnik;
Wyróżnienie: Dominik Maroszek, I  k l. , 

Rudołtowice.

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych 
laureatami zostali:

I miejsce: Zofia Kurzyca, V kl., Zabrze;
I miejsce: Antonina Bober, V kl., Zabrze;
II miejsce: Magdalena Kępka, VI kl., Zabrze;
II miejsce: Hanna Koc, VI kl., Ślesin;
III miejsce: Marta Złotek, IV kl., Zakopane;
Wyróżnienie: Łukasz Mikołajczyk, VI kl., 

Konarzew.

W kategorii klas VII – VIII szkół podstawowych 
laureatami zostali:

I miejsce: Hanna Rzeszut, VII kl., Mielec;
II miejsce: Karolina Dąbrowska, VII kl. , 

Krzyżowice;
III miejsce: Alicja Borówka, VII kl., Zabrze;
III miejsce: Karolina Kępka, VIII kl., Zabrze;
Wyróżnienie : Bartek Moskwa, VIII kl., Warszawa.

Wszystkie prace będzie można niebawem 
zobaczyć na wirtualnej wystawie, przygoto-

wanej przez nasz ośrodek kultury i dostępnej 
na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl

GOK Suszec
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Komiksy, które można wypożyczyć w bibliotece w Suszcu
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III powstanie śląskie w 1921 roku
INFORMACJENUMER 3 (314)

Od 2019 roku chodzimy 100-lecie Powstań 
Śląskich. Są to szczególne rocznice w dziejach 
naszego regionu. Kolejne powstania, które wy-
buchały na naszych ziemiach, były aktami od-
wagi, walki o swoją ziemię, o swoja tożsamość. 
W 1921 r. wybuchło ostatnie z powstań. Oto, jak 
przebiegało.

2/3 maja do 5 lipca 1921 r.
20 marca 1921 roku przeprowadzono na Gór-

nym Śląsku zapowiedziany w Traktacie Wersal-
skim plebiscyt. Wzięło w nim udział 1190637 
osób (97,5% ogółu uprawnionych), w tym 191308 
(19,3%) tzw. emigrantów (osoby urodzone na ob-
szarze plebiscytowym, ale już na nim nie mieszka-
jące). Za przynależnością do państwa niemieckie-
go opowiedziało się 707393 (59,4%) głosujących, 
w tym 182 tys. „emigrantów”, a za przyłączeniem 
do Polski 479365 (40,3%) biorących udział w gło-
sowaniu. W przeliczeniu na gminy Niemcy zwycię-
żyli w 834 gminach na 1510. Pełny sukces odnieśli 
w miastach.

Brak porozumienia w Komisji Międzysojusz-
niczej, jak podzielić teren plebiscytowy po takim 
wyniku głosowania (Włosi i Anglicy proponowali 
przyłączenie do Polski tylko powiatów rybnic-
kiego i pszczyńskiego, a więc bez kluczowego 
okręgu przemysłowego), skłonił Korfantego do 
zaproponowania własnego rozwiązania możli-
wego do przyjęcia przez stronę polską – granicy 
przebiegającej od południa wzdłuż biegu Odry, 
a potem do Olesna (tzw. Linia Korfantego). Brak 
zgody Komisji alianckiej w Opolu na takie roz-
wiązanie (strona polska posiadała wsparcie tylko 
Francuzów) skłonił Korfantego jeszcze raz do pod-
jęcia decyzji o konieczności wywołania powstania.

Przygotowany już wcześniej przez oficerów 
konspiracji powstańczej (działała teraz pod nazwą 
Dowództwo Obrony Plebiscytu) plan operacyjny 
Korfanty zatwierdził ostatecznie 29 kwietnia 1921 
roku. Powstanie w zamyśle Korfantego miało się 
ograniczyć do krótkiej demonstracji na wzór II po-
wstania śląskiego, potwierdzającego wolę Gór-
noślązaków przyłączenia do państwa polskiego. 
Rząd polski oficjalnie nie zaakceptował decyzji 
o wybuchu powstania, ale stale udzielał pomocy 
wojskowej dla wojsk powstańczych.

III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy 
z 2 na 3 maja 1921 roku ogłoszeniem strajku gene-
ralnego i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą 
połączenia kolejowe między Rzeszą Niemiecką 
a Górnym Śląskiem. W ślad za tym poszło szybkie 
zajęcie całego górnośląskiego okręgu przemysło-
wego przez siły powstańcze wzmacniane ochotni-
kami z Wojska Polskiego. Liczyły one początkowo 
około 30 tys. żołnierzy, by wzrosnąć po mobili-
zacji nowych oddziałów do około 46 tys. armii 
pod koniec powstania (w niektórych źródłach 

liczba powstańców w czasie całego powstania 
szacowana jest nawet wyżej i wynosi 60 tys.). 
Dowódcą oddziałów polskich został pochodzący 
z Wielkopolski ppłk. Maciej Mielżyński, który jako 
Dowódca Naczelny stał na czele 3 grup opera-
cyjnych: „Północ” (kpt. Alojzy Nowak), „Wschód” 
(kpt. Karol Grzesik), „Południe” (ppłk. Bronisław 
Sikorski). Przed wybuchem powstania, według 
danych polskich, dysponowano prawie 31 tys. ka-
rabinów ręcznych, 632 karabinami maszynowymi 
(lekkimi i ciężkimi), 3292 pistoletami i kilkudziesię-
cioma tysiącami granatów. W trakcie powstania to 
uzbrojenie rosło, pod koniec maja dysponowano 
już m.in. 50 działami, 16 pociągami pancernymi 
i kilkoma samochodami pancernymi. Większość 
zaopatrzenia w ciężką broń strzelecką oraz arty-
lerię, a także szkolenie dowódców powstańczych 
odbywało się przy ścisłej współpracy ze sztabem 
Wojska Polskiego.

Po dotarciu powstańców pod koniec pierw-
szej dekady maja do „Linii Korfantego” wszczęto 
rokowania z Francuzami i 10 maja polska Na-
czelna Komenda Wojsk Powstańczych ogłosiła 
wstrzymania działań ofensywnych. Ograniczone 
walki toczyły się jednak dalej, ponieważ Niemcy 
odmówili prowadzenia rozmów. Przygotowywali 
się już wówczas do kontrofensywy. Ze stworzonej 
już w 1920 roku niemieckiej organizacji konspi-
racyjnej – Organizacja Bojowa Górnego Śląska 
(Kampforganisation Oberschlesiens) – i oddziałów 
ochotniczych napływających z Niemiec (Freikorp-
sy) powstała niemiecka formacja pod nazwą Sa-
moobrona Górnego Śląska (Selbstschutz Ober-
schlesiens – SSOS). Jej dowódcą został znany 
na Górnym Śląsku z okresu dowodzenia Strażą 
Graniczną w 1919 roku gen. Karl Hoefer. Razem siły 
niemieckie liczyły około 30 tys. (według polskich 
nawet 40 tys. pod koniec powstania). Były bardzo 
dobrze uzbrojone w broń strzelecką, a według 
danych niemieckich dysponowały ponadto na po-
czątku kontrofensywy 30 działami artyleryjskimi, 

6 pociągami pancernymi i w pełni uzbrojonymi 
oraz wyszkolonymi pododdziałami kawalerii.

Kluczowa bitwa III powstania śląskiego roze-
grała się o Górę Świętej Anny (miejscowość na Gó-
rze Chełmskiej). Opanowanie tego wzniesienia 
umożliwiłoby Niemcom prowadzenie planowa-
nej dalszej ofensywy w kierunku górnośląskie-
go okręgu przemysłowego. Niemiecka kontro-
fensywa rozpoczęła się 21 maja w nocy z rejonu 
koncentracji w okolicach Gogolina-Krapkowic. 
Góry Chełmskiej broniły oddziały 8 pułku psz-
czyńskiego pod dowództwem Franciszka Rataja. 
Potem zaangażowano do walk podczas próby 
polskiej kontrofensywy inne oddziały tzw. I Dy-
wizji Powstańczej dowodzonej przez mjra Jana 
Ludygę-Laskowskiego. Walki zamarły po wyparciu 
oddziałów polskich z Góry Chełmskiej 26 maja, 
chociaż Niemcy mimo niebezpiecznego wygięcia 
się na wschód polskiej linii obrony nie przerwali 
frontu. Część oficerów niemieckich parła wtedy już 
do kolejnej ofensywy w kierunku Gliwic, na którą 
nie zgodził się jednak gen. Hoefer, obawiając się 
ingerencji wojsk alianckich po stronie polskiej. 
Na początku czerwca zażarte walki trwały jednak 
nadal, tym razem bardziej na południu o ważny 
węzeł kolejowy w Kędzierzynie, który ostatecznie 
po prawie pięciodniowej bitwie Niemcy zajęli.

Mimo uzyskania sukcesu taktycznego Niem-
cy po bitwach o Górę Świętej Anny i Kędzierzyn 
nie zrealizowali ostatecznie strategicznego celu, 
jakim miało być wkroczenie do centrum okręgu 
przemysłowego i zajęcie utraconych w pierwszej 
dekadzie maja powiatów we wschodniej części 
Górnego Śląska. Nacisk Komisji Międzysojuszni-
czej i ostatecznie zaakceptowana przez obydwie 
strony mediacja brytyjska pozwoliły w połowie 
czerwca 1921 roku na rozdzielenie obu walczących 
stron.

26 czerwca Wojciech Korfanty z Karlem Ho-
eferem podpisali po długich negocjacjach poro-
zumienie o wycofaniu oddziałów obu stron z linii 
frontu, a 5 lipca zakończono ewakuację rozdzielo-
nych wcześniej przez oddziały alianckie oddziałów 
niemieckich i polskich.

Liczba poległych po stronie polskiej po-
wstańców szacowana jest zazwyczaj na ok. 1800 
ofiar (w niektórych źródłach ta liczba jest wyższa 
i sięga 2 tys.). Sam Jan Ludyga-Laskowski okre-
ślił straty w III powstaniu na 1218 zabitych i 794 
ciężko rannych. Wacław Ryżewski podaje liczbę 
ok. 2 tys. poległych. Po stronie niemieckiej liczbę 
ofiar śmiertelnych szacuje się na około 500 i około 
1500 rannych.

Tekst przygotowany przez Instytut Badań 
Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Źródło: powstania.slaskie.pl

Szukajcie Skrzynek Kulturalnych!
W najbliższym czasie w każdej z sześciu miejsco-

wości naszej gminy zawiśnie Skrzynka Kulturalna. 
Będzie ją można znaleźć, najczęściej, w okolicy szkoły. 
Skrzynki będą służyły do komunikacji pomiędzy ośrod-
kiem kultury a mieszkańcami. Projekt skrzynki zakła-
da możliwość pozostawienia w niej np. ulotek, ankiet, 
plakatów, zadań i innych rzeczy dla mieszkańców. Ale 
skrzynka będzie miała jeszcze drugie zastosowanie! 
Bowiem to nasi mieszkańcy będą mogli zostawić w niej 
wiadomość dla nas, np. o jakim wydarzenie kulturalnych 
marzą? Jakie pomysły na działania społeczne chcieliby 
zrealizować? Mamy nadzieję, że skrzynki kulturalne spo-
tkają się z aprobatą i będą stanowić kolejną płaszczyznę 
do komunikacji.

GOK Suszec
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Uczestnicy Powstania

Ogłoszenie
Podaje się do publicznej wiadomości, iż na pod-

stawie uchwały nr 1/2021 z dnia 15.04.2021 r. Wal-
nego Zebrania Członków Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Suszec z siedzibą 43-267 Suszec, ul. Witoszy 15 
wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia wpisanego 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000241080. 

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony został 
Tadeusz Paszek.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli 
Stowarzyszenia do zgłoszenia ich wierzytelności w ter-
minie do dnia 30.05.2021 r. na podany powyżej adres 
Stowarzyszenia.

Tadeusz Paszek – likwidator
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Czy idąc tą drogą, możemy mieć takie życie, ja-
kiego chcemy? Najpierw trzeba by postawić sobie 
powracające jak bumerang pytanie: „Czy to, czego 
chcemy, jest rzeczywiście tym, czego naprawdę 
nam potrzeba?”. Jeśli pragniemy bogactwa, sławy 
i władzy, to należałoby przemyśleć, czy spełnienie 
naszych życzeń w tych kwestiach zaprowadzi nas 
do Boga i rozwoju w międzyludzkich relacjach, czy 
też strąci nas w moralnie wątpliwą otchłań, z której 
wrócić do Światła jest niezwykle ciężko. Jeśli już 
tę kwestię rozeznamy, może łatwiej będzie nam 
formułować właściwe prośby. 

Możemy dużo więcej niż nam się wydaje, 
tylko niewielu z nas wierzy, że to jest naprawdę 
możliwe. Każde wielkie dzieło, każdy wynalazek, 
odkrycie naukowe, rewolucja kulturalna, spo-
łeczna czy religijna, a także diametralna życiowa 
zmiana, zaczęły się od pojedynczej, czystej myśli, 
która została wprowadzona w czyn. Takie myśli nie 
pojawiają się bez powodu i często mają swojego 
Nadawcę, nie będąc jedynie przypadkowym im-
pulsem nerwowym przemęczonego mózgu. Jeśli 
czujesz, że masz coś do pokazania, przekazania, 
coś do zrobienia i masz wrażenie, że to jest z grun-
tu dobre i przyniesie Dobro innym, po prostu idź 
za swoim instynktem. Jeśli już się na to zdecydu-
jesz, zrób to całym sercem, bo tylko wtedy będzie 
to miało wartość. Skoncentruj się na momencie, 
w którym właśnie jesteś i przeżyj go najlepiej, jak 
potrafisz, niezależnie od tego, kim jesteś i czym 
się zajmujesz. Jesteśmy jak tryby wielkiej maszyny 
i część wielkiego planu. Nie jesteśmy najważniejsi 
pod słońcem, ale też nie mniej ważni od innych. 

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

Autor w kolejnym swoim tekście pyta, miedzy 
innymi, czy to, czego chcemy, jest rzeczywiście 
tym, czego naprawdę nam potrzeba? 

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

„Kreatywność i dobra energia”

To, jacy jesteśmy, ma wielki wpływ na rze-
czywistość, która nas otacza. Smutni, zamknięci 
w sobie ludzie wysyłają w przestrzeń komunikat pt. 
„Nie zbliżaj się – nie chcę mieć z Tobą nic wspólne-
go”. Choć tak bardzo cierpią i potrzebują pomocy, 
a co więcej ich postawa jest niemym o tę pomoc 
wołaniem, sami od tej właśnie pomocy się odgra-
dzają, wpadając w pętlę samotności, beznadziei 
i rozpaczy. Wiem bardzo dobrze, że będąc w trud-
nym emocjonalnym położeniu, jedynym co chce 
się zrobić i jedynym, co wydaje się słuszne, jest 
ucieczka w głąb siebie – podróż w niedostępną 
dla nikogo przestrzeń. Zdaje się to być bezpiecz-
nym wyjściem. Taka postawa, to jednak kardynalny 
błąd i społeczno-emocjonalne samobójstwo, bo do 
żadnego pozytywnego rozwiązania nie prowadzi, 
a tylko pogarsza już i tak nieciekawą sytuację.

Lekiem na całe zło jest, a przynajmniej pierw-
szym krokiem do wyleczenia duszy, umysłu, a cza-
sem nawet ciała, którego stan w konsekwencji 
wewnętrznych zmagań również się dramatycznie 
pogarsza, jest otwarcie się na drugiego człowie-
ka. Choć tego ostatniego potrzebujemy jak powie-
wu świeżego powietrza, wydaje się nam czasem, 
że jest zupełnie odwrotnie. Powodem takiego 
podejścia jest w dużej mierze strach przed zra-
nieniem. Innym może być paradoksalny lęk przed 
tym, że nasze otwarcie coś jednak może zmienić. 
W takim wypadku trzeba będzie wyjść ze swojego 
emocjonalnego (a czasem też duchowego, spo-
łecznego, rodzinnego, zawodowego itp.) bagna, 
które, mimo że ciemne, gnuśne i niezbyt komforto-
we, wydaje się być lepszym miejscem od nieznanej 
przyszłości po zmianie. 

Każde uczynione dobro, choćby najmniejsze, 
ma ogromną wartość. Wystarczy zrobić pierw-
szy krok, żeby koło zamachowe zdarzeń nabrało 
rozpędu. Jeśli coś ma się wydarzyć, wydarzy się 
czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli jednak z własnej 
i nieprzymuszonej woli weźmiemy czynny udział 
w kreowaniu tego, co nas otacza, bądźmy pewni, 
że pozytywna energia , którą wysłaliśmy , wróci do 
nas ze zwielokrotnioną siłą. Wystarczą dwie rzeczy: 
decyzja i wola. Często cała reszta po prostu się 
dzieje, a dobre zmiany w naszym życiu nabierają 
takiego szaleńczego tempa, że trudno jest nadążyć 
i złapać oddech. Jednak przy takim obrocie spraw, 
uśmiech nie schodzi z twarzy pomimo zmęczenia. 

Spróbuj zrobić coś dobrego i niczego nie ocze-
kuj w zamian. Podziel się Światłem, które masz 
w sobie i nawet jeśli dotąd Twoje życie spowijał 
mrok, zobaczysz, że nagle wokół Ciebie zrobi się 
zadziwiająco jasno.

„Mój skrawek nieba”

Z ust płynie słów rwący strumień
Zatrzymać go nie jestem w stanie
Bardziej nie chcę niż nie umiem,
bo jest to wolności mojej wołanie

Tego co w duszy, nikt nie zabierze
Co w sercu mym, jest tylko moje
Myśli iskrzących okiem nie zmierzę
i już wyrazić ich się wcale nie boję

Wolną wolą tworzę, więc istnieję
Wydycham zatęchłe powietrze
Wdycham Moc i jasne promienie
i wszystko zmienia się na lepsze

Kim byłem to małej wagi sprawa
Kim jestem - o tym sam decyduję
Kim będę...tego się nie obawiam
Dotknę nieba, a nie tylko spróbuję!

Gdy ciepłe Światło wypełnia wnętrze,
nie można tego wiecznie ukrywać,
lecz dawać z siebie, co najlepsze
i niczego w zamian nie oczekiwać

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Uciec od pandemii
Maj... Mienią się żonkile i tulipany... Drzewa 

puszczają zielone oczka... Gdzieś w górze ćwiczą 
się w ćwierkaniu fruwające chórki... Aż chciałoby 
się im zawtórować i zanucić „Chwalcie łąki uma-
jone”... No właśnie. Chciałoby się. Bo, przyznajmy, 
te łąki to niespecjalnie mają co w tym roku wy-
chwalać. Niedawno obchodziliśmy (pożal się Boże!) 
rocznicę zamknięcia szkół i wprowadzenia pierw-
szych obostrzeń. Od tamtego dnia praktycznie cała 
nasza rzeczywistość stoi na głowie... I jakoś nie 
widać, żeby spieszyło jej się znów stanąć na nogi. 
Wydawać by się więc mogło, że ludzie przywykli 
do tej dziwnej pozy. Że już nie myślą o dystansie. 
Że już nie wiedzą, po co im te całe maski i wlepia-
nie wzroku w monitor. Że zauważyli, że w izolacji 
da się w miarę normalnie funkcjonować... 

A jednak jest coś, co wskazuje na to, że pan-
demia wcale nie wyprała nas z emocji – gdzieś 
w środku, pod płaszczykiem obojętności i „kwestii 
przyzwyczajenia” ciągle pali się małe światełko. 
Płomyk nadziei, który świeci, nawet jeśli czasem 

zaleje go łza przygnębienia. Płomyk wiary w to, 
że ten wirusowy armagedon się skończy. Że kiedyś 
uda nam się od niego uciec... ...Kiedyś? Ale dla-
czego akurat kiedyś – dlaczego nie teraz?... Niby 
dlaczego mielibyśmy nie uciec od pandemii już 
dziś, skoro każdy z nas ma możliwość, dajmy na to, 
ot, już za godzinę wyjechać sobie do Moskwy. Ba, 
i to Moskwy lat 30. ubiegłego wieku. Całkiem 
na serio. Każdy ma okazję przejść się spacerkiem 
po moskiewskich Patriarszych Prudach i skoszto-
wać napoju morelowego... Każdy może zasiąść 
na widowni w teatrze i obserwować dziwaczne, 
niesamowite sztuczki bandy wszechwiedzących 
typów, którym towarzyszy wielki, gadający kot. 
Każdy, jeśli tylko zechce, może poznać szatana we 
własnej osobie... Oczywiście nie jest to jedyny kie-
runek podróży, jaki mamy do dyspozycji. Równie 
dobrze możemy bowiem wsiąść do samolotu z ce-
sarzem reportażu, Ryszardem Kapuścińskim, oraz 
jego antycznym kumplem Herodotem i polecieć 
do Indii. Do Chin. Do gorącej, przesiąkniętej zgieł-

kiem wojen Afryki, która od wieków skrywa przed 
nami różne tajemnice... A jeśli naprawdę jesteśmy 
głodni wrażeń, możemy wybrać ekstremalną opcję 
i udać się na Litwę – nad wielką, piękną Świteź, 
która nocą zamyka nas w ogromnej, ciemnej prze-
strzeni... Przestrzeni pełnej migotliwych gwiazd... 
Przestrzeni bez dna... Bez wirusów, masek i dołu-
jących wiadomości... Niezwykłe podróże pozwa-
lające na jakiś czas zapomnieć o rzeczywistości. 
Każdy z nas ma je na wyciągnięcie ręki. I nawet 
nie musi się specjalnie wysilać, aby móc z nich ko-
rzystać. Wystarczy tylko, że podejdzie do swojego 
osobistego domowego regału. Albo przejdzie się 
spacerem do najbliższej biblioteki – na przykład do 
tej znajdującej się w naszym suszeckim GOK-u (jeśli 
mu, rzecz jasna, restrykcje pozwolą)... Bo ilu by 
władza rozporządzeń nie wydała, ilu by obostrzeń 
Polakom nie narzuciła – jednego nam na pewno 
nie zabroni. 

Nie zabroni nam od tej pandemii uciekać.
Oliwia Skaźnik
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potrafił wypowiedzieć z odpowiednim akcentem słowa 
„ciciru”, co po sycylijsku oznaczało ciecierzycę. Nikogo 
nie oszczędzano, nawet kobiet, dzieci czy zakonników. 
Ostatecznie zabito kilka tysięcy osób. Na Pałacu Nor-
manów zrzucono andegaweńskie flagi, które zostały 
zastąpione orłem Fryderyka II. Wieść o rebelii w krót-
kim czasie rozeszła się po całej wyspie, a do powstania 
przyłączały się kolejne miasta.

Bunt przeciwko Francuzom przybrał nazwę nie-
szporów sycylijskich. Przyczynił się rozkładu instytucji 
papiestwa, który swój kulminacyjny punkt osiągnął 
w kolejnym wieku w trakcie tzw. niewoli awiniońskiej 
i wielkiej schizmy zachodniej. 

Po śmierci cesarza Fryderyka II w 1250 r. Rzym 
pozornie uwolnił się spod kurateli władców Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, lecz 
w tym samym czasie wpadli w szpony władców pół-
nocnej Europy, z Francją na czele. Coraz mniej ludzi 
wierzyło w sens organizowania kolejnych „świętych 
krucjat” oraz gromadzenia dóbr doczesnych przez 
papieży i kardynałów. Doszło do dezintegracji opinii 
o instytucji papiestwa. W ten sposób powstały dwie 
partie: gwelfowie, którzy dzięki republikańskim senty-
mentom wspierali papiestwo i występowali przeciwko 
niemieckim cesarzom, oraz gibelinowie, którzy liczy-
li na odnowione Cesarstwo i planowali przywrócić 
Włochom jedność i potęgę.

Bojący się przed utratą władzy papieże dbali o to, 

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

Krwawe sycylijskie powstanie
Wzburzeni mieszkańcy Palermo zaczęli wy-

ciągać ludzi z domów i kazali im wymawiać słowo 
„ciciru”, co w sycylijskim dialekcie oznaczało cie-
cierzycę. Gdy ktoś nie potrafił wypowiedzieć go 
z odpowiednim akcentem, bez zbędnej zwłoki był 
zabijany jako francuski okupant.

W Poniedziałek Wielkanocny 30 marca 1282 r. 
obywatele sycylijskiego Palermo tłumnie ruszyli do 
kościołów na popołudniowe nabożeństwa. Mimo 
świątecznej atmosfery wyspa była spowita chmurą 
smutku. Od wielu lat na terenie Sycylii obozowali fran-
cuscy okupanci. Wielu mieszkańców z sentymentem 
wspominało czasy rządów Hohenstaufów, władców 
Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego. Cesarz 
Fryderyk II zmarł w 1250 r., a jego grób umieszczony 
w katedrze w Palermo był obiektem czci. Po śmierci 
władzę miał przejąć jego syn Manfred, który przewi-
dziany był do roli namiestnika Sycylii. Zginął jednak 
w 1266 r. w bitwie pod Benewentem. Zwycięzcą okazał 
się brat króla Francji Ludwika Świętego, Karol I An-
degaweński, który mógł liczyć na wsparcie ze strony 
papieża Klemensa IV. Dwa lata później pokonał wnu-
ka Fryderyka II, Konradyna, którego 1266 r. skazał na 
śmierć przez ścięcie. Karol I był przekonany, że przejął 
pełnie władzy nad południowymi Włochami i Sycylią.

Mieszkańcy wyspy bardzo długo pamiętali o krwa-
wych wydarzeniach, które doprowadziły do upadku 
Hohenstaufów na ich ziemiach. Doprowadził do tego 
również fakt, że francuscy żołnierze nie dbali o los 
i przychylność tutejszej ludności. W Poniedziałek Wiel-
kanocny 1282 r. w Palermo przed nieszporami jeden 
z grupy okupantów o nazwisku Drouet bez żadnych 
zahamowani zaczął nagabywać urodziwą kobietę. Za 
nic miał protesty jej i jej męża, który ostatecznie rzucił 
się na Francuza i ugodził go nożem. Na pomoc ruszyli 
mu pozostali żołnierze, lecz zostali otoczeni przez roz-
wścieczonych Sycylijczyków i rozszarpani. W tym mo-
mencie zabiły dzwony oznajmiające rozpoczęcie nie-
szporów. Z czasem okazało się, że było to najkrwawsze 
nabożeństwo w historii wyspy. Spod świątyni ruszyła 
grupa młodych mężczyzn, którzy z okrzykiem na ustach 
„Śmierć Francuzom!” prowokowali do wystąpienia prze-
ciw najeźdźcom. Zaczęto wyciągać cudzoziemców z ich 
domów i gospód. Pozbawiano życia każdego, kto nie 

by niemieccy cesarze nie odrestaurowali w Italii swo-
ich wpływów. Dlatego z trwogą spoglądali na rebelię 
w Palermo. W tym czasie szanse na przejęcie władzy 
nad Sycylią dostrzegł Piotr III, król Aragonii, którego 
żoną była córka Manfreda, syna cesarza Fryderyka II. 
Kilka miesięcy po krwawych nieszporach wylądował 
na wyspie, a po kilku tygodniach w Palermo został 
okrzyknięty królem Sycylii. W październiku król Arago-
nii przeprawił się przez Cieśninę Messyńską i zaatako-
wał kolejne ziemie Karola I. Rozpoczęła się wojna, którą 
żadna ze stron nie była w stanie zakończyć na swoją 
korzyść. Karolowi I zaczęło brakować pieniędzy. Wobec 
tego postanowił odwołać się do boskiej sprawiedliwo-
ści i wyzwał Piotra na pojedynek. O władzy nad Sycylią 
miał rozstrzygnąć „sąd Boży”. Potyczka miała odbyć się 
1 czerwca 1283 r. na neutralnym gruncie w Bordeaux, 
mieście na terenie francuskich posiadłości Edwarda 
Angielskiego. Każdy z władców stawił się na miejscu, 
ale o innej porze dnia.

Niedoszły pojedynek nie zmienił niczego w pro-
wadzonej wojnie, dlatego konflikt rozgorzał ponow-
nie. Piotrowi udało się pokonać zarówno francuskie 
wojska jak i flotę Karola I. Tymczasem w 1285 r. doszło 
do ciekawego zbiegu okoliczności – niespodziewanie 
zmarli wszyscy główni bohaterowie konfliktu. Pierwszy 
w styczniu odszedł Karol I, następnie w marcu wyzio-
nął ducha papież Marcin IV, a w listopadzie niedaleko 
Barcelony zmarł Piotr Aragoński. Pod koniec XIII w. 
Andegawenowie podjęli jeszcze sporo prób przejęcia 
inicjatywy i pokonania wroga, lecz każdy plan kończył 
się niepowodzeniem. W 1302 r. w Caltabellotcie został 
podpisany pokój, który sankcjonował faktyczny stan 
posiadania. Karol II Andegaweński uznawał Fryderyka 
II Aragońskiego za władcę Sycylii, do którego wyspa 
miała należeć aż do jego śmierci, po czym miała wrócić 
do Andegawenów. Jednakże powyższe postanowienia 
nie weszły w życie, a pokój w Caltabellotcie nie koń-
czył wojny. Był to raczej rozejm wymuszony sytuacją 
patową. Wojna zakończyła się dopiero w 1372 r. po-
kojem podpisanym w Katanii przez Jana I z Neapolu 
i Fryderyka IV z Sycylii.

Jakub Raczkiewicz 
właściciel portalu historycznego 

„Śladami historii”
Źródła:
S. Duda, Krwawe nieszpory, Ale Historia z 6 kwietnia 
2020 r.
Historia Powszechna. Tom 8 – Od imperium Karola Wiel-
kiego do kryzysu XIV wieku, Kraków 2007.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Nieszpory sycylijskie według F. Hayeza

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
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za domem, chociaż nie przypominam sobie, żeby 
moja mama kiedykolwiek dodawała do schabo-
wych chilli i pieprz syczuański. Nie uświadczymy 
niestety tatara – Chińczycy raczej nie uznają je-
dzenia surowego mięsa i przykładają dużą wagę 
do jego świeżości. Uwielbiają za to jeść kurze 
łapki. Co kraj, to obyczaj! 

Uznaje się, że w Chinach króluje osiem 
głównych kuchni. To kraj bardzo rozległy, który 
na podium największych krajów w Azji ustę-
puje miejsca tylko Rosji. Oznacza to, że w ob-
rębie jednego kraju znajdziemy różne strefy 
klimatyczne, co w dużym stopniu determinuje 
również, co Chińczycy kładą na talerze. W du-
żym uproszczeniu, północ preferuje potrawy 
bardziej słone i tłuste, a południe – potrawy 
lżejsze i słodsze. Lokalne wpływy kulturowe 
i tradycje mają tutaj również duże znaczenie. To 
kraj pod tym względem niezwykle różnorodny. 
W zachodnich Chinach, w prowincji Sinciang, 
posiłki zawierają dużo elementów kuchni Bli-
skiego Wschodu, co ma związek z tym, że obec-
nie większość mieszkańców regionu stanowią 
wyznające islam ludy tureckie, z których naj-
liczniejsi są Ujgurzy i Kazachowie.

Przejdźmy do konkretnych dań. Jak wyglą-
da kulinarny dzień studenta chińskiej uczelni? 
A jak kogoś, kto nie jest przysłowiowym bied-
nym studentem? Stołówki uczelniane zapewniały 
dostęp do niedrogiego i przyzwoitego jedzenia, 
ale w porównaniu do Polski, jedzenie na mieście 
nie jest drogie. Mieszkałam w ośmiomilionowym 
mieście Shenyang w północno-wschodnich Chi-
nach. Gdyby jechać w linii prostej z Shenyangu 
na południe, dojechalibyśmy do granicy z Ko-
reą Północną. Najbliższa jest mi zatem kuchnia 
północna i pekińska, ale restauracje z kuchnią 
syczuańską czy hongkońską też udało mi się 
odwiedzić. 

早饭 zaofan Śniadanie
Typowe śniadanie to bułeczki gotowane 

na parze, z nadzieniem warzywnym lub mię-
snym. Duże to baozi, a ich mniejszymi braćmi 
są xiaolongbao (czyli dosłownie „małe smocze 
bułeczki”). Do tego zhou, czyli „owsianka” z ryżu. 
Przyjemnie rozgrzewa, nawadnia i stanowi bazę 
do pozostałych śniadaniowych dań. Lubiłam jeść 
youtiao, czyli pałeczki z ciasta smażone na głę-
bokim oleju. Zagryzałam nimi sałatki, na przy-
kład taką z marchewki i orzechów, lub kiełków 
fasoli mung i chili. Inna wersja śniadania to zupa 
z makaronem, kanapka z jajkiem i szarpanym 
mięsem i kubek ciepłego mleka sojowego. Mleko 
krowie jest przeważnie dosyć drogie. Co ciekawe, 
w prawie każdej kawiarni, którą odwiedziłam, 
widziałam na ladzie mleko importowane z Polski. 
W hipermarketach też bez problemu mogłam 
je dostać. Jeśli chodzi o pieczywo śniadaniowe 
(słone lub neutralne w smaku), w Chinach jest 

Część pierwsza: 
przez żołądek do serca.

Na lotnisku w Pekinie wszystko się zaczęło. 
Przywitało mnie to dziwne uczucie w nogach, 
kiedy zdajemy sobie nagle sprawę, że coś nie-
samowitego dzieje się naprawdę. Jestem osiem 
tysięcy kilometrów od domu. Kontrola paszpor-
towa, celna. Automaty do ściągania odcisków 
palców od podróżnych. Na zewnątrz ciepły 
deszcz i mnóstwo stresu. Przesiadka do jednego 
ze słynnych chińskich szybkich pociągów gaotie. 
Byłam razem z dwójką polskich przyjaciół, którzy 
również zgłosili się do studenckiego programu 
wymiany. Byliśmy jedynymi białymi ludźmi w na-
szym przedziale, a i zapewne w całym pociągu. 
Jakaś mała dziewczynka szturcha mamę i mówi 
głośno: Zobacz, zagraniczni! Uśmiecham się do 
niej, a ona, speszona, odwraca wzrok. – Adam, 
mamy się świetnie. Możemy mówić, co chcemy, 
kiedy chcemy i oni myślą zupełnie tak samo – mó-
wię. – No dobra, ale jedziemy właśnie 302 kilome-
try na godzinę – zauważa Adam. – Ok, wygrali 
– kwituję.

Mój pierwszy posiłek w Chinach to była ka-
napka z Polski, skrzętnie zapakowana w polską 
folię spożywczą. Było pysznie. Pozwoliła mi do-
trwać do wieczora, na który zaplanowaliśmy spo-
tkanie z dawno niewidzianymi już znajomymi, 
których poznaliśmy jeszcze w Polsce. Z perspek-
tywy chińskiej oczywistym było, że spotkamy się 
na wspólny posiłek. To ważna część chińskiej kul-
tury – spotkanie towarzyskie jest tam przeważ-
nie synonimem wyjścia do restauracji. To właśnie 
restauracje, a nie puby i kawiarnie, zbierają gru-
py znajomych, rodziny czy współpracowników 
na czasami zakrapiane alkoholem uczty, pełne 
gwaru, rozmów i dzielenia się posiłkami. Charak-
terystyczny sposób zamawiania potraw w Chi-
nach to kupowanie dużych porcji na wspólnych 
półmiskach – osobno mięso, warzywa, słodkości 
i zupa – i domawianie do nich miseczek ryżu, 
osobnej dla każdego. Stąd charakterystyczne 
obrotowe stoły, które pozwalają na sprawiedliwe 
i wygodne dzielenie się jedzeniem. 

Ryż nie jest nieodłącznym elementem każ-
dego posiłku w Chinach. W zależności od regio-
nu, popularne są również makarony. Ziemniaki, 
inaczej niż w Polsce, traktowane są jako doda-
tek warzywny, więc zjadanie ryżu i ziemniaków 
na raz, w ramach jednego posiłku, nie jest czymś 
rzadkim. W Chinach można zjeść również kiszo-
ną kapustę, kotlety i pierogi. Dobór przypraw 
i składników jest inny niż ten, który znamy i, 
w moim odczuciu, bardziej różnorodny. Kapu-
stę bardzo często kisi się w całości. Najlepsze 
pierogi, które jadłam w Chinach, nadziewane 
były krewetkami, szczypiorkiem i jajkiem. Kotlety 
na uczelnianej stołówce pomagały na tęsknotki 

ciężko dostępne. Chińskie wypieki są przeważnie 
słodkie. Nie przeszkadza to im w dodawaniu do 
nich suszonego mięsa lub parówek! 

午饭 wufan Lunch
Przerwa obiadowa, zwyczajowo o godzinie 

12:00, to w Chinach rzecz święta. Szkoły, uniwer-
sytety i zakłady pracy otwierają swoje stołówki, 
a restauracje działają na pełnych obrotach. Za-
mawianie jedzenia na dowóz jest tam również 
bardzo popularne. Lunch to tak naprawdę obiad, 
a nie drugie śniadanie. Można zjeść wszelkie 
obiadowe dania, z których moimi ulubionymi 
pozostaje rouchaomian, czyli smażony makaron 
z mięsem, guobaorou, czyli schab smażony w cu-
krowej panierce, czasami z dodatkiem kwaśnego 
sosu, suancai wuhuarou, czyli coś, co nazywam 
chińskim bigosem i malatang, pikantna zupa, 
do której dodatki wybieramy sami. Wrzucamy 
je do miski i kupujemy na wagę. Składnik, który 
zawsze wybierałam, to korzeń lotosa – wygląda 
trochę jak sitko z dużymi dziurkami.

晚饭 wanfan Kolacja 
Kolację jadaliśmy często w większym gronie. 

Jeśli ponosiła nas fantazja, wybieraliśmy kaczkę 
po pekińsku, albo hot pot, czyli przyrządzanie 
jedzenia bezpośrednio na stole. Jak to działa? 
W małym palenisku na ruszcie umieszczane są 
kawałki rozżarzonego węgla drzewnego, a do 
metalowej misy wlewa się gorący rosół. Na stole 
znajdują się już talerze z przygotowanymi cienki-
mi plastrami mięsa, ryb, owoców morza i warzyw. 
Każdy z siedzących przy stole, wedle własnego 
uznania, używając pałeczek, gotuje poszczegól-
ne produkty w zupie, a następnie przyprawia 
i spożywa je z własnej miseczki z ryżem. Pyszne 
są też szaszłyki z różnego rodzaju mięs – jagnię-
cina, kurczak, wołowina, lub z podrobów albo 
skórek wieprzowych.

 
Co z napojami?
To mit, że Chińczycy namiętnie piją herba-

tę. A przynajmniej nie w takiej formie, jak to 
sobie wyobrażamy. Najpopularniejsza wydaje 
się naicha, czyli herbata z dużą ilością mleka, 
przypominająca bardziej deser niż znaną nam 
bawarkę. Podaje się ją najczęściej ze słodkimi 
kulkami z tapioki. Ja osobiście uwielbiałam pić 
mleko orzechowe, miodową herbatę z puszki 
oraz chińskie piwo. 

A to tylko ułamek tego, co chińska kuchnia 
ma do zaoferowania. W następnej części cyklu 
odpowiemy sobie na pytania: O co chodzi z je-
dzeniem psów w Chinach? Jak Chińczycy spę-
dzają czas wolny? Co lubią, a czego nie?

Na zakończenie proszę najeść się zdjęciami. 
A przynajmniej spróbować. 

Do zobaczenia w kolejnym numerze.
Paulina Pierchała

Cykl Moje Chiny
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Malatang z korzeniem lotosa
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Wyścig kolarski imienia Stanisława Gazdy

Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla sportowców

W niedzielę 18 kwietnia na ulicach Suszca odbył 
się Wyścig Kolarski imienia Stanisława Gazdy. Prze-
biegał on na trasie okrężnej ulicami: Wyzwolenia, 
Lipowa, Wielodroga i Cegielniana. Wydarzenie miało 
upamiętniać Stanisława Gazdę (ur. 11 maja 1938 r. 
w Pszczynie, zm. 28 października 2020 r. w Rybniku) 
– polskiego kolarza, zawodnika Floty Gdynia i Startu 
Bielsko-Biała, uczestnika igrzysk olimpijskich w Rzy-
mie w 1960 r., sześciokrotnego uczestnika mistrzostw 
świata i sześciokrotnego uczestnika Wyścigu Pokoju 
w latach 1959–62, 1964, 1965. Wśród osiągnięć Sta-
nisława Gazdy warto wymienić zwycięstwa etapowe 
w Wyścigu Pokoju (po 1 razie w latach 1960, 1962 
i 1964) oraz zwycięstwo w Tour de Pologne 1963, 
II miejsce w 1959, III miejsce w 1958 i 1972. Gazda 
był także przełajowym mistrzem Polski 1961. Za swe 
osiągnięcia otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 

- Chociaż nie udało się nam, ze względu na obo-
strzenia epidemiologiczne, zaprosić rodziny Stanisława 
Gazdy na dzisiejszy wyścig, wiemy, że bardzo cieszą się 
z tego wydarzenia – mówił Paweł Pietrzak, prezes 
UKS Krupiński, jeden z organizatorów wyścigu. 

Było to pierwsza, pod dłuższej przerwie, im-
preza kolarska organizowana w naszym regionie. 
Nic więc dziwnego, że do udziału zgłosiły się kluby 
z całej Polski. Do Suszca przyjechali zawodnicy m.in. 
z Mikołowa, Częstochowy, Kielc, Polkowic, Gliwic, 
Sobótki, Imielina, Wrocławia czy Wałbrzycha. Mło-
dzi zawodnicy startowali w kilku kategoriach: żakini, 
żak, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, junior 
młodszy, juniorka i junior. Podczas odbywającego 
się w Suszcu wyścigu świetnie zaprezentowali się 

W 2020 roku, mimo pandemii, sport w powie-
cie pszczyńskim miał się rewelacyjnie. Wszystko 
za sprawą wyjątkowej aktywności mieszkań-
ców. Najlepsi zawodnicy oraz trenerzy i działa-
cze otrzymali Nagrody Starosty Pszczyńskiego 
za wysokie wyniki sportowe. 

Nagrody przyznawane są zawodnikom i trene-
rom osiągającym wysokie wyniki we współzawod-
nictwie krajowym lub międzynarodowym oraz dzia-
łaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój 
sportu w minionym roku kalendarzowym.

Na drugą edycję nagród wpłynęło niemal 90 
wniosków. Komisja konkursowa zdecydowała o przy-
znaniu 64 nagród dla 52 zawodników, 8 trenerów 
oraz 4 działaczy. Wyróżnieni zawodnicy osiągnęli suk-
cesy sportowe na różnych szczeblach: mistrzostwach 
Polski, w rywalizacjach wojewódzkich i regionalnych, 
w różnych dyscyplinach.

- Te nagrody to nie tylko podziękowanie za godne 
reprezentowanie naszego powiatu na arenach spor-
towych, ale też docenienie ciężkiej pracy, jaką spor-
towcy, trenerzy i działacze wkładają w przygotowanie 

zawodnicy z naszej gminy i, mimo dużej konkurencji, 
zajęli wysokie lokaty. 

W kategorii żakini czołowe miejsca zajęły:
1) Natalia Piróg (KS Deichamnn SKSM Sobótka)
2) Julia Pośpiech (LKK GOS Mszana)
3) Lena Ruszkiewicz (UKS Avatar)

W kategorii żak na podium stanęli:
1) Olek Rutkowski (Szkółka Kolarska Żegiestów 
Skalniak)
2) Mikołaj Klaczkowski (KLKS „Azalia” Brzózka 
Królewska)
3) Stanisław Wrona (KS Deichmann SKSM Mat 
Sobótka)

W kategorii młodziczka najlepsze okazały się:
1) Gabriela Kaczmarczyk (Świętokrzyska Fundacja 
Sportu – Daleszyce)
2) Nadia Hartman (UKS Feniks)
3) Agata Sekta (UKS Avatar)

do zawodów. Miniony rok nie był łatwy, ale cieszymy 
się bardzo, że pomimo pandemii nasi mieszkańcy byli 
bardzo aktywni, rozwijali swoje sportowe talenty. Dzi-
siaj możemy ich docenić – mówi Barbara Bandoła, 
starosta pszczyński.

Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną, sta-
tuetkę i list gratulacyjny. W tym roku, ze względu 
na obostrzenia, nie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród. Statuetki są wręczane w obiektach sporto-
wych, w których trenują laureaci, w małych grupach 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wśród wielu nagrodzonych, znaleźli się także 
młodzi sportowcy z naszej gminy. Zawodnicy UKS 
Avatar oraz trener – Rafał Sekta – zostali docenieni 
za liczne sukcesy i osiągnięcia sportowe w 2020 r. 
Statuetki otrzymali:

Mikołaj Szulik – zdobywca m.in. złotego me-
dalu ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w kolar-
stwie szosowym w Koźminku, srebrnego medalu 
Mistrzostw Polski w jeździe drużynowej na czas 
w Godzieszach Wielkich oraz brązowego medalu 
Górskich Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym 
w Wysowej-Zdroju.

Trzy pierwsze miejsca w kategorii młodzik na-
leżały do:
1) Bartosza Łyżwy (UKS Avatar)
2) Dawida Szulika (UKS Avatar)
3) Szymona Wrony (KS Deichmann SKSM Mat Sobótka)

W kategorii juniorka młodsza na podium sta-
nęły:
1) Marta Marek (CZKKS Kolejarz – Jura Częstochowa)
2) Maja Chodór (KS Deichmann SKSM Mat Sobótka)
3) Karolina Chojnacka (LKKS Górnik Wałbrzych DZT 
Service)

W kategorii junior młodszy czołowe miejsca 
zajęli:
1) Filip Gruszczyński (Grupa Kolarska Gliwice)
2) Jakub Jankowski (UKS Avatar)
3) Bartosz Ungier (MKS Cyclo Korona Kielce – DEK 
Meble)

W kategorii juniorka zwyciężyły:
1) Agnieszka Bolenda (MAT ATOM Deweloper 
Wrocław)
2) Julia Dąbrowska (UKS Avatar)
3) Łucja Szramowska (UKS Avatar)

Trzy pierwsze miejsca w kategorii junior najlepsi 
byli:
1) Mikołaj Szulik (UKS Avatar)
2) Wiktor Stalka (CZKKS Kolejarz – Jura Częstochowa) 
3) Karol Bochenek (KS Deichmann SKSM Mat Sobótka)

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczest-
nikom wyścigu. Życzymy także kolejnych sukcesów 
podczas następnych wydarzeń sportowych. Bardzo 
udany wyścig współorganizowali: UKS Krupiński 
Suszec, GOS Suszec, Gmina Suszec oraz GOK.

Monika Panfil

Franciszek Kocur – zdobywca srebrnego medalu 
Mistrzostw Polski w jeździe drużynowej na czas w Go-
dzieszach Wielkich oraz brązowego medal Mistrzostw 
Polski w jeździe parami na czas w Godzieszach Wielkich.

Dawid Sekta – zdobywca srebrnego medal Mi-
strzostw Polski w jeździe drużynowej na czas w Go-
dzieszach Wielkich.

Agata Sekta – zdobywczyni złotego medalu 
Mistrzostw Polski szkółek kolarskich w jeździe indy-
widualnej na czas w Raszkowie.

Łucja Szramowska – zdobywczyni srebrnego 
medalu ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w ko-
larstwie BMX w Wodzisławiu Śląskim.

Marek Filapek – zdobywca srebrnego medal 
Mistrzostw Polski w jeździe drużynowej na czas w Go-
dzieszach Wielkich.

Rafał Sekta to trener, którego zawodnicy, w tym 
Mikołaj Szulik, Agata Sekta, Dawid Sekta, Franciszek 
Kocur, Marek Filapek i Łucja Szramowska odnieśli 
liczne sukcesy w 2020 roku.

Gratulujemy kolejnych sukcesów!
Powiat Pszczyński

Oprac. MP
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Zwycięzcy w kategorii junior młodszy

Zatrzymać SMOG
Dwa przedszkola z Gminy Suszec tj. przed-

szkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kry-
rach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mizerowie przystąpiły do II edycji kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej, skierowanej do przedszkoli 
Województwa Śląskiego pn. „MOGĘ! Zatrzymać 
SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomo-
ści ekologicznej, w szczególności dzieci w wieku 
przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie 
wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz 

zaktywowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie 
tematyki antysmogowej.

Dzięki prowadzonym działaniom w/w przed-
szkola otrzymały pomoc rzeczową, w postaci 
4 oczyszczaczy powietrza, które uzdatniają po-
wietrze w salach przedszkolnych.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione 
ze środków Województwa Śląskiego w ramach 
kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! 
Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – 
II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Realizacja kampanii polega na przeprowadze-
niu zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszyst-
kich grupach przedszkolnych oraz przeprowadze-
niu wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
kampanii edukacyjno-informacyjnej, dotyczącej 
zanieczyszczeń powietrza i sposobów ogranicze-
nia niskiej emisji oraz wpływu zanieczyszczenia 
na zdrowie dzieci.

UG Suszec
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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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 / MAJ / CZERWIEC 2021

Działalność OSP w ubiegłym roku
Mijający rok, mimo pandemii, był dla naszym 

gminnych OSP bardzo pracowity. W okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. jednostki OSP z terenu 
gminy Suszec interweniowały ogółem 101 razy, w tym:

- 29 razy przy pożarach (pożar suchej trawy, prze-
wodów kominowych, pożary budynków mieszkal-
nych, pożary samochodów, śmietników),

- 17 razy podczas wypadków drogowych, 
- 55 razy usuwając skutki miejscowych zagrożeń 

(wiatrołomy, zalane piwnice, zatkane przepusty, za-
bezpieczenie lądowiska).

Dodatkowo jednostki OSP z terenu gminy uczest-
niczyły w działaniach związanych z przeciwdziałaniem 
zagrożeniu epidemicznemu. 

Oprócz wsparcia gminy oraz środków własnych, 
jednostki pozyskiwały także fundusze z innych źródeł. 
Ich zestawienie przedstawia się w poniższych tabelach.

Elżbieta Mikołajec

OSP
Suszec

Źródło Cel Kwota

Urząd Pracy Zakup materiałów i wyposażenia na 
potrzeby OSP

5 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Zakup materiałów i wyposażenia na 
potrzeby działań ratowniczych

5 140,00

Razem: 10 140,00

OSP
Rudziczka

Urząd Pracy Zakup wyposażenia na potrzeby OSP 4 700,00

KP PSP w Pszczynie KSRG Remont pomieszczeń remizy OSP 15 000,00

Fundacja JSW S.A. Zakup materiałów i wyposażenia na 
potrzeby działań ratowniczych

20 000,00

Razem: 39 700,00

OSP
Mizerów

Urząd Pracy Zakup wyposażenia na potrzeby OSP 5 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Zakup materiałów i wyposażenia na 
potrzeby działań ratowniczych

6 300,00

KP PSP w Pszczynie/KSRG Zakup wyposażenia na potrzeby OSP 3 000,00

Razem: 14 300,00

OSP
Kryry

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Zakup materiałów i wyposażenia na 
potrzeby działań ratowniczych

2 500,00

Razem: 2 500,00

Tabelka. Środki pozyskane z innych źródeł przez OSP.

Uwaga mieszkańcy Kryr i Mizerowa!
Rozpoczęły się konsultacje społeczne odno-

śnie do budowy 12 zbiorników retencyjnych, któ-
re są zaplanowane do budowy w ramach ochrony 
przeciwpowodziowej terenów południowej części 
Polski, dorzecze Wisły.

Gmina została poinformowana o sprawie 
i wstępnych założeniach 17 marca br.

Lokalizacja jednego ze zbiorników jako wieloza-
daniowego, a więc nie tylko zapobiegającego powo-
dzi, ale spełniającego jednocześnie rezerwuar wody 
w czasie suszy, jak i służący celom rekreacyjnym, 
jest przewidziana w Mizerowie i Kryrach (na rzece 

Pszczynka). Przewidziany zasięg zbiornika będzie 
się rozciągał od ul. Wyzwolenia na granicy Kryr do 
granicy z gminą Pawłowice (Borki).

Prosi się mieszkańców wskazanych terenów 
o zgłaszanie uwag co do planowanej inwestycji. 
Z dokładniejszym opisem tej inwestycji można się 
zapoznać na stronie www.wislakonsultacje.pl

Są tam również podane numery telefonów 
do konsultacji. Urząd Gminy, gdy uzyska bardziej 
szczegółowej dane będzie na bieżąco informował 
o podejmowanych działaniach w granicach swoich 
kompetencji.

UG Suszec

Zapraszamy do udziału 
w Suszeckim Biegu Leśnym

Bieg odbędzie się 6 czerwca 2021 r. na terenie 
Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”. 

Trasa biegu głównego na 5 km prowadzić będzie 
leśnymi duktami Lasu Baraniok. W biegu tym będą 
mogli wziąć udział biegacze rocznika 2004 i starsi, 
a dystans 5 km i limit czasowy 60 minut pozwoli 
wziąć udział nawet osobom rozpoczynającym swoją 
przygodę z bieganiem i tym po dłuższej przerwie.

Program biegowy dla dzieci i młodzieży odbę-
dzie się na krótszej rundzie. Prosimy o zapoznanie 
się z Regulaminem.

GOS Suszec

Zmiana lokalizacji 
przystanku na ul. Św. Jana

W związku z planowanym wprowadzeniem 
w dniu 29 kwietnia 2021 roku przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Pszczynie docelowej organizacji ru-
chu w ciągu drogi powiatowej 4154S tj. ul. Św. Jana 
w Suszcu polegającej na korekcie lokalizacji przy-
stanku autobusowego „Suszec Św. Jana”. 

Gmina Suszec informuje, że przedmiotowy 
przystanek zostanie zlokalizowany na odcinku 
drogi powiatowej ul. Św. Jana w Suszcu pomiędzy 
skrzyżowaniami z drogami gminnymi: ul. Astrów 
i ul. Tulipanów.

UG Suszec
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Powiat stworzył punkt szczepień masowych
Powiat pszczyński we współpracy z gmi-

nami odpowiedział na apel rządu, tworząc 
punkt szczepień masowych w hali Powiatowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

- Bierzemy na siebie ogromną odpowiedzial-
ność, ale nie mam wątpliwości, że kluczowa jest 
pomoc mieszkańcom i wspólna walka z pandemią 
– mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Rząd spodziewa się w najbliższym czasie do-
stawy 7 mln dawek szczepionek przeciwko CO-
VID-19. To więcej niż w całym pierwszym kwartale 
roku. Dlatego zwrócił się do samorządów o utwo-
rzenie punktów szczepień masowych. 

- Intensywnie pracujemy nad tym zadaniem. 
Na zwołanym sztabie kryzysowym omawialiśmy 
koncepcję utworzenia punktu szczepień masowych 
w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pszczynie. To duża przestrzeń, w której jesteśmy 
w stanie wydzielić niezbędne stanowiska: do reje-
stracji, konsultacji lekarskiej, punkt szczepienny, 
poczekalnię oraz osobne wejście i wyjście. Przy hali 
dostępny jest parking oraz kolejne miejsca do par-
kowania, ciągnące się aż po centrum przesiadkowe 

– mówi Barbara Bandoła. – To samorządy będą 
odpowiedzialne za zorganizowanie, wyposażenie, 
zabezpieczenie kadry medycznej, pełną organizację 
punktu, zamawianie, zarządzanie zapasami szcze-
pionek oraz ich rozliczanie. To olbrzymia odpowie-
dzialność – dodaje.

Placówki oświatowe są zamknięte, dlatego 
zrodził się pomysł, by w szczepienia zaangażować 
higienistki szkolne. Niezbędne jest także pozyska-
nie lekarzy, którzy zajmą się konsultowaniem pa-
cjentów. Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich zgłosiło się ponad 60 osób 
zainteresowanych pracą w punkcie szczepień. To 
lekarze oraz pielęgniarki, ratownicy medyczni 
i inne osoby posiadające kwalifikacje do szczepień 
przeciw COVID-19. Wszystko odbywa się w ścisłej 
współpracy z  dyrekcją Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie. To właśnie ta placówka od strony 
medycznej będzie nadzorowała proces szczepień 
naszych mieszkańców. W szpitalu powiatowym 
od trzech miesięcy prowadzone są szczepienia. 
A zgodnie z informacjami rządu, szpitale również 
będą zwiększać ilość szczepień. 

- Dziękuję komendantom powiatowym straży 

pożarnej, policji oraz dyrektorowi Wojewódzkiemu 
Pogotowia Ratunkowego za współpracę i deklarację 
pomocy, a także włodarzom gmin za chęć podjęcia 
wspólnego działania. Nie mam wątpliwości, że musi-
my pomóc w procesie szczepień. Kluczowe jest wspar-
cie dla mieszkańców i wspólna walka z pandemią, 
która doprowadza do wyczerpania nasz system 
ochrony zdrowia – podkreśla starosta. 

21 kwietnia zgłoszono punkt do odbioru w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia. Po weryfikacji otrzy-
mano dostawy szczepionek. Chcemy, by w punkcie 
podawano średnio ok. 500 dawek dziennie – mówi 
Barbara Bandoła, starosta pszczyński. 

Harmonogram jest napięty. Po pozytywnej 
weryfikacji i dopuszczeniu przez sanepid, szcze-
pienia ruszyły jeszcze w kwietniu. Podczas wide-
okonferencji samorządowców z wojewodą śląskim 
i przedstawicielami Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ w Katowicach podano, że na terenie 
województwa śląskiego powstaną 73 punkty 
szczepień powszechnych. Zgodnie z założeniami, 
mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli 
zaszczepić się do końca sierpnia.

 Powiat Pszczyński
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Kącik poezji
Zaprzeczenie

idę 
idziesz
idzie
i one idą 

a modrzew ciągle tu stoi 
i uśmiecha się jednostajnie

przeszłabym

modrzew staruszek
wyłysiał jak rok temu

jak za rok

przejdziesz
to przejdzie
tamte przejdą 

ja nie przejdę 

ja będę tu stać 
pod modrzewiem

będę spać tam
w albumie 

będę w tamtym wazonie trwać
chociaż zwiędnie

*** [Proszę]

Proszę
Przyniosłam ci róże i margaretki
Twoje ulubione 

Dawno z tobą nie rozmawiałam
Co u ciebie? 
Banalne pytanie
Pewnie masz się dobrze

Chciałabym cię czymś poczęstować
Ale wiem
Że nie pijasz już malinowej herbaty
Ani nie jadasz korzennych ciastek

Co u mnie?
Zosia zdała egzaminy
Całą rodzinę duma rozpiera
Ty pewnie też się cieszysz

Kupiłam znowu storczyki
Wszystkie jasne
Jak twój wdzięczny uśmiech w urodziny 
Kwitną jeszcze piękniej niż kiedyś

Pójdę już
Niech ci grobowa cisza nie dokucza 

Niech wiatr gra w cyprysach
Niech dźwięczy zardzewiała furtka
Na do widzenia

*** [Czasami trzyma mocno]

Czasami trzyma mocno
I nie puszcza
Tylko źrenic nie krępuje

Wylewam wtedy łzy
Na stare fotografie
Na zapiski z pamiętnika
Na słowa dawno temu powiedziane
Na wiersze
Połowicznie napisane 

Oliwia Skaźnik



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


