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Wakacje to czas spotkań, odpoczynku i korzystania 
z pięknej pogody. Z kim zaś najlepiej spędzić długie let-
nie i jesienne wieczory? Oczywiście z sąsiadami! Gminny 
Ośrodek Kultury proponuje pomoc w organizacji spo-
tkań sąsiedzkich – aby zjednoczyć lokalną społeczność 
i zbudować więzi, które przetrwają całe lata. Masz pomysł 
na wspólne spędzanie czasu? Po głowie chodzi Ci ciekawa 
sąsiedzka inicjatywa? 

GOK pomoże Ci w tym przedsięwzięciu. Wystarczy 
odwiedzić nasz Ośrodek Kultury, aby zyskać materiały pro-
mocyjne i wsparcie merytoryczne. Do tego tegoroczna 
edycja Dni Sąsiada będzie wzbogacona o walor eduka-
cyjny. Zrealizuj spotkanie sąsiedzkie po swojemu, poznaj 
swoich sąsiadów albo wzmocnij więzi z tymi, obok których 
mieszkasz od lat. Wszystko w Twoich rękach! Zapraszamy 
do GOK-u po więcej informacji.

Spotkaj się z sąsiadami!
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Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólną rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE!

Szczegóły na www: kulturasuszec.pl 

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
Suszec      Kobielice       Kryry      Mizerów       Radostowice      Rudziczka
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Los przyszłych pokoleń waży się dziś
Uchwalając Studium czy Plany Zagospodarowa-

nia Przestrzennego, które zmieniają charakter przezna-
czenia terenów, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, 
że prawo własności w polskim porządku prawnym nie 
jest prawem absolutnym. Ograniczeniu ustawowemu 
podlega sposób korzystania z niego. Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o MPZP stanowi: Ustalenia MPZP kształ-
tują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości. Uchwalenie Studium 
i MPZP należy do zadań własnych Gminy. Wymaga 
uzgodnienia właściwych organów. Każdy właściciel 
nieruchomości musi się liczyć z ograniczeniami. 

Analiza pod kątem przeznaczenia terenów w na-
szej gminie pokazuje, że obszary przewidziane pod re-
alizację obiektów produkcyjnych, usługowych, nie 
zaspokajają w dużym stopniu potrzeb w zakresie za-
pewnienia miejsc pracy zarówno dla obecnych miesz-
kańców, jak i tych, którzy swoje domy tutaj sytuują. 
Przychodzi nam zmierzyć się z nowymi wyzwaniami 
rozwojowymi.

Dlatego pilne jest wyznaczenie nowych terenów, 
zmiana ich charakteru zagospodarowania. Mamy dużo 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a gdzie 
„praca”?

Są już oczywiście tereny, gdzie można by roz-
wijać działalność, ale niestety jest ich niewiele, a do-
datkowo ich właściciele prywatni nie są chętni do ich 
sprzedaży, a gmina nie ma możliwości reagowania. 
Jedynymi terenami, które mogą w najbliższym czasie 
dać wielu mieszkańcom „pracę” i znaleźć nabywców, 
to tereny po zlikwidowanej kopalni „Krupiński”, gdyż 
ich własność na razie jest skomasowana w zarządzie 
SRK. Ponadto trzeba podkreślić, że tereny niezago-
spodarowane to tereny zapuszczone, pod śmietniska. 
Mamy przykład Dworku w Rudziczce, ruiny szpecącej 
i zagrażającej otoczeniu. Łatwo jest coś uznać za zaby-
tek, ale za tym muszą iść pieniądze, a gdy tych brak, 
to i sytuacja ruiny z roku na rok się pogarsza i szpeci.

Czując odpowiedzialność za przyszłość naszej 
Gminy i nie tylko, mam pewność, że uchwalenie obec-
nego Studium będzie służyło wszystkim mieszkań-
com, chociaż dokument ten będzie na pewno pod-
legał kolejnym modyfikacjom w przyszłych latach. 
Należy przypomnieć, że Studium jest dokumentem 
sporządzonym dla obszaru gminy i określającym 
w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne za-
sady gospodarowania, które kreują tę politykę. Należy 
do aktów prawa ogólnego, nie jest prawem miejsco-
wym. Na bazie Studium uchwala się Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Uchwalając ten dokument, dążymy przede 
wszystkim do modelowego, skutecznego rozwiązania 
problemu terenów pogórniczych, aby nie stały się zde-
gradowaną wyspą, a jednocześnie służyły wszystkim.

Gminy górnicze, naszą społeczność lokalną i spo-
łeczność szczególnie całego Śląska, czekają idące szyb-
kim krokiem duże zmiany, wręcz rewolucyjne, będące 
konsekwencją zakończenia eksploatacji górniczej i li-
kwidacji wielu kopalń i firm okołogórniczych na Śląsku. 
U nas już tego doświadczamy. Odgłosy tej pękającej 
konstrukcji było słychać dawno, obecnie stały się one 
faktem. Wszystkie gminy górnicze stoją przed ogrom-
nym wyzwaniem. Likwidacja kopalń to pozostawione 
hektary zdegradowanych, niezagospodarowanych 
terenów oraz likwidacja miejsc pracy. Dotychczas syci 
mieszkańcy gmin górniczych nie zdają sobie sprawy, 
że na te problemy nie są kompletnie przygotowani.

Świat znalazł się na zakręcie, a my nie jesteśmy 
zieloną wyspą. Tradycyjne myślenie musimy odsta-
wić do lamusa, co jeszcze nie do wszystkich dociera. 
Zmieniać się będzie w szybkim tempie nasz przemysł 
w kierunku nowych technologii nafaszerowanych au-
tomatyzacją, cyfryzacją i robotyzacją.

Dziś już działania, w ramach tzw. „Zielonego 
Ładu”, nie są jakąś bliżej nieokreśloną filozofią, ale 
wymogiem czasów, które cała cywilizacja musi przy-
jąć i do nich się dostosować. W obecnych działaniach 
już nie mówimy o restrukturyzacji, ale o transformacji, 

co jest związane z głęboką przemianą, zmianą naszego 
myślenia, jak i działań zmieniających istotnie ten tzw. 
„nasz dotychczasowy przemysł”, jak i przede wszystkim 
nasze zachowania, drastycznie ograniczyć nieokieł-
znany konsumpcjonizm. Oczywiście do stacji „normal-
ność” wszystkim będzie trudno powrócić, ale tego nie 
unikniemy. W ślad za Studium, równolegle opracowa-
liśmy (Gmina wspólnie z KSSE, SRK J.S.W. Innowacje) 
koncepcje rewitalizacji i transformacji terenów po byłej 
kopalni tak, aby w nasze tereny przemysłowe móc 
pchnąć „Nową energię” – i to energię przyjazną dla 
środowiska i mieszkańców. Bardzo liczymy na pozyska-
nie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Stosowne dokumenty złożono w odpowiednich 
instytucjach, aby móc skorzystać z Funduszu Sprawie-
dliwej Transformacji. Koncepcja ta oczywiście nie jest 
dokumentem zamkniętym i z czasem będzie uzupeł-
niana. Można się z nią zapoznać na stronie interne-
towej Gminy, ale też i wskazane jest wzięcie udziału 
w konsultacjach społecznych.

Chciałbym tutaj szczególnie podkreślić koniecz-
ność zmiany naszego myślenia. Mówimy o ekologii, 
a totalnie robimy co innego. To nie węgiel jest zagro-
żeniem dla obecnej cywilizacji, jeżeli chodzi o emisję 
CO2. Patrząc na hejty, religia ekologiczna jest nieto-
lerancyjna i fanatyczna. Przy nowych nośnikach ener-
gii, bez zmiany stylu życia, konsumpcji, będziemy się 
pchać w worek głębszy i bardziej zanieczyszczony niż 
ten obecny. Problem jest o wiele głębszy niż to, co 
się nam wmawia, jest totalnym oszukiwaniem całej 
cywilizacji i nie jest to tak naprawdę związane z wę-
glem. Bardzo wielu mieszkańców – i to przeważająca 
ilość – codziennie dojeżdża do pracy do odległych 
miast czy miejscowości, emitując potworne ilości CO2 
i innych gazów oraz tony pyłu, tracąc jednocześnie 
zdrowie w rosnących korkach drogowych i będąc 
jednocześnie uciążliwym również dla mieszkańców 
zamieszkujących w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

Oczywiście każdy chce zieleni, zdrowego środo-
wiska, ale tych, którym przyszło mieszkać i truć się 
przy rozbudowujących się szlakach drogowych, się 
nie dostrzega. Praca w pobliżu lub zdalna to wymóg 
czasów. Podobnie ze śmieciami i innymi odpadami. 
Potrafimy kupować bez opamiętania, ale problemy 
najlepiej podrzucić do następnej gminy, sąsiada. 
Śmieciary już po całej gminie jeżdżą praktycznie bez 
przerwy. To ogromne ilości zużytego paliwa (CO2), 
pyłu ze środków transportu. Czy w takim kierunku 
ma iść ochrona przyrody, rozwój i ludzka solidarność? 
Spalarnie można stawiać w centrum Wiednia, ale u nas 
to lepiej powiększać góry śmieci na składowiskach – 
niczym w trzecim świecie.

Przemysł ciężki przecież odszedł od nas już daw-
no, patrząc nie tylko na nasz region, ale i całą Polskę, 
a warunki środowiskowe i problemy ekologiczne 
itd. ekstremalnie się zwiększyły. Czy to nie daje nam 
dalej nic do myślenia?

To nie przemysł, który w ramach tzw. „Zielonego 
Ładu” będzie musiał spełniać jeszcze ostrzejsze rygory 
środowiskowe, będzie problemem, a niestety my – 
mieszkańcy – hołdujący stylowi życia tzw. cywilizacji 
zachodniej. Przykładem są Jastrzębskie Zakłady Re-
montowe, które już działają na terenie byłej kopalni 
„Krupiński”, a które jeżeli chodzi o środowisko, mogą 
być wzorem, jak można produkować, praktycznie 
bez emisyjnie, i być przyjaznym dla środowiska. 

Najwięcej groźnych gazów, substancji dla środo-
wiska i innych świństw, jakimi go karmimy, jest nasz 
styl życia. Ale te wszystkie problemy ciągle przemilcza-
my albo udajemy, że ich nie ma. U sąsiada, bliźniego 
źdźbło w oku widzimy, a belki w swoim nie dostrzega-
my. Ileż dziś w przestrzeni krąży fałszerstw, oszczerstw 
ludzi, którzy próbują za pomocą hejtu kształtować 
opinię niezorientowanych.

Smog czy śmieci z gospodarstw domowych, któ-
rych ilość rośnie w zastraszającym tempie (bo i „mar-
kety” rosną od dłuższego czasu jak grzyby po deszczu) 
i nie widać, aby pustoszały, to wg wielu normalność. 

Nikt nie mówi o rolnictwie, które wskutek stosowania 
ogromnej ilości szkodliwych środków chemicznych, 
zatruwa globalnie nie tylko nasze rzeki, ale nie jest 
obojętne dla najbliższego otoczenia. Nie inaczej lek-
komyślnie gospodarujemy wodą.

Teren po kopalni „Krupiński” jest częściowo zlo-
kalizowany w obrębie Cysterskich Parków Krajobrazo-
wych. Należy podkreślić, że są to w większości tereny 
będące własnością osób prywatnych, państwowych, 
lasów itd. Zagrożeniem dla tych Parków obecnie 
i w przyszłości nie będzie lekki przemysł oparty na no-
wych technologiach, jeżeli tam się w ogóle ulokuje, 
ale, niestety, budownictwo jednorodzinne, zajmują-
ce już największą ilość terenów, choćby ze względu 
na ilość produkowanych śmieci z gospodarstw domo-
wych czy smogu. Autostrada A1 przebiega przez parki 
i to jest OK, a planuje się następne drogi, bo nasze 
cacka przecież muszą się poruszać po dywanach. Na-
wet przejście na ogrzewanie na gaz nie poprawi nam 
warunków klimatycznych, bo kolejne samochody to 
również potężna ilość CO2 i innych związków. Elek-
tryczność trzeba wytworzyć, a bez CO2 to obecnie 
niemożliwe. Betonowanie, brukowanie placów z kolei 
osiągnęło i dalej osiąga apogeum. To bardzo duże za-
kłócenie w stosunkach wodnych. Nietrudno zauważyć, 
że dziś obok wielu domów i to należących do tych, co 
najmocniej krzyczą o ekologii – znajduje się nawet 
4 czy 5 samochodów. Nie trzeba wielkiej wyobraź-
ni, aby stwierdzić, że te cacka wydzielają codziennie 
potworne ilości CO2, pyłu i hałasu. Przecież każdy 
porusza się w drodze do pracy i z pracy czy dowożąc 
dzieci do szkół, nie mówiąc o innych bezsensownych 
przejazdach, bo wygoda u wielu zagościła na stałe. 
Jeżeli nie zaistnieje drastyczna obniżka częstotliwo-
ści poruszających się pojazdów, to nie osiągniemy 
nigdy wymaganego celu, a środowisko będzie dalej 
ulegać degradacji, bo to nie kopalnie czy przemysł są 
przyczyną, chociaż na nie najlepiej jest zwalić winę. 
To nie nowy przemysł zniszczy nasze lasy, środowi-
sko, ale „pseudoekologia”. Patrząc na suszecką hałdę, 
której rozbiórki Gmina nie dopuszcza, szczególnie ze 
względu na zagrożenie pyłem, który byłby emitowany 
przy rozbiórce, sytuacja obecnie wygląda, delikatnie 
mówiąc, nieciekawie, bo bez solidnego zagospodaro-
wania, będzie w przyszłości rodzić wielkie problemy 
i koszty.

Oczywiście wszyscy tolerują właścicieli quadów, 
zmotoryzowanych, którzy urządzają sobie na niej 
rajdy, unosząc w powietrze ogromne ilości pyłu, nie 
mówiąc o hałasie i CO2. Gdyby te pyły zsumować, to 
śmiem stwierdzić, że jest ich więcej niż by było przy 
rozbiórce. Tylko zagospodarowanie tej hałdy w kie-
runku gospodarczo-ekologicznym może zlikwidować 
ten proceder, gdyż żadne służby porządkowe sobie 
z tym nie poradzą, bo niedługo będą miały większe 
problemy z patologią, jaka będzie rosnąć, gdy nieste-
ty na Śląsku będą znikały kolejne kopalnie, a i firmy 
okołogórnicze.

Patologia będzie nieunikniona, gdy nie będzie 
nowych miejsc pracy i, oczywiście, ludzi odpowiednio 
wykształconych, potrafiących sprostać nowym tech-
nologiom. Środowisko również nie poprawi się, gdy 
nasze zachowania i przyzwyczajenia się nie zmienią. 
Planując przyszłość, musimy realnie te i inne uwarun-
kowania, w jakich się znajdujemy, brać pod uwagę. 
I o tym Gmina myśli w perspektywie przyszłości. 

Dziś w zglobalizowanym świecie musimy so-
bie zdawać sprawę, że przekształcenia – i to głębo-
kie – są nieuniknione, inaczej kolejnym pokoleniom 
zafundujemy przykrą przyszłość. Wygrają ci, którzy 
będą na każdym kroku oszczędzać energię, surowce 
i przyrodę.

Sama zmiana paliw może być bardziej nieko-
rzystna dla przyrody niż obecne. Przecież za parę lat 
dojdzie problem z utylizacją paneli, a wiatraki to po-
tworne ilości stali. A gdzie przesył energii, nowe sieci 
energetyczne itd.?

Z kolei największe oszczędności, jeżeli chodzi 
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Inwestycje w naszej gminie
Remonty cząstkowe dróg
Wciąż trwają remonty cząstkowe dróg w całej 

gminie. Dotychczas wykonano remont nawierzchni as-
faltowych w sołectwach: Suszec, Kryry i Mizerów. Wciąż 
trwają prace remontowe w pozostałych sołectwach. 

Fragment ul. Wiosennej w Suszcu gotowy
16.06.2021 r. zakończyły się prace związane 

z II etapem budowy fragmentu ul. Wiosennej. Ro-
boty wykonała Firma MARBUD Marek Dobosiewicz 
z Orzesza, a ich koszt wyniósł 29.691,76 zł.

Tor rowerowy na osiedlu w Suszcu
W dniu 17.06.2021 r. rozpoczęto wykonywanie 

prac związanych z powstaniem toru rowerowego 
na terenach przy ul. Piaskowej. Poprzedziło je spo-
tkanie z mieszkańcami osiedla i sołtysem – aby 
wyznaczyć najbardziej optymalny przebieg trasy. 
To kolejna inicjatywa mająca wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców osiedla.

o przyrodę, są na naszym talerzu i w transporcie. 
Zwierzęta, transport to ogromne ilości CO2 czy jesz-
cze gorszego gazu CH4. I tu uzyskanie pozytywnych 
efektów można osiągnąć najszybciej, ograniczając 
się. 

Aby to się mogło spełnić, o przyszłości musimy 
myśleć realnie, a nie dniem dzisiejszym. 

Oby na Śląsku kolejny raz w historii w wielu 
domach, tak jak to było dawniej, nie ziściło się stare 

Lampy solarne w Kobielicach i Suszcu
W rejonie skrzyżowania ul. Krzywej i Borowej 

w Kobielicach oraz przu ul. Piaskowej w Suszcu 
stanęły lampy solarne. Łączny koszt robót związanych 
z dostawą i montażem lamp wyniósł 26.322,00 zł.

Budowa i wyposażenie PSZOK-u w infrastruk-
turę techniczną

Po ogłoszeniu w kwietniu przetargu na budowę 
i wyposażenie PSZOK-u w infrastrukturę techniczną, 
do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty. Postępowanie 
wygrała Firma „OLAX” sp. z o.o. z Mikołowa za kwotę 
2.815.090,67 zł. W dniu 16.06.2021 r. nastąpiło prze-
kazanie placu budowy.

Unowocześniony plac zabaw w Mizerowie
Na placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mize-

rowie zamontowano nowe urządzenia. Stanęły tam: 
piramida linowa, bujak i urządzenie „komin podwój-
ny”. Wykonano także bezpieczną nawierzchnię żwi-

mądre przysłowie ludowe: „Na imieniny Macieja nie 
ma co włożyć do garnka”. Gdy zniknie górnictwo, to 
niestety może się ziścić.

Los przyszłych pokoleń waży się dziś. Nie sposób 
stwierdzić, że większość ludzi nie jest świadoma swo-
ich problemów, które niestety obecnie skumulowały 
się wielkim zagrożeniem. Przejdźmy te trudne czasy 
z godnością i sensem, nie dajmy się zwariować. Glo-
balizacja obecnie zawęża się do skracania łańcuchów 

rową. Dzięki temu dzieci mogą aktywniej spędzać 
czas na świeżym powietrzu przy remizo-świetlicy 
w Mizerowie.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej 
w Suszcu

Na tym placu zabaw ma stanąć wiata. Pra-
ce postępują do przodu. Dotychczas udało się 
utwardzić teren pod wiatę oraz dojście do furtki. 
Kolejne zadania będą realizowane w najbliższym 
czasie.

Boisko do siatkówki w Radostowicach
Mieszkańcy Radostowic zyskali nową atrakcję. 

Właśnie powstało tam piaskowe boisko do piłki siat-
kowej. Profesjonalne wykonanie i wyposażone w pe-
łen osprzęt, na pewno będzie stanowiło doskonałe 
rozwiązanie dla lubiących aktywność mieszkańców 
miejscowości.

Oprac. MP

dostaw, inwestowania w miejsca pracy w pobliżu 
miejsc zamieszkania, jak i zagospodarowywania 
wszystkich wytworzonych śmieci, tworzenia klastrów 
energetycznych w obrębie lokalnych społeczności. 

Przed nami wielkie wyzwania. Co do tego, że musi 
być inaczej – nie mam wątpliwości, ale to nie znaczy, 
że musi być gorzej. To kwestia tego, jak kto rozumie 
„normalność”. 

Wójt Marian Pawlas

Weź pieniądze i posadź las – ruszył nabór wniosków
Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej 

jakości, które nie zapewniają odpowiednich plo-
nów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten 
cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesia-
nie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane 
z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 
1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do 
rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup 
takich osób), którzy są właścicielami lub współwła-
ścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia 
lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc 
może otrzymać rolnik, któremu został nadany nu-
mer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów. Beneficjentami 
mogą być również jednostki samorządu terytorial-
nego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednora-
zowej, zryczałtowanej płatności, która ma zrekom-
pensować koszty wykonania zalesienia oraz jego 
ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. 
od tego czy sadzone będą drzewa liściaste czy igla-
ste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru 
sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 
8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych 
gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

- przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości 
od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

- przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest 
rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rol-
niczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć 
co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chy-
ba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie 
ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, 
do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono 

do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba 
posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporzą-
dzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego 
kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, 
należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie 
wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do 
zasady, powinny być położone poza obszarami Natura 
2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy 
krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego 
poddziałania należy składać do biur powiatowych 
Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je składać 
osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegółowe informacje na temat poddzia-
łania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” znajdują się stronie internetowej: 
www.arimr.gov.pl

ARiMR

Złóż wniosek o modernizację gospodarstwa
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wspar-

cie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, 
i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj-
mowała do 19 sierpnia 2021 r. 

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym ter-
minie nabory wniosków o przyznanie pomocy do-
tyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój 
produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka 
krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mię-
snego (obszar C), a także obszaru związanego z ra-
cjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem 
innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwięk-
szeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz 
nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) 
– 500 tys. zł;

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) 
– 500 tys. zł;

- racjonalizacja technologii produkcji, wprowa-
dzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwięk-
szenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub 
zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) 
– 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji nie-
związanych bezpośrednio z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem 
lub budową, lub modernizacją magazynów pasz-
owych w gospodarstwach maksymalna wysokość 
pomocy wynosi – 200 tys. zł;

- nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyzna-
wana w postaci dofinansowania wydatków przezna-

czonych na realizację danej inwestycji. Standardowo 
wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody 
rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom 
dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upo-
ważnioną osobę w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również 
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty 
Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania 
pomocy i dokumentach potrzebnych do ubie-
gania się o wsparcie na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.
arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – 
tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych 
w placówkach ARiMR. 

ARiMR
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Kronika policyjna
Nietrzeźwi na drogach – mimo zakazów
Pszczyńscy policjanci zatrzymali dwóch kieru-

jących samochodami i jednego rowerzystę, którzy 
zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu. 
O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Pomimo licznych akcji i kampanii społecznych, 
nadal zdarzają się kierowcy, którzy decydują się na jaz-
dę na „podwójnym gazie”. Na początku czerwca po-
licjanci Ruchu Drogowego zatrzymali dwóch takich 
kierujących samochodami oraz jednego rowerzystę. 

- Kierujący będący pod wpływem alkoholu (bez 
względu na pojazd, jakim się porusza) stanowi czasem 
śmiertelne zagrożenie na drodze. Zatrzymanie upraw-
nień do kierowania, zakaz prowadzenia pojazdów, kara 
pozbawienia wolności i grzywna to dopiero początek 
tak nieodpowiedzialnego zachowania – zaznaczają 
policjanci. 

Od początku roku do końca kwietnia na terenie 
naszego powiatu doszło do 10 zdarzeń drogowych 

z udziałem nietrzeźwych kierujących, a także do 
wypadku, w którym dwie osoby odniosły poważne 
uszkodzenia ciała. 

- Już od dekady przypominamy „Nie reagujesz 
– akceptujesz”. Pamiętajmy o tym przede wszystkim 
teraz, gdy pogoda za oknem się poprawia, a pande-
miczne obostrzenia luzują. Dbajmy wspólnie o bez-
pieczeństwo nasze i naszych bliskich – przypominają 
mundurowi.

Nowe regulacje w ruchu drogowym
Od 1 czerwca 2021 roku obowiązują nowe 

regulacje w ruchu drogowym. Zmiany te są na-
prawdę istotne z punktu widzenia nowych praw 
i obowiązków uczestników ruchu. Dotyczą za-
równo kierujących, jak i pieszych. Nowe przepisy 
dokładnie precyzują również wzajemną relację 
pomiędzy kierującym a pieszym przechodzącym 
przez jezdnię. 

Najważniejsze zasady zawarte w nowych prze-
pisach:

- pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem 
(nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przej-
ście dla pieszych,

- zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub 
innych urządzeń elektronicznych w sposób, który mo-
że ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni 
podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście 
dla pieszych lub jezdnię,

- na drogach ekspresowych i autostradach kieru-
jący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej 
odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej 
w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się 
porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co 
najmniej 60 m),

- w obszarze zabudowanym przez całą dobę obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba 
że znaki drogowe stanowią inaczej.

Nowa Energia. Suszec.
Wraz ze zmianami w naszej gminie, wynikającymi 

z zamknięcia kopalni, powstała koncepcja rewitalizacji 
tych terenów. Czterech partnerów: Gmina Suszec, JSW 
Innowacje S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A. oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
stworzyły projekt, który ma zmienić oblicze Suszca. 
Jak czytamy na stronie projektu:

„Gminę i jej społeczność lokalną czekają idące 
szybkim krokiem duże zmiany. Zmiany będące konse-
kwencją decyzji o zakończeniu eksploatacji górniczej, 
a w następstwie rozpoczęcie procesu likwidacji Kopalni 
Węgla Kamiennego „Krupiński”. Decyzja zapada w prze-
ciągu krótkiego czasu. Rozpoczyna się nowy rozdział. 
Rozdział ten oznacza dla mieszkańców niepewność. 
Coś ważnego w ich poukładanym − w szczególności 
zawodowym życiu − miało się skończyć. Symbol ko-
palni, matki żywicielki, odbierany jako ostoi życia dla 
wielu rodzin, legł w gruzach. Bo przecież kopalnia miała 
trwać i nic się miało nie zmienić. Dla wielu miała ona być 
jedyną przystanią zawodową, wypracowaniem trwałej 
emerytury, pokierowaniem w jej stronę swoich dzieci 
oraz opowiadaniem wnukom o ciężkiej i trudnej pracy 
górnika, dającej jednak osobistą satysfakcję. I w tym 
nowym otoczeniu – jakie będzie „jutro” Gminy Suszec?

Owe „jutro” − już bez węgla, postanowiły nakreślić 
w Koncepcji dla Gminy Suszec cztery podmioty, działa-
jące w oparciu o wspólne porozumienie. Są to: Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa S.A. − ostatni z właścicieli kopalni, 
który prowadził eksploatację wydobycia węgla, Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. − obecny właściciel likwi-
dowanego zakładu, Gmina Suszec − na terenie której 
administracyjnie znajduje się likwidowana kopalnia oraz 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., spółka, 
która wielokrotnie od niemal 25 lat skutecznie włącza 
się w proces transformacji województwa śląskiego. JSW 
S.A. wytypowała jako swojego rzeczywistego następcę 
do prac zespołu − Jastrzębską Spółkę Węglową Inno-
wacje S.A., swoją spółkę zależną, która uczestniczyła 
w pracach i w dokumentach Porozumienia.

Dla przyjętych założeń restrukturyzacji i trans-
formacji przedstawionych w niniejszym opracowa-
niu dobór pierwszych partnerów przedsięwzięcia był 
przedmiotem kluczowym. Taki dobór pozwala bo-
wiem przedstawić podejście, które uwzględnia interes 
wszystkich stron otoczenia: zarówno mieszkańców, 
jak i przedstawicieli samorządu oraz biznesu. Zapro-
ponowane rozwiązania, wg koncepcji autorów, są 
zgodne z założeniami wspólnych polityk: wojewódz-
twa śląskiego, krajowych oraz Unii Europejskiej, która 
w ramach programu pod nazwą Europejski Zielony 
Ład (EU Green Deal) określiła nowe wyzwania, jakie 
stoją przed społeczeństwami wspólnoty. Ideą jest tu 
łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych 
szeroko zakrojonej oraz koniecznej do przeprowadze-

nia transformacji, będącej efektem wejścia nowych 
technologii, które rewolucjonizują podejście do branży 
energetycznej. „Koncepcja rewitalizacji i transforma-
cji obszarów wpływu likwidowanej KWK Krupiński 
w Gminie górniczej Suszec” ustanawia spójność po-
dejścia z zewnętrznymi założeniami. Rozwiązania są 
efektem żmudnej analizy stanu faktycznego i pró-
bą zidentyfikowania czynników, które należy wziąć 
pod uwagę przy formułowaniu przyszłych kierunków 
działań i projektów w Gminie.

Koncepcja nakreśla wstępną wizję zagospodaro-
wania obszarów zlokalizowanych na terenie likwido-
wanej kopalni, które to tereny muszą przejść proces 
rewitalizacji i transformacji w nadchodzących latach. 
Wszelkie propozycje programowe są koncepcjami 
otwartymi, chłonnymi na ich ubogacenie. Punktem 
wyjścia przy dokonanych założeniach, co do przy-
szłych rozwiązań, będzie jakość gruntów, z ewentu-
alnie pozostawionymi budynkami, jako obiektami 
kubaturowymi oraz koniecznych do funkcjonowania 
obecnego budowli, z alternatywami ich modyfikacji. 
Przygotowana Koncepcja, w bazowym założeniu, ma 
angażować nie tylko firmy i podmioty prawne, ale tak-
że pojedynczego mieszkańca gminy do współpracy 
przy tworzeniu nowego charakteru gminy, dając szan-
sę przekwalifikowania siebie, a co za tym idzie zmiany 
zawodu na inny. Proces ten będzie długi i musi być 
prowadzony tak, by obawy mieszkańców były możli-
wie najmniej negatywnym czynnikiem przy podejmo-
waniu nowych, zbiorowych decyzji w Gminie Suszec.”

Rozpoczęcie realizacji koncepcji uzależnione 
jest od wielu czynników, tak finansowych, jak i or-
ganizacyjnych oraz prawnych. Horyzont czasowy 
przedsięwzięcia określa się na ok 10 -15 lat, tempo 
wdrożenia oraz realizacji uzależnione jest zarówno od 
momentu samego rozpoczęcia, jak i skali dalszych po-
dejmowanych działań. Wskazane kierunki pozwalają 
realizować koncepcję wielotorowo, z różnymi rozwią-
zaniami dla konkretnych obszarów, z wyodrębnianiem 
różnych, niezależnie finansowanych podprojektów, 
ale przy zachowaniu spójności całości.

Co obejmuje koncepcja?
Istotą proponowanych działań rewitalizacyjnych 

i transformacyjnych jest docelowe wykreowanie pre-
stiżowej i rozpoznawalnej przestrzeni spełniających 
potrzeby oraz wymagania zróżnicowanych inte-
resariuszy.

Koncepcja zakłada funkcjonalny rozwój i transfor-
mację każdego ze zdefiniowanych obszarów wpływu 
działalności kopalni. Kluczowe rozwiązania i czynniki 
koncepcji dla poszczególnych obszarów to:

- Hałda „Ekstremum”,
- Farma fotowoltaiczna „Ogniwo”,
- Park przemysłowy „Impet”,
- Park usługowo-przemysłowy „Profit”,
- Osiedle „Solar”.
W swoich rozwiązaniach Nowa Energia. Suszec. 

proponuje dodatkowo m.in.:
- realizację drugiego wiaduktu kolejowego, alter-

natywnego dla istniejącego,
- realizację dwóch Miejsc Obsługi Parkujących 

Samochodów,
- realizację nowej infrastruktury technicznej i ukła-

dów drogowych,
- modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków.
Teren, na którym mają się toczyć zmiany, został 

podzielony na kilka obszarów. Obszar I to hałda, która 
ma powierzchnię ok. 94 ha, obszar II to Ciek Branicki 
(powierzchnia ok. 36 ha), obszar III obejmuje Zakład 
Główny Kopalni (ok. 70 ha), obszar IV to rejon ul. Pia-
skowej (ok. 18,5 ha), a obszar V wyznaczono w rejonie 
ul. Woszczyckiej (ok. 11,8 ha). Każdy z tych terenów 
ma być atrakcyjny i pożyteczny dla mieszkańców. 
Koncepcja zmiany hałdy w Hałdę Ekstremum, obej-
muje m.in. stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej 
oraz możliwość zagospodarowania hałdy w kierunku 
elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła ener-
gii. Przy Cieku Branickim mogłaby zaś powstać farma 
fotowoltaiczna. W koncepcji znalazły się również dwa 
parki – park przemysłowy oraz park usługowo-prze-
mysłowy (zakładający powstanie nieuciążliwych za-
kładów produkcyjnych i usługowych). Zaplanowano 
także, że w okolicy ul. Woszczyckiej mogłoby powstać 
osiedle w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. 

Koncepcje i wizualizacje robią wielkie wrażenie 
i z pewnością przyniosłyby wiele korzyści naszej gmi-
nie i samej miejscowości. Jak i w jakim tempie będą 
realizowane – zależy od wielu czynników. Należy mieć 
nadzieję, że te piękne plany uda się zrealizować, a Su-
szec stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem 
– do mieszkania, wypoczynku, inwestowania i prowa-
dzenia biznesu.

Z pełną koncepcją zmian można zapoznać się 
na stronie: www.nowaenergia.suszec.pl

Oprac. Monika Panfil
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Wprowadzenie zmian było niezbędne ze względu 
na postęp technologiczny i wszechobecne smartfo-
ny, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy 
jeszcze większą uwagę przywiązywać do tego, co dzie-
je się na jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przej-
ścia. W związku ze statystykami tragicznych wydarzeń 
na przejściach dla pieszych, nowe obowiązki zostały 
nałożone zarówno na kierujących, jak i na pieszych. 

- Nowe przepisy wprowadzają bardzo istotne zmia-
ny. Apelujemy zatem o zapoznanie się z nowymi regula-
cjami i stosowanie ich w codziennej rzeczywistości. Cel, 
jaki był zakładany przy ich wprowadzeniu, jest oczywisty: 
poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych – apelują 
policjanci.

- Pamiętajmy, że to bezpieczeństwo na drodze 
w największym stopniu zależy od nas samych – mówią 
mundurowi.

Nie daj się oszukać!
Zachowajmy szczególną ostrożność w związku 

z próbami oszustw metodą „na policjanta”. Róż-
norodność technik, jakimi posługują się oszuści 
ciągle się powiększa. Apelujemy o zachowanie 
szczególnej ostrożności.

W maju pszczyńscy policjanci uzyskali informację, 
iż oszuści działają metodą „na policjanta” w powiecie 
pszczyńskim. Niestety obecnie mundurowi Komen-
dy Powiatowej Policji w Pszczynie prowadzą szereg 
spraw, które polegają na oszustwach. Wachlarz me-
tod, jakimi posługują się osoby, które chcą uzyskać 
dane osobowe lub bezpośrednio środki pieniężne, 
jest bardzo bogaty. Oszuści stosują między innymi 
sposób „na wnuczka”, „na policjanta”. Coraz częściej 
dochodzi także do oszustw za pośrednictwem por-
tali sprzedażowych. Potencjalni kupcy kontaktują się 
telefonicznie albo za pośrednictwem komunikatorów 
i dążą do uzyskania numeru karty płatniczej i niezbęd-
nych danych do „wyczyszczenia” konta sprzedawcy. 
Ostatnio pokrzywdzoną w tego typu oszustwie została 
seniorka z Pszczyny. W tej sprawie już wykonywane 
są wszystkie czynności, mające na celu zatrzymania 
sprawcy. Zachowajmy jednak czujność. Osoby, które 
telefonują, są bardzo wiarygodne. Zamieszczone na-
granie audio jest autentyczną – na szczęście nieudaną 
dla oszusta – próbą pozyskania danych osobowych, 
loginu i hasła do bankowości internetowej. Oszust 
rozpoczyna od wprowadzenia nas w klimat zagro-
żenia, jakie może nas spotkać. Opowiada fikcyjną hi-
storyjkę, aż wreszcie tłumaczy, że dzwoni dla naszego 

dobra. Z każdą sekundą rozmowy usiłuje budować 
zaufanie. W przypadku prośby o oddzwonienie oszust 
denerwuje się, wywiera na rozmówcy presję czasu. 
Nie daje chwili na zastanowienie się czy sprawdzenie 
informacji o dzwoniącym. Osoby te są bezwzględne — 
umiejętnie manipulują. Przestępcy są do tego stopnia 
bezczelni, iż grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli 
ich rozmówca nie będzie współpracował. 

Tylko podczas przedpołudnia, 20 maja br., oficer 
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie ode-
brał kilka telefonów od seniorów naszego powiatu 
o próbie oszustwa. Sposób działania sprawców jest 
podobny. Osoby, które telefonują do osób starszych, 
podają się za policjanta. Następnie proszą o podanie 
danych osobowych, numeru Pesel, serii i numeru do-
wodu osobistego. „Fałszywy funkcjonariusz” podaje 
często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, 
prosi, aby nie przerywać rozmowy telefonicznej. Gdy 
oszustowi wydaje się, że jest blisko realizacji zamie-
rzonego celu, umawia się wieczorem celem odbioru 
gotówki bądź danych do bankowości internetowej. 
Osoby te są bezwzględne — umiejętnie manipulują 
rozmową tak, by uzyskać, jak najwięcej informacji i wy-
korzystać starsze osoby. Zdarza się, że przestępcy są 
do tego stopnia bezczelni, iż grożą konsekwencjami 
prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpra-
cował. Na szczęście tym razem im się nie udało, ale 
pamiętajmy, aby nie tracić czujności. Apelujemy, aby 
ostrzec osoby starsze z naszego otoczenia. Pamiętaj-
my! Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie gotówki, 
czy udział w „tajnych akcjach”.

Każdy niepokojący telefon, gdy podejrzewamy, 
że może to być próba oszustwa, prosimy zgłaszać 
na Policję pod nr tel 47 85 522 00 albo 112.

Nowe numery telefonu na policję
Jeszcze tylko do końca czerwca można bę-

dzie dodzwonić się na stare numery telefoniczne 
wszystkich jednostek Policji w całym kraju. O zmia-
nach informujemy od ponad roku, a jak wynika 
z przeprowadzonych analiz, nadal dziennie przyj-
mujemy ponad 6 tysięcy połączeń poprzez starą 
numerację. Od 1 lipca będzie można skontaktować 
się z nami telefonicznie jedynie wybierając prefiks 
MSWiA – 47 i numer wewnętrzny danej komendy, 
używany do tej pory wyłącznie w wewnętrznej sie-
ci resortowej. Zmianie nie ulega numer alarmowy 
112.

W związku z wdrożeniem w całym kraju 

jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy 
prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, ponad 
rok temu doszło do kompleksowej zmiany sposobu 
wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonar-
nych telefonów resortowych podległych Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer 
kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, 
wybierany zamiast do tej pory używanego numeru 
kierunkowego w poszczególnych geograficznych stre-
fach numeracyjnych – w przypadku województwa 
śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same 
numery do poszczególnych komend przy połącze-
niach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno 
stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identycz-
ne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej 
sieci resortowej.

Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej 
do jednostki policji, należało znać tzw. prefiks miejski, 
czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny 
telefonu. Dla KWP w Katowicach prefiks miejski, to 
„32 200”. Aby wykonać połączenie do centrali KWP 
w Katowicach należało więc z sieci miejskiej wybrać 
numer 32 200 2222, zaś z wewnętrznej sieci resorto-
wej 851 2222. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer 
miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tymi 
dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 
47 851 2222.

Taki też numer (w zależności od operatorów z pre-
fiksem międzynarodowym – dla Polski +48), będzie 
widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do któ-
rych zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów 
resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas 
nieznany numer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie 
prefiksem, jakim posługują się wszystkie służby pod-
ległe MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie 
należy obawiać się ich odbierania.

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFO-
NÓW OD 1 LIPCA 2021 ROKU BĘDĄ NIEAKTYWNE.

Nowe numery do poszczególnych jednostek ślą-
skiego garnizonu policji znajdują się np. na stronie in-
ternetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na stronach 
komend miejskich i powiatowych, a także na stronach 
BIP tych jednostek w zakładkach o danych teleadre-
sowych. 

Kontakt do Komendy w Pszczynie:
Centrala:
Telefon: 47 85 522 00

KPP Pszczyna

Gmina ma swoją odznakę
Najbardziej zasłużeni dla naszej gminy mogą 

otrzymać Odznakę Honorową Gminy Suszec. Jest 
to okrągły medal, wykonany z metalu o barwie 
złocistej, z nałożonym na stronę licową barwnym, 
emaliowanym wizerunkiem herbu Gminy. Na drugiej 
stronie medalu znajduje się imię i nazwisko osoby 
wyróżnionej. Odznaka Honorowa Gminy jest lokal-
nym wyróżnieniem za szczególne zasługi oddane 
Gminie Suszec. Może być ona przyznawana osobom 
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom orga-
nizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
które całokształtem swojej działalności społecznej, 
publicznej lub zawodowej, względnie realizacją swo-
ich działań w sposób wyjątkowy przyczyniły się do 
rozwoju Gminy Suszec.

Obszarami, w jakich Odznaka może być przy-
znawana, są:

1) działalność samorządowa,
2) działalność społeczna,
3) działalność kulturalna,
4) działalność edukacyjna i naukowa,
5) działalność sportowa,
6) działalność na rzecz ochrony zdrowia,
7) działalność gospodarcza,
8) promocja gminy.
Co ważne, odznakę można otrzymać tylko jeden 

raz. Wnioski o przyznanie Odznaki mogą zgłaszać: 
Wójt Gminy Suszec, Rada Gminy Suszec, komisje Rady 
Gminy Suszec, rady sołeckie, organizacje społeczne, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie gminy Suszec, grupy liczące co najmniej 
50 mieszkańców gminy, mających pełną zdolność 
do czynności prawnych. 

Wnioski o przyznanie Odznaki składa się do 
Przewodniczącego Rady Gminy Suszec, a ten prze-
kazuje je do Komisji Odznaki, która sprawdza wnio-
sek pod względem formalnym, bada jego zasadność 
i opiniuje. W skład Komisji Odznaki wchodzą: Prze-
wodniczący Rady Gminy Suszec, Przewodniczący 
wszystkich stałych komisji Rady Gminy Suszec oraz 
Wójt Gminy Suszec. 

Odznakę wręcza się na sesjach Rady Gminy Su-
szec, na uroczystościach o charakterze państwowym 
oraz na uroczystościach lokalnych, rocznicowych 
i branżowych, a jej wręczenia dokonuje Wójt Gminy 
Suszec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Suszec 
lub osoby przez nich upoważnione.

 Odznaka jest ważną formą wyrażenia uzna-
nia za działania na rzecz rozwoju gminy. Z pewno-
ścią będzie noszona przez nagrodzonych z dumą 
i szacunkiem.

Oprac. MP
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Uchwała antysmogowa w praktyce
Od 1 września 2017 r. na terenie wojewódz-

twa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
zwana „uchwałą antysmogową”. 

Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające 
wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 
1 września 2017 roku, powinny zostać wymienione 
zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej 
terminami. Wiele osób zastanawia się, kiedy należy 
wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające 

ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł), 
powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wie-
ku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na pod-
stawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do 
odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisa-
mi 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

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2021

Zmiany w programie „Czyste powietrze”
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko 
do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 
2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Po-
nadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększe-
nie obecnych progów dochodowych uprawniają-
cych do podwyższonego poziomu dofinansowania, 
czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach 

programu „Czyste Powietrze” jest możliwy 
tylko do 31 grudnia 2021 r.

2. Okres przejściowy do końca roku 2021 zwią-
zany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie 
przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą 
wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują 
kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli 
ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie 
dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do 

programu).
3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod wa-

runkiem:
1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmu-

jącego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 

31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożo-

nych przed datą wejścia w życie zmian w programie 
(planowane od 1 lipca 2021 r.).

4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można 
otrzymać dotacji na zakup kotła węglowe-
go w programie „Czyste Powietrze”.

5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
1) Wytyczne Komisji Europejskiej,
2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Pol-

skiego Ładu,
3) Obowiązujące uchwały antysmogowe w po-

szczególnych województwach, które nakazują wy-
mianę starych kotłów węglowych i ograniczają 

możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w dru-

giej części programu (podwyższony poziom do-
finansowania)

1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów do-
chodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop 
Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z pod-
wyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym 
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg do-
chodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, 
czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg do-
chodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. naj-
niższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 
164 zł więcej niż obecnie).

4. Planuje się, że podwyższenie progów 
dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 
2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich 
zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Gmina Suszec

System naczyń połączonych
Pierwsza część projektu „Kulturalne Wydoby-

cie 2.0” dobiegła końca, ale… to dopiero początek 
zmian!

O jakich zmianach mowa? – Przede wszystkim pra-
cujemy nad dostępnością naszej oferty dla wszystkich 
mieszkańców i mieszkanek gminy – mówi Katarzyna 
Krzempek, dyrektor GOK. – Chcemy, aby bez pro-
blemów z naszych działań mogły korzystać również 
osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia czy udo-
godnień. Tych osób wciąż jest u nas bardzo mało i chce-
my to zmienić! 

Co GOK robi w tym kierunku? – Na dobry po-
czątek zapytaliśmy społeczność naszej gminy o to, jak 
postrzega temat osób ze szczególnymi potrzebami, 
ale też ogólnie o najpilniejsze potrzeby społeczno-kul-
turalne ludzi – informuje koordynatorka projektu, 
Agnieszka Zielonka-Mitura. – Zorganizowaliśmy 
spotkania w różnych sołectwach gminy, odbyliśmy też 
trochę indywidualnych rozmów i z nich wyłoniły się róż-
ne ciekawe wnioski. Niektóre z nich przewidywaliśmy, 
a niektóre nieco nas zaskoczyły – dodaje. 

Badania przeprowadzali badacze z Instytutu 
Korfantego w Katowicach przy wsparciu zespołu 
z GOK. Z zebranego materiału powstał raport, który 
można znaleźć na stronie www.kulturasuszec.pl 
w informacji o Kulturalnym Wydobyciu. Dla wyników 
spotkań można znaleźć wspólny mianownik.

Po pierwsze, osoby biorące udział w badaniu 
wyraźnie dostrzegły zróżnicowanie społeczeństwa 
oraz to, że często osoby starsze, samotne, z nie-
pełnosprawnościami, a czasem także ich rodzice 
i opiekunowie powinni otrzymać dodatkowe wspar-
cie, aby w ogóle mieć możliwość udziału w życiu 

społeczno-kulturalnym gminy. Czasem jest to kwestia 
pomocy w transporcie, innym razem zapewnienia 
na przykład tłumacza języka migowego czy opieki 
dla osób zależnych, aby ich rodzice czy opiekunowie 
mogli się spotkać, ale też znaleźć chwilę dla siebie.

Po drugie, nasza gminna społeczność zauwa-
żyła wyraźną potrzebę włączania w życie publiczne 
i integrowania się mieszkańców i mieszkanek gminy, 
a doskonałym narzędziem są tutaj kultura i sport.

Po trzecie, docenione zostały relacje sąsiedzkie, 
ale też działające na terenie gminy organizacje i insty-
tucje, które zmierzają w coraz to lepszym i bardziej 
nowoczesnym kierunku, tworząc system naczyń po-
łączonych. Podkreślone zostało, że prawdziwą war-
tością jest współpraca i to właśnie dzięki niej można 
osiągnąć najwięcej.

Po czwarte, zarówno w GOK, jak i w innych miej-
scach istnieje wyraźna potrzeba komunikowania 
tego, czy dane wydarzenia mają dodatkowe udogod-
nienia i czy są kierowane do szerokiej publiczności, 
w tym również do osób z niepełnosprawnościami, 
seniorów, rodziców z małymi dziećmi itp.

A czego najbardziej brakuje? Spotkań! Bez 
względu na przedział wiekowy, stopień sprawno-
ści czy sytuację rodzinną wszystkie osoby biorące 

udział w badaniu wskazały na potrzebę bezpośred-
nich kontaktów z innymi ludźmi, rozmów, wspólnych 
przeżyć. Mniejsze znaczenie ma tutaj tematyka tych 
działań, a większe – możliwość obcowania z drugim 
człowiekiem w możliwie jak najmniejszym zakresie 
reżimu sanitarnego.

Po przeprowadzeniu badań ogłoszony został 
konkurs na najciekawsze pomysły społeczno-kultu-
ralne, do którego spłynęły bardzo ciekawe propozy-
cje działań. – Realizacja pomysłów odbędzie się pomię-
dzy lipcem a listopadem. Będą to ciekawe, nowatorskie 
i włączające szeroką grupę osób działania. Mamy na-
dzieję, że spodobają się gminnej społeczności, bo ich 
pomysłodawcy włożyli w te pomysły mnóstwo serca! 
– komentuje Agnieszka Zielonka-Mitura. Zapowiedź 
działań znajduje się na stronie internetowej GOK, 
a szczegóły będą się tam pojawiały w miarę realizacji 
pomysłów.

„Kulturalne Wydobycie 2.0” jest realizowane 
przez suszecki GOK dzięki wsparciu z programu 
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne” w ramach dofinansowania ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

(azm)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”
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Pandemia i jej wpływ na dzieci

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przedłużająca się pandemia, izolacja, zdalna 
edukacja – negatywnie odbiły się na wszystkich. 
Jak wynika z badania „Zdalne nauczanie a adapta-
cja do warunków społecznych w czasie epidemii 
koronawirusa”, przeprowadzonego w 34 szkołach 
w całej Polsce, zarówno nauczyciele, rodzice, jak 
i uczniowie odczuli skutki przedłużającej się izola-
cji. Autorzy raportu wskazują, że wśród wskazanych 
grup widoczne są wyraźne symptomy nadużywania 
mediów cyfrowych. Przemęczenie, przeładowanie 
informacjami, niechęć do korzystania z komputera 
i internetu oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego 
używania technologii informacyjno-komunikacyj-
nych to najczęściej występujące objawy zmęczenia 
cyfrowego. Co ważne, prawie jedna trzecia uczniów 
biorących udział w badaniu często lub cały czas od-
czuwała smutek, samotność oraz przygnębienie. 
Zwrócono także uwagę, że zbyt częste używanie 
cyfrowych narzędzi ekranowych (smartfon, tablet, 
laptop, komputer) negatywnie wpływa na kondy-
cję zdrowia psychicznego i fizycznego. Autorzy ba-
dania zaznaczają: „Prowadzone przez nas badania 
jasno wskazują, że czas edukacji zdalnej jest czasem 
trudnym, nie tylko ze względu na nową formułę pro-
wadzonych zajęć, ale przede wszystkim z powodu 
cyfrowego przemęczenia. Wydłużony czas ekranowy, 
przeładowanie informacjami, jak również izolacja od 
kolegów i koleżanek mogą obniżać samopoczucie 
psychiczne i fizyczne badanych osób.”

Niepokojące są również wnioski badania rela-
cji uczniów, rodziców i nauczycieli w tym okresie. 
Jak możemy przeczytać w raporcie: „ponad połowa 
uczniów uważa, że ich kontakty rówieśnicze w kla-
sie przed pandemią były lepsze; co piąty uczeń ma 
poczucie, że relacje z wychowawcą/wychowawczy-
nią były lepsze przed pandemią; nauczyciele często 
wskazują, że tęsknią za bezpośrednimi interakcjami 
z uczniami, a ich relacje osobiste/domowe pogor-
szyły się wskutek pracy w trybie zdalnym”. Dwa naj-
istotniejsze obszary, które mogły zostać poważnie 
zmodyfikowane w wyniku edukacji realizowanej 

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt 
rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do 
programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?
Składanie wniosków będzie odbywać się tylko 

w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zauto-
matyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, 
którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/zarządca bu-
dynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW, będzie zobowiązany złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Deklaracja będzie zawierać takie informacje, jak: 
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarząd-
cy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu 
właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres e-mail 
(opcjonalnie). 

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spala-
nia paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 

zdalnie, to więzi rówieśnicze wewnątrz zespołów 
klasowych oraz relacje nauczyciel-uczeń. Jeden 
z głównych wątków, które pojawiły się – i to nie tylko 
w odpowiedziach nauczycielek i nauczycieli przy py-
taniu o tęsknotę – to relacja. Odpowiadający mówili 
m.in. o potrzebie kontaktu niezapośredniczonego 
medialnie, opisywanego często jako „normalny”, 
w opozycji do obecnego – „wirtualnego”. Nauczyciele 
wskazywali na potrzebę reagowania na zachowa-
nia uczniów, dyskusje, wchodzenia w interakcje. To 
wszystko zostało ograniczone i negatywnie wpłynęło 
na jakość życia i samopoczucie badanych. Jak można 
przypuszczać, długotrwałe pozostawanie w trybie 
edukacji zdalnej oraz brak odpowiedniego kontaktu 
z nauczycielami, rówieśnikami w szkole, będzie prze-
kładał się jeszcze przez długi czas na kondycję psy-
chiczną – rodziców, dzieci i nauczycieli. Z pewnością 
trzeba pochylić się nad tym problemem i uważniej 
przyjrzeć się dzieciom – ich zachowaniom, sposobom 
odreagowywania stresu, ich samopoczuciu.

Pomocy można szukać na przykład w poradni 
psychologicznej. Od 1 kwietnia w naszym powiecie 
działa taka placówka. Co więcej, posiada ona kontrakt 
NFZ. Z usługi psychologicznych dla dzieci i młodzieży 
można korzystać w pszczyńskiej poradni Błękitnego 
Krzyża.

- Jest to pierwsza placówka medyczna oferują-
ca pomoc psychologiczną ze środków NFZ na terenie 
naszego powiatu. To kierunek, który jest bardzo po-
trzebny i mam nadzieję, że przybliży nas także do tego, 
że na terenie powiatu pszczyńskiego powstanie finan-
sowana przez NFZ poradnia psychiatryczna dla dzieci 
i młodzieży. Dlatego wspieramy te działania – mówi 
Barbara Bandoła, starosta powiatu pszczyńskiego.

Jak zapewniają włodarze powiatu, w najbliż-
szych tygodniach poradnia skupi się przede wszyst-
kim na rozwiązywaniu problemów wynikających 
z przedłużającej się izolacji, a następnie na regularnej 
psychoterapii dzieci i ich rodzin. Kolejnym krokiem 
będzie start w konkursie NFZ na prowadzenie po-
radni psychiatrycznej.

poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniej-
sza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana 
będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy 
składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim 
samym trybie.

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną re-
dukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich 
na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wy-
płatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–
2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, 
co oznacza oszczędności dla budżetu państwa 

2021 r., należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla 
nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione 
po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 
14 dni od jego uruchomienia.

Deklarację będzie można złożyć w formie elek-
tronicznej, czyli przez internet na stronie www. zone.
gunb.gov.pl (naciśnij na stronie głównej: złóż de-
klarację, wypełnij ją i wyślij). Do złożenia deklaracji 
elektronicznej trzeba posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny. Deklarację będzie można 
złożyć również w formie papierowej we właściwym 
dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub 
listownie. Wzór deklaracji w formie papierowej znaj-
duje się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl/doku-
menty-do-pobrania/

Celem zbierania informacji o budynkach jest 
stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której 
organem prowadzącym jest powiat pszczyński, działa 
w strukturze oświatowej, nie medycznej. Współpracuje 
ściśle ze szkołami, zajmuje się procesem wspomagania 
nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi zaburzonymi 
w różnych dziecinach, diagnozowaniem i wydawaniem 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza 
poradnia będzie współpracować z poradnią Śląskiej 
Fundacji Błękitny Krzyż, świadczącą usługi medyczne 
w ramach kontraktu z NFZ - dodaje starosta.

Pszczyńska Poradnia Psychologiczna dla 
Dzieci i Młodzieży Fundacji Błękitny Krzyż przy 
Paderewskiego 3 jest przygotowana do udziela-
nia pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży 
do 18 lat (lub 25 lat w przypadku młodzieży uczącej 
się). Rejestracja możliwa jest w godzinach 8.00-16.00 
od poniedziałku do piątku. 

Zadania poradni to wsparcie psychologiczne, 
pedagogiczne i psychoterapeutyczne. W poradniach 
można uzyskać pomoc w związku z doświadczaniem 
przez dzieci i młodzież:

- lęków,
- zmian nastroju, 
- zachowań autodestrukcyjnych (agresja prze-

ciwko sobie),
- trudności w przeżywaniu emocji,
- zaburzeń zachowania,
- obniżonego nastroju.
Rejestracja możliwa jest telefonicznie pod nu-

merem: 515 804 156
- Nie ma rejonizacji. Po pomoc do naszej poradni 

mogą się zgłosić mieszkańcy nie tylko Pszczyny, ale 
również każdej innej miejscowości – zapewnia Roman 
Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Zauważmy, że problemy psychiczne dotykają 
coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Szacuje się, 
że zaburzenia psychiczne miało co piąte polskie 
dziecko. Po roku nauki zdalnej i izolacji od grupy ró-
wieśniczej tych zaburzeń może być więcej. Nie wolno 
ich lekceważyć. Reagujmy, nie bądźmy obojętni!

Monika Panfil

na poziomie ok. 488 mln zł.

Jak składać wniosek od 1 lipca?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubie-

głych latach, składać wnioski online: 
- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
- przez bankowość elektroniczną
- przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.

MRiPS

której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze 
smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB 
– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest 
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przy-
czyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodu-
jących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione 
usługi, które przyczynią się do poprawy stanu tech-
nicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. 
zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwenta-
ryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszyst-
kie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy 
nieprzekraczającej 1 MW.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-
nie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budow-
lanego, która odpowiada za bazę CEEB – www.zone.
gunb.gov.pl.
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Trzy Sesje Rady Gminy
W maju i czerwcu Radni spotkali się aż na trzech 

sesjach. Pod koniec maja Radni planowali przyjąć 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Suszec”. Jednak, ze względu 
na głos mieszkańców dotyczący uwag do planu za-
gospodarowania oraz Studium Uwarunkowań, po-
stanowiono przełożyć podjęcie tej uchwały na dzień 
16 czerwca – podczas dodatkowej sesji. 

Poza tym w maju głosowano nad uchwałami 
dotyczącymi: zgody na zakup działek gruntowych 
położonych w Radostowicach; nadania nazw ulic 
położonych w Rudziczce (ul. Widokowa) oraz Kry-
rach (ul. Rzepakowa); zmiany w sprawie dopłat do 
taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków; zmiany wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych, będących w posiadaniu PGK; zmiany 
uchwały dotyczącej regulaminu określającego 
zasady udzielania dotacji celowych do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyjęto 
także uchwałę dotyczącą ustanowienia Odznaki 
Honorowej Gminy Suszec, ustalenia jej wzoru oraz 
zasad i trybu nadawania i noszenia (więcej na temat 
odznaki można przeczytać na str. 5).

Pierwsza z czerwcowych sesji odbyła się 
16 czerwca, w trybie stacjonarnym, i trwała ponad 

6 godzin. W porządku obrad znajdowało się 
zaledwie kilka punktów, jednak bardzo ważnych dla 
mieszkańców gminy. Na początku podjęto uchwałę 
określającą wzór wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego. Następnie rozpatrywano uwagi 
do projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Suszec”. Podczas tego spotkania Radni rozpatrywali 
każdą z 371 uwag dotyczących Studium – składa-
nych podczas kolejnych wyłożeń. Sesja była okazją 
do wyrażenia opinii mieszkańców na temat Stu-
dium. Z prawa tego skorzystali np. przedstawiciele 
mieszkańców Rudziczki. Najpierw wystąpił jeden 
z mieszkańców miejscowości, a po zakończonym 
rozpatrywaniu uwag – swoją opinię wygłosił ru-
dzicki radny. 

Jak podkreślał Przewodniczący Rady Gminy 
Szymon Sekta:

- Nasz nadzór prawny, zapewnia, że podejmowa-
ne przez Radę uchwały są zgodne z prawem. Uchwała 
o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Suszec” to jedna z klu-
czowych uchwał dla rozwoju gminy. Nie podejmujemy 
jej co rok, a ma ona służyć przede wszystkim rozwo-
jowi gminy.

- Ustalając studium mam obowiązek przypo-
mnieć, że w polskim porządku prawnym nie jest 
ono prawem absolutnym. Każdy mieszkaniec – 

niezależnie od sołectwa – czuje odpowiedzialność 
za przyszłość naszej gminy i ma mieć pewność, że bę-
dzie ono służyło wszystkim mieszkańcom – komen-
tuje wójt Marian Pawlas. – Odłóżmy emocje na bok 
i patrzmy w przyszłość. Los kolejnych pokoleń jest 
w naszych rękach.

Pełne stanowisko Wójta zostało przedstawione 
w artykule na str. 2-3. 

Podczas czerwcowej sesji Radni rozpatrywali 
raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowa-
nie działalności wójta w roku poprzednim, w szcze-
gólności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Pod-
jęto także uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi 
wotum zaufania. 

Następnie rozpatrywano sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2020 r., zapoznano się z opinią regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za ubiegły rok, wysłuchano stano-
wiska i opinii Komisji Rewizyjnej dotyczących wy-
konania wspomnianego budżetu. 

Podczas czerwcowej sesji udzielono także ab-
solutorium Wójtowi Gminy Suszec z tytułu wyko-
nania budżetu za 2020 rok. Na sesji tej zaliczono 
do kategorii dróg gminnych dwóch ulic w Suszcu: 
ul. Wielodroga i ul. Pawła Godźka.

Oprac. MP
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Powiat chce wejść we współpracę z KSSE

Wiadukt w Suszcu znów otwarty!

Kurs komputerowy dla dorosłych

Przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wystąpili z inicjatywą nawiązania 
współpracy z powiatem pszczyńskim. Ma ona opie-
rać się na gospodarczym aktywizowaniu terenów 
inwestycyjnych, przyciąganiu inwestorów oraz po-
mocy młodym ludziom w wejściu na rynek pracy.

W pszczyńskim starostwie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Podstrefy Tyskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Strefę reprezen-
towali: wiceprezes Ewa Stachura-Pordzik oraz Joanna 
Cisek-Dąbrowska, menedżer ds. szkoleń i Tomasz 
Noga, specjalista ds. rozwoju i inwestycji, natomiast 
Powiat Pszczyński – starosta Barbara Bandoła, wice-
starosta Damian Cieszewski oraz dyrektorzy szkół 
i Powiatowego Urzędu Pracy.

- Zamierzamy wejść we współpracę z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, która kojarzy się nie 
tylko z rozwojem przemysłowym i zagospodarowa-

Od końca września 2020 r. wiadukt prowadzący 
ul. Piaskową do byłej kopalni „Krupiński” był zamknię-
ty dla ruchu. Obiekt przechodził gruntowny remont. 
W ramach wykonywanych robót rozebrano płytę 
pomostową i wykonano nową, naprawiono podpory, 
odbudowano nawierzchnię jezdni i chodników oraz 
wykonano systemem odprowadzania wód. Przebu-
dową zajmowała się wybrana w drodze przetargu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu infor-
muje, że po rocznej przerwie wznawia prowadze-
nie bezpłatnego cyklu zajęć „Podstawy obsługi 
komputera” dla dorosłych, w tym seniorów. 

Rozpoczęcie kursu planujemy we wrześniu, 
ale już teraz prosimy chętnych do zgłoszeń te-
lefonicznych (32/4488692) lub e-mailowych 
(gbp@suszec.pl).

Z powodu pandemii nie mogliśmy też zorga-

niem terenów, ale prowadzi również wiele projektów 
dla młodzieży, związanych z ukierunkowaniem i od-
powiedzialnym wyborem ścieżki zawodowej. Widzimy 
dużą szansę na tworzenie projektów, które pomogą 
młodym ludziom wejść na rynek pracy – mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński.

Podczas spotkania omówiono kilka kierunków 
współpracy. Powiat pszczyński jest położony na sty-
ku oddziaływania Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej 
i Tyskiej. Każda z tych podstref czynić będzie starania 
w pozyskaniu inwestorów i uruchamianiu terenów 
inwestycyjnych. Wskazano również kolejny kierunek 
dotyczący realizacji wspólnych projektów edukacyj-
nych, skierowanych do młodzieży. KSSE ma bogate 
doświadczenie w realizacji programów doradczych 
i szkoleniowych dla uczniów, możliwe są wizyty stu-
dyjne w dużych zakładach pracy, zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli oraz rodziców.

- Wiemy jak ściągać inwestorów, pomagać lokalnej 

Eurovia Polska S.A.
Zadanie pochłonęło niemal 2,4 mln zł. Na prze-

budowę wiaduktu powiat pszczyński pozyskał 
dofinansowanie z rezerwy ogólnej Ministerstwa 
Infrastruktury w wysokości niemal 1,2 mln zł. Pozo-
stałą część sfinansował powiat ze swojego budżetu 
oraz dzięki współpracy z Jastrzębskimi Zakładami 
Remontowymi. Wcześniej ze środków powiatu psz-

nizować wiosennej edycji „Nocy z Andersenem” 
oraz jesiennej „Nocy Bibliotek”. Do uczestnictwa 
w ww. zapraszamy uczniów lokalnych szkół podsta-
wowych (w wieku 8-14 lat). Te imprezy czytelnicze od-
będą się w kilku turach (w mniejszym gronie dzieci), 
w końcu sierpnia oraz w m-cach wrzesień-paździer-
nik (tradycyjnie od piątku wieczora do soboty rano). 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, e-mailowo lub 
w bibliotece (Suszec, ul. Ogrodowa 22).

A obecnie? W czasie wakacji letnich nasze 

społeczności i współpracować z samorządami. Rynek 
pracy potrzebuje fachowców, dlatego ważne jest prze-
konywanie młodych ludzi, że ścieżka kształcenia tech-
nicznego to atrakcyjny wybór. Jesteśmy pod wrażeniem, 
że powiat pszczyński stawia na kształcenie branżowe 
i techniczne. Wiele klas ma swoich patronów wśród 
firm, z którymi współpracuje. Chętnie wspieramy pro-
jekty edukacyjne i promujemy szkolnictwo zawodowe, 
ponieważ fachowcy są rozchwytywani na rynku pracy – 
mówiła Ewa Stachura-Pordzik, wiceprezes KSSE S.A. 
Kolejne spotkania odbyły się w czerwcu.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest 
liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicz-
nych. Obejmuje swym zasięgiem województwo ślą-
skie oraz 6 powiatów w województwie opolskim. 
Jej celem jest wspieranie i przyspieszanie procesów 
restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc 
pracy w regionie. 

Powiat Pszczyński

czyńskiego oraz gminy Suszec został wykonany pro-
jekt przebudowy.

25 czerwca 2021 r. obiekt został oddany do ru-
chu. Po oficjalnym odbiorze, mieszkańcy Suszca oraz 
wszyscy, którzy chcą dojechać na tereny po byłej 
KWK „Krupiński”, znów mogą korzystać z wiaduktu 
na ul. Piaskowej.

Oprac. MP

placówki filialne (w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie 
i Radostowicach) z powodu urlopów pracowni-
czych będą częściowo nieczynne, ale zapraszamy do 
Suszca: od poniedziałku-piątku w godz. 9,oo-19,oo. 
Przypominamy także, że nadal udostępniamy zdalne 
kursy językowe, książki elektroniczne, a przedszko-
lakom rozdajemy Wyprawki Czytelnicze. A teraz, 
po prostu: WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE!

Zapraszamy!
G. Folek
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Zmarł ks. Roman Szekiel

W maju zmarł zmarł ks. Roman Szekiel, emery-
towany proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Kobielicach. Przeżył 87 lat, w tym 
63 lata w kapłaństwie (23 czerwca obchodziłby ko-
leją rocznicę prezbiteratu). Jego pogrzeb odbył się 
w piątek, 21 maja br., w parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Kobielicach. Żegnany przez 
kobielickich parafian, zapisał się w pamięci miesz-
kańców całej gminy.

Przybliżmy postać emerytowanego proboszcza. 
Ks. Roman Szekiel, urodził się 29 grudnia 1933 roku 
w Kochłowicach, w pobożnej rodzinie kowala hutni-
czego Pawła i Marii z domu Krzemyk. Miał jedną sio-
strę. Rodzice pomagali przy parafii, ojciec angażował 
się przy budowie kościoła w Wirku. Chrzest święty 
otrzymał 7 stycznia 1934 roku w kościele parafialnym 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Sakrament 
bierzmowania przyjął 27 maja 1943 roku w kościele 
św. Andrzeja Boboli w Wirku, przyjmując imię Henryk. 

W roku 1940 zaczął uczęszczać do szkoły podsta-
wowej. W tym czasie był w parafii ministrantem. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował 
naukę w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego 
w Wirku.

Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości 
wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwi-
dowaniu w 1954 roku tego Wydziału, studia były 
kontynuowane w Seminarium Duchownym. Jako 
alumn pracował przy budowie katedry w Kato-
wicach. Tonsury i święceń niższych udzielił mu 
w Krakowie wikariusz kapitulny archidiecezji kra-
kowskiej bp Franciszek Jop. Ten też biskup udzielił 
mu w Krakowie 18 listopada 1956 roku święceń 
diakonatu. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk 
biskupa koadiutora Herberta Bednorza 23 czerwca 
1957 roku w katowickiej katedrze.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Opatrzno-
ści Bożej w Katowicach – Zawodziu (1957-1958), św. 
Michała Archanioła w Ornontowicach (1958-1960), 
gdzie był też katechetą w Szkole Podstawowej 
i Technikum Rolniczym, Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (1960-
1963), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kato-
wicach (1963–1966), gdzie powierzono mu także 
opiekę duszpasterską nad młodzieżą akademicką 
na terenie tej parafii, Świętego Michała Archanioła 
w Michałkowicach (1966-1969) i Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym 
(1969-1971). Pracę proboszczowską napisał na te-
mat: „Chrzcielnice dekanatu chorzowskiego i świę-
tochłowickiego”.

Dnia 10 września 1971 r. został mianowany adiu-
torem proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego 
w Katowicach. Władze wojewódzkie nie wyraziły 
zgody na mianowanie go proboszczem tej parafii. 
Kolejną jego placówką duszpasterską była parafia 
Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach (1973-
1984). Od 30 sierpnia 1973 roku był tam wikariuszem 
ekonomem, a od 18 stycznia 1974 roku proboszczem. 
Potem, od 14 sierpnia 1984 roku, był administratorem 
parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie (1984-
1985), a od 21 września tegoż roku proboszczem. 
23 kwietnia 1985 roku zlecone mu zostały obowiąz-
ki rezydenta w Bazylice Najświętszej Maryi Panny 
w Piekarach Śląskich.

Z dniem 1 października 1985 roku został mia-
nowany rektorem z tytułem proboszcza rejonu 
duszpasterskiego w Kobielicach, na terenie parafii 
Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach. Dokończył 
budowę kościoła w Kobielicach i wybudował pro-
bostwo. Po utworzeniu parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, 29 października 1989 roku, 
został pierwszym jej proboszczem. Od 1991 roku 
był też katechetą w Szkole Rolniczej w Pszczynie 
i od 19 listopada 1997 roku asystentem kościelnym 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Z dniem 28 
lipca 2002 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał 
na terenie Kobielic. Pełnił także posługę w parafiach 
w całej gminie.

Zmarł 16 maja 2021 roku w Kobielicach, 
w 88. roku życia i w 64. roku kapłaństwa. Jego po-
grzeb odbył się 21 maja w Parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Kobielicach.

Oprac. MP
Źródło: Archidiecezja Katowicka
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Ksiądz Roman Szekiel

Mamy dla MAMY – kiermasz w Kryrach
Obchodzony w maju Dzień Matki był nie 

tylko okazją do świętowania dla wszystkich 
mam, ale i doskonałym powodem do pomocy. 

Ze szlachetną inicjatywą wystąpili mieszkań-
cy Kryr, którzy 23 maja zorganizowali kiermasz 
dla chorej na raka piersi Iwony Brychy – mamy 
4-letniej Marlenki. Chętni mogli podarować upo-
minki, kwiaty czy dekoracje albo upiec ciasta, 
które potem sprzedawano podczas kiermaszu. 
Przewidziano także atrakcje dla najmłodszych 
– dmuchany zamek oraz atrakcje z Mega Frajdą! 
Można było przejechać się wozem strażackim czy 
motocyklem.

Wydarzenie miało miejsce przy OSP w Kry-
rach i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Miesz-
kańcy Kryr i okolicznych miejscowości kupowa-
li domowe wyroby, kwiaty i chętnie wspierali 

finansowo leczenie pani Iwony. Akcja okazała się 
dużym sukcesem, co potwierdza zebrana kwota 
– 21 437,45 zł! 

Tak organizatorzy podsumowali kiermasz: 
„Dziękujemy za pomoc. Zebrana kwota to najlep-
szy dowód na to, że razem możemy wiele!!! Zachę-
camy do dalszej pomocy! Dziękujemy!!!”. 

Szczególne podziękowania organizatorzy kie-
rują do: OSP Kryry; Rady Rodziców, Rodziców Szkoły 
Podstawowej oraz Przedszkola w Kryrach; Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Kobielicach oraz Rodziców 
Dzieci; Kabaretu „Poparzeni Grillem”; „Mega Frajdy”; 
Salonu Bielizny „Ona i On”; Kwiaciarni „W Dechę”; 
Ekipy motocyklowej z Czeladzi; pani T. Król; pani M. 
Gosek; firmy „LIGRA”; mieszkańców Kryr; koleżanek 
i kolegów z rocznika Iwony; znajomych (bliższych 
i dalszych); osób ofiarujących ciasta, fanty oraz 
wszystkich wspierających finansowo akcję.

Pomaganie wciąż ma wielką moc. Jeśli tyl-
ko możemy – włączajmy się w takie inicjatywy 
i nieśmy dobro.

Oprac. MP
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Kiermasz dla Iwony

Jeż spod Zgierza zawędrował do Suszca
Dzięki dofinansowaniu z programu „Ojczysty – 

dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury, 
które otrzymało Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, 
powstaje książka „Podróże jeża spod miasta Zgierza”. 
Paulina Pierchała wraz z grupą seniorek z całej gmi-
ny pracuje nad jednym z jej rozdziałów, w której jeż 
dociera do Suszca i poznaje lokalne budynki i ich 
historię, a także ludzi – również tych, których już nie 
ma wśród nas. 

- Jestem niesamowicie zadowolona z grupy, której 
opiekunką miałam zaszczyt zostać. Nasz zespół składa 
się z sześciu seniorek, które na każdym spotkaniu zasy-
pują mnie pomysłami na dalsze losy jeża. Dyskutuje-
my nad tym, co warto w Suszcu zobaczyć, upamiętnić 
oraz czym Suszec może się pochwalić i fabularnie po-
kazujemy to jeżowi – komentuje Paulina Pierchała. 

- Na drodze jeża pojawia się tajemniczy przewodnik, 
który oprowadza go po zawiłości suszeckich sołectw. 
Bardzo zależy nam na tym, aby w książce znalazły się 
historie dotyczące każdego z nich – dodaje.

Nieoficjalnie wiemy, że jeż odwiedzi rampy do 
skoków rowerowych, Ośrodek Kultury, Kamojówkę, 
Maryjkę Branicką, kopalnię, rolników, ruiny w Ko-
bielicach, szkołę ewangelicką, a nawet nawiedzoną 
lipę na ulicy Wielodroga. Sytuacje, które napotyka, 
są przeróżne. Niektóre są zabawne, inne zaś będą 
wymagały od jeża wykazaniem się sprytem i odwagą.

- Książka pisana jest z myślą o dzieciach, ale jeste-
śmy przekonane, że zdoła wywołać uśmiech na twarzy 
każdego mieszkańca gminy – mówi Paulina.

Rozdział napisany przez nasz zespół zostanie 
wydany w dwóch formach: online i papierowej. Finał 

projektu przewidziany jest na październik.
Paulina Pierchała
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Prace nad przygodami jeża
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„Radość” śpiewała pieśni Mariana Cieśli

Wernisaż prac Edwarda Pelki i koncert Canticum Novum

Dziecięcy zespół „Radość” w ramach projektu 
edukacji regionalnej „Ecie, pecie – zabawy z tra-
dycją dla dzieci” nagrywał pieśni śląskie z naj-
nowszego zbioru Mariana Cieśli.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu zespół 
regionalny „Radość” nagrywał pieśni ludowe. Nagra-
nia zostaną udostępnione w zeszycie wspomagają-
cy edukację regionalno-muzyczną, który powstanie 
w ramach projektu „Ecie, pecie – zabawy z tradycją dla 
dzieci”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu przy wsparciu powiatu pszczyńskiego. 

Podopieczni zespołu przygotowywali się do na-
grań pod kierunkiem Danuty Abramowicz-Heczko 

20 czerwca 2021 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbył się wernisaż prac suszeckiego malarza, 
Edwarda Pelki, po którym nastąpił koncert chó-
ru Canticum Novum. Te dwa elementy, połączone 
w jedno wydarzenie, pozwoliły gościom najpierw 
skupić się na tym, co znane i bliskie, a potem wybrać 
się w muzyczną podróż dookoła świata. 

Przez mieszkańców Suszca nazywany „Bubi-
kiem”, Edward Pelka urodził się 14 lipca 1927 roku 
w Gierałtowicach. Był znany nie tylko jako malarz, 
ale również zręczny krawiec i mechanik. Przez po-
nad pięćdziesiąt lat tworzył między innymi dla ludzi 
z powiatu pszczyńskiego. Wyróżniał się nie tylko ta-
lentem, ale również sposobem bycia. Traumatyczne 
wydarzenia końca wojny nie pozwalały Pelce czuć 
się komfortowo w otwartych przestrzeniach, więc 
jego domem przez większość życia pozostawały 
suszeckie lasy. 

Do wystawy wprowadził nas Waldemar Szen-
dera. Jako wieloletni przyjaciel malarza przybliżył 
gościom (lub co niektórym przypomniał) sylwetkę 
Edwarda Pelki. Marcin Mitura i Sylwia Rybakowska 
skupili się następnie na technicznych i interpreta-
cyjnych cechach obrazów. 

oraz Katarzyny Machnik, która akompaniowała małym 
śpiewakom. Zespołowi udało się także nagrać jeszcze 
pięć kolejnych pieśni ze śpiewnika „Koło mego łokiy-
neczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów 
rękopiśmiennych Mariana Cieśli”. 

Zespół regionalny „Radość”, który tworzą ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Radostowicach, 
działa przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie. 

Do początku czerwca trwał także konkurs pla-
styczny. Zadaniem dzieci było stworzenie ilustracji 
do jednej z dziesięciu wybranych pieśni ludowych 
ze śpiewnika Mariana Cieśli. Wyłonione w konkursie 
prace znajdą się w zeszycie. 

Powiat Pszczyński

- Twórczość Pelki skupia się głównie na dwóch te-
matach. Są to pejzaże i portrety. Pojawiają się również 
martwe natury i sceny rodzajowe, ale są to wyjątki – 
tłumaczy Marcin Mitura, grafik i artysta, pracownik 
GOKu. – Artysta malował pejzaże farbami olejnymi 
na płótnie lub na płytach. Malarstwo olejne wyma-
ga sporej wiedzy i posiadania znajomości warsztatu. 
Pelka sprawnie posługiwał się tą techniką i świadomie 
kreował swoje obrazy tak, aby były piękne i miłe w od-
biorze – dodaje. 

Pracownikom GOK udało się zebrać dwadzie-
ścia jeden obrazów autorstwa Pelki oraz czternaście 
portretów. 

- Jego portrety cechuje swoboda i pewność kreski. 
Rysunki są bardzo naturalne i oddają zarówno podo-
bieństwo fizyczne, jak i charakter portretowanej oso-
by – komentuje Sylwia Rybakowska, specjalistka 
ds. artystycznych GOK, artystka. 

- Wydaje nam się, że Edward Pelka poprzez swoją 
twórczość chciał powiedzieć: Szukaj piękna, ono da ci 
ukojenie. Znajdziesz je, między innymi, w lesie, w drugim 
człowieku, któremu możesz pomóc, i w prostocie życia. 

Wystawę będzie można oglądać do 16 lipca 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Po przerwie na obejrzenie prac Pelki i poczę-
stunek, nastąpił drugi punkt programu spotkania 
– koncert chóru Canticum Novum. 

Był to pierwszy od dawna publiczny występ 
chóru i przy okazji – wyjątkowy koncert, pełen ko-
lorów i radosnych akcentów. Artyści zabrali licznie 
zgromadzonych słuchaczy w muzyczną podróż do-
okoła świata. Zaprosili też przybyłych do wspólnej 
zabawy i śpiewu.

Różnorodny repertuar chóru ubogacili: Dawid 
Przybyło (fortepian), Flawiana Zemła (flet altowy) 
i Andrzej Żydek (instrumenty perkusyjne). 

Jak mówią sami artyści: „Występ ten dał nam 
wiele radości i pozytywnych emocji oraz nadzieję, 
że wkrótce wszystko wróci do normy. Dziękujemy 
publiczności za tak liczne przybycie oraz czynne 
włączenie się w śpiew i choreografię!”

Powoli, po długim okresie izolacji i obostrzeń, 
wracamy do normalnego życia. Dobrze, że Gminny 
Ośrodek Kultury proponuje liczne atrakcje, koncer-
ty i wydarzenia, abyśmy mogli poczuć się jak prze 
pandemią i obcować z kulturą i to przez duże „K”!

Paulina Pierchała
Monika Panfil

WYDARZENIA NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2021
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Waldemar Szendera przybliżył postać „Bubika”
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Czas na obcowanie z obrazami
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Wystawę można oglądać do 16 lipca
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Canticum Novum zabrało słuchaczy w magiczną podróż
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Koncert Canticum Novum



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

Dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych.
Na terenie Suszca. Prowadzi Marcin Mitura.

Terminy:
26.06, godz. 9:00 - 17:00, 
17.07, godz. 9:00 - 17:00,
21.08, godz. 9:00 - 17:00.

Koszt: 30 zł / 1 dzień. 
Obowiązują zapisy przez strefazajec.pl 

 

Termin nadsyłania prac od 15 czerwca do 13 sierpnia 2021
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

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

MOJE MAŁE I DUŻE 
MIKRO PODRÓŻE

Konkurs fotograficzny

Termin nadsyłania prac od 7 lipca do 3 września 2021
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

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

Ogrodowe
Koncerty

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Sylwia Skiba / Małgorzata Stręk / Kornelia Zelcer-Maleszewska / Bogdan Szymura

27.06 – Rytm i melodia / 25.07 – Bajki i klasyka / 22.08 – Podróż dookoła świata

Godz. 11:00, teren zielony za GOKiem.



ŚLĄSKIE TRADYCJE
Pokoloruj rośliny, idź na spacer i spróbuj znaleźć je w swojej okolicy.

Noc Świętojańska to noc z 23 na 24 czerwca. Jest to bardzo stare 
święto, które obchodziło się w większości krajów Europy. Kiedyś 
wiązało się z rozpoczęciem lata i było świętem ognia, wody, słońca, 
księżyca, urodzaju i radości. Celebrowano je bardzo hucznie: 
palono ogniska, tańczono, śpiewano. 

Ubierano się zwykle na biało, a dziewczęta nosiły wianki 
z kwiatów i ziół.
W kościołach święcono wodę oraz zioła lecznicze, takie jak: 
dziurawiec, macierzanka, mięta, pokrzywa, dziki czarny bez, 
rumianek oraz kwiaty ogrodowe.

Tradycje i obrzędy: Noc Świętojańska



Wakacje           2021
Taneczne Wariacje

6 - 8.07.2021, godz. 10:00 - 13:00

Zajęcia z różnych stylów tańca
dla początkujących w wieku 
7 - 10 lat.

koszt: 1 dzień - 30 zł / 3 dni - 80 zł

Kombinatorium
Artystyczne

12 - 15.07 oraz 23 - 26.08.2021
godz. 10:00 - 13:00

Warsztaty twórcze i artystyczne
dla dzieci w wieku 7-11 lat.

koszt: 1 dzień - 30 zł /
4 dni - 110 zł / 8 dni - 200 zł

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

Szczegółowe informacje, regulaminy i karty zgłoszeń 
dostępna na stronie: www.kulturasuszec.pl.

Półkolonie 
dla Super-Ekstra-
Bohaterów
dla dzieci w wieku  6 - 10 lat

I turnus: 26-30.07, godz. 7:45 - 16:15
II turnus: 2-6.08, godz. 7:45 - 16:15

koszt turnusu: 300 zł/dziecko

Obóz Taneczny
dla grup K-BOOM, ON THE 
BEAT, ON THE BEAT CREW

9 - 13.08, godz. 8:00 - 16:00

koszt: 250 zł

Maluszkowo

Zajęcia ogólnorozwojowe
i twórcze dla dzieci w wieku 0-3
i 4-6 lat.

19 - 22.07 oraz 16 - 19.08, 
godz. 10:00 - 10:45 oraz 11:00 - 12:00

wstęp bezpłatny 

Ogrodowe Koncerty
dla dzieci

27.06, godz. 11:00 - Rytm i melodia
25.07, godz. 11:00 - Bajki i klasyka
22.08, godz. 11:00 - Podróż dookoła 
świata

wstęp bezpłatny

dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych
prowadzi Marcin Mitura

26.06, godz. 9:00 - 17:00
17.07, godz. 9:00 - 17:00
21.08, godz. 9:00 - 17:00

koszt: 30 zł / 1 dzień

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY 
PRZEZ PORTAL STREFAZAJEC.PL ORAZ ŚCISŁY LIMIT MIEJSC. 
WSZYSTKIE ZAPLANOWANE WYDARZENIA ODBĘDĄ SIĘ 
W LUB PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SUSZCU.

Plenery Malarskie



Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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ik15 czerwca – 15 października 2021 r.
Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólną rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE!

Szczegóły na www: kulturasuszec.pl 

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

4 lipca 2021 r.

RODZINNY

ROWEROWY
„Jezioro Paprocany”RAJD

Program rajdu:
Zbiórka przy Hali Sportowej w Suszcu
(ul. Szkolna 130A) o godzinie 11:00

Trasa:
Długość trasy około 40 km.,

drogi asfaltowe i leśne.
Przy jeziorze zaplanowano
około 1-1,5 h odpoczynek.

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

KINO Z KLASĄ
KOMEDIOWE

15 lipca 2021, godz. 18:30
„Jeszcze dalej niż północ”
reż. Dany Boon

19 sierpnia 2021, godz. 18:30
„Butelki zwrotne”
reż. Jan Svěrák

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Zapisy na zorganizowany transport 
przyjmuje sekretariat, 
tel. 32 212 44 91

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



15WYDARZENIA / INFORMACJENUMER 4 (315)

Ideały nie istnieją

Para, jakich wiele – on i ona. Do tego pro-
blem. Początkowo mały, drobna przeciwność losu, 
możliwa do pokonania, a potem – dramat łamiący 
życie i rujnujący małżeństwo. „Idealna” to literacki 
debiut Magdy Stachuli. Książka opowiada historię 
młodego, odnoszącego sukcesy małżeństwa, ży-
jącego w Krakowie. Adam i Anita mają wszystko 
– idealną pracę, przestronne mieszkanie, są piękni, 
młodzi, nic ich nie ogranicza. Jednak jedno z ich 
marzeń nie może się zrealizować. Usilne starania 
o dziecko zamieniają ich bajkowe życie w ruinę. 
Zamykająca się coraz bardziej w sobie kobieta, 
szuka ucieczki w podglądaniu innych. Okiem 
kamer monitoringu miejskiego obserwuje życie 
miasta. Jej ulubionym sposobem na oderwanie się 
od rzeczywistości, stają się podróże po czeskiej 
Pradze. Ania przemierza miasto specjalnym tram-
wajem, w którym zamontowania jest kamera. Co-
raz bardziej pochłonięta cudzym życiem i niemoż-
nością zajścia w ciążę, nie zauważa, że obok niej 
dzieją się dziwne rzeczy. Kiedy znajduje w swojej 
szafie cudzą sukienkę, a w torebce nieużywaną 
nigdy szminkę, staje się jasne, że traci kontrolę 
nad własnym życiem…

 „Idealna” napisana jest z perspektywy kilku 
bohaterów. To oni opowiadają tę historię – każdy 

ze swojego punktu widzenia. Krótkie, czasem jed-
nostronicowe rozdziały, sprawiają, że akcja szybko 
posuwa się do przodu, a my możemy obserwować, 
jak ewoluują poszczególne postacie. Ten thriller 
psychologiczny napisany jest z wyjątkową wpra-
wą. Zgrabnie przeplatające się wątki, rosnące na-
pięcie, prowadzące do nie do końca oczywistego 
finału i ciekawie skonstruowane postacie sprawia-
ją, że książkę czyta się dobrze. I szybko. Stachuli 
udaje się uniknąć przegadania czy nadmiernego 
rozbudowywania wątków, akcja prowadzona jest 
kilkutorowo, uatrakcyjniając lekturę.

 „Idealna” to książka udowadniająca, że nie 
ma ideałów. Obnaża powierzchowność i naiwność 
myślenia o kimkolwiek jak o ideale. Ta książka to 
przede wszystkim studium zachowań, obserwacja 
tego, jak pod wpływem emocji zmienia się życie, 
jak zapadają wybory, od których nie ma już od-
wrotu. Dodatkowego smaczku podczas czytania 
dostarczają mniejsze i większe tajemnice, które 
rozwikłujemy wraz z bohaterami, czekając na fi-
nał. Dużą zaletą książki jest zgrabne połączenie 
wszystkich wątków i bohaterów na końcu po-
wieści oraz pewne niedopowiedzenie, zagadka, 
rodzące w nas chęć na więcej. Czekam na więcej 
Magdy Stachuli. Oby jej kolejne książki były równie 
dobre, jak ten debiut.

Monika Panfil

Recenzja książki

„Ecie Pecie” – znamy zwycięzców!
Zakończyliśmy pierwszą edycję Konkursu 

Plastycznego „Ecie Pecie – zabawy z tradycją dla 
dzieci”, pod honorowym patronatem Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. 

Zaprosiliśmy do udziału wszystkie dzieci 
uczęszczające do szkół podstawowych Powiatu 
Pszczyńskiego w wieku 6-9 lat, angażując w to za-
danie wydziały edukacji naszych gmin oraz szkoły. 
Celem konkursu było zachęcenie do rozwijania za-
interesowań plastycznych z wykorzystaniem trady-
cyjnych utworów muzycznych. Poprzez organizację 
konkursu chcieliśmy wspierać i promować młode 
talenty, które środkami plastycznymi podkreśliły 
istotę tradycji i ludowych obrzędów.

Konkurs ten związany był z osobą Mariana Cieśli 
i zbiorem jego pieśni, zebranych w śpiewniku „Koło 
mego łokiyneczka”. Zadaniem było stworzenie ilu-
stracji do wybranej pieśni. Dodatkowo Zespół „Ra-
dość”, działający przy Zespole Szkolno Przedszkol-
nym w Radostowicach pod przewodnictwem pani 
Katarzyny Machnik, wykonał oraz nagrał zestaw 

pieśni pomocnych do stworzenia prac. Dobór pie-
śni wsparła Katarzyna Dudziak, znana wszystkim 
z tworzonych wspólnie z GOK-iem filmików z cyklu 
„Pieśni Cieśli”. Zebrany materiał zostanie wykorzy-
stany w stworzeniu zeszytu do edukacji regionalno-
-muzycznej, w którym prace dzieci będą ilustrowały 
wszystkie utwory. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca 
2021 r. W składzie jury znalazł się Pan Wicestarosta 
Powiatu Pszczyńskiego Damian Cieszewski, Pani 
Dyrektor GOK w Suszcu Katarzyna Krzempek oraz 
plastycy: Sylwia Rybakowska i Marcin Mitura. 

Wśród 51 prac, nadesłanych przez 48 uczestni-
ków, wyłoniono następujących laureatów, którym 
przyznano 9 nagród oraz 3 wyróżnienia:

I miejsce: 
Marcelina Paliczka, Pszczyna
Hanna Szołtys, Pszczyna
Karol Krzemiński, Studzienice

II miejsce:

Lena Richter, Pszczyna
Piotr Wieczorkowski, Rudołtowice
Alex Wróbel, Studzienice

III miejsce:
Anna Michalik, Pielgrzymowice
Olga Parot, Studzienice
Dagmara Niemiec, Rudołtowice

Wyróżnienia:
Lena Krawczyk, Pszczyna
Nikodem Langer, Łąka
Maja Zawisza, Pszczyna

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz lau-
reatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznym konkursie. Nagrody oraz 
dyplomy uczestnictwa z rąk Pani Starosty Barbary 
Bandoły zostały przekazane podczas Zakończenia 
Sezonu Zajęciowego „Podsumówka” 24.06.2021 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

GOK Suszec
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Rysunek Marceliny Paliczki z Pszczyny - 1 miejsce
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Rysunek Leny Richter z Pszczyny - 2 miejsce
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Narodowy Spis Powszechny

Rachmistrzowie rozpoczęli pracę

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on prze-
prowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 
2021 roku. Spisać można się na kilka sposobów. Obo-
wiązkową 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 

W maju, w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego, swoją pracę rozpoczęli rachmistrzo-
wie. Mogą oni dzwonić z numeru 22 828 88 88, a od 
23 czerwca będą mogli odwiedzać mieszkańców 
w ich domach w celu przeprowadzenia wywiadu 
bezpośredniego.

Jeżeli mieszkaniec nie odbierze połączenia 

urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następu-
jące podmioty do udostępnienia odpowiedniego 
pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

- urzędy statystyczne i pozostałe jednostki sta-
tystyki publicznej,

- urzędy wojewódzkie,
- urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast oraz gminne jednostki organi-
zacyjne.

Lista miejsc, gdzie 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 będzie 
mogła wypełnić w żaden sposób formularza elek-
tronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali 
się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby 
pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Metody przeprowadzenia spisu
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy 

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

rachmistrza, automatycznie otrzyma wiadomość sms 
z GUS, z informacją, że dzwonił rachmistrz. W wia-
domości znajdzie się także ogólny nr telefonu rach-
mistrza 22 828 88 88 oraz specjalny kod przypisany 
do danego rachmistrza – w ten sposób można bez-
pośrednio oddzwonić do wskazanego rachmistrza.

Można również sprawdzić tożsamość rachmistrza 

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 spisywa-
nej 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

poprzez specjalnie przygotowaną aplikację, dostępną 
na stronie rachmistrz.stat.gov.pl oraz poprzez kon-
takt z infolinią spisową – pod numerem 22 279 99 99. 
Po połączeniu należy wybrać cyfrę 1 - Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – we-
ryfikacja tożsamości rachmistrza.

Oprac. MP
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Zasługujemy na pochwałę!
Posłodźmy sobie trochę! W ciężkich czasach 

żyjemy, ktoś musi nas przecież pocieszyć… No, po-
słodźmy sobie odrobinkę, a co tam! Ludzie kochani! 
Czy ktokolwiek pomyślał kiedyś, jak wyjątkowymi 
stworzeniami jesteśmy? Wspaniałe homo sapiens, 
człowiek rozumny… Ba, rozumny! To za mało powie-
dziane. Do tego trzeba dodać: wytrwały. Odważny. 
Mężny. Niezmordowany. Dowód? Wystarczy cofnąć 
się o jakieś parę epok i… podziwiać! Oto przed 
oczyma stają nam Krzysztof Kolumb i Herodot (tego 
gościa nie każdy kojarzy, dlatego wspomnę, że był 
ambitnym Grekiem z fiołem na punkcie spisywania 
historii świata). To dwóch podróżników zapalonych 
do tego, by spakować manatki, wsiąść na statek (albo, 
równie dobrze, na osła) i wyruszyć w nieznane; by 
znosić morskie wichury, skwar pustyni i niebezpie-
czeństwa dżungli tylko dla poznania tajemniczego 
ludu, którego cały świat mieści się w słowach „uga 
buga”. O, jak wybitnie to świadczy o człowieku! Jakże 
nieustraszeni, nieugięci, niezłomni jesteśmy!...

Ale czy ten fakt ma jakieś znaczenie? No oczy-
wiście, że nie. Bo niby jaką rolę miałby on odgrywać, 
skoro tak naprawdę człowiek jest jeszcze większy? 
Skoro nauczył się odbywać takie podróże, że te He-
rodotowe wyprawy to przy nich zwykłe jeżdżenie 
tam i nazad – skoro ruszył w głąb własnego ciała… 
Ach, nie sposób obliczyć, w ile zakamarków wetknął 
już nosa! DNA, komórki, tkanki… Serce, płuca, wą-
troba… Układ krwionośny, oddechowy, trawien-
ny… Kości, kręgosłup, rdzeń kręgowy… itepe, ite-
de… Jak cudownie to brzmi! Zbadać siebie samego 

i zrozumieć działanie impulsów nerwowych właśnie 
dzięki impulsom nerwowym – no po prostu boski 
cud, potęga, która bije wszystko na głowę!

A razem z tym wszystkim bije swój mózg 
elektronowy. Phi, co tam po ludzkiej mózgownicy, 
po jakimś tam rozkminianiu anatomii! Człowieka 
stać przecież na więcej. Stać go na to, żeby się wy-
lajtować i przyprawić życie szczyptą kreatywności. 
Jest on przecież w stanie złapać pędzel, umoczyć 
go w farbie, machnąć nim po kartce i… stworzyć 
nowiuśki wszechświat! Buduje on domy, wylewa 
asfalt na drogi, montuje latarnie… Zapala na niebie 
gwiazdki, sadzi na polu słoneczniki i stawia między 
nimi siebie, po czym, jak Bóg w siódmym dniu stwo-
rzenia, wyrusza na przechadzkę po swym dziele… 
Takim, że nic, tylko stać i próbować wydusić z sie-
bie coś więcej niż „wow”. Wow, jakie drzewa… Wow, 
co za piękne kwiatki… Jakie ćwierkające ptaszki… 
Wow – bo cóż więcej można powiedzieć, gdy oczy 
mogą karmić się taką ambrozją i nektarem, których 
olimpijscy bogowie mogliby tylko…

Pozazdrościć? Owszem, jeśli można zazdrościć 
srebrnego pyłku komuś, kto ma obok siebie całą 
górę sztabek złota. Człowiek stworzył bowiem coś 
jeszcze większego, coś tak niesamowitego, że gdyby 
matka ziemia mogła reagować na osiągnięcia swoich 
dzieci, do dzisiaj płakałaby nad tym ze szczęścia. Oto 
jest szczyt ludzkich możliwości: demokracja. Słyn-
ny ustrój ze starożytnej Grecji, w który dopiero my, 
ludzie współcześni, odważyliśmy się na stałe ubrać 
nasze państwa. Demokracja. Wolność przekonań. 

Wolność wyboru. Wolność słowa. Wolność i prawa! 
Cudowny, ożywczy wiatr, który popycha każdego, kto 
tylko zechce wyściubić nos ze swoich czterech ścian. 
A zatem i ja, żeby go poczuć, wychodzę na miasto, 
odpalam Fejsa – idę między ludzi… O, dzień dobry 
państwu. Proszę pani, co pani sądzi o wydarzeniach 
z ostatniego wtorku?... Że jak? Pani ich nie popiera? 
Nie ma konserwatywnych poglądów? Pozwala wra-
cać swojemu synowi do domu przed 22? Hmm, no 
cóż, to jasne, dlaczego pani tak postępuje. Pani jest 
zwyczajnie tępa do kwadratu. 

A pan? Pan też jest przeciw? Nie? Ale jak to pan 
jest za tą partią? Z jakiej racji pan w to wierzy? Co 
takiego?!... Pan w bloku mieszka? I nie pije rano kawy 
z niebieskiego kubka?!? Ach, bo pan czerwony woli… 
Dobrze, to już wystarczająco o panu świadczy. Z pana 
jest po prostu zwykły dzban. 

 Ludzie! Jacy wy nieogarnięci jesteście. Bezro-
zumni… Wy po prostu żyć nie umiecie!

A skąd ja to wiem? Cóż… Taki już urok naszej 
demokracji. Tutaj każdemu wolno tak myśleć. Tutaj 
każdy może rzucać takimi komentarzami na prawo 
i lewo. Ja. Wy. Tamta pani. I tamten pan… Ale czy 
one mają sens? Czy na serio warto jest robić z de-
mokracji schody, na których własne zdanie stawia się 
przynajmniej dwa stopnie wyżej nad cudzym? Czy 
naprawdę warto jest robić to tylko po to, by w każ-
dej chwili, za sprawą poglądu kogoś innego, móc 
stamtąd zlecieć z wielkim hukiem?

Oliwia Skaźnik
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Najlepsze powstaje blisko 

Nowy profil rehabilitacji  dla rolników – COVID-19

Lokalni producenci podczas warsztatów zor-
ganizowanych w pszczyńskim starostwie omawiali 
zasady i kryteria przyznawania lokalnej marki ziemi 
pszczyńskiej.

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej – to wstępnie 
wybrana nazwa marki, która będzie przyznawana 
produktom spełniającym określone kryteria certy-
fikacyjne. 

- To, co najlepsze powstaje blisko. Dostrzegamy 
lokalne produkty i działania, stąd zależy nam na wpro-
wadzeniu marki w celu wspierania naszych wytwórców, 
a także promowania walorów oraz zasobów ziemi psz-
czyńskiej – mówi Damian Cieszewski, wicestarosta 
pszczyński.

Podczas spotkania z lokalnymi wytwórcami za-
proponowano także logotyp. Będzie nim róża – część 
haftu, który pojawia się na strojach pszczyńskich. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji, w 
związku z trwającą epidemią i zapotrzebowaniem 
na rehabilitację leczniczą, która jest kierowana do 
pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja u osób po przebytej chorobie CO-
VID-19 staje się priorytetowym wyzwaniem zdro-
wotnym w dobie pandemii spowodowanej chorobą. 
Systemy zabezpieczenia społecznego w kraju i na 
świecie stoją przed ważnym zadaniem polegającym 
na wzmocnieniu działań polegających na odzyskaniu 
zdrowia ubezpieczonego oraz jego powrotu do pracy.

Celem nowego programu rehabilitacji jest:
- Wzmocnienie systemu oddechowego,

- To bardzo charakterystyczny znak ziemi psz-
czyńskiej, w pozostałej części Śląska takiej róży nigdzie 
nie znajdziemy – mówił Grzegorz Cempura, prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. 

Uczestnicy spotkania omawiali propozycje zasad 
przyznawania marki i kryteriów certyfikacyjnych. Aby 
otrzymać certyfikat Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, 
produkt będzie musiał spełniać kryteria obowiązkowe 
i otrzymać minimalną liczbę punktów. Koordynatorem 
marki będzie Powiat Pszczyński. W kolejnym etapie zo-
stanie powołana komisja certyfikacyjna, która będzie 
decydowała o przyznaniu prawa do używania marki. 
W jej skład będą wchodzić przedstawiciele Powiatu 
Pszczyńskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Psz-
czyńskiej oraz lokalni twórcy i producenci.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Re-
gionalne produkty – bogactwo pogranicza”. Podczas 

- Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców,
- Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej 

i sprawności oddechowej,
- Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej spraw-

ności fizycznej,
- Poprawa kondycji psychofizycznej,
- Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia,
- Wsparcie zdrowia psychicznego.
Osobami, które będą mogły skorzystać z rehabi-

litacji, będą rolnicy w wieku aktywności zawodowej, 
u których wystąpią wskazania medyczne do reha-
bilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie 
COVID-19.

Główne kryteria, decydujące o skierowaniu 

spotkania czeski partner – MAS Pobeskydí – zapre-
zentował funkcjonowanie marki „Beskydy – originální 
produkt”. 

- Aktualnie dla produktów bądź usług mamy wyda-
nych 46 certyfikatów. Oczekujemy, aby lokalne produkty 
były powiązane z tradycją, Beskidami, a zarazem były 
wyjątkowe, jakościowe oraz przyjazne dla środowiska. 
Ważne jest dla nas, aby posiadacze marki byli uczciwy-
mi i dobrymi ludźmi, którzy wkładają w produkty całe 
swoje serce i poświęcają im życie – mówiła Krystyna 
Nováková, przedstawicielka lokalnej grupy działania 
MAS Pobeskydí.

W spotkaniu uczestniczył także Leszek Richter 
– ekspert ds. marki regionalnej, który od 2007 r. 
wdraża system znakowania miejscowych produktów 
w Mikroregionie Górolsko Swoboda. 

Powiat Pszczyński

na rehabilitację to:
- Rehabilitacja post COVID w CRR KRUS powinna 

być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach 
od zachorowania,

- Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest ne-
gatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-Cov-2,

- Osoby w wieku aktywności zawodowej,
- Osoby spełniające warunki ustawowe do skie-

rowania na rehabilitację leczniczą.
Rehabilitacja lecznicza będzie realizowana 

w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu 
i Szklarskiej Porębie. Czas trwania turnusu będzie 
wynosił 21 dni.

KRUS
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Rehabilitacja stacjonarna po przebytej chorobie COVID-19

Powiatowa Rada Rynku Pracy zainaugurowała działalność

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Na-
rządu Ruchu „Gwarek” od 17 maja oferuje całościowy 
program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej 
chorobie COVID-19, realizowany w trybie stacjo-
narnym, finansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Program rehabilitacji po chorobie COVID-19 
może zostać zrealizowany w terminie do 6 miesięcy 
od zakończenia leczenia i gwarantuje od 2 do 6 tygo-
dni kompleksowej rehabilitacji. Pacjenci mają zapew-
nioną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie 
psychologiczne.

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie od-
było się posiedzenie inaugurujące Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Pszczynie. To organ opinio-
dawczo-doradczy starosty w sprawach polityki 
rynku pracy. Członkowie rady zostali powołani 
na czteroletnią kadencję.

Powiatowa Rada Rynku Pracy, zgodnie z ustawą, 
składa się z przedstawicieli działających na terenie 
powiatu terenowych struktur organizacji związko-
wych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodo-
wych organizacji rolników oraz organów jednostek 
samorządu terytorialnego. Członkostwo w radzie 
jest społeczne.

Starosta pszczyński, Barbara Bandoła, podczas 
pierwszego spotkania konstytuującego radę podkre-
śliła, że liczy na wsparcie i doradztwo. 

- Rada jest formą dialogu i współpracy. Spojrzenie 
przedstawicieli różnych środowisk i organizacji zwią-
zanych z rynkiem pracy jest dla mnie bardzo cenne. 

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są reali-
zowane na podstawie skierowania wystawionego 
przez lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z rozpo-
znaniem ICD-10 U.07.1 oraz aktualnych wyników 
badań:

- badanie RTG klatki piersiowej z opisem wyko-
nane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, 

- aktualna morfologia, OB i CRP, 
- EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej 

fazy choroby. 
Skierowanie na rehabilitację postcovidową 

w ramach NFZ można składać w formie papierowej 

Chcemy patrzeć jak najszerzej na potrzeby rynku pracy. 
Będzie się on dynamicznie zmieniał – mówi starosta.

W skład rady na kadencję 2021-2025 weszli: 
przewodniczący – Michał Pudełko (radny Rady 
Powiatu Pszczyńskiego), wiceprzewodnicząca – Łu-
cja Krutak (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych) oraz Artur Barczyk, Jacek 
Majewski, Alina Michalak (przedstawiciele tere-
nowych struktur organizacji związkowych), Wanda 
Brzęczek (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości), Waldemar Lipus (Śląska Izba 
Rolnicza) i przedstawiciele samorządów – Rena-
ta Łuniewska (Gmina Miedźna) i Marian Pawlas 
(Gmina Suszec).Ostatni rok był sprawdzianem dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

 - Rozdysponowaliśmy ok. 48 mln zł dla przed-
siębiorców z powiatu pszczyńskiego w ramach tarczy 
antykryzysowej, podczas gdy nasz roczny budżet wy-
nosił ok. 6 mln zł. Na bieżąco realizowaliśmy również 
działania aktywizujące, dzięki czemu wzrost bezrobocia 

na adres: Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój lub elektronicznie na ad-
res mailowy: rehabilitacja.covid@gwarek.info

O terminie rozpoczęcia leczenia będziemy za-
wiadamiać pacjentów telefonicznie na wskazany 
w skierowaniu numer telefonu.

Kontakt tel. (32) 210 73 54 lub 607 956 993, mail: 
rehabilitacja.covid@gwarek.info

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”

na jesień nie dosięgnął nas tak bardzo, jak inne po-
wiaty. Cechuje nas mikro i średnia przedsiębiorczość, 
mieszkańcy otwierali nowe firmy, znajdowali nisze 
w działalności. Widzimy bardzo duże zainteresowanie 
dotacjami na prowadzenie działalności gospodarczej – 
mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pszczynie. 

Wskazuje także, że PUP pozyskał grant na projekt 
realizowany we współpracy ze Szpitalem Powiatowym 
w Pszczynie, a trwają starania o pozyskanie środków 
z ministerstwa na realizację kolejnych pomysłów, two-
rzenie startupów oraz zielonych miejsc pracy w powie-
cie pszczyńskim. Do zakresu Powiatowej Rady Rynku 
Pracy należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmie-
rzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 
w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami 
Funduszu Pracy czy składanie wniosków i wydawanie 
opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia 
oraz szkolenia zawodowego. 

Powiat Pszczyński



18 WYDARZENIA / INFORMACJE NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2021

Opowieść ta jest wielowymiarowa. Mowa tu 
o zaufaniu w to, że nie jesteśmy sami w swoich 
problemach i trudnych życiowych sytuacjach, 
nawet jeśli wydaje nam się, że tak właśnie jest. 
Jednak mgła, która przysłania nam widok, sprawia, 
że nie widzimy rozwiązania, które mamy czasami 
tuż przed samym nosem. Ludzie wierzący powie-
dzieliby, że ograniczona widoczność sprawia, że 
nie dostrzegamy działania Bożej Opatrzności. Zaś 
tę widoczność ograniczają nasze wątpliwości, które 
sprawiają, że rozwiązanie przekraczające granice 
naszego pojmowania, staje się wręcz nieprawdo-
podobne. Niewierzący w wyższe siły powiedzą, 
że nasze wąskie horyzonty i skupienie na własnej 
beznadziejnej sytuacji zaciemniają obraz całości 
i sprawiają, że umyka nam droga wyjścia albo po 
prostu nie pozwalamy sobie pomóc. Ja wierzę, bo 
wiara daje coś niesamowitego – perspektywę, że 
Ktoś mnie złapie, kiedy będę spadał. Mając takie 
widoki na przyszłość, można bez paraliżującego 
strachu piąć się na szczyt własnych możliwości.

Drugim aspektem tej historii jest odpuszcza-
nie. Chodzi mi w tym wypadku o odpuszczanie nie 
innym, ale samemu sobie. Zdarza się, że za bardzo 
się staramy. Wkładamy w wykonywane zadanie 
wszystkie swoje siły, a efekt jest wręcz odwrotny 
do zamierzonego. Czym ciężej pracujemy, tym mi-
zerniejszy jest rezultat naszych działań. Przychodzi 

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

Co zrobić żeby zachować wewnętrzny spo-
kój, mieć poczucie bezpieczeństwa i ciągłą chęć 
do działania? 

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

„Poduszka powietrzna”

Opowiem Wam dzisiaj pewną historię. Nie 
pamiętam, gdzie się na nią natknąłem, ale w mo-
im odczuciu jest bardzo pouczająca, więc Wam ją 
przedstawiam. Żeby dodać jej nieco dramaturgii, 
uczynię każdego z Was z osobna jej głównym bo-
haterem. 

Wyobraźcie sobie więc, że jesteście alpinista-
mi, którzy wspinają się na gigantyczną, pionową, 
granitową skałę, bez użycia żadnych lin asekura-
cyjnych. Możecie polegać wyłącznie na sile wła-
snych mięśni, technice i psychicznej odporności. 
Wszystko układa się wprost znakomicie i jesteście 
przekonani, że gładko wejdziecie na szczyt, tak 
jak zaplanowaliście. Wtem górę spowija gęsta 
mgła. Powietrze w jednej chwili staje się wilgot-
ne i przenikliwie zimne, a skała śliska. Każdy krok 
jest niepewny, również dlatego, że nie widzicie 
niczego wokół. Decydujecie się iść dalej. Nagle 
jeden nieopatrzny ruch sprawia, że ześlizgujecie 
się i zawisacie wyłącznie na rękach, rozpaczliwie 
szukając oparcia dla stóp. Wtedy w głowie rodzi się 
strach. Zaczynacie, tak jak niemal każdy człowiek 
w tak dramatycznej sytuacji, modlić się do Boga. 
Błagacie o ratunek. W odpowiedzi słyszycie głos 
mówiący: „Zaufaj mi i puść się!”. Wydaje Wam się 
to tak szalone, absurdalne i niedorzeczne, że nie 
macie ochoty tego robić. Po krótkiej chwili, która 
w takiej sytuacji wydaje się być wiecznością, mgła 
opada i okazuje się, że byliście...o pół metra nad 
półką skalną, która mogła być dla Was ratunkiem.

wtedy moment, kiedy powinniśmy zostawić spra-
wy swojemu biegowi. Problem jest jednak wtedy, 
gdy ufamy jedynie sile własnego ciała i umysłu. 
Wtedy o wiele trudniej jest po prostu zaufać i ...rzu-
cić się w nieznane.

Jeśli wierzymy, że mamy oparcie w Bogu, 
który nigdy nas nie zawiedzie, że jeśli będziemy 
wyczerpani, mamy gdzie się zregenerować, że jest 
poduszka powietrzna, która zapewni nam łagodny 
upadek, a jeśli upadniemy, On nas podniesie; wte-
dy o wiele łatwiej o spokój, nawet w momentach 
totalnego kryzysu i psychicznego załamania. Taki 
scenariusz rysuje się całkiem obiecująco i optymi-
stycznie – trzeba tylko uwierzyć.

„Mgła”

Ślepo błądzisz w oceanie spraw
Dokąd właściwie zmierzasz?
Po omacku nie słysząc braw
Lecz policzki, co życie wymierza

Orientację tracisz i już nie wiesz
Gdzie jest właściwy kierunek
Czy w piekle jesteś czy niebie
I czy uniesiesz swój ciężki ładunek

Gdy nie widzisz, wyobraźnia działa
I podpowiada koszmarne obrazy
Trudniej trwać wtedy niczym skała
Czekając co się jeszcze wydarzy

Mgła opadnie i wreszcie ujrzysz
Czy warto było się tak obawiać
Czarnowidztwo nikomu nie służy
Tylko o zawrót głowy przyprawia

Wiatr w końcu przepędzi chmury
Światło rozbłyśnie barwami tęczy
A Ty spojrzysz ze szczytu góry
I westchniesz...wolny i wdzięczny

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Po drugiej stronie okna
Poezją można powiedzieć więcej, w poezji 

można się bardziej zagubić i odnaleźć. Wymaga 
skupienia, wrażliwości. Stanowi także doskonałe 
źródło inspiracji i narzędzie do wyrażania emocji. 
Sięga do sedna nas samych.

 O tym, jak wiele można dzięki niej powiedzieć, 
mogliśmy się przekonać w czerwcu, podczas spek-
taklu „Podróż do wnętrza nas samych, czyli po dru-
giej stronie okna”. Wykonany przez Teatr Niewielki 
Poezji Własnej, był wspólną kreacją samych auto-
rów wierszy, pod opieką Adama Radosza. Samuel 
Łucjan, Alicja Dzida, Oskar Frydecki i Miłosz Bogacz 
zabrali widzów w niezwykłą podróż. Cztery ustawio-
ne tyłem do siebie krzesła, tworzące okrąg. Muzyka, 
doskonale dopasowana do nastroju wierszy i cztery 
młode osoby, które, zaprezentowały swoją twórczość 
w sposób niezwykle emocjonalny i dojrzały. W ich 
wierszach przeplatało się cierpienie, szukanie od-
powiedzi na odwieczne pytania, nurtujące ludzkość. 
Była w nich wiara i jej brak, miłość i opuszczenie, po-
szukiwanie, pytania o sens. Gra światłem, ruchem, 
gestem, oszczędna, lecz symboliczna choreografia 
– to wszystko sprawiło, że z podziwem można było 
patrzeć na młodych twórców. 

- Sami nie byliśmy pewni, czy to się uda – mówił 
prowadzący grupę Adam Radosz. – Miejcie dla nas 
dużo wyrozumiałości. Nasi aktorzy stają na scenie, 
z jednym małym wyjątkiem, pierwszy raz. To począ-
tek bardzo długiej drogi. Na początku było słowo. 
Także u nas. Założyliśmy sobie, że nasze spektakle 
będą przygotowane i napisane przez nas. Wszyst-
kie prezentowane dzisiaj teksty napisali, z potrzeby 
serca, wspaniali młodzi ludzie. Ten spektakl, z cza-
sem, na pewno będzie ewaluował i się zmieniał, ale 

wszystkie treści będą płynęły prosto z naszych serc.
Wszyscy zebrani dali się uwieść opowieści snutej 

przez młodzież i nagrodzili aktorów brawami. 
- Dziękujemy, że zabraliście nas w tę piękną podróż 

– podsumowała spektakl Katarzyna Krzempek, 
dyrektor GOK-u.

Po spektaklu odbyło się spotkanie z mentorką 
młodych aktorów – kobietą, której poezją zachwy-
cili się aktorzy Teatru Niewielkiego Poezji Własnej 
– Darią Danutą Lisiecką. Poetka odpowiadała 
na mniej i bardziej osobiste pytania prowadzącego 
spotkanie Samuela Łucjana. Opowiedziała o współ-
tworzonym przez nią festiwalu „Stachuriada”, o swo-
jej poezji, czytała także kilka wierszy. Po spotkaniu, 
rozdawała tomiki poezji i zachęcała do próbowania 
swoich sił w tej niełatwej sztuce.

- Suszec to miejsce, które bardzo dobrze wspomi-
nam. Przy każdej wizycie spotykam tu niezwykle cie-
płych i życzliwych ludzi – mówiła poetka. Obiecała 
także, że z chęcią znów do nas wróci.

Gratulujemy młodym aktorom odwagi i profe-
sjonalizmu w tworzeniu spektaklu. Mamy również 
nadzieję, że ich zamiłowanie do poezji zaowocuje 
kolejnymi ciekawymi propozycjami.

Monika PanfilZd
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dzień dochodziło tam do poniżania ludzi, a chmara 
oszustów i złodziei czekała tylko na to, by wzbogacić 
się na przyjezdnych. Był to wyraźny sygnał, że Stany 
Zjednoczone potrzebują nowoczesnej stacji, która 
stałaby się wizytówka Ameryki. Pierwszą imigrantką 
uroczyście przywitaną przez władzę 1 stycznia 1892 
r. na Ellis Island była 15-letnia Irlandka Annie Moore. 
W ten sposób przeszła do historii jako pierwszy przy-
bysz odprawiony na terenie nowej stacji imigracyjnej 

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! 

Wrota do raju
Ta niewielkich rozmiarów wysepka w Zato-

ce Nowojorskiej zrobiła karierę w wielkim stylu. 
W krótkim przedziale czasu stała się największym 
w historii całego świata punktem imigracyjnym 
i najbardziej rozpoznawalnym portem docelowym 
emigrantów na dwóch kontynentach.

Ellis Island to wyspa, która na przestrzeni czasu 
zyskała wiele nazw. W XVII w. jej terytorium zamiesz-
kiwali Indianie Lenni Lenape (Prawdziwi Ludzie). 
Swoje ziemie nazwali Kioshk, czyli Wyspa Mew. 
Na co dzień zajmowali się połowem ostryg. Dlate-
go kupujący je od nich koloniści nazwali tę ziemię 
Wyspą Ostryg. W 1630 r. Indianie sprzedali wyspę 
holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej, która 
kilka lat później kupiła od innego plemienia pobliski 
Manhattan. W związku z tym przyszła Ellis Island 
została wykorzystywana w nowym celu (koloniści 
wieszali na niej piratów) i zyskała nową nazwę – Wy-
spa Szubienic. W 1774 r. kupił ją walijski kolonista 
Samuel Ellis, który nazwał ją swoim nazwiskiem. 
W XIX w. więziono tu jeńców brytyjskich, by wresz-
cie przeszła w ręce władz dwóch stanów: Nowy Jork 
i New Jersey.

Pod koniec XIX w. znany amerykański wydaw-
ca Joseph Pulitzer zaatakował amerykański rząd 
w kwestii warunków panujących na terenie stacji 
imigracyjnej Castle Garden na Manhattanie. Ta nie-
wielka stacja przyjęła do tego czasu już 8 milionów 
ludzi, a liczba przybyszów rosła z roku na rok. Na co 

USA. Wyspę powiększono z jednego do 11 hektarów, 
używając do tego celu gruzu z wykopów pod budo-
wę metra w Nowym Jorku. Oprócz stacji zlokalizowa-
no tam również szpital i cmentarz. W sumie na Ellis 
Island zmarło 3,5 tys. imigrantów i urodziło się 355 
dzieci. Ostatnim zarejestrowanym imigrantem, który 
przybył na wyspę, był Norweg Arne Petersen. W ciągu 
pół wieku przez Ellis „przewinęło się” 12 milionów 
emigrantów. 

Nie każdy z pasażerów tak szybko opuszczał 
Ellis Island jak Moore. Zgodę na wjazd na terytorium 
Stanów Zjednoczonym imigranci uzyskiwali na pod-
stawie badań lekarskich i przesłuchania pod kątem 
prawnym. Dla większości przybyszów procedura nie 
trwała długo i mieściła się w pięciu godzinach. Byli 
jednak i tacy, którzy spędzili tam kilka dni czy na-
wet tygodni. 10 procent emigrantów poddawano 
dodatkowym badaniom lub kwarantannie. W związ-
ku z tym byli zmuszeni do pozostania na leczeniu 
w miejscowym szpitalu. Około dwóch procent spo-
śród wszystkich przyjezdnych z punktu widzenia 
władz imigracyjnych USA nie spełniało kryteriów 
i było zawracanych do portu wyjazdu. Głównymi 
powodami były niewyleczalne choroby zagrażające 
zdrowiu publicznemu oraz kryminalna przeszłość. 
W szczególności przyjezdni z Europy Środkowej 
i Wschodniej byli wnikliwie badani. Zgodnie z popu-
larną wówczas teorią eugeniczną wśród imigrantów 
z powyższych terytoriów było więcej przestępców 
oraz „idiotów i imbecylów”. W efekcie w 1924 r. wła-
dze USA ograniczyły liczbę przyjezdnych z naszej 
części kontynentu.

Po zamknięciu stacji imigracyjnej w połowie 
XX w. wybitny architekt Frank Lloyd Wright przy-
gotował projekt polegający na zagospodarowaniu 
przestrzeni na wyspie, którą nieprzypadkowo nazwał 
„Klucz”. Określenie miało nawiązywać do roli wyspy, 
którą odgrywała przez dziesięciolecia, otwierając 
lub zamykając wrota Nowego Świata przed milio-
nami przyjezdnych. Ostatecznie zarówno projekt, 
jak i nazwa nie zostały przyjęte. W publicznej prze-
strzeni utrwaliły się inne określenia. „Wyspa nadziei”, 
która zdaniem władz amerykańskich propaguje ideę 
Ameryki wolnej i otwartej na innych ludzi. „Wyspa 
łez” – dla emigrantów, którzy przeszli katusze, by się 
tam dostać lub zostali zawróceni do Europy. Punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia…

Jakub Raczkiewicz 
właściciel portalu historycznego 

„Śladami historii”
Źródła:
T. Zalewski, Inne Stany. Czym różnią się od nas Amery-
kanie, Warszawa 2011.
D. Terlecki, W przedsionku raju, Uważam Rze Historia 
nr 6 (87) czerwiec 2019.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii

źr
ód

ło
: d

om
en

a 
pu

bl
ic

zn
a

Budynki centrum imigracyjnego w 1905 r.
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Europejscy imigranci przybywający na Ellis Island (1915 r.)
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Odrestaurowane główne miejsce rejestracji na Ellis Island

Dni Sąsiada powracają!
Dzień Sąsiada to święto, które oficjalnie 

obchodzone jest na całym świecie. Europej-
ski Dzień Sąsiada obchodzony był w tym roku 
w dniu 28 maja. Korzyści z dobrych relacji z są-
siadami jest wiele, ale najważniejsza to ta, że 
po prostu dobrze się mieszka, jeśli zna się osoby 
mieszkające wokół nas.

Jak można świętować ten dzień? M. in. po-
przez sąsiedzkie inicjatywy, czyli wydarzenia orga-
nizowane przez sąsiadów, dla sąsiadów, z sąsiada-
mi. Rodzaj wydarzenia, jego program i termin – to 
wszystko sąsiedzka decyzja. 

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
zachęca mieszkańców do organizacji Dni Sąsiada, 
udzielając wsparcia finansowanego i merytorycz-
nego. 

W tym roku również będzie można zorgani-
zować takie spotkania, a dokładniej w okresie od 
15 czerwca do 15 października 2021 r. Jak zorgani-
zować takie spotkanie? Porozmawiaj z sąsiadem/
sąsiadami i stwórzcie scenariusz Waszego spotka-
nia sąsiedzkiego. Następnie zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, wypełnia-
jąc formularz zgłoszeniowy i odbierzcie PACZKĘ 
STARTOWĄ (plakaty, zaproszenia, itp.). 

W dalszym kroku zaproście sąsiadów i zreali-
zujcie spotkanie – to Wy decydujecie, jaki będzie 
miało charakter. 

Na koniec stwórzcie relację ze spotkania ze 
swoimi sąsiadami – zdjęcia, filmik itp. Ważną 
zmianą w organizacji tegorocznych Dni Sąsiada 
jest zawarcie elementu edukacyjnego. 

Szczegóły dotyczące organizacji Dni Sąsiada 
można znaleźć na stronie www.kulturasuszec.pl lub 
kontaktując się telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 20 
lub mailowo: dnisasiada@kulturasuszec.pl

Zachęcamy do udziału!
GOK Suszec
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Usługi społeczne w Gminie Suszec
PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Suszec”
NR: WND-RPSL.09.02.05-24-013C/20-006

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poin-
formować Państwa o rozpoczęciu realizacji projek-
tu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Suszec”. Projekt 
jest dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi prioryteto-
wej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp-
ne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. 
Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego 
realizacji trwa od 01.05.2021 r. do 31.08.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Suszec 
/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu 

w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnychi Niesamodzielnych.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób 
objętych usługami społecznymi w Gminie Suszec 
o 65 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (40K), w tym 10 osób z niepełno-
sprawnościami (6K), mającego służyć zaspokojeniu 
potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielno-
ści poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie 
świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Se-
niora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów 
faktycznych (13K) z zakresu opieki nad podopiecz-
nymi w okresie 01.05.2021 - 31.08.2022.

Zadania w ramach projektu:  wsparcie 

opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum 
Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:
1. Liczba miejsc świadczenia usług społecz-

nych istniejących po zakończeniu projektu: 40 
(9 opiekunek, 1 AON, 30 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi - 65

W ramach projektu planowane jest nastę-
pujące wsparcie:

1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu:

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2021

Tu pojawia się pytanie: co jest przyczyną, a co 
skutkiem? Nie mnie osądzać.

Czas wolny w towarzystwie
Kiedy już popracujemy, przychodzi moment 

na to, by zasiąść do stołu i się posilić. To jest bar-
dzo ważny element czasu wolnego. Typowa Chiń-
czykom organizacja dnia przewiduje dwugodzin-
ną przerwę w środku zajęć, aby każdy mógł za-
dbać o spełnienie swoich podstawowych potrzeb 
i przygotować się na resztę dnia, która nierzadko 
bywa długa, i to zarówno dla pracowników jak i dla 
uczniów wszelkiej maści i kierunków.

Chińskie rozumienie ostrości potraw zupeł-
nie odbiega od naszego. W polskich przepisach 
nie ma zbyt wiele miejsca na ostrość pochodzącą 
np. z chilli, która w Chinach zdaje się być wszech-
obecna. Wzrok klientów chińskiej restauracji przy-
ciągają ustawione na stole pojemniczki z sosem 
sojowym, octem i płatkami chilli w oleju. To taki 
chiński standard, na kształt soli, pieprzu i „magi”. Ja 
i moi polscy znajomi, nieprzyzwyczajeni do jedze-
nia tak pikantnych potraw, nieraz prosiliśmy, aby 
kucharze nie dodawali tyle chilli do zamówionego 
przez nas jedzenia. Niestety, nie zawsze było to 
respektowane, ponieważ kucharzom nie zdarza 
się po prostu otrzymywać takich próśb. Jeżeli nie 
mieli wcześniej do czynienia z obcokrajowcem, 
oczywiście. Pyszne chińskie jedzenie nierzadko 
oznaczało więc dla nas walkę o życie, z przerwami 
na głębokie oddychanie.

W kulturze chińskiej jedzenie ma przede 
wszystkim wymiar społeczny. Potrawy zamawia 
się przeważnie nie dla samego siebie, ale żeby 
postawić je na środku stołu, gdzie wszyscy mają 
do nich dostęp i nakładają sobie z kolejnych tale-
rzy. Jeżeli mamy coś do omówienia ze znajomymi 
w Chinach, to musimy być gotowi na to, że spotka-
nie być może odbędzie się właśnie w restauracji, 

Część druga: 
Co po pracy?

Wracamy do tematyki Dalekiego Wschodu, 
rozpoczętej w poprzednim numerze „Nowin”. Chiń-
czycy to naród powszechnie uznawany za ciężko 
pracujący, podobnie zresztą jak inne azjatyckie 
narodowości, np. Japończycy. Spytacie Państwo, 
stereotyp, czy nie? 

Nie będę rzucała tutaj liczbami i statystykami, 
bo pragnę dzielić się głównie własnymi obserwa-
cjami z czasu pobytu w Chinach, z pierwszej ręki. 
W moim odczuciu nie jest to stereotyp; zarówno 
dzieci, jak i młodzi dorośli i później pracujący już 
dorośli, wszyscy zdają się ciężko pracować na swój 
sukces zawodowy. Bo i konkurencja liczna!

Chińczycy cenią sobie jednak również czas 
wolny. Postaram się odnieść do kilku stereotypów, 
które narosły wokół sposobu spędzania tego czasu 
przez Chińczyków i pomimo poświęcenia jedzeniu 
całej uwagi w poprzedniej części cyklu, nie uniknę 
powrotu do tego tematu. Bo czas wolny i spotka-
nia towarzyskie to w dużej mierze… spożywanie. 
No właśnie, jak to jest z tym spożywaniem? Czy 
na chińskie talerze trafia coś, co niekoniecznie 
trafia na te polskie?

Jedzenie psów
Jedzenie psiego mięsa w Azji wschodniej ma 

długą historię. Pierwotnie było postrzegane jako 
pożywienie dla prostego ludu, ale rozprzestrze-
nienie się religii takich jak buddyzm i islam spowo-
dowało, że poza niewielkimi obszarami w Chinach 
i Korei, zwyczaj ten niemal całkowicie zanikł. Zdaje 
się, że duża część młodych Chińczyków obecnie 
ma znacznie bardziej pro-zwierzęce podejście do 
świata i sprzeciwiaj się niehumanitarnemu trak-
towaniu zwierząt. Mimo tego, że niestety spo-
łeczeństwo chińskie zwykle nie ma zbyt wiele 
możliwości wpływania na zmiany legislacyjne, to 
jednak na przestrzeni lat w niektórych przypad-
kach aktywizm społeczny faktycznie doprowadzał 
do polepszenia warunków bytowych zwierząt. 
Za przykład posłużyć może rozpropagowana 
przez najsłynniejszego chińskiego koszykarza, 
Yao Minga, akcja uświadamiająca na temat zupy 
z płetwy gatunków rekina zagrożonych wyginię-
ciem. Była to potrawa uznawana za niezwykle 
wykwintną, ale dzięki takim działaniom straciła 
na popularności, a władze chińskie zakazały ser-
wowania jej na oficjalnych bankietach. 

Podsumowując: czy można zjeść psa w Chi-
nach? Można. Czy to stały element diety Chińczy-
ków? Absolutnie nie. Obecnie jest to traktowane 
bardziej jako ciekawostka turystyczna, z pewnością 
po części ze względu na podobne stereotypy. 

gdzie zasiądziemy przy sporym stole z obracaną 
szklaną tacą na środku, by ułatwić dzielenie się je-
dzeniem. Chińczycy są serdecznymi towarzyszami 
do wspólnego jedzenia, zwłaszcza gdy nalegają, 
aby własnoręcznie nałożyć nam kolejną porcję. 
Od stołu nikt nigdy nie wstaje głodny, zupełnie 
jak po niedzielnym obiedzie u babci.

Jak Chińczycy spędzają czas wolny
Jakie życie wiedzie przeciętny Chińczyk 

po sześćdziesiątce? Bardzo aktywne! Seniorzy 
mieszkający w chińskich miastach mogą prze-
bierać w różnych formach aktywności, które po-
prawiają kondycję zarówno fizyczną, jak i umy-
słową. Przeciętny senior uwielbia integrować się 
z lokalną społecznością poprzez gry planszowe, 
poranne Tai Chi, wspólne tańce w parku czy kara-
oke. Co zwracało najmocniej moją uwagę, to fakt, 
że Chińczycy zupełnie się nie krępują w takich 
sytuacjach. 

Nie wszystko jest jednak tak kolorowe, bo nie 
wszystkim te sposoby aktywizacji się podobają. 
Wielu młodych ludzi narzeka na to, że seniorzy 
poddają się szałowi tańców na skwerach ulicz-
nych, puszczając bardzo głośną muzykę z tanich 
głośników, co uprzykrza życie tym, którzy wole-
liby jednak odpocząć w domu po ciężkiej pracy. 
Być może młodzi Chińczycy docenią tak bogatą 
ofertę aktywności dla seniorów, jak sami przejdą 
na emeryturę. A do tego czasu, chcąc nie chcąc, 
będą musieli pogodzić się z tym, że państwo Wang 
z parteru tańczą lepiej od nich!

W następnej części cyklu poznamy mojego 
przyjaciela z Chin. W formie wywiadu opowie 
o tym, jak wygląda jego dzień, a także wspomni 
o swojej rodzinie. Relacje rodzinne i życie studenc-
kie w Chinach to kolejny temat warty poruszenia. 
Do zobaczenia!

Paulina Pierchała

Cykl Moje Chiny
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Życie codzienne w Szanghaju



Leśny Bieg Suszecki - podsumowanie
Piękna pogoda i okoliczności przyrody sprawiły, 

że tegoroczna edycja Leśnego Biegu Suszeckiego cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem. W niedzielę 
6 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś” 
zgromadziły się prawdziwe tłumy. Na starcie stanęło 
wielu zawodników w przeróżnym wieku. Młodsi – star-
towali na dystansach 350 – 1600 m. Z kolei starsi mieli 
do pokonania trasę długości 5 km. 

Oto, jak wyglądały wyniki tegorocznego Leśne-
go Biegu Suszeckiego w poszczególnych kategoriach:

2012 - 2014 dziewczęta - 350 m
I miejsce – Wiktoria Oslislok
II miejsce – Anna Walczyńska
III miejsce – Matylda Klimke

2012 - 2014 chłopcy – 350 m
I miejsce – Dominik Homan
II miejsce – Przemysław Kurtik
III miejsce – Dawid Witoszek

2010 - 2011 dziewczęta - 350 m
I miejsce – Maja Grzechnik
II miejsce – Agata Paszek
III miejsce – Alina Walczyńska

2010 - 2011 chłopcy – 350 m
I miejsce – Michał Michałkowski
II miejsce – Krzysztof Prządka
III miejsce – Miłosz Pietrzak

2008 - 2009 dziewczęta – 800 m
I miejsce – Stella Budkowska
II miejsce – Olga Kosińska
III miejsce – Marlena Dittrich

2008 - 2009 chłopcy – 800 m
I miejsce – Szymon Słupik
II miejsce – Oskar Kumor
III miejsce – Kacper Ryguła

2005 - 2007 dziewczęta – 1600 m
I miejsce – Sara Budkowska
II miejsce – Natalia Podleśny
III miejsce – Judyta Biały

2005 - 2007 chłopcy – 1600 m
I miejsce – Robert Jacak
II miejsce – Mateusz Dittrich
III miejsce – Bartosz Michałowski

2004 - 1987 kobiety – 5000 m
I miejsce – Julia Morawska
II miejsce – Małgorzata Jakubowska
III miejsce – Barbara Witoszek

2004 - 1987 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Mateusz Wolnik
II miejsce – Paweł Buczek
III miejsce – Mikołaj Ciurla 

1986 - 1971 kobiety – 5000 m
I miejsce – Agata Długoszl
II miejsce – Magdalena Stuchlik
III miejsce – Karolina Opalska

1986 - 1971 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Tomek Curyło
II miejsce – Adam Malina
III miejsce – Krystian Czajka

+ 1971 kobiety – 5000 m
I miejsce – Alicja Sikora
II miejsce – Ewa Macura
II miejsce – Agata Burnagiel

+ 1971 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Grzegorz Szymura
II miejsce – Marcin Zaczyk
III miejsce – Robert Proksa

Mieszkańcy Gminy Suszec kobiety – 5000 m
I miejsce – Barbara Witoszek
II miejsce – Barbara Pankiewicz
 

Mieszkańcy Gminy Suszec mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Krzysztof Majeran
II miejsce – Patryk Bielica
III miejsce – Damian Gaszczyk

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy 
za udział w biegu. Gratulujemy osiągniętych wyników 
i zapraszamy w przyszłym roku. 

Pragniemy także podziękować Nadleśnictwu 
Rybnik, Leśniczemu Leśnictwa Barnowice, za zgodę 
na organizację trasy biegu w lesie. 

Dziękujemy wolontariuszom z SP w Suszcu 
za zabezpieczenie tras biegów oraz pomoc w biu-
rze zawodów. 

Dziękujemy sponsorom – Galeria Wiślanka, Bisam 
Suszec, sportactive24, Pub Sephia za wsparcie imprezy.

 Dziękujemy także nauczycielowi oraz główne-
mu sędziemu Mieczysławowi Jacakowi za sprawne 
przeprowadzenie zawodów.

GOS Suszec

21SPORT / INFORMACJENUMER 4 (315)

źr
ód

ło
: G

O
S 

Su
sz

ec

Młodzi uczestnicy biegu
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Zacięta rywalizacja
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Starsi zawodnicy na starcie

a. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/
mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 
4h/mc wymiennie, usługa cateringowa, 1h / mc 
usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, za-
pewnienie materiałów zużywalnych)

b. usługi asystenckie świadczone w miejscu 
zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 14 
mcy, 80h/mc.

c. utworzenie Klubu Seniora, w ramach 
którego będą organizowane przez 14 mcy dla 30 
osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł 
skorzystać następujących form wsparcia: 

- zajęcia organizowane przez animatora / 
opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kul-
turalne i środowiskowe, działalność edukacyjno 
– kulturalne i rekreacyjne, spotkania okoliczno-
ściowe, koła zainteresowań; 

- Porada psychologiczne – udzielanie porad 
indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, 
których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie 
sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań 
zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, 
rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoho-
lu, itp.) problemów indywidualnych wynikających 
z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi 

nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, 
stanów depresyjnych;

- Porada prawnicza – udzielanie porad 
z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, ko-
morniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, 
zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;

- Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna 
– porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb 
seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, 
zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg 
potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań 
z zakresu edukacji prozdrowotnej;

- Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć 
z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, 
gimnastyka, itp.

- Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć 
z umiejętności obsługi komputera, Internetu, 
smartfona, tabletu;

- Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych 
– 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące 
osoby:

- zagrożone ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym,

- zamieszkałe/ pracujące / uczące się w Gminie 

Suszec,
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu,
- o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się 

Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, 
którzy ukończyli 65 rok życia.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Projekt przewiduje również wsparcie 
dla osób sprawujących opiekę nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu. 

Osoby zgłaszające się do projektu w cha-
rakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opie-
kę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu 
codziennym i będącą jednocześnie uczestni-
kiem projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 861 652,40 zł
Dofinansowanie projektu: 1 731 336,73 zł

Biuro projektu: GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 
43-267 Suszec, tel. 32 449 30 85
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Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
Za treść artykułów nadesłanych do redakcji 
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności. 
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

OGŁOSZENIA / WYDARZENIA

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 / LIPIEC / SIERPIEŃ 2021

Zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju w Kryrach

Informujemy rodziców, iż od 1.09. 2021 r. w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach będą pro-
wadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwo-
ju (WWR) dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy 
Suszec. Rodzice, którzy posiadają aktualne opinie Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, mogą zgłaszać 
się u Dyrektora Zespołu w celu zaplanowania tych 
zajęć, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Kontakt telefoniczny lub mailowy do Dyrektora: 
tel. 032 212 22 13, zsp.kryry@wp.pl

GZUW Suszec

Bezpieczniej przy szkole – 
wybudowano wyniesione 
przejście

Na ul. Woszczyckiej w Rudziczce zostały wybu-
dowane wyniesione przejścia dla pieszych. Teraz przy 
placówce szkolno-przedszkolnej kierowcy muszą 
zdjąć nogę z gazu.

Wyniesione przejścia uspokajają ruch, zmuszając 
kierowców do zredukowania prędkości. W połączeniu 
z ograniczeniem prędkości, pozwalają poprawić bez-
pieczeństwo pieszych. Przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Rudziczce obowiązuje ograniczenie do 
30 km/h.

O wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych 
do władz powiatu pszczyńskiego zwrócili się rodzice, 
dyrekcja oraz rada sołecka. 

Powiat Pszczyński

Zamiast PSZOK-u – MPSZOK
Wójt Gminy Suszec informuje, że od dnia 

4 czerwca 2021 roku do odwołania Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 jest zamknięty. 

W związku z powyższym, od dnia 4 czerwca 2021 
roku uruchomiony jest zastępczo Mobilny Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(MPSZOK), w Suszcu przy ul. Ogrodowej (przy wjeź-
dzie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o.) i będzie funkcjonował: we wtorki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 15.30 – 20.00, w soboty 
w godz. 8.00 – 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. MPSZOK zapewnia przyjmowanie 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych zbieranych 
dotychczas w PSZOK-u. 

 Wójt Gminy Suszec 
 Marian Pawlas

Kącik poezji
Pozytywka

Stała na półce
Maleńka pozytywka
Karuzela
Z wesołego miasteczka
Galopowały koniki
Gniady
Kasztany w kieszeniach chowane
Złoty
Sny poduszce szeptane
Biały
Wigilijny poranek
Kary
Burza
Trzeba uciekać
Cwałowały
W rytm jabłkowego śmiechu
Gdzieś w dziadkowym sadzie
Kłusowały
Póki słońce grzywy gładziło

Nagle niebo spochmurniało

Tylko dwie słone krople spuściło 
Na maleńką pozytywkę

Ogłoszenie

W środku tygodnia
Którejś godziny czasu strefowego
W pobliżu ulicy Nieznanej
Zaginął przyjaciel 
Był ubrany w bluzę z kieszeniami
W której nosił krzepiące słowa 
Miał plecak
Wypełniony pomysłami i lojalnością 

Znaki szczególne
Wiecznie uśmiechnięta twarz 

Znalazcy
Zazdroszczę

Oliwia Skaźnik
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Wyniesienie przy ZSP

Strażacy w przedszkolu w Suszcu
W przedszkolu w Suszcu – w oddziałach zamiej-

scowych przy ul. Wyzwolenia, z okazji Dnia Dziecka, 
gościli strażacy z OSP Suszec, czym w sposób szcze-
gólny uświetnili to święto. Dzieci podziwiały piękny 
wóz strażacki oraz jego wyposażenie. Komendant 
– pan Jan Koch – zachęcał dzieci, aby w późniejszym 
wieku chętnie zasilały oddziały młodzieżowe OSP 
oraz aby chciały zostać zawodowymi strażakami, 
chroniąc dobro i zdrowie mieszkańców gminy. 

Dzieci, wraz z dyrekcją i opiekunkami, odwdzię-
czyły się strażakom specjalną laurką, którą wręczyły 
na pożegnanie. Dziękujemy strażakom za piękne 
chwile, a dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego.

Przedszkole w Suszcu
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Strażacy z przedszkolakami
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Rowerzysta na drodze – co może, a czego nie może?
Sezon na rower rozpoczął się na dobre. W czasie 

epidemii korzystamy z niego częściej, bo jest dobrą 
i bezpieczną alternatywą dla komunikacji publicznej. 
Policja przypomina przepisy ruchu drogowego, które 
dotyczą rowerzystów i kierowców pojazdów mecha-
nicznych wobec rowerzystów.

Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wie-
le czynników, począwszy od pory dnia i warunków 
pogodowych. Najważniejsze są jednak zachowania 
samych kierujących jednośladami, przede wszystkim 
respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ru-
chu drogowego oraz umiejętność przewidywania nie-
bezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania 
innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.

Rowerem po drodze
Rowerzysta jest zobowiązany:
- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu 

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

- zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla ro-
werów i pieszych,

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

- Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach 
ekspresowych i autostradach.

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

- opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą 
rowerem,

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielo-
nej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź 
czy gęsta mgła),

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

Rowerzysta a przejście dla pieszych
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzy-

sta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu.

Rowerzysta przestrzega zakazów:
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 

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

- czepiania się pojazdów,
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki 

na kierownicy oraz nóg na pedałach,
- kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości 

po użyciu alkoholu lub środka działającego podob-
nie do alkoholu,

- korzystania podczas jazdy z telefonu wymaga-
jącego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma 
zakaz:

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

- omijania pojazdu, który jechał w tym samym 
kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierw-
szeństwa pieszemu,

- jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Z dzieckiem na rowerze
Dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać się 

na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej. Dziec-
ko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, 
pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodat-
kowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 
Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie 
rowerowej. Przewozić dziecko może tylko osoba, która 
ukończyła 17 lat.

Kierowcy samo-
chodów wobec rowe-
rzystów 

- podczas wyprze-
dzania roweru, kierujący 
jest obowiązany zacho-
wać odstęp nie mniejszy 
niż 1 m,

- zbliżając się do 
przejazdu dla rowe-
rzystów kierowca jest 
obowiązany zachować 
szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi znajdującemu 
się na przejeździe,

- jeżeli skręca w dro-
gę poprzeczną, również 
jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerzyście 

jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowe-
rów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą 
zamierza opuścić,

- przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza 
jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeń-
stwa rowerowi,

- kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedza-
nia pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpo-
średnio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym 
ruch jest kierowany.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
- z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne 

barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło 
migające),

- z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

- co najmniej jeden skutecznie działający hamu-
lec,

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie-
przeraźliwym dźwięku.

Elementy wyposażenia zwiększające bezpie-
czeństwo 

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają 
obowiązku korzystania z kasków ochronnych i ele-
mentów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwa-
gę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej na-
rażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki 
odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzy-
sty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach 
atmosferycznych. 

KPP Pszczyna
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Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
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Drodzy nauczyciele szkół i przedszkoli naszej gminy!

Serdecznie dziękujemy za trud wkładany w wychowanie naszych 
dzieci i młodzieży. Doceniamy ogromny wysiłek i zaangażowanie, 
z jakim pracujecie, kształtując młode umysły. Ten rok pokazał, 
z jak ogromnymi wyzwaniami się mierzycie. 
Niech kolejne lata przyniosą Wam satysfakcję i dają poczucie radości 
z wykonywanej pracy. Życzymy dużo sił i nieustającego zapału.

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

 


