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W numerze:

Czas na ferie!
Luty to czas zimowego odpoczynku dla wszystkich
uczniów z województwa śląskiego. W tym roku młodsi
i starsi mogą wybierać z bogatej oferty przygotowanej
przez różne instytucje naszej gminy. GOK zaprasza na pirackie ferie, podczas których młodzi uczestnicy wypłyną na szerokie wody i przeżyją niesamowitą przygodę.
Biblioteka Publiczna zachęca młodzież do główkowania
i zaprasza na serię spotkań przy grach planszowych.

Z kolei GOS Suszec proponuje aktywny odpoczynek. W ofercie ośrodka sportowego znajdziemy: otwarte zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis
stołowy) oraz turnieje dla dzieci i młodzieży w halowej
piłce nożnej, piłce siatkowej 3-osobowej i turniej tenisa
stołowego.
Zapraszamy do spędzenia ferii w Gminie Suszec.
Pamiętajmy o zapisach na wszystkie wydarzenia.
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Przebudzenie musi nastąpić
Środowisko ma swoją pojemność, która już
dawno została przekroczona. Coraz to dotkliwiej
bogate społeczeństwa odczuwają, że Ziemia nie
jest naszym królestwem. Życie dla wielu staje się
coraz trudniejsze. W skali globu narasta problem
przeludnienia, a w przypadku Europy ma się odwrotnie, problem wyludnienia dotyczący rodzimej
społeczności. W każdym przypadku nie chodzi o to,
czego nie robimy, ale co świadomie robimy. Z tą świadomością w społeczeństwach obecnej cywilizacji
szczególnie tzw. zachodniej jest ciągle bardzo źle,
i tak praktycznie zmiany w świadomości zachodzą
zbyt powolnie. Problem dotyczy generalnie każdej
dziedziny życia. A tym podstawowym i decydującym
o wszystkich problemach jest nieokiełzany konsumpcjonizm. Po raz kolejny i ciągle musimy sobie zdawać
sprawę, że podstawowymi pytaniami, które sobie
musimy zadawać codziennie jest to, czy faktycznie
potrzebujemy kupować tyle przedmiotów i to tak
często, czy wszędzie musimy jeździć samochodem,
czy musimy jeść tyle mięsa i wiele innych.
Jakkolwiek apokaliptycznie to brzmi, to musimy sobie zdawać sprawę, że już nie ma czasu na nic
nie robienie. Czas i przestrzeń coraz gwałtowniej się
kurczą, a bierne przyglądanie się temu wszystkiemu
tylko przyspieszy nadciągającą katastrofę. Żyjemy
tak, jakbyśmy na naszym pokoleniu chcieli zakończyć egzystencję ludzką na Ziemi. A co z przyszłością
naszych dzieci, wnuków? Nadszedł czas, aby umiar,
a nie maksymalizacja konsumpcji rządziły światem,
i tego nie podważa już nikt z ludzi myślących o przyszłość. Rewolucje przemysłowe, technologiczne choć
zrewolucjonizowały cywilizację, to niestety stały się
zarzewiem procesu zmian klimatycznych, degradacji środowiska, rabunkowej gospodarki surowcami,
potęgowania nierówności społecznych itd.
Obecnie to nie broń ulokowana w arsenałach
nas zabije, ale my sami, ludzie, zabijamy siebie. Obecnie dalsze forsowanie „im więcej tym lepiej” prowadzi
w prostej linii do katastrofy. Choćby patrząc na nasze
podwórko i nasz kraj, a i świat, to narastające problemy i nierozwiązane dalej ilości śmieci, ścieków,
nieuwzględnianie w procesach gospodarczych, bytowych procesów przyrodniczych itd. Te negatywne
działania zamiast być rozwiązywane, wręcz się nakręcają, a wszystko, co dotyczy zmian mentalności
działania w kierunku przyszłości idzie jak po grudzie.
Ludność na świecie się rozrasta, coraz to większe tereny scalane są masowo pod infrastrukturę ,ubywa
terenów leśnych, rolniczych, drastyczne braki wody
dają o sobie znać coraz dobitniej, jak i kurczenie się
zasobów.
Sytuacja w wielu przypadkach jest patowa,
a przed nami, światem rysuje się ogromny okres
trudności finansowych, co jeszcze bardziej będzie
wyostrzać problemy, na które od lat pracowaliśmy.
Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwy potencjał
zmian dotychczasowego porządku na świecie leży
po stronie wielkich mocarstw, krajów o dużej liczbie

mieszkańców. Ale te wszystkie zawirowania będą
miały przełożenie na życie w naszym kraju w Europie, a problemy które mamy do rozwiązania, będą
jeszcze mocniej boleć, bo świat się skurczył, wszyscy
mieszkańcy naszej matki Ziemi są zależni od siebie
jak nigdy dotąd w historii Ziemi. Popatrzmy, co dzieje
się ostatnio z surowcami energetycznymi. Drożejące
drastycznie gaz, droga i niestabilna energia odnawialna, brak dojrzałych technologii, które w krótkim czasie, horyzoncie czasowym umożliwiałyby całkowite
wyeliminowanie paliw kopalnych, będzie wpływało
na drastyczne obniżenie jakości życia kolejnych pokoleń. Braki energii to nie straszenie potworem z Loch
Ness, ale realne zagrożenie, które trzeba dostrzec.
Blackouty, wyłączenia prądu, brak gazu obecnie już
w Europie występują, a nie ma ani jakiejś specjalnie
ostrej zimy, braku wody do energetyki czy jakiegoś
kataklizmu. Ostatnie importy prądu do naszego kraju
z innych państw, nie mówiąc o cenach gazu, które
dla samorządów już w wielu przypadkach wzrosły
o 700%. Tak to nie 70% i pomyłka, ale 700%. Jak się to
skończy dla finansów, nikt nie potrafi odpowiedzieć.
Te podwyżki odczujemy wszyscy. Problemy finansowe wskutek tego się pogłębią, pomimo wdrożenia
drastycznych oszczędności.
Energii ze Słońca i w Ziemi jest aż zanadto, ale
bardzo mało w okresie rewolucji przemysłowej, wręcz
przeciwnie nic nie zrobiono, aby te zasoby tanio i skutecznie wykorzystać. Obecnie panuje chaos. Jedni
budują bloki węglowe, inni je wyłączają, to samo
z blokami jądrowymi, to trzeba spytać, gdzie sens
i logika? Lansuje się paliwo jakim jest wodór, a projekty są na wstępnym stadium wdrażania. Ponadto
jego (wodoru) nie da się wydobywać tak, jak gazu,
węgla itp., trzeba go uwolnić z innych związków chemicznych, a do tego trzeba masę energii. To są problemy energetyczne, krótko nakreślone, bez których
skutecznego rozwiązania nie ma możliwości nie tylko
dobrego rozwoju, ale stabilizacji już osiągniętego.
Energia OZE obecnie wskutek nierozwiązanego problemu magazynowania, w wielu przypadkach jest dla
naszej sieci energetycznej utrudnieniem i przyswoi
straty zamiast zysków.
A gdzie problemy śmieci, których ciągle przybywa, zamiast ubywać, nadmiernej i wzrastającej konsumpcji, płodów rolnych, szczególnie mięsa, również
rodzących ogromne straty dla środowiska, nierozwiązane w wielu rejonach kosztowne problemy ścieków
itd. Rosnące ceny odbioru śmieci same nie rozwiążą
problemu, gdy ludzkość nie podejmie działań w kierunku samoograniczenia, a firmy pełnego recyklingu,
odzysku śmieci jako surowce wtórne. Morza stają się
zupami z nieutylizowanymi przekąskami w postaci
plastiku i innych świństw. Wszyscy młodzi, ekolodzy mówią o eklogi, mówią o ograniczaniu emisji
do zera gazów cieplarnianych, ale ani o drobinę nie
chcą zmienić stylu życia, nic w rzeczywistości w tym
kierunku nie robią. Pożar gasimy, który rozpętaliśmy
w wielu dziedzinach życia ciągle jakby przytkany

wężem, więc nie dziwmy się, że obecnie nabiera on
już charakteru pożogi. Zmiany negatywne nie tylko
w przyrodzie, klimatu, ale i powiększająca się bieda, ubóstwo na świecie, które postępują w szybkim
tempie i będą postępować, bo nic nie robimy oprócz
gadania, już rodzą choćby ogromne fale migracji i zaostrzają inne problemy. A będą jeszcze się nasilać.
Problemy służby zdrowia na całym świecie, w naszym
kraju dodatkowo związane ze starzejącą się kadrą
medyczną i jej brakiem, z nikłą perspektywą odbudowy kadry lekarskiej, pielęgniarskiej nie naprawią
w szybkim czasie żadne pieniądze. Zmniejszająca się
ilość personelu, a zwiększająca się ilość pacjentów
szczególnie w tzw. cywilizacji zachodniej, wskutek
starzenia się społeczeństw nie wróży dobrze poprawie sytuacji.
Problemy szkolnictwa kompletnie niedostosowanego do obecnych trendów gospodarczych
to dramat. Brak szkół zawodowych w ostatnich latach, braki fachowców, w tym nauczycieli zawodów
w obecnie uruchamianych klasach zawodowych
rodzą kolejne niepokoje co do rozwoju gospodarczego. Zaniedbania w naszej oświacie, wręcz nieodpowiedzialność w programach nauczania po latach
90-tych, odstawienie na dalszy plan tak istotnych
przedmiotów jak matematyka, chemia, biologia itd.
będą ograniczały dalszy nasz rozwój, gdyż przyszłość
to nowe technologie oparte o te przedmioty, a tutaj
jesteśmy na dnie. Dodatkowo ostatnie 2 lata wskutek
pandemii COVID-19 znacznie obniżył się poziom nauczania, nie mówiąc o rosnących problemach zdrowotnych, psychicznych dzieci, młodzieży.
Rosnące ceny komunikacji zbiorowej wskutek
wieloletnich zaniedbań i nieodpowiedzialnego postawienia na transport indywidualny, likwidacji, degrengolady już istniejącego transportu zbiorowego
będzie wymagało poniesienia ogromnych nakładów
nie tylko finansowych, ale i zmiany mentalności nas
wszystkich. Transport indywidualny to nie tylko
ogromne zanieczyszczenie środowiska, ale tracony w korkach samochodowych czas i nerwy, duża
wypadkowość, co ma wielkie przełożenie na nasze
zdrowie, życie. Patrząc na zniszczenie w ostatnich
latach wielu elementów infrastruktury kolejowej,
którą trzeba odbudować, aby uniknąć już praktycznie zatykających się dróg i niszczenia środowiska
przez „tiry”, obecnie zmiany, aby odbudować to, co
zniszczono, będą wymagać miliardowych nakładów.
Bardzo nieekologiczny transport „tirami” to niestety
domena Polaków w Europie. Na 6 milionów „tirów”
ponad milion to polscy przewoźnicy.
Czy te problemy ma rozwiązać kolejna wojna, która niestety niesie nienawiść, barbarzyństwo,
śmierć, strach w końcu odczłowieczenie? Gdyby do
tego doszło, dla narodów byłoby to prawdziwą tragedią. Ale niestety do takiego scenariusza bogata
cywilizacja prze całą siłą. Oby ten najgorszy scenariusz się nigdy już nie sprawdził.
Wójt Marian Pawlas

Szczepienia przeciwko COVID-19 – ważne informacje
Trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Obecnie
zaszczepić się mogą już nawet 5-latkowie.
nie?

W jaki sposób zarejestrować się na szczepie-

- za pośrednictwem całodobowej infolinii 989,
- elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną
na pacjent.gov.pl,
- skontaktuj się z wybranym punktem szczepień,
- wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.
Jeśli chcesz się zarejestrować za pośrednictwem
infolinii 989, to możesz to zrobić sam/a lub może

Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz,
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin
oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podałeś
numer telefonu – otrzymasz SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepienie.
Jak się zaszczepić?
E-skierowanie to dokument, który uprawnia Cię
do przyjęcia szczepionki. W większości przypadków
jest ono generowane automatycznie dla osób, które

mogą zapisywać się na szczepienie. Tylko w niektórych
przypadkach pacjenci zgłaszają się do lekarza po ten
dokument. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana osoba
nie ma numeru PESEL lub w przypadku konkretnych
pacjentów z wskazanymi chorobami – są oni o tym
poinformowani.
Gdzie mogę się zaszczepić w powiecie pszczyńskim?
- Punkt szczepień w Szpitalu Powiatowym
w Pszczynie, ul. Antesa 11:
realizuje szczepienia od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00

NUMER 1 (318)
telefon czynny w godzinach otwarcia: 669 170 280
Na szczepienie w Punkcie Szczepień zlokalizowanym w budynku Szpitala należy się zarejestrować:
- internetowo przez e-rejestrację dostępną na
pacjent.gov.pl,
- dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię
- 989,
- dzwoniąc pod nr tel: 669 170 280 w godzinach
od 08:00 do 14:00.
- Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych
w Pszczynie realizuje szczepienia w czwartki, piątki
i poniedziałki od 15:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 17:00 w budynkach modułowych
przy ul. Zamenhofa 5a (przy boisku ORLIK). Na szczepienie w Punkcie Szczepień Powszechnych można się
zarejestrować:dzwoniąc na całodobową i bezpłatną
infolinię – 989 lub internetowo przez e-rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl lub dzwoniąc do Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie
w czwartki, piątki i poniedziałki od 15:00 do 20:00 oraz
w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00 pod numery:
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577 511 077 lub 577 877 388
W powiecie działają także następujące punkty
szczepień:
- Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10, tel.: 32 212 03 85,
- Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla
dorosłych, Studzionka, ul. Jedności 20, tel.: 32 212 04 98,
- Ośrodek Zdrowia w Ćwiklicach, ul. Męczenników
Oświęcimskich 45A, tel.: 32 447 77 55,
- REMEDIUM Poradnia lekarza rodzinnego, Suszec,
ul. Wyzwolenia 2, tel.: 32 212 44 18,
- HELIOS-MED, Goczałkowice-Zdrój, ul. Wiślana 13,
tel.: 32 210 72 14,
- KOBIMED Gabinet zabiegowy ogólny, Kobiór,
ul. Centralna 12, tel.: 32 218 81 44,
- NZOZ PRO-MED, Czarków, ul. Powstańców Śląskich 23, tel.: 32 211 46 66,
- Centrum Medyczne Panaceum Punkt szczepień,
Pszczyna, ul. Dobrawy 7, tel.: 32 210 22 50,
- NZOZ WAMED, Grzawa, ul. Wiejska 11,
tel.: 32 211 61 85,

- MEDYK Punkt szczepień, Wola, ul. Lipowa 10,
tel.: 32 211 95 55,
- Ośrodek Symetria Punkt szczepień, Pszczyna,
ul. Partyzantów 21, tel.: 32 447 47 05,
- „Zdrowie”, Pawłowice/Pniówek, ul. Krucza 12,
tel.: 32 756 25 96,
- „Zdrowie”, Pawłowice/Krzyżowice, ul. Ligonia 48,
tel.: 32 472 35 04,
- „Zdrowie”, Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12,
tel.: 32 472 18 12,
- Apteka Maria-Pharm, Pszczyna, ul. Szymanowskiego 23, tel. 32 449 26 20,
- Apteka na Hallera, Pszczyna, ul. Generała
Hallera 13, tel. 32 210 48 00,
- Apteka pod Eskulapem, Goczałkowice-Zdrój, ul.
Boczna 2d, tel. 32 210 73 94.
Wyszukiwarka punktów szczepień dostępna jest
na stronie Ministerstwa Zdrowia. Aktualne informacje na temat szczepień można znaleźć pod adresem:
www.gov.pl/web/koronawirus
Dbajmy o siebie i innych! Szczepmy się!
Oprac. MP

Zastępca wójta gminy Suszec odwołany
10 listopada 2021 r. Krzysztof Majeran, zastępca
wójta gminy Suszec, został odwołany ze stanowiska,
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31.12.2021 r. Odwołanie
nastąpiło bez podania przyczyny.

Krzysztof Majeran pełnił funkcję zastępcy wójta
gminy Suszec od 2 maja 2019 roku. Wcześniej pracował w Urzędzie Gminy Brennej, także na stanowisku
zastępcy wójta. W Urzędzie Gminy w Suszcu sprawował nadzór i był odpowiedzialny za prace: Referatu

Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Gospodarki
Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami.
UG Suszec

Fundusz Sołecki w 2021 roku – co udało się zrobić?
W minionym roku każde z sołectw dysponowało budżetem opiewającym na kwotę 50.612,19 zł.
W ramach tych środków udało się zrealizować wiele
cennych dla mieszkańców gminy inicjatyw.
W Kobielicach środki przeznaczono na trzy cele.
Były to: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej (kwota 2.500 zł), zakup oraz montaż masztu
flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej
(kwota 1.500 zł) oraz budowa zaplecza sportowego
dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa – z przeznaczeniem dla zawodników UKS Avatar (kwota
46.612,19 zł).
W Mizerowie całą kwotę przeznaczono na zakup, dostawę i montaż urządzeń na wyposażenie
placu zabaw przy remizo-świetlicy.
W Kryrach w ramach Funduszu zakupiono namioty z nadrukiem za 15.400 zł, wykonano remont

cząstkowy drogi gminnej za 9.000 zł, zagospodarowano teren wokół remizy za kwotę 16.212,19 zł oraz
przeprowadzono remont cząstkowy odcinka drogi
za kwotę 10.000 zł.
Z kolei w Suszcu realizowano: doposażenie
placu zabaw przy ul. Okrężnej za 20.000 zł; zakup
namiotów wraz z wyposażeniem i oświetleniem
za 12.112,19 zł; organizowanie przez OSP Suszec
przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz przedsięwzięć służących
krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwijanie sprawności wykorzystywanej
działaniach ratowniczych za 5.000 zł; zakup ubrań
koszarowych dla jednej drużyny pożarniczej z OSP
za 1.300 zł; wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej za 10.000 zł oraz zakup

nagłośnienia za 2.200 zł.
W Rudziczce środki przeznaczono na: remont
toalet w remizo-świetlicy (koszt – 22.000 zł), zakup
namiotów (koszt – 6.100 zł), zakup karuzeli na plac
zabaw przy remizo-świetlicy (koszt – 6.500 zł), zakup
defibrylatora (koszt – 7.000 zł) oraz zakup sprzętu dla
OSP (koszt – 9.000 zł).
W sołectwie Radostowice zaplanowano i realizowano budowę tężni solankowej. Przy tej okazji
dokonano: zakupu pompy doprowadzającej wodę
do tężni solankowej oraz na teren boiska Josieniec
(kran przy altanie) – za kwotę 2.751,18 zł; zakupu
koszy betonowych na terenie boiska za 1.414,50 zł;
zakupu stojaków na rowery przy terenie boiska
za 944,13 zł oraz zakupu nóg do sceny aluminiowej za 499,38 zł.
Oprac. MP

Utwardzono teren przy garażach na osiedlu
To pierwsza taka inicjatywa od dziewięciu lat!
Mieszkańcy osiedla przy ul. Piaskowej w Suszcu
utwardzili teren przy garażach. Sami ułożyli ażurowe
kostki i wykonali wszystkie ciężkie prace.
Ze strony Urzędu Gminy otrzymali konieczne

materiały i niezbędne sprzęty. Prace udało się zakończyć 10 listopada 2021 r. Jak podkreśla mieszkający
na osiedlu radny – Ireneusz Król – to ważna lokalna inicjatywa, która zasługuje na pochwałę. Dzięki
wspólnemu działaniu mieszkańców kolejny element

suszeckiego osiedla stał się bardziej przyjazny w użytkowaniu i cieszy wszystkich korzystających z garaży.
Brawo dla mieszkańców osiedla! To cenne przedsięwzięcie i dowód na to, że razem można zdziałać wiele!
MP

Fundusz Sołecki na 2022 rok – co powstanie?
W sierpniu i wrześniu 2021 roku we wszystkich miejscowościach odbyły się zebrania wiejskie.
Podczas spotkań ustalono między innymi na co zostaną wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego
na 2022 r. Każda Rada Sołecka miała do rozdysponowania kwotę 50.319,32 zł.
W Kobielicach postanowiono całą kwotę przeznaczyć na budowę placu zabaw.
Z kolei w Mizerowie środki planuje się rozdysponować na dwa przedsięwzięcia – zakup materiałów
i budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu
na plac zabaw (koszt to ok. 35.000 zł) oraz doposażenie i remont remizo-świetlicy (planowany koszt
– 15.319,32 zł).

W Kryrach planuje się wybudować altanę
za kwotę 35.000 zł oraz wyremontować pomieszczenia gminne za 15.319,32 zł.
Sołectwo Suszec chce w ramach Funduszu Sołeckiego doposażyć plac zabaw przy ul. Okrężnej (koszt
– 30.319,32 zł), zorganizować przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe i propagujące ochronę przeciwpożarową, w tym zakupić koszulki i polary dla członków
OSP oraz zorganizować Dni Straży z zawodami sportowo-pożarniczymi (koszt – 10.000 zł), doposażyć tereny
zielone na osiedlu przy ul. Piaskowej (koszt – 5.000 zł)
oraz zakupić sprzęt kuchenny (koszt – 5.000 zł).
Radostowicka Rada Sołecka zaplanowała zaś
pięć przedsięwzięć w 2022 r. Będą to: rozbudowa

i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla
dzieci młodzieży (na ten cel przeznaczone będzie
43.665 zł), zakup solanki (1.000 zł), zakup lamp solarnych (2.000 zł), zakup siatki maskującej z oprzyrządowaniem (1.354.32 zł) oraz zakup namiotu (2.300 zł).
W sołectwie Rudziczka postanowiono w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizować sześć przedsięwzięć: zakupić domek ze zjeżdżalnią za kwotę
16.000 zł, zakupić przyczepę dla OSP Rudziczka
za 16.000 zł, doposażyć budynek remizy oraz zagospodarować teren wokół budynku za 6.300 zł, zakupić
ławostoły za 3.000 zł, zakupić grilla (koszt 3.000 zł)
oraz zakupić kuchnię polową (koszt 6.000 zł).
Oprac. MP
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2022

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, bioodpadów i popiołu
z zabudowy jednorodzinnej dotyczący miesięcy
od stycznia do kwietnia.

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

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

Odpady zmieszane / bioodpady / popiół
Styczeń
ZM

BIO

Luty
P

ZM

BIO

Selektywna zbiórka

Marzec

Kwiecień

P

ZM

BIO

P

ZM

BIO

P

7

8

4 i 19

4 i 19

5

Radostowice 1

Styczeń

Luty

Marzec

10

7

7

Kwiecień
7

7

7

Radostowice 1

3

3

4

1

1

2

7

Radostowice 2

10

7

Radostowice 2

5

5

8

3

3

4

9

9

10

5 i 20

5 i 20

6

Kobielice 1

10

7

7

7

Kobielice 1

5

5

8

3

3

4

9

9

10

5 i 20

5 i 20

6

Kobielice 2

8

10
10

11
11

7
7

7
7

8

14

14

15

6 i 21

6 i 21

7

Suszec 1

8

8

Suszec 1

10
10

8
8

8

Kobielice 2

11
11

8

14

14

15

6 i 21

6 i 21

7

Suszec 2

11

8

8

8

Suszec 2

12

12

13

9

9

10

16

16

17

7 i 23

7 i 23

25

Suszec 3

12

9

9

11

21

22

11 i 25

11 i 25

26

Suszec 4

12

9

9

11

23

24

12 i 26

12 i 26

27

Kryry

13

10

10

12

Suszec 3

17

17

18

14

14

15

21

Kryry

19

19

20

16

16

17

23

Mizerów

24
26

24
26

25
27

21
23

21
23

22

28

28

29

13 i 27

13 i 27

28

Mizerów 1

13

10

10

12

24

30

30

31

14 i 28

14 i 28

29

Mizerów 2

13

3

5

1

1

3

7

7

9

4 i 19

4 i 19

5

Rudziczka 1

11
11

11

3

14
14

11

13

Rudziczka 2

14

11

11

13

Rudziczka
Posesje o utrunionym dojeździe

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

Ulica - odpady zmieszane / bio / popiół

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

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

Radostowice 1

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

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

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

Kobielice 1

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

Kobielice 2

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

Kobielice 2

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

Suszec 1

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

Suszec 1

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

Suszec 2

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

Suszec 2

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

Suszec 3

Suszec 3

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

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

Suszec 4

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

Kryry

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

Kryry

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

Mizerów

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

Mizerów 1

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

Rudziczka

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

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

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

Posesje o utrunionym dojeździe

Radostowice: Kleparska 5 i 7, Solaris 4, Łączna 35; Rudziczka: Szkolna 37B

Rudziczka 2

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

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

Jakie inwestycje w powiecie w nowym roku?
- W przyszłym roku będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje i projektować nowe. Liczymy także
na dofinansowanie kolejnych dużych zadań drogowych, które są ważne dla naszych mieszkańców – mówi
Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.
115 mln po stronie dochodów i 125 mln po stronie wydatków – tak kształtują się najważniejsze kwoty uchwalonego w środę, 15 grudnia 2021 r. budżetu

Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok. To najważniejszy
dokument finansowy, w którym określono najważniejsze zadania do zrealizowania przez Powiat Pszczyński w przyszłym roku.
- W budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy 30
zadań inwestycyjnych, których wartość wyniesie
17,5 mln zł. Ta lista nie jest zamknięta. Liczymy,
że w trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowań,

będziemy wprowadzać do budżetu kolejne zadania
– mówi starosta.
Wśród najważniejszych inwestycji drogowych
powiatu znajduje się jedna realizowana w naszej
gminie – przebudowa ul. Piaskowej w Suszu. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-24, w 2022 r.
zabezpieczono na ten cel 100 000 zł.
Oprac. MP
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NUMER 1 (318)

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

Rejon 1
Suszec I

Rejon 2
Suszec II

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Akacjowa, Astrów, odc. boczny ul. Baranowickiej, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana,
Diamentowa, Deszczowa, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna,
Komunalnej Sp. z o.o.
Stacyjna (od stacji kolejowej do posesji nr 12), Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św. Jana (dojazd do GS), ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota
ul. Brzozowa (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Dolną), Błękitna, Cicha, Cmentarna, odcinki boczne ul. Dolnej,
Michał Baron
Gospodarska, Kolonia Podlesie, Klubowa, Kopcowa, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, odcinek boczny ul. Na Grabówki,
Okrężna, Polna, Pszczela, odc. boczny ul. Poprzecznej, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul. Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Zagrodowa, odc. Królówka (od # z ul. Poprzeczną do granicy ul. Ks. Barona 28, 43-267 Rudziczka
Suszca z Orzeszem)

ul. A. Napieralskiego, Baraniok i odc. boczny, Barwna, Drozdów, Granitowa, Kamienna, Kleszczowska,
Michał Baron
Kombatantów, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
# z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka (od torów w kierunku
ul. Ks. Barona 28, 43-267 Rudziczka
ul. Łąkowej), Wąska, odc. boczny Pszczyńskiej
ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni
MARBUD Marek Dobosiewicz
ścieków, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą
Rejon 4
ul. J. Poniatowskiego 6,
do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od #
Kobielice
43-180 Orzesze
z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa
ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Usługi Transportowo-Rolnicze
Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne
Rejon 5
Mirosław Kozik
Radostowice ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka,
ul. Łączna 15, 43-262
Wrzosowa, Wysoka
Radostowice
F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Kręta, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Rejon 6
Rolnicza, Rolnicza - Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku
Komunalnej Sp. z o.o.
Kryry
Branickiego
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki (od # z ul. Wyzwolenia w kierunku MARBUD Marek Dobosiewicz
Rejon 7
PGR), Mały Dwór, odc. boczne ul. Mlecznej, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny
ul. J. Poniatowskiego 6,
Mizerów
ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, odc. boczne ul. Wyzwolenia
43-180 Orzesze
ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą
Michał Baron
i odcinek boczny – łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy
Usługi w Zakresie Prac
pomniku, parking przed kościołem, Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy
Ziemnych
Rejon 8
Place, parkingi kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking
i Transportowych
przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), plac manewrowy
ul. Ks. Barona 28, 43-267
przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK)
Rudziczka
Dolna (od # z ul. Pszczyńską do # z ul. Powstańców Śląskich), Królówka (do # z ul. Poprzeczną), Piaskowa (od # MARBUD Marek Dobosiewicz
z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), Poprzeczna, Szkolna (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana
ul. J. Poniatowskiego 6,
Rejon 9
do parkingu przy ul. Szkolnej), ul Brzozowa (od # z ul. Piaskową do # z ul. Dolną)
43-180 Orzesze
Rejon 3
Rudziczka

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy

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

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

Kto zajmie się odśnieżaniem dróg w powiecie?
Akcja „Zima” na drogach powiatowych i wojewódzkich trwa od listopada do kwietnia. Na odśnieżanie Powiat Pszczyński zabezpieczył w tym sezonie
blisko 1,5 mln zł. Do kogo zgłosić drogę do odśnieżenia czy piaskowania w razie potrzeby?
Podczas akcji„Zima”brygada Powiatowego Zarządu
Dróg w Pszczynie zajmie się odśnieżaniem większości,
bo ponad 160 km dróg powiatowych i znajdujących się
przy nich chodników na terenie gmin: Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór oraz drogi powiatowe
w gminie Suszec. Działania PZD wspiera firma Usługi
Transportowo-Sprzętowe Jan Romanko z Pszczyny.

Ponadto w sezonie 2021/2022 do utrzymania PZD
w Pszczynie powierzono 85 km dróg wojewódzkich
na terenie powiatu pszczyńskiego. Roboty na drogach
wojewódzkich wykonuje wyłoniona w przetargu firma
UST Jan Romanko z Pszczyny. PZD dysponuje trzema
własnymi pługopiaskarkami na ciągnikach rolniczych,
mikrociągnikiem do odśnieżania chodników oraz ładowarką. Z kolei pszczyńska firma zapewnia co najmniej cztery piaskarko-solarki oraz pięć samochodów
ciężarowych z pługami, do tego pług wirnikowy oraz
sprzęt do odśnieżania chodników.
Na terenie naszych sołectw obowiązek

odśnieżania chodników przejęła Gmina. Pieniądze
na ten cel przekazał Powiat Pszczyński.
Kontakt w sprawie Odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych:
- Dyżurny PZD Pszczyna, tel.: 501 716 376,
32 212 80 68,
- UTS Jan Romanko, tel.: 32 210 89 46 lub
604 279 271.
W Gminie Suszec koordynatorem akcji są:
Adam Orszulik tel. 693 204 203; Sabina Obłój
tel. 32 449 30 70.
Oprac. MP
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Ferie? Tylko w pirackim stylu!!!
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza dzieci
w wieku 6 – 10 lat na pirackie ferie! Przez 2 tygodnie,
od poniedziałku do piątku od 7:45 do 16:15 młodzi
piraci i piratki będą brali udział w zajęciach twórczych
i warsztatach artystycznych, grach, zabawach, zobaczą
bajki i grane na żywo spektakle teatralne, pojadą do

kina. Organizatorzy zapewniają wykwalifikowaną kadrę i instruktorów, dwudaniowy obiad i podwieczorek,
ubezpieczenie i wszystkie materiały do zajęć.
Dzieci mogą wziąć udział w pojedynczym, tygodniowym turnusie, lub w podwójnym – dwutygodniowym. Koszt pojedynczego turnusu to 350 zł od dziecka,

a podwójnego – 700 zł. Zapraszamy na pokład! Wyruszcie razem z nami na szerokie wody! Arrr!
Wszystkie informacje dotyczące ferii można
znaleźć na stronie www.kulturasuszec.pl oraz
w biurze GOK.
GOK Suszec

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych
Realizując zapis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów tejże ustawy.
Gmina obecnie przeprowadza kontrole w tym zakresie. Dotyczy to mieszkańców wszystkich sołectw,
którzy nie są podłączeni do kanalizacji zbiorczej. Umowy na czas nieokreślony na wywóz nieczystości muszą
posiadać wszyscy mieszkańcy posiadający zbiorniki

bezodpływowe, jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z tego obowiązku nie wywiązała się dotychczas
część mieszkańców, w związku z czym zostaną u nich
przeprowadzone kontrole.
W przypadku braku udokumentowania prawidłowego sposobu realizacji obowiązku wynikającego z art.
6 ust.1 cyt. powyższej ustawy, zastosowany zostanie art.
10 ust. 2a tejże ustawy, który mówi: kto nie wykonuje
m.in. obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywa się

nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami
ustawy i przepisami odrębnymi podlega karze grzywny.
Dodatkowo informujemy, że wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dostępny jest na stronie internetowej www.suszec.pl
w zakładce INFORMACJE/GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/WYKAZ FIRM.
Prosimy o poważne potraktowanie obowiązku!
Urząd Gminy Suszec

Pewną tradycją stało się już przygotowywanie paczek świątecznych przez Klub Działań Pozytywnych,
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu oraz mieszkańców
w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.
W tym roku wsparciem została objęta młoda kobieta
samotnie wychowująca dwie córki. Los nie był dla niej
łaskawy, ponieważ doświadczyła zarówno przemocy
psychicznej, jak i fizycznej. Mamy nadzieję, że dzięki
zapewnieniu rodzinie najpilniejszych potrzeb, w tym:
nowej kanapy dla dzieci, żywności, środków czystości
i ciepłych ubrań dla dzieci, będzie ona mogła pozytywniej spojrzeć w przyszłość. Naszej „paczkowej rodzinie”
przekazaliśmy łącznie 39 paczek oraz nową kanapę,
a dzięki zebranym środkom finansowym, udało się

zadbać także o dodatkowe prezenty.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tegoroczną akcję. Dziękujemy za wszelkie wsparcie finansowe
i rzeczowe, a wolontariuszkom z Klubu Działań Pozytywnych dziękujemy za pomoc w zapakowaniu paczek.
Idea Szlachetnej Paczki jest z roku na rok coraz
bardziej popularna w naszej gminie. Obserwujemy
wiele inicjatyw naszych mieszkańców, którzy obejmują
wsparciem potrzebujące rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym przedświątecznym czasie potrafią
zauważyć potrzeby drugiego człowieka.
Więcej o akcji Szlachetna Paczka można przeczytać
na stronie: www.szlachetnapaczka.pl
GOK Suszec

zdj. Katarzyna Krzempek

Szlachetna Paczka po raz kolejny!

Paczki przygotowane przez Suszczan

Trwa nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”
W ramach programu „Czyste Powietrze” 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec, został otwarty
punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:
- informacje o zasadach Programu oraz ulotki
i materiały informacyjne,
- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu

wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem

telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.
Dofinansowanie można uzyskać m. in. do
wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo
stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej.
UG Suszec

Gmina zakupiła bus
W listopadzie w gminie pojawił się nowy samochód. Będą z niego korzystały cztery instytucje
– GOPS, GOS, Urząd Gminy i GOK.
Bus marki Fiat Ducato będzie pełnił podwójną
funkcję – przewozu osób oraz przewozu materiałów.

Bus będzie użytkowany przez GOPS Suszec,
GOK Suszec, UG Suszec i GOS Suszec. GOPS Suszec już obecnie wykorzystuje pojazd do przewozu osób na zajęcia do Klubu Seniora. Projekt
zajęć będzie trwał przez cały następny rok. GOK
Suszec i GOS Suszec będzie wykorzystywał pojazd

głównie do przewozu materiałów (namioty, ławostoły, barierki) na imprezy sportowe i kulturalne.
Dodatkowo GOS Suszec, będzie w okresie letnim
przewoził busem sprzęt do pielęgnacji placów
zabaw i boisk.
GOS Suszec

Jubileuszowa Gala z okazji 45-lecia Podokręgu Tychy odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
19 listopada 2021 r. W uroczystości uczestniczyło wielu
zacnych gości, z obecnym wiceprezesem Polskiego
Związku Piłki Nożnej, jednocześnie prezesem Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, Henrykiem Kulą na czele. Spotkanie otworzył i prowadził zasłużony dla piłki nożnej
w naszym okręgu obecny prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Podokręgu Tychy, Piotr Swoboda.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wszystkich samorządów
w rejonie Podokręgu Tychy. Na spotkaniu uhonorowano zasłużonych działaczy odznaczeniami przyznanymi przez władze piłkarskie. Z naszej Gminy takowe

otrzymali Stanisław Stęchły i Alojzy Wuzik. Ze strony
samorządów nie brakło słów uznania i podziwu dla
wielkiego grona działaczy, którzy swoim zaangażowaniem i bezinteresownością poświęcają swój czas i wysiłek, charyzmatyczne zaangażowanie dla rozwoju piłki
nożnej, dla prawidłowego rozwoju fizycznego naszych
dzieci i młodzieży. Działają dla dobra wspólnego. Ich
działalność przynosi także wielkie osiągnięcia na polu
wychowawczym. Czas spędzony na boisku jest dobrze
spędzonym czasem. Zainteresowanie, zafascynowanie
piłką nożną nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, Europie i wielu innych krajach jest ogromne. Rywalizacja
sportowa przysparza wiele radości i niezapomnianych
chwil. Niech tak będzie zawsze.
UG Suszec

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej

Jubileusz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Tychy

Jubileusz w GOK-u
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Arek najbardziej uśmiechniętym pracownikiem w urzędzie
pracować w pszczyńskim urzędzie na stałe…
1 grudnia Arek podpisał umowę o pracę i jest
już pełnoetatowym pracownikiem Powiatowego
Urzędu Pracy w Pszczynie.
Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor pszczyńskiego PUP podkreśla, że praca, którą wykonuje jest
bardzo ważna, ponieważ cyfryzacja dokumentów
jest wymogiem stawianym instytucjom. A choć
pracodawcy muszą wypełnić obowiązki związane
chociażby z dostosowaniem stanowiska pracy do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, korzyści
są znacznie większe.
- Pan Arkadiusz jest przykładem, że osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności świetnie
radzą sobie z wykonywaniem potrzebnych zadań
– mówi dyrektor PUP w Pszczynie. Jak dodaje,
w bazie osób bezrobotnych w powiecie rzadko
pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi, czyli np. słuchu czy wzroku.
- Nasz nowy pracownik może być wzorem dla
osób z niepełnosprawnościami, które mają obawy
przed wejściem na rynek pracy – dodaje.
Arek podkreśla, że zespół urzędu jest dla niego
pomocny. Aby problemy w komunikacji były jak
najmniejsze, dwie pracownice PUP ukończyły kurs
Polskiego Języka Migowego. Arek porozumiewa

się również ze współpracownikami, zapisując
wiadomości.
- Kurs języka migowego dał nam podstawowe
umiejętności porozumiewania się z osobą głuchą.
Dał nam też wiedzę na temat osób z niepełnosprawnościami. Arek jest bardzo samodzielny, świetnie
czuje się w pracy – mówi Katarzyna Korszun, pracownica PUP.
Jak podkreślają współpracownicy, Arek jest
wiecznie uśmiechnięty. To najbardziej uśmiechnięty pracownik w urzędzie.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

Arkadiusz Niemiec nie słyszy od urodzenia,
ma też ograniczone pole widzenia. Od dawna szukał stałej pracy. Po czteromiesięcznym stażu, został pełnoetatowym pracownikiem Powiatowego
Urzędu Pracy w Pszczynie. Jest pierwszą osobą
z niepełnosprawnością sensoryczną zatrudnioną
w tej instytucji.
Mieszkaniec Rudziczki ma 33 lata. Jest osobą
z niepełnosprawnością o stopniu znacznym. Nie
słyszy od urodzenia, w wieku dziecięcym pojawiły
się także problemy ze wzrokiem. Jest technikiem
prac biurowych, ma za sobą kilka programów stażowych, ale dotąd nie udało mu się nigdzie znaleźć
stałej pracy.
W połowie lipca rozpoczął staż organizowany
przez Fundację Imago w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Pszczynie, gdzie zajmował się digitalizacją dokumentów, czyli wprowadzaniem ich do
komputera. Przekazał nam, że bardzo odpowiada mu forma tej pracy i bardzo ją polubił. Miał
wreszcie powód, żeby wyjść rano z domu, uczyć
się nowych rzeczy i poznawać ludzi. Wstawał już
o 5.30 i z radością przygotowywał się do pracy.
Rano podwoziła go siostra, wracał autobusem.
Czasem później, bo będąc już w Pszczynie, lubił pójść na zakupy lub na spacer. Marzył, żeby

Arek Niemiec w pracy

„Babczyna Dolina” w dobrej kondycji
jak rezerwat – rodzi także określone trudności w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Wodochronne funkcje „Babczynej Doliny”
są widoczne gołym okiem, a rola mszaków dla środowiska jest nie do przecenienia. Są czynnikiem
stabilizującym ekosystem leśny. W wilgotnych warunkach magazynują wodę. Dlatego po rezerwacie miejscami stąpa się, jak po gąbce, która w dnie
lasu tworzy zwartą warstwę higroskopijną. Chłonąc
duże ilości wody opadowej mszaki magazynują ją
i ograniczają parowanie. Pomagają utrzymać odpowiednią wilgotność gleby leśnej, z której korzystają inne organizmy – rośliny, grzyby, bezkręgowce,
a nawet drobne kręgowce. Ponadto mszaki mają
zdolność do wchłaniania szkodliwych związków
i pierwiastków. Ta zdolność jest wykorzystywana
do monitoringu środowiska.

źródło: Nadleśnictwo Kobiór

Po niedawnej weryfikacji stanowisk chronionych gatunków roślin rezerwat „Babczyna Dolina”
jest nadal atrakcyjna przyrodniczo i krajobrazowo,
głównie ze względu na zespoły mszaków, które
porastają wzdłuż meandrującego tu Korzeńca Południowego.
- Udało się potwierdzić prawie wszystkie mszaki
chronione, a także odnaleźć kilka innych: naziemnych
i nadrzewnych – mówi dr Andrzej Pasierbiński,
botanik, który wraz z Mariuszem Wierzgoniem,
briologiem, czyli specjalistą od mszaków, dokonał
przyrodniczej weryfikacji rezerwatu.
Zasadnicza część rezerwatu o powierzchni
prawie 76 ha, jest położona na terenie leśnictwa
Radostowice w Nadleśnictwie Kobiór, w centrum
lasów kobiórskich, gdzie w górnym biegu Korzeńca Południowego chroni się układy biocenotyczne
charakterystyczne dla dolin rzecznych. Przedmiotem ochrony są tu m.in. płaty boru trzcinnikowego,
ols torfowcowy, zespół sitowia leśnego, łęg, czyli
zbiorowiska leśne utworzone pod wpływem wód
stagnujących, gdzie nie wykonuje się żadnych czynności gospodarczych.
Korzeniec Południowy na Równinie Pszczyńskiej jest jednym z nielicznych cieków wodnych,
który oparł się negatywnym wpływom antropopresji zachowując rzadką roślinność. Największym
bogactwem „Babczynej Doliny” jest brioflora, czyli ogromna liczba mszaków – 61, a także wątrobowców – 20. To ewenement w gospodarczych
lasach pszczyńsko-kobiórskich zdominowanych
przez monokulturę sosnową, ale również na mapie województwa śląskiego takich miejsc nie jest
wiele. „Strefę nadrzecznych zabagnień i rozlewisk
prawie w całości porasta las olszowy, który florystycznie i fizjonomicznie nawiązuje do zespołu
olsu torfowcowego” – pisał w latach 90. XX w.
prof. Adam Stebel z Katedry i Zakładu Botaniki
Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdy rezerwat
był projektowany.
- Rezerwat położony na terenach mokrych i wilgotnych nie jest na naszym terenie przypadkowy
i jest swego rodzaju wskaźnikiem dla całego nadleśnictwa – mówi dr inż. Marian Pigan, nadleśniczy
w Nadleśnictwie Kobiór. – Lasy kobiórskie obfitują
w wodę, co – obok takich przyrodniczych osobliwości,

Babczyna Dolina

Siedliska rezerwatu zachowały się w postaci
zbliżonej do naturalnej. Dotyczy to w szczególności drzewostanów olchowych. Do zachowania
naturalności tego miejsca przyczyniło się pozostawienie koryta potoku bez regulacji. W ten sposób
ochroniono siedliska przed degradacją, co stało się
w środkowym i dolnym biegu Korzeńca, Gostyni
i Pszczynki. Dużym walorem rezerwatu są spore
zasoby martwego drewna, przez co krajobraz jest
zbliżony do naturalnego.
Po weryfikacji roślin naczyniowych stwierdzono, że wiele z nich ma tylko zapis historyczny
i nie zostały odnalezione rośliny chronione, jak np.
fiołek bagienny, grzybieńczyk wodny, wawrzynek

wilcze łyko, ponikło kraińskie, niektóre storczyki np.
kukułka plamista. Udało się natomiast potwierdzić
występowanie m.in. widłaka goździstego i podrzeńca żebrowca – paproci, która była bliska wyginięciu,
a teraz przeżywa ekspansję. Botanicy wysoko ocenili
czystość wód Korzeńca Południowego. Ponadto
woda nie jest w nim zasolona.
- Poważnym zaburzeniem siedliska łęgowo-olsowego jest ekspansja turzycy drżączkowatej – mówi
dr A. Pasierbiński.
Ponadto chwasty leśne, takie jak orlica, pospolita paproć występująca na dnie lasu, pojawiające
się na odwodnionym terenie w poprzemysłowym
leju depresyjnym, mogą zaburzać składy gatunkowe chronionych roślin. Jednocześnie stwierdzono
występowanie kilku roślin nietypowych dla tego
obszaru, np. rośnie tu biczyca trójwrębna. Ten mech
spotykany jest na siedliskach lasów górskich, a tutaj
jest pod ochroną.
Ekosystemy torfowiskowe należą obecnie do
najrzadziej spotykanych i najbardziej zagrożonych
w województwie śląskim. Przyczyniły się do tego
przede wszystkim prowadzone na szeroką skalę
melioracje odwadniające oraz obniżenie poziomu
wód gruntowych, wywołane głównie eksploatacją
kopalin.
Mszaki występujące w ciekach wodnych stanowią silnie zagrożoną grupę, co wynika przede
wszystkim z dużego skażenia wód na terenie województwa śląskiego. Brioflorę potokową niszczą
także regulacje rzek i potoków oraz związane z tym
usuwanie głazów i kłód drzew z ich koryt, na których osiedlają się najczęściej rośliny. Budowa urządzeń hydrotechnicznych nie wydaje się wpływać
negatywnie na brioflorę potokową, a wiele z tych
gatunków odnaleziono właśnie na rożnego rodzaju
jazach, przepustach, stopniach wodnych itp., stanowiących dla nich swego rodzaju podłoże zastępcze.
Na szczęście „Babczyna Dolina” oparła się tym
negatywnym tendencjom i dziś w sercu lasów kobiórskich możemy odwiedzić to niezwykłe miejsce,
do którego z Kobióra prowadzi całkiem dobra droga.
Z centrum miejscowości, kierując się w stronę ulicy Leśników, rezerwat osiągniemy pieszo po około
4 kilometrach. Nieco dłuższa droga do „Babczynej
Doliny” prowadzi od strony Suszca.
Nadleśnictwo Kobiór
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Plastik nie do pieca, piec nie do plastików
Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. A to
w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.
Świadomość negatywnych skutków spalania
odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest bowiem
w społeczeństwie ciągle bardzo niska.
Jak walczyć z tymi negatywnymi praktykami?
Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły
i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie –
to cenny surowiec do recyklingu. Pamiętaj o tym!
Spalanie odpadów w domowych piecach stanowi
jedną z głównych przyczyn złego stanu powietrza
w naszym kraju. Plastics Europe Polska już po raz
kolejny podejmuje ten ważny temat w kampanii
informacyjnej.
„Europejskie statystyki po raz kolejny pokazały,
że Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przypominamy
mieszkańcom, że odpady tworzyw są zbyt cenne,
by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu. Tymczasem przez brak efektywnej segregacji

śmieci „plastiki” wciąż trafiają na wysypiska czy do
domowych palenisk. Spalane tam w niekontrolowany sposób, a więc na przykład w zbyt niskiej temperaturze, przyczyniają się do powstawania smogu.
Nagłaśniamy te przekazy już od kilku lat, ponieważ
mamy świadomość, jak ważna dla zmiany nawyków
jest długoterminowa edukacja.” – mówi dr inż. Anna
Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics
Europe Polska.
Wg najnowszego raportu „Air Quality Atlas for
Europe”, opublikowanego w połowie listopada br.
przez Wspólne Centrum Badawcze UE (JRC), polskie
aglomeracje jak Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Lublin,
Kraków, Kielce, Gdańsk, Częstochowa, Bydgoszcz,
Białystok, Warszawa, Poznań, Katowice i Łódź należą
do tych o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
w Europie.
„Za ten niechlubny wynik w dużym stopniu odpowiadają emisje z palenisk gospodarstw domowych.
Spalając plastiki w domowych piecach i kotłowniach,
zwiększamy emisje pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, czyli tych składników smogu, które mają najbardziej szkodliwy wpływ na układ oddechowy.” – dodaje

dr inż. Anna Kozera-Szałkowska z Plastics Europe
Polska.
Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy
do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu,
co oznacza, że mamy najwięcej dni w roku z przekroczeniami poziomów zawartości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu – najważniejszych czynników
mających szkodliwy wpływ na układ oddechowy.
Polska znajduje się również w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości
terytorium Polski przeważający udział w zanieczyszczeniu powietrza ma tzw. niska emisja, czyli emisja
spalin z domowych palenisk i kotłowni. Szczególnie
widoczne jest to dla takich zanieczyszczeń powietrza,
jak zawieszone pyły PM2,5 (udział niskiej emisji ponad 52%) lub rakotwórczego benzo(a)pirenu (udział
niskiej emisji 91%).
Zatrzymajmy się, pomyślmy, weźmy głęboki oddech! I powiedzmy NIE plastikowi w naszych piecach!
Więcej informacji oraz bezpłatne materiały można znaleźć na: www.plasticseurope.org/pl
Oprac. MP

Przygody jeża spod miasta Zgierza
pomysłom, jeż poznaje dokładnie naszą gminę.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
„Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”, powstał zaś
dzięki współpracy z:
- Centrum Kultury w Sycowie,
- Biblioteka Miejska w Cieszynie,
- Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz,
- Milanowskie Centrum Kultury,
- Fabryka Kultury w Redzie,
- Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op.,
- Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
- Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie,
- Ratusz Zduńska Wola,
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.
Możesz pobrać pdf i odsłuchać mp3 na stronie

internetowej GOK w Suszcu www.kulturasuszec.pl
/podroze-jeza-spod-miasta-zgierza/
GOK Suszec

- podatkiem liniowym,
- ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe
wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości,
kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP. W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć,
że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji
o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym
1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych
informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres),
w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
- wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
- przeznaczenie kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).
Są to dane, które mogą posłużyć organizacji
celem podziękowania podatnikowi za przekazanie
kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych
przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on
oczywiście przekazać 1% podatku.

zdj. GOK Suszec

Od kilku miesięcy nasz ośrodek kultury, wspólnie
z 10 innymi instytucjami w Polsce, pracował nad powstaniem książki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
zaproszenie do współpracy wysłane przez Centrum
Kultury Dziecka w Zgierzu.
Książka „Podróże jeża spod miasta Zgierza",
to w zasadzie kolejna część historii o jeżu ze Zgierza, sympatycznej postaci wymyślonej kiedyś przez
Wandę Chotomską. Tym razem zawiera ona losy jeża,
który opuszcza swoje rodzinne miasto i wybiera się
na poszukiwanie przygód. W suszeckim rozdziale
jeż spotyka m. in. braci Godźków, Bubika, odwiedza
m.in. Muzeum „Kamojówka” oraz Maryjkę Branicką.
W pracy nad naszym rozdziałem wzięły udział:
Lija Paszek, Maria Kucz, Natalia Foks, Gertruda
Godziek, Aniela Pilar, Barbara Manowska, Ewa
Solich pod opieką Pauliny Pierchały. To dzięki ich

Jeż zawitał też do Suszca

Przekaż swój 1%
Zbliża się czas rocznych rozliczeń z Urzędem
Skarbowym. Jak zawsze, jest to okazja do wsparcia
potrzebujących. Jak to zrobić? Wystarczy przekazać
1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego – w tym tych działających na terenie
naszej gminy czy powiatu.
Podatnicy mają możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT
na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera,
na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota
pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne,
przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani
złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą
i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
Podmioty uprawnione – czyli kto może przekazać 1%
Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy
wszystkich podatników rozliczających w danym roku
przychody podlegające opodatkowaniu, które nie
są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem
podatnicy rozliczający się:
- poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich,
zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez
standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18%
i 32%,

Jak przekazać 1% podatku
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które
są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku.
W pola te wpisać należy:
- numer KRS organizacji,
- przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych
organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane
na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa). Podatnik, za którego deklarację
wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy,
nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli
przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany
rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we
wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość
przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji.
Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie
może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie

Konkretny cel przekazania OPP
Podatnik w deklaracji może wskazać również
konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca,
w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się

z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby.
Wystarczy, że realizuje cele statutowe. Celem może
być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane
poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana
Kowalskiego) wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie danego
pionu działalności statutowej (np. na działalność
związaną z dożywianiem dzieci w szkołach). Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą
organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna
przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze. Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1%
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podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz
organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego,
na które podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań
podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie
później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej.

Listę organizacji można znaleźć np. na stronie
www.niw.gov.pl w zakładce OPP.
W tym roku Urząd Gminy Suszec przygotowuje
program „Wspieraj lokalnie”, w ramach którego powstała aplikacja, za pomocą której będzie można dokonać rozliczenia rocznego podatku PIT i przekazać
swój 1% na organizacje działające na terenie naszej
gminy. To doskonała okazja do wsparcia lokalnych
potrzeb naszej społeczności. Aplikacja jest dostępna
na stronie www.suszec.pl
Nie bądźmy obojętni, dzielmy się dobrem!
Oprac. MP

Pomóżmy Kamilowi!
Kamil Gajda z Kryr 25 sierpnia uległ wypadkowi podczas pracy w zakładzie produkcji pieczarek.
Doszło do zmiażdżenia stopy i amputacji jej części.
Poszkodowany został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach Ligocie. W wyniku tego nieszczęśliwego
zdarzenia konieczna była amputacja palców stopy
Kamila. Kończyna została zmiażdżona. Utworzono
zbiórkę na wsparcie chłopaka w zakupie protezy
i pokrycie kosztów rehabilitacji.
Jak piszą rodzice Kamila na stronie zbiórki:
„Nasz syn Kamil to uczeń 3 klasy Technikum
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach, gdzie kształci
się na kierunku technik grafiki poligrafii cyfrowej.
Do dnia wypadku Kamil aktywnie uczestniczył w życiu szkoły zarówno w zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ma duże grono kolegów i znajomych,
z którymi w czasie wolnym oddawał się swojej pasji
w postaci jazdy na rowerze crossowym w terenie
o urozmaiconym ukształtowaniu. Wyjeżdżał w tym
celu w pobliskie góry, ćwiczył też z kolegami na specjalnie przygotowanej trasie usytuowanej na terenie
hałd nieczynnej kopalni Suszec. Na początku obawialiśmy się o syna i jego hobby, bo wydawało nam się
to niebezpieczną i ekstremalną pasją. Okazało się,
że niebezpieczeństwo czaiło się w zupełnie innym
miejscu i okolicznościach… Kamil planował ukończenie kursu prawa jazdy, ponieważ marzył o dalszym
rozwoju hobby, które stało się już stylem jego życia.
Chciał „przesiąść” się z roweru crossowego na motor

crossowy, aby rozwijać w dalszym ciągu swe zainteresowania jazdy w trudnym terenie. W tym celu
pomagał podczas wakacji w pieczarkarni wujka.
I właśnie tam przydarzył się ten straszny i tragiczny
w skutkach wypadek. Podczas jednego dnia pracy
stopa Kamila została wciągnięta w wielką maszynę
i zmiażdżona. Jako matka nie chcę nawet myślami
wracać do tych strasznych chwil, nie chcę myśleć
o bólu i strachu, jaki poczuł mój syn w chwili, gdy
tonowa maszyna miażdżyła jego stopę i marzenia
na przyszłość. Wypadek, któremu uległ Kamil 25
sierpnia tego roku, mocno wpłynie na dotychczasowe życie syna. Amputacja stopy niestety wyklucza go z realizacji tego, co dawało mu radość, czyli
jazdy na rowerze. Wypadek, w którym Kamil stracił
lewą stopę, był i nadal jest ogromnym przeżyciem
zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Prawie dwumiesięczny pobyt w szpitalu, połączony z wieloma
zabiegami operacyjnymi i trwającymi nieustannie
ponad miesiąc bólami amputowanej stopy, wymagały od Kamila wytrwałości i siły. W chwili obecnej Kamil
uczy się funkcjonować w nowej i trudnej dla siebie
rzeczywistości, co wymaga od niego wiele nauki, aby
poruszać się w miarę stabilnie i bezpiecznie. Szansą
dla syna na powrót do sprawności jest zakup protezy,
niestety jest to bardzo kosztowny zakup, dlatego
zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie Kamila
w tym najtrudniejszym dla niego momencie życia.
Mama Kamila”
W pomoc Kamilowi włączyła się już lokalna
społeczność. W grudniu podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Suszcu oraz Charytatywnego

Kiermaszu Smakołyków w Kryrach można było
przekazać swój datek na rzecz Kamila. Można także
wesprzeć chłopaka w walce o sprawność na stronie
zbiórki: www.mammoc.pl/kamil-gajda
Pomagajmy! Pomaganie ma moc.
MP

źródło: Archiwum prywatne

Stopa Kamila została zmiażdżona w zakładzie
pracy. Teraz chłopak walczy o sprawność.

Kamil walczy o sprawność

Gmina Suszec w akcji charytatywnej „Budujemy Budy”
Zakończyła się akcja charytatywna Dziennika
Zachodniego „Budujemy Budy”. W trwającej dwa
miesiące akcji zbierano fundusze, które następnie
przekazano schroniskom w Sosnowcu, Zawierciu
i Bielsku-Białej.
W czwartek, 25 listopada, w redakcji Dziennika
Zachodniego odbyła się gala finałowa akcji „Budujemy Budy”, którą uruchomiono w połowie września. Zbierano pieniądze, aby pomóc schroniskom

dla zwierząt z woj. śląskiego.
Od początku trwania akcji do 15 listopada,
w każdym papierowym wydaniu gazety pojawiał się
pasek, na którym umieszczane były budy. W każdej
z nich swoje miejsce mogła zająć firma, która zdecydowała się wesprzeć naszą akcję. Takiego wsparcia
udzieliła także nasza gmina.
Uzyskane fundusze zostały przekazane trzem
schroniskom. Beneficjentami akcji zostały Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
oraz Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu.
Podczas gali zostały wręczone dyplomy wszystkim firmom, które zdecydowały się dołączyć do akcji.
W ręce przedstawicieli schronisk zostały oddane vouchery o łącznej wartości 15 tysięcy złotych.
Oprac. MP
Źródło: Dziennik Zachodni

Nowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Od 1 grudnia Przychodnia SZOZ „Hipokrates”
przy ul. Zdrojowej 65 prowadzi Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży z powiatu
pszczyńskiego.
Kadra ośrodka to doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą – psycholodzy, psychoterapeuci
oraz terapeuci środowiskowi. Poradnia znajduje się
w budynku S.P.U.H ODNOWA przy ul. Zdrojowej 65
w Pszczynie. Pomoc jest bezpłatna i udzielana w ramach kontraktu z NFZ. Ośrodek posiada I poziom
referencyjny w ramach nowego systemu ochrony

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Placówka świadczy usługi wsparcia psychologicznego
i psychoterapeutycznego skierowane do dzieci,
młodzieży i ich rodziców. Podopiecznymi poradni
są osoby doświadczające kryzysu psychologicznego, zaburzeń psychicznych oraz innych problemów
związanych z nieprawidłowym rozwojem (w tym
również dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi).
Specjaliści podejmą się kompleksowej diagnozy psycho-pedagogicznej problemu, a następnie zaplanują
i przeprowadzą proces wsparcia psychoterapeutycznego. Wsparcie to będzie mogło się odbywać również w najbliższym środowisku pacjentów (w tym

domowym i szkolnym). Już od dnia 17 listopada
prowadzone są zapisy osób chętnych do uzyskania
pomocy. Telefon do poradni czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00.
Numery telefonów: 781 901 010, 32 210 38 80,
32 210 30 31. Od jesieni nie działa już natomiast
poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
w Pszczynie przy ul. Paderewskiego 3, która była
prowadzona od kwietnia przez Fundację Błękitny
Krzyż. Ze świadczeń specjalistów współpracujących
z Fundacją (na NFZ) można skorzystać natomiast
w poradniach Czechowicach-Dziedzicach i Żywcu.
Powiat Pszczyński
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W naszej gminie otwarto Klub Seniora

Zaproszeni goście

zdj. GOPS Suszec

Przecięcie wstęgi

osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
w Plewiskach. Trzecie zadanie to właśnie utworzenie
Klubu Seniora dla minimum 30 Uczestników Projektu (w tej chwili do Klubu Seniora jest zapisanych 35
Seniorów i jest już lista rezerwowa).
W uroczystości otwarcia Klubu 15 listopada udział
wzięli Seniorzy, którzy w tym dniu obchodzili klubowy
Dzień Seniora, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz Gminy Suszec.Uroczystego otwarcia Klubu
dokonali:
- Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej,
- w imieniu Izabeli Kloc Posła do Parlamentu
Europejskiego Mariola Szeliga (pracownik biura poselskiego),
- Ks. proboszcz Mieczysław Kroemer, Dziekan
Dekanatu Suszec oraz Ks. Dariusz Grodoń Proboszcz
Parafii św. Stanisława w Suszcu,
- Katarzyna Flodrowska – koordynator ze strony
partnera Projektu,
- Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec,
- Szymon Sekta – Przewodniczący Rady Gminy
Suszec,
- Andrzej Urbanek – Przewodniczący komisji
oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
- Katarzyna Krzempek – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury,
- Ewa Błażyca – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszcu wraz z Pracownikiem
Socjalnym GOPS Zofią Lubeńczuk oraz Kierownikiem
i Animatorem Klubu Seniora Celiną Fonferek i Anną
Kwaśny.
GOPS Suszec

Seniorzy uczestniczący w otwarciu

zdj. GOPS Suszec

zdj. GOPS Suszec

Projekt pn. „Usługi Społeczne w Gminie
Suszec” realizowany jest przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suszcu. Całkowita wartość
projektu opiewa na kwotę 1 861 652,40 zł, z tego
1 731 336,73 zł to całkowita wartość dofinansowania - w tym 1 582 404,54 zł to dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.
Z pozyskanego dofinansowania projektu
na remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub
Seniora przeznaczona i wykorzystana była kwota
158 239,00 zł, pozostały koszt remontu został pokryty
ze środków własnych Gminy Suszec. Oprócz tego
ze środków unijnych w kwocie łącznej 83 970,00 zł
wyposażono wszystkie pomieszczenia Klubu Seniora.
Seniorzy mają do dyspozycji dużą wyposażoną salę
klubową z aneksem kuchennym, pokój rehabilitacyjny wyposażony m.in. w bieżnię, rowerek treningowy, stół do masażu, drabinki i materace do ćwiczeń.
W Klubie znajduje się również pokój do zajęć indywidualnych (np. spotkań z prawnikiem, psychologiem
lub terapeutą), pokój relaksacyjny/czytelnia, pokój
zdrowia w razie konieczności udzielenia pomocy,
szatnia, toalety oraz łazienka z prysznicem, przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Do dyspozycji seniorów mających trudności z dotarciem do Klubu pozostaje bus, którym są dowożeni
i odwożeni po zajęciach.
W ofercie Klubu, poza zajęciami organizowanymi przez Kierownika i Animatora Klubu, znajdują się
m.in. zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia związane z edukacją prozdrowotną,
w ramach zgłaszanych przez seniorów potrzeb organizowane będą porady prawne, porady psychologiczne itp. Ponadto dla seniorów organizowane
są wyjazdy rekreacyjno-kulturalne (np. kino, teatr,
koncerty, wycieczki).
Obecnie Klub Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Suszec. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma nadzieję, że Klub
na stałe wpisze się w ofertę kierowaną do seniorów,
nawet po zakończeniu projektu.
Klub Seniora powstał w ramach realizowanego
Projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Suszec”,
ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs.
W ramach Projektu realizowane są 3 zadania.
Jednym z zadań są usługi opiekuńcze, którymi już
od sierpnia br. objętych jest 25 Uczestników Projektu
w miejscu ich zamieszkania, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej która realizowana jest dla 10
osób niepełnosprawnych. Kolejnym zadaniem jest
wsparcie 20 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – za to zadanie odpowiada Partner
Projektu a jest nim Fundacja – Ośrodek Wsparcia

zdj. GOPS Suszec

W poniedziałek, 15 listopada br. odbyło się
uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Gminie Suszec.
Klub mieści się w budynku przy ul. Wyzwolenia
2 w Suszcu w wyremontowanych i odpowiednio
zaadoptowanych pomieszczeniach nad Ośrodkiem
Zdrowia.

Klub Seniora to ważne miejsce dla mieszkańców

Koncert Kolęd
16.01.2022, godz. 15:00,

kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Suszcu

23.01.2022, godz. 16:00,

kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
w Zabrzu-Helence

29.01.2022, godz. 19:00,

kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Żorach

Wstęp wolny

www.kulturasuszec.pl
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Konkurs Piosenki Zimowej i Świątecznej
„Świętośpiewanie”
Chodzisz do szkoły podstawowej lub średniej?
Lubisz grać lub śpiewać? Zgłoś się!
Zgłoszenia:

13 grudnia 2021 - 16 stycznia 2022.
Szczegóły znajdziesz w regulaminie!
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Koncerty umuzykalniająco-edukacyjne prowadzone przez muzyków
z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat)
oraz klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej - godz. 11:00
Środa (raz w miesiącu), cena: 3 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Łukaszem Żydkiem - tel. 32 212 44 91 wew. 21,
e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl, najpóźniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Obowiązuje limit miejsc.

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

ŚLĄSKIE TRADYCJE
Barbórka

Wytnij postać i ubrania, a następnie ubierz górnikowi galowy mundur.
Barbórkę, czyli Dzień Górnika, obchodzimy
4 grudnia - w dzień św. Barbary, patronki
górników. Barbórka rozpoczyna się
uroczystą mszą świętą, następnie odbywa
się przemarsz orkiestr górniczych,
uroczyste spotkania i akademie, a na
koniec jest zabawa - kiedyś w rodzinnym
gronie, dziś bardziej huczna, w towarzystwie
kolegów i koleżanek z pracy.
W tym uroczystym dniu każdy górnik musi
być ubrany w czarny, galowy mundur, ze
złotymi guzikami. Ważnym elementem
munduru jest górnicza czapka z pióropuszem
- czako. Duże znaczenie ma kolor pióropusza.
Zielony jest dla generalnych dyrektorów,
biały - dla dyrektorów, inżynierów,
techników, czarny - dla górników, czerwony
- dla członków orkiestry, a czerwono-biały
- dla kapelmistrza. Z przodu czapki znajduje
się górnicze godło, czyli kupla.

KINO Z KLASĄ KINO Z KLASĄ
5 stycznia 2022, godz. 10:00
„Postrzyżyny”

2 lutego 2022, godz. 10:00
„Sekretne życie Waltera Mitty”

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

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

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

Komediodramat, prod. Czechosłowacja,
reż. Jiří Menzel

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

Niedziela
z Bajką
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Komediodramat, prod. USA,
reż. Ben Stiller

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

Niedziela
z Bajką

i

„Książeczka bajeczka”

Spektakl „Piraci” w wykonaniu Grupy Teatralnej GROSZKI
Mysłowicki Ośrodek Kultury
30.01.2022, godz. 16:00, cena: 15zł/os.,
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Teatr Blum
Spektakl dla dzieci w wieku 1-5 lat.
27.02.2022r., godz. 16:00, cena: 15zł/os.,
sala widowiskowa GOK Suszec.

Obowiązuje limit miejsc!

Obowiązuje limit miejsc!

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

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

Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie
8 stycznia 2022 r., godz. 16:00
Remizo-Świetlica w Mizerowie
wstęp wolny

KONCERT KARNAWAŁOWY

Orkiestra Ponticello oraz soliści
Goście:

Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”
Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
Zespół Śpiewaczy „Jagoda”

Johann Strauss, Emmerich Kalmann, Franz Lehar - najpiękniejsze walce,
polki, czardasze i arie

6 lutego 2022 r., godz. 18:00

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
bilety: 65, 70 i 75 zł

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

PIRACKIE

Ferie z GOKiem
Zimowe

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

OBOZ
TANE
CZNY

14 - 25 Lutego 2022

Miejsce:
GOK Suszec
I turnus:
14-18.02.2022
II turnus:
21-25.02.2022
godz. 7:45 - 16:15
Półkolonie tematyczne dla dzieci w wieku 6 - 10 lat.
W programie: gry i zabawy taneczne oraz ruchowe, warsztaty artystyczne,
filmy animowane, spektakle teatralne, wyjazd do kina.
W cenie: warsztaty, materiały warsztatowe, ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra,
obiady i podwieczorki, wyjazd do kina.
Koszt turnusu: 350 zł / dziecko.
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

25.06-2.07.2022
Ośrodek „SUDETY” w Jarnołtówku
KOSZT: 1500 zł (cena zawiera: nocleg, wyżywienie, wycieczki,
ubezpieczenie, pakiet obozowicza, opiekę, autokar)
DLA KOGO: dla dzieci w wieku 7-15 lat
ZAPISY: kasia@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91 wew. 20
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Jarmarki pachnące świętami

Na jarmarkach sprzedawano domowe wyroby

Występy dzieci

kiełbaski z grilla, napić się grzańca oraz zrobić sobie
zdjęcie na tle świątecznej scenerii. Była też możliwość przejażdżki wozem strażackim wokół Kryr.
Podczas jarmarku odbyły się licytacje, na których
można było wylicytować m.in.koszulkę z podpisami
siatkarzy JSW, złoty pierścionek, bransoletkę srebrną
firmy Apart, dwa bony na catering (koryto) z firmy
Capitol, wiertarkę Makita z walizką, jodłę kaukaska
ciętą, jodłę kaukaską w doniczce, bon na tort bezowy, bon na obiad dla 5 osób czy bon na przejazd
Audi A8 do ślubu. Można także było zakupić domowe wypieki i przetwory oraz piękne świąteczne
dekoracje. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrano podczas niego aż 29.175,00 zł. Dzień
wcześniej – 18 grudnia – strażacy zorganizowali
także zbiórkę puszek aluminiowych, z których dochód zostanie w całości przeznaczony na leczenie
i rehabilitację Kamila.
Wszystkie jarmarki zgromadziły mieszkańców
i pokazały, że lubimy takie inicjatywy i chętnie
wspieramy potrzebujących. Dziękujemy organizatorom za zaangażowanie, a wszystkim uczestnikom – za obecność i hojność. Nie zamykajmy serc
na potrzeby innych – i to nie tylko przed świętami.
Monika Panfil

zdj. Olga Matuszczyk

zdj. Olga Matuszczyk

Podczas jarmarku można było zakupić domowe wypieki i przetwory, a stoiska rękodzielnicze uginały
się wręcz od ozdób oraz wspaniałych, unikatowych wyrobów. Na najmłodszych czekała Fabryka
Świętego Mikołaja, a wszyscy chętni mogli sobie
zrobić zdjęcie w świątecznej scenerii – z pięknym
zabytkowym samochodem w tle. Strażacy z OSP
Rudziczka częstowali zaś przybyłych grochówką.
Podczas jarmarku można było wesprzeć aż trzy
zbiórki charytatywne: dla Kamila Gajdy z Kryr, Florka
Francuza z Pszczyny oraz zwierzaków ze schroniska
Azyl (zbiórka karmy i kocy).
W sobotę 18 grudnia w Radostowicach przy
sklepie BISAM odbył się charytatywny kiermasz
dla Olka i Florka, organizowany przez panią sołtys
Renatę Kozik oraz Radę Sołecką. Mieszkańcy mogli
się podczas niego zaopatrzyć w domowe wypieki
– ciasta, ciasteczka oraz przetwory. Nie zabrakło
także świątecznych ozdób i dekoracji. Dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi, kiermasz okazał się
dużym sukcesem.
Z kolei 19 grudnia strażacy z OSP Kryry wraz
z Radą Rodziców ZSP w Kryrach zorganizowali
wspólny kiermasz charytatywny dla Kamila Gajdy. Podczas kiermaszu przybyli mogli spróbować

zdj. OSP Kryry

Grudzień to czas świątecznych przygotowań
i bożonarodzeniowego klimatu. Nic więc dziwnego, że chętnie uczestniczymy wtedy w jarmarkach
i wspólnie cieszymy się z nadchodzących dni. W naszej gminie dobrze ugruntowała się już tradycja
jarmarków i kiermaszy, podczas których możemy
zakupić świąteczne dekoracje, wypieki i znaleźć niebanalne prezenty dla najbliższych. Stanowią one
także doskonałą okazję do wsparcia tych najbardziej
potrzebujących.
W grudniu mogliśmy uczestniczyć w Kiermaszu
Charytatywnym dla małego Florka Francuza, który
miał miejsce 11 grudnia na parkingu Delikatesów
Centrum w Radostowicach, a został zorganizowany
przy współudziale i zaangażowaniu Rady Rodziców
SP Kobielice oraz wolontariuszy ze szkolnego koła
PCK. Dzięki wsparciu mieszkańców, podczas kiermaszu udało się zebrać kwotę 12 309,90 zł, a wszystkie
środki zostały przekazana na leczenie Floriana.
Także 11 grudnia odbył się Jarmark Świąteczny
w Suszcu. Miał on miejsce na Placu Odnowy. Wśród
licznych atrakcji warto wspomnieć o wspólnym kolędowaniu, odbywających się na scenie występach
dzieci i młodzieży oraz świątecznych zmaganiach
sportowych przygotowanych przez GOS w Suszcu.

Nie zabrakło też Mikołaja

Wyniki konkursów świątecznych
Zakończyliśmy dwa ogólnopolskie konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że uczestnicy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
W tym roku postanowiliśmy stworzyć nowy konkurs
„Przepis na udane święta”, w którym zależało nam
na pokazaniu wizji czy recepty na udane Święta
Bożego Narodzenia. Spośród 64 prac nadesłanych
z całej Polski, jury wyłoniło następujących laureatów
(w dwóch kategoriach wiekowych, znalazły się tutaj,
aż 4 reprezentantki naszej gminy):
Kategoria I 6-7 lat
ex aequo:
Milena Godziek, Mizerów
Antonina Waleczek, Suszec
Marianna Teodorowicz, Suchy Las
Maja Michalik, Włosań

Kategoria II 8-9 lat:
Miejsce I:
Izabela Wachulak, Chodecz
Zofia Janaś, Ostrów Wlkp.
Miejsce II:
Joanna Figes, Ostrów Wlkp.
Jarosław Doktór, Ostrów Wlkp.
Miejsce III:
Milena Piszczek, Kryry
Antonia Teodorowicz, Suchy Las
Wyróżnienie: Antonina Fyrla, Mizerów

Wyróżnienie: Katarzyna Rawlik, Zabrze
Hanna Rzeszut Mielec
GOK Suszec

Z kolei drugi konkurs, to znany z wcześniejszych lat konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową”.
W związku z tym napłynęło do nas aż 187 prac.
Doceniliśmy samodzielnie i ciekawie wykonane
prace, z często pojawiającym się motywem religijnym, pejzażem zimowym czy kultywowaniem
tradycyjnych obrzędów świątecznych. Jury wyłoniło następujących laureatów, w dwóch kategoriach
wiekowych:

Rysunek Izabeli Wachulak

Kategoria II (VII-VIII)
Miejsce 1: Natasza Swatek, Zawady
Miejsce 2: Hanna Kubica, Zabrze
Miejsce 3: Zofia Dobrzańska, Świętochłowice

zdj. GOK Suszec

zdj. GOK Suszec

Kategoria I (IV-VI kl.)
Miejsce I: Wincenty Rutkowski, Zabrze
Miejsce II: Klaudia Korecka, Zabrze
Miejsce III: Hanna Bąk, Borowa Góra
Iga Gonera, Zabrze
Wyróżnienie: Gabriela Pałczyńska, Złojec
Lena Stępniak, Zabrze

Kartka świateczna Nataszy Swatek

16

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ / LUTY 2022

Suszczanka zrobiła szopkę krakowską!
przedstawicieli Ministerstwa Kultury, przedstawicieli władz miasta, pisarzy czy przedstawicieli ASP
z Krakowa. Oceniana jest staranność wykonania,
różnorodność, pomysłowość. Każda szopka musi
także spełniać określone wymogi: posiadać wieże,
prezentować postacie i miejsca charakterystyczne
dla Krakowa, mieć określone wymiary.
Pani Helena do zrealizowania swojej szopki
przygotowywała się cały rok. Jak przyznaje, wymagało to ogromnego wkładu pracy i zgromadzenia
odpowiednich materiałów. Szopka stworzona przez
suszczankę miała ponad 1,50 m wysokości, ponad
1 m szerokości oraz ponad 1 m długości! Wykonana
została z kartonu, który musiał być odpowiednio
wzmocniony. Kopuły wież stworzono z bandaża
gipsowego, a wszystkie ścianki i elementy udekorowano farbami oraz kolorowymi foliami aluminiowymi. Dominowały kolory: czerwony, niebieski, zielony
i złoty. W szopce z wielką pieczołowitością wykonano
wszystkie elementy, a detale wręcz zachwycały – od
ręcznie malowanych witraży, przez postacie wykonane przez panią Helenę od podstaw(łącznie z uszyciem
odpowiednich strojów!), aż po wykończenie podstawy szopki prawdziwym mchem, który nadał jej
wyjątkowy charakter. Poza tym szopka pani Heleny
posiada ruchome i świecące elementy, co stanowiło
dodatkowe wyzwanie konstruktorskie.
- Tak bardzo podobały mi się szopki zgłaszane
do konkursu, że ja także postanowiłam spróbować.
Przyglądałam się w interencie, jak są wykonane prace konkursowe, szukałam odpowiednich materiałów
i elementów, podpatrywałam rozwiązania. Najpierw
miałam w głowie zamysł, ale dopiero kiedy zaczęłam
ją budować, nabrała konkretnego kształtu. Wszystkie
detale wymagały uważności i dokładności. Kibicowała
mi cała rodzina, a najbardziej – wnuki, dla których była
to też doskonała okazja do przyjrzenia się krakowskiej
tradycji i poznania elementów składających się na szopkę – mówi pani Helena.
Po miesiącach wytężonej pracy, pani Helena
wzięła udział w konkursie na krakowskim rynku. Jak
sama przyznaje:
- Było to wspaniałe doświadczenie. Prawdziwe tłumy przybyły podziwiać nasze prace. Usłyszałam wiele
słów uznania, dużo osób doceniło moją szopkę, co dało

mi ogromne poczucie satysfakcji. Za rok znów spróbuję
swoich sił! Poza tym – już wiem, co bym zrobiła inaczej,
co bym poprawiła.
Pracę pani Heleny można podziwiać do końca
lutego w muzeum w Krakowie. Następnie wróci ona
do Suszca. Pani Biela chce podarować swoje dzieło
GOK-owi, więc będzie można je obejrzeć w naszym
ośrodku kultury.
Gratulujemy pani Helenie wspaniałej inicjatywy
i już nie możemy się doczekać kolejnych szopek, które
wykona. To powód do ogromnej dumy, kiedy mieszkanka naszego regionu rozsławia go, prezentując swoje
talenty podczas tak popularnego konkursu.
Monika Panfil

źródło: www.kraków.pl

To pierwsza taka inicjatywa w regionie i pierwsza
szopka wykonana przez mieszkankę naszej gminy
i powiatu. Pani Helena Biela – mieszkanka Suszca,
pasjonatka rękodzieła – postanowiła wystartować
w konkursie Szopek Krakowskich. W tym roku odbyła
się już 79. edycja tego wydarzenia.
Jak piszą organizatorzy konkursu: „Krakowski
zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX
wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli
zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich.
Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich
organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś. Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa,
których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu
lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym
fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie
i popularności. Konkurs ma wielkie znaczenie dla
promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu
tradycji niematerialnego dziedzictwa. Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To
smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych
materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem
fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą
zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona
została scena Bożego Narodzenia.”
Co roku w pierwszy czwartek grudnia (w tym
roku 2 grudnia 2021 r.) szopkarze przynoszą swoje
prace na Rynek Główny w Krakowie i ustawiają je
na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie
można je podziwiać od 10:00 do 12:00. Następnie
szopki są prezentowane na scenie i przenoszone
do Muzeum Krakowa, gdzie można je podziwiać do
końca lutego. W tym roku do konkursu zgłoszono
106 szopek – 43 szopki w kategorii seniorów, 3 w kategorii szopek młodzieżowych, 14 rodzinnych, 14
szopek dziecięcych indywidualnych oraz 32 szopki szkolne. Prace są oceniane przez profesjonalne
jury, składające się z: dyrektora Muzeum Krakowa,
historyków sztuki, architektów, kustoszy, etnografów,

Szopka wykonana przez panią Helenę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Miło nam poinformować, że Gmina Suszec
w bieżącym roku będzie realizowała w placówkach oświatowych Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0.
Planowany jest głównie zakup książek będących
nowościami wydawniczymi do placówek wychowa-

nia przedszkolnego oraz realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025”.
Całkowity koszt realizacji zadania opiewa
na kwotę: 6 875 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego
wynosi: 5 500 zł.
Wkład własny Gminy Suszec to kwota: 1 375 zł.
Wsparciem zostały objęte następujące placówki:
1. Przedszkole Publiczne w Suszcu.
2. Przedszkole Publiczne im. Powstańców
Śląskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce.
UG Suszec

„Czyste Powietrze” – gmina Suszec wśród najaktywniejszych
Polski Alarm Smogowy we współpracy z NFOŚiGW
przygotowuje zestawienia, w których wskazuje najaktywniejsze gminy w kraju, które składają wnioski w programie „Czyste Powietrze”. W najnowszym rankingu
programu„Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają
gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad
połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia.
- Tylko wspólne działania administracji rządowej i samorządowej na rzecz poprawy jakości
powietrza przyniosą oczekiwane rezultaty. Tym
bardziej cieszy nas duża aktywność gmin w ramach
programu „Czyste Powietrze” – szczególnie w regionach, gdzie problem smogu jest największy. Dzięki

takim działaniom zwiększymy komfort życia mieszkańców Polski – podkreśla minister klimatu i środowiska
Anna Moskwa.
- Tak jak w poprzednim kwartale i tym razem
liderem jest województwo śląskie. W pierwszej setce
rankingu znalazły się aż 52 gminy z tego województwa. Widać wyraźnie, że tam gdzie samorząd lokalny aktywnie zachęca do wymiany starych urządzeń
grzewczych i informuje o uchwale antysmogowej, tam
zainteresowanie mieszkańców „Czystym Powietrzem”
jest wyraźnie większe – komentuje Andrzej Guła, lider
Polskiego Alarmu Smogowego.
Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy

Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem
swoich domów – w badaniu opinii publicznej za zakazem węgla opowiedziało się aż 65% respondentów.
Wśród 30 najaktywniejszych gmin w kraju znalazła
się także gmina Suszec. W trzecim kwartale 2021 r. złożyliśmy 76 wniosków w ramach programu„Czyste Powietrze”, co dało nam 26 miejsce w rankingu. Wchodząca
w styczniu uchwała antysmogowa staje się obowiązująca i coraz bardziej mobilizuje nas do dbania o swoje
zdrowie i otoczenie. Program„Czyste Powietrze” ma zaś
nam w tym pomóc. Wykazujmy więc nadal zaangażowanie i dbajmy o jakość powietrze, którym oddychamy.
Oprac. MP
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Zagraj z nami planszówkami
Czas ferii szkolnych to okres odpoczynku od
zajęć szkolnych, ale także z dala od komputera
i smartfona. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu zaprasza w swoje progi, gdzie w terminie 14-25 lutego 2022 r. można wziąć udział we
wznowionym cyklu zajęć koła miłośników gier
planszowych.
Na chętnych czeka mnóstwo nowych gier

(z możliwością wypożyczenia do domu). Spotykamy
się każdego dnia w godz. 16:00-18:00, zapewniamy
relaks i zabawę. Osoby, którym nie odpowiada godzina spotkań, mogą wybrać inną porę dnia (biblioteka czynna 9:00-19:00) i wówczas – już wcześniej
umówiona grupa (troje czy czworo dzieci) może
samodzielnie zmagać się z planszówkowymi łamigłówkami. Odwiedziny również są świetną okazją,

by sięgnąć po nieobowiązkową lekturę.
Ta, co dla niektórych jest nieoczywiste, może też
dać ogromną radochę.
Ze względu na nadal stwarzającą wszystkim
problemy pandemię, prosimy o zgłaszanie chętnych telefonicznie (32/4488692) lub e-mailowo
(gbp@suszec.pl).
GF

Noworoczne zaczytanie

Tak, tak, wiemy, że czasem jest trudno wybrać
się z wcześniej wypożyczoną książką do biblioteki.
Lektura szkolna przeczytana i odłożona w przepastne
wnętrza szafek. Coś niedoczytane, inna – pożyczona
koleżance, przeprowadzki, remonty, ale przychodzi
taki czas, że… Tradycja nakazuje, aby przed świętami
zrobić porządki, a do końca roku zwrócić zaległości.
W okresie pandemii, wg zaleceń Biblioteki Narodowej
należy umożliwić czytelnikom wypożyczenie większej ilości książek oraz wydłużyć okres ich zwrotu.

To czynimy, ale także serdecznie prosimy o zwrot
już przeczytanych.
Książek nie brakuje, a nowości przybywa.
W 2021 r. zainwentaryzowano 2175 woluminów (nie
licząc pozyskanych darów, w tym otrzymanych od
mieszkańców naszej gminy) za kwotę 37515,94 zł.
Część z ww. to 353 tytuły (głównie literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży), które „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025” za kwotę 7000 zł. Tym samym
w wymagalnym terminie (od 14 października do 30
listopada br.) zrealizowano zadanie „Dofinansowania

dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/
lub synchroników – Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.”. Dofinansowanie
ogromnie wspomogło nasze placówki biblioteczne
i wzbogaciło o kolejne – tak bardzo oczekiwane przez
naszych czytelników – nowości wydawnicze.
W takim razie zapraszamy do odwiedzin naszych
placówek bibliotecznych i niechaj nadchodzący
Nowy Rok 2022 będzie czasem realizacji (nie tylko
czytelniczych) marzeń. Wszelkiej pomyślności życzy
zespół bibliotekarzy z GBP w Suszcu.
GF

W ramach działań wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowano 8 lekcji
(dla 190 uczestników) – spotkania warsztatowe z mikołowianką, anglistką i rękodzielnikiem Aliną Przydatek.
Z powodu zaleceń dot. ograniczenia przemieszczania się, spotkania te odbyły się w bibliotece szkolnej
Szkoły Podstawowej w Suszcu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z 9 klas (klasy I-III).
Przy okazji wizyty pisarki w naszej gminie, z oferty
skorzystały także podopieczni Przedszkola Publicznego w Suszcu: grupa Wiewiórki i Tygryski (z „0”) oraz
Zajączki, Pszczółki i Jeżyki (w siedzibie tzw. „starego
przedszkola”).

W zbliżający się czas świąteczny wprowadziły
obecnych gałgankowe bohaterki „Kiciotopii” i „Wielkiej
księgi Kici Nici”, Myszka Soniulinda i króliczka Matilda.
Autorka książek zabrała dzieci do świata przygody
z myślą, że jej bajkowe królestwo pozwoli im zatrzymać baśniową aurę na dłużej. Dzieci znalazły tu świat,
który wzrusza, bawi, uczy, a przy okazji rozwija pasję
czytania i tworzenia.
Zajęcia „Kici Nici i przepis na Święta”, z przekazem,
że „dobro powraca i ma magiczną moc”, z pewnością
były pięknym i wartościowym zakończeniem 2021 r.
A teraz życzmy sobie: Do Siego 2022!
GBP w Suszcu

źródło: GBP w Suszcu

Bibliotecznie i świątecznie

Inspirujące spotkanie

Trudny budżet
Budżet na 2022 jest bardzo trudny. Duży spadek
dochodów uderza w brak nadwyżki operacyjnej. Dochody bieżące już nie pokrywają wydatków bieżących.
Co gorsza, nierozwiązane w naszym kraju, Europie,
świecie problemy ekonomiczne, energetyczne powodują, że dziś nikt nie jest w stanie tak naprawdę ocenić
tempa zmian, na które trzeba będzie na bieżąco reagować, a które będą decydować o realności przyjętych
założeń do jakichkolwiek budżetów.
Obecnie często zadawanym pytaniem jest, czy

projekt budżetu jest realny? Niespodzianki już są. Niektóre przyjęte założenia do budżetu wymagały już
skorygowania. Szalejące ceny energii, gazu, będą przekładać się nie tylko na problemy finansowe gmin, ale
i drastyczne ograniczanie, oszczędzanie energii w całej
gminie. Energia dla gmin podrożała o praktycznie 65%,
a gaz o 700% (tak, 700%, a nie 70%). Niestety niestabilny rynek europejski paliw, na którym doszło nawet do
1000% wzrostu cen gazu w ostatnich miesiącach, a dalsze prognozy co do cen gazu są trudne do oszacowania,

nie tylko ze względu na problemy geopolityczne, ale
i drastyczny wzrost popytu wskutek realizowania założeń „Zielonego Ładu”, będzie dalej niepokoić.
Na pewno będzie trudno, ale wierzymy, że podstawowe potrzeby mieszkańców zostaną zabezpieczone,
poziom życia utrzymany, a będziemy robić wszystko,
aby się polepszył. Istotny dla naszej gminy będzie
postęp w tworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej
po byłej kopalni „Krupiński”.
Wójt Marian Pawlas

Defibrylator w Rudziczce
Przy kościele w Rudziczce umieszczono defibrylator.
Urządzenie zamontowane jest na ścianie garażu pomiędzy budynkami kościoła a probostwa, jest ogólnodostępne. Urządzenie to służące do diagnostyki sercowo-oddechowej, defibrylacji pacjenta jest szczególnie potrzebne
w przypadkach nagłych chorób sercowo-naczyniowych
i udzielenia pierwszej pomocy. Każdego roku odnotowujemy wiele ofiar nagłego zatrzymania krążenia, które
może nastąpić u każdego w dowolnym miejscu i czasie.

W takim przypadku ratunkiem jest szybka reakcja
i użycie defibrylatora. Użycie defibrylatora w połączeniu z prawidłowo wykonanym uciskiem klatki piersiowej daje duża szansę na uratowanie życia pacjenta.
Szybkie przystąpienie do akcji ratunkowej znacznie
zwiększa szansę przeżycia. Wczesne użycie umożliwia
przeżycie nawet 75% pacjentów.
Do obsługi defibrylatora są przeszkoleni nasi
strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. W razie

potrzeby przyjdą z szybką pomocą. Obecnie dostępny telefon: 792 544 400. Strażacy są chętni przeszkolić
zainteresowanych.
Urządzenie po uruchomieniu (nacisnąć na przycisk)
samo instruuje o postępowaniu, kolejności czynności.
Może z niego skorzystać każdy, oczywiście na własną
odpowiedzialność. Defibrylator został zakupiony ze
środków budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.
UG Suszec
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Pamiętajmy! Zaproszenie do udziału w uroczystości
W tym roku przypada 77. rocznica „Marszu
Śmierci”, który przeszedł także przez naszą gminę.
Jednym z upamiętnionych na trasie „Marszu Śmierci”
miejsc był, znajdujący się przy drodze z Pszczyny do
Żor, las zwany „Łęgiem”. Po przejściu przez Pszczynę, na odcinku od Branicy do Rudziczki, hitlerowcy

zamordowali 18 więźniów i 18 więźniarek w wieku
od 18 do 55 lat. Na trasie przemarszu zwłoki były
porozrzucane po rowach. Po przejściu kolumny,
mieszkańcy pochowali zabitych w zbiorowej mogile pod brzozowym krzyżem w lesie „Łęg”. Co roku
w styczniu przy pomniku w Łęgu spotykają się

świadkowie tamtych wydarzeń, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz młodzież
z okolicznych szkół. Zapraszamy do udziału w tym
wydarzeniu także mieszkańców naszej gminy. Nie
zapominajmy o tamtych wydarzeniach!
Oprac. MP

Gminne chóry z „Aniołami”
Chór „Piano-Forte” otrzymał Głubczyckiego Anioła
za bardzo dobry kontakt artystyczny chóru z dyrygentem. Z kolei pani Katarzyna Machnik – prowadząca radostowicki chór – otrzymała nagrodę specjalną – Stonavską Barborkę za wzorową pracę chórmistrzowską.
Chór „Canticum Novum” nagrodzono zaś Głubczyckim
Aniołkiem za walory brzmieniowe zespołu. Na koniec
chórzyści wysłuchali koncertu czeskiego chóru „Echo”
i wspólnie z wszystkimi wykonali „Ave verum” W. A.
Mozarta oraz kolędę „Za gwiazdą” J. Maklakiewicza.
Gratulujemy naszym chórom i życzymy kolejnych sukcesów!
Oprac. MP

zdj. Canticum Novum / facebook

W sobotę 18 grudnia dwa chóry działające na terenie naszej gminy – „Piano-Forte” z Radostowic oraz
„Canticum Novum” z Suszca wyjechały do Głubczyc,
gdzie odbywał się konkurs chóralny „Silesia Canta”
o nagrodę Głubczyckiego Anioła. Jury złożone z polskich i czeskich chórmistrzów oceniało nadesłane
wcześniej nagrania. Reprezentanci wszystkich chórów wzięli udział w wykładzie i warsztatach, podczas których uczyli się prawidłowo wymawiać słowa
w utworach anglojęzycznych, mieli indywidualne
zajęcia z emisji głosu oraz ćwiczyli utwory do wspólnego koncertu galowego. Uczestnicy wzięli udział
także w warsztatach.

Przedstawiciele „Canticum Novum”

Jolanta Spyra – ostatnie pożegnanie
możliwości, organizowała wiele cennych imprez
i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Była
inicjatorem nadania szkole imienia Adama Mickiewicza. Nigdy też nie zapomnimy organizowanych
przez nią pięknych spotkań wigilijnych w obecności
wszystkich dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz
rodziców. Współpracowała bardzo owocnie z rodzicami uczniów, ale również z Radą Sołecką, Parafią
Rzymsko-Katolicką i Ewangelicko-Augsburską, a także z mieszkańcami Kobielic, wnosząc nowe pomysły
i wspierając wiele cennych inicjatyw lokalnych.
Dziś w imieniu całej społeczności szkolnej
w Kobielicach, koleżanek dyrektorek oraz władz
gminnych i sołeckich dziękujemy Jej za ten czas
i wspólnie spędzone chwile. Dziękujemy za zawsze
optymistyczne nastawienie, uśmiech i dobro, jakie
otrzymaliśmy.
Spoczywaj w pokoju
Z. Łoza

źródło: SP Kobielice

Z bólem pożegnaliśmy ŚP. Jolantę Spyrę,
naszą wieloletnią koleżankę i wielce oddanego
nauczyciela i dyrektora szkoły. Prawie całe swoje
zawodowe życie poświęciła wychowaniu dzieci
i młodzieży w Kobielicach. W szkole tej od 1982
r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka, wtedy jeszcze w Punkcie Filialnym, a od 1 września 1985 r.
już jako kierownik Szkolnego Punktu Filialnego.
Jeszcze w tym samym roku, od września następuje
zmiana statusu tej szkoły na Szkołę Podstawową
i wtedy powierzono jej funkcję dyrektora tej szkoły.
Funkcję tę pełniła nieprzerwanie do końca sierpnia 2012 r. W 2015 r., po 33 latach pracy, przeszła
na zasłużoną emeryturę.
Zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro
i bezpieczeństwo dzieci. Kierowana przez nią placówka stale się rozwijała. W 1995 r. doprowadziła
do budowy i oddania nowej, pięknej placówki,
która była jej osobistą chlubą. Dbała o nią, a mając

Jolanta Spyra

Nowe zasady przyjmowania odpadów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe
zasady przyjmowania odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(zwanym PSZOK), położonym w Suszcu przy
ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974).
W związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych
dostarczanych do PSZOK-u, wprowadzony został
obowiązek:
- wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu
odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK

(w przypadku dostarczania odpadów przez właściciela nieruchomości)
lub
- posiadania UPOWAŻNIENIA udzielonego przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów
przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).
W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia lub upoważnienia, pracownik obsługujący
PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
Regulamin korzystania z PSZOK-u oraz druk
oświadczenia lub upoważnienia są dostępne

w PSZOK-u oraz na stronie internetowej www.suszec.
pl w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Przypomina się, że w punkcie przyjmowane są
wyłącznie odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Suszec.
PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych
na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Będzie nowy rozkład jazdy MZK i nowa linia
Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy autobusów. Od października MZK
konsultował go z włodarzami gmin należących do
Związku oraz mieszkańcami. Jak możemy przeczytać
w komunikacie MZK:
„Po gruntownej przebudowie rozkładu jazdy
w Jastrzębiu-Zdroju i powiecie wodzisławskim, Międzygminny Związek Komunikacyjny rozpoczyna konsultacje z pasażerami w Czerwionce-Leszczynach.
Planowane zmiany, choć w znacznie mniejszym
stopniu, dotyczyć będą także obszaru Żor i Suszca.

Pojawią się nowe trasy i nowa numeracja linii.
Znikną dotychczasowe oznaczenia linii (od 309
do 313), a pojawią się linie o numerach od 301 do 306.
Pozostaną linie: 307 Pawłowice-Żory, natomiast linie
308 A,B,C zastąpi jedna linia 308 Żory-Suszec. Nowością jest także połączenie pomiędzy Żorami i Rybnikiem przez Stanowice, Bełk, Palowice i Szczejkowice
(linia 306). Autobusy MZK będą również obsługiwać
Książenice i Centrum Przesiadkowe w Szczygłowicach (linie 302 i 303), skąd linią 302 będzie można
dojechać do Rybnika.

Bazą wyjściową do powstania nowego rozkładu
jazdy były głównie konsultacje z władzami Czerwionki-Leszczyn, Suszca i Żor. Samorządowcy z kolei wzięli
pod uwagę, trafiające do nich od miesięcy, sugestie
pasażerów, a także możliwości budżetowe swoich gmin,
które ostatecznie komunikację autobusową finansują.”
Pasażerowie! Zapoznajcie się ze zmianami, jakie
szykuje dla nas MZK. Rozkład jazdy można na bieżąco
śledzić na stronie www.mzkjastrzebie.com oraz
w dedykowanej aplikacji.
Oprac. MP
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Śladami historii

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

Dornbergera naukowiec rozpoczął pracę w wojskowym ośrodku badawczym w Kummersdorf. Jego
zespół pod koniec 1934 r. mógł się pochwalić wystrzeleniem dwóch rakiet, które osiągnęły pułap
od 2,5 do 3,5 km.
Wernher von Braun wstąpił do NSDAP 1 maja 1937 r. W tym samym roku założono niedaleko
Peenemünde na wyspie Uznam ośrodek badawczy
nad pojazdami z napędem rakietowym, do którego przeniesiono naukowców z Kummersdorf.
W 1940 r. prace ruszyły pełną parą. Komendantem
wojskowym ośrodka został Walter Dornberger, natomiast von Braun piastował stanowisko dyrektora
technicznego, który wespół z Luftwaffe pracował
nad paliwem płynnym do silników rakietowych
w myśliwskich samolotach odrzutowych. To właśnie wtedy powstała balistyczna rakieta dalekiego zasięgu A-4, która dzisiaj znana jest bardziej
pod nazwą V-2 (skrót V oznaczał Vergeltungswaffe,
czyli broń odwetowa).

Marzyciel z burzliwym życiorysem

Wernher von Braun

źródło: domena publiczna

Wernher Magnus Maximilian von Braun przyszedł na świat 23 marca 1912 r. w luterańskiej rodzinie arystokratycznej. Jego ojciec, baron Magnus, był
założycielem Niemieckiego Banku Oszczędnościowego, a w czasach Republiki Weimarskiej sprawował
funkcję ministra rolnictwa. Jego matka, Emmy z domu von Quistorp, miała wykształcenie muzyczne
oraz ogromne zamiłowanie do astronomii. Obydwie
cechy odziedziczył po niej jej syn Wernher (uczył
się gry na wiolonczeli i fortepianie). Istotnym wydarzeniem w jego życiu okazał się dzień, w którym
z okazji konfirmacji luterańskiej otrzymał od matki
w prezencie teleskop. Od tego czasu jego umysłem
zawładnął wszechświat, a rakiety i ich budowa stały
się pasją przyszłego naukowca. W swojej głowie
zaczął snuć marzenia o tym, jak z pomocą rakiety
polecieć na Księżyc. Pewnego dnia w parku w berlińskiej dzielnicy Tiergarten „odpalił” swoją pierwszą
rakietę, którą był wózek obwieszony fajerwerkami.
Eksperyment się udał, lecz młodzieniec trafił z tego
powodu do aresztu. Za wstawiennictwem ojca, ówczesnego ministra rolnictwa, został jednak szybko
uwolniony.
Przyszły konstruktor rakiet został przyjęty do
szkoły Hermann Lietz w Ettersburg k. Weimaru.
W 1928 r. został przeniesiony przez rodziców do
szkoły Hermann Lietz Internat na wyspie Spiekeroog na Morzu Północnym. To właśnie tam przeczytał książkę „Rakiety w przestrzeni kosmicznej”
autorstwa Hermanna Obertha, która w znaczący
sposób wpłynęła na jego wyobraźnię. Po maturze Wernher został przyjęty do Instytutu Techniki
Charlottenburg w Berlinie, gdzie wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Podróży Międzygwiezdnych.
27 lipca 1934 r. von Braun uzyskał tytuł doktora
fizyki za pracę „Konstrukcja i eksperymentalne rozwiązanie problemu z płynnym paliwem do rakiet”.
Zawarte w niej tezy były tak nowatorskie, że niemiecka armia nadała im klauzulę tajności aż do
1960 r. Dzięki wsparciu kapitana artylerii Waltera

źródło: domena publiczna

Był jednym z najbardziej kontrowersyjnych
naukowców XX w. Najpierw służył wojennej machinie III Rzeszy, by po II wojnie światowej budować
militarną potęgę Stanów Zjednoczonych.

Wernher von Braun podczas spotkania NACA
(amerykańskiego komitetu doradczego do spraw aeronautyki)

22 grudnia 1942 r. Hitler podpisał rozkaz
inicjujący produkcję A-4. W podzięce za postępy w pracach nad śmiercionośną rakietą wódz
III Rzeszy nadał von Braunowi tytuł profesorski.
Dobra passa nazistów skończyła się w nocy z 17
na 18 sierpnia 1943 r., gdy Air Royal Force dokonało nalotu na Peenemünde w ramach operacji

Hydra. Bombardowanie znacząco opóźniło niemieckie badania nad bronią. 7 września 1944 r.
Niemcy przeprowadzili pierwszy atak V-2. Same
naloty tego typu rakiety na Londyn spowodowały
śmierć 9 tys. osób. Pracę nad tą śmiercionośną bronią stanowiły najbardziej kompromitujący rozdział
w karierze von Brauna. Pracując nad zwiększeniem
ich zasięgu, musiał liczyć się ze skutkami nalotów
na Londyn, Antwerpię czy Liege i śmiercią wielu
bezbronnych i niewinnych ludzi.
W marcu 1945 r. w ręce Amerykanów wpadły
fragmenty listy nazistowskich naukowców. Na jej
podstawie stworzyli własną listę, na czele której
znajdował się Wernher von Braun. Zaaprobowana
w tym samym roku przez prezydenta Harry’ego
Trumana operacja „Paperclip”, której celem było
przejęcie przed Związkiem Radzieckim niemieckich naukowców, doprowadziła do przerzucenia
do USA ok. 2 tys. badaczy, z von Braunem na czele.
Oprócz tego w ręce Amerykanów trafiły spore ilości
dokumentacji technicznej oraz część rakiet V-2.
Grupa von Brauna została ulokowana w Forcie Bliss
w Teksasie, gdzie pracowała nad rakietami dla armii
USA. W 1950 r. zostali przeniesieni do Redstone
Arsenal w Alabamie, gdzie pracowali nad rakietami
balistycznymi. W 1958 r. rakieta Jupiter C wyniosła
na orbitę okołoziemską pierwszego amerykańskiego satelitę o nazwie Explorer I.
Wernher von Braun stał się orędownikiem rozwoju amerykańskich lotów kosmicznych. W 1960 r.
decyzją prezydenta Dwighta Eisenhowera centrum badań Redstone Arsenal zostało przekazane pod skrzydła NASA – nowej naukowej agencji
cywilnej rządu federalnego, której pierwszym zadaniem była produkcja ogromnej rakiety Saturn.
Von Braun został dyrektorem Marshall Space Flight,
a także szefem nadzorującym pracę nad rakietą.
W czasach prezydentury Johna F. Kennedy’ego
podjęto decyzję o prowadzeniu prac mających
wysłać człowieka na Księżyc. Było to wielkie marzenie von Brauna, które ziściło się 20 lipca 1969 r.
W 1970 r. został zastępcą dyrektora NASA do spraw
planowania, a dwa lata później otrzymał emeryturę
i pracował dla Fairchild Industries of Germantown
w stanie Maryland.
Zmarł 16 czerwca 1977 r. w Alexandrii w stanie
Wirginia na skutek choroby nowotworowej nerek. Pozostawił żonę oraz trójkę dzieci. Oczywistym faktem jest to, że von Braun był geniuszem
w kwestii budowy rakiet, któremu USA pozwoliły
spełnić dziecięce marzenia. Jednakże nie można
zapomnieć o jego przeszłości, gdy pracował dla
reżimu III Rzeszy. Mimo iż sam nie czuł się nazistą i w swojej pracy skupiał się tylko i wyłącznie
na postępach w prowadzonych przez siebie badaniach, to bez dwóch zdań dołożył swoją „cegiełkę”
do śmierci niewinnych obywatel Anglii czy Belgii.
W 1960 r. ukazał się film biograficzny o von Braunie
pt. „Celuję w gwiazdy”. Znany satyryk Mort Sahl
rozszerzył ten tytuł w następujący sposób: „Celuję
w gwiazdy, ale czasem trafiam w Londyn”.
Jakub Raczkiewicz
właściciel portalu historycznego
„Śladami historii”
Źródła:
M. Czajkowski, Całe życie dla rakiet, Newsweek Historia
luty-marzec 2018 r.
K . Jasiński, Celował w gwiazdy,
a trafiał w Londyn, Rzecz o Historii z 21.02.2020 r.
N. Redfern, Tajemna historia świata, Poznań 2019.
Więcej na www.sladamihistorii.pl
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Budżet gminy na 2022 r. uchwalony
Na ostatniej w 2021 r. Sesji Rady Gminy Radni
uchwalili budżet na 2022 rok. Określono w nim łączną
kwotę dochodów budżetu gminy na 67.910.365,76 zł,
z kolei planowane wydatki wyniosą 84.863,875,96 zł,
w tym: wydatki bieżące 61.127.063,74 zł; wydatki majątkowe 23.736.812,22 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w wysokości 16.953.510,20 zł, który zostanie pokryty

przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 16.717.951,46 zł; przychodami jednostek
samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w kwocie 245.558,74 zł. Poniżej prezentujemy planowane wydatki majątkowe Gminy na 2022 rok.
MP

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2022 rok
Dział Rozdział
010

Wyszczególnienie

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo
01044

600

1 270 000,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi

1 270 000,00

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, studium wykonalności)

200 000,00

2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji

100 000,00

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, ze studium wykonalności)

150 000,00

4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków
w Suszcu

20 000,00

5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków

100 000,00

6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Suszcu

700 000,00

Transport i łączność
60014

60016

1 993 023,01

Drogi publiczne powiatowe

344 197,02

1. Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach

344 197,02

Drogi publiczne gminne

1 648 825,99

1. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku
od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie
2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

180 163,44

4. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna,
Wiejska

150 000,00
30 000,00

6. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

100 000,00

7. Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul.
Potoczek w Mizerowie

228 000,00

8. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

50 000,00

9. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

60 000,00

10. Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego "Gwaruś" w Suszcu

200 000,00

11. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce

117 762,55

12. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

10 000,00

13 Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul.Pszczyńską w Kobielicach

64 000,00

15. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce

49 000,00

16. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

10 000,00

17. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce

49 900,00

18. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu

55 000,00

19. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu

20 000,00
15 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

70007

40 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

1. Zakupy gruntów

30 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

10 000,00

1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych
750

10 000,00

Administracja publiczna
75023

200 000,00

14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

20. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach
70005

50 000,00

3. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem

5. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

700

10 000,00

628 382,58

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

628 382,58

1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia
przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

150 000,00

2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń
na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
i budową windy

358 382,58

3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu
Gminy Suszec
4. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

20 000,00
100 000,00

Dalsza część tabeli na następnej stronie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC

o pierwszym publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec.
1. Przedmiotem przetargu jest działka gruntowa
oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków numerem 2275/18, obręb Radostowice, karta
mapy 2, powierzchnia 0,0924 ha (użytek ŁIV), zapisana w Księdze Wieczystej nr KA1P/00011923/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
76.000,00 zł netto (słownie siedemdziesiąt sześć
tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony
podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 10.000,00 zł. (słownie
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4. Ww. działka położona jest w Radostowicach przy ul. Ks. Popiełuszki. Działka położona
jest w centrum miejscowości na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W niewielkiej odległości znajdują się:
szkoła, przedszkole, kościół, placówki handlowe.
Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu.
Ukształtowanie terenu jest korzystne - teren jest
płaski, częściowo zadrzewiony. Działka nie jest
ogrodzona. Media takie jak woda, prąd, gaz są
w zasięgu - nitki przebiegają wzdłuż i po drugiej
stronie drogi ul. Ks. Popiełuszki.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem: F37MN –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa
własności w/w działki.
7. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 01 lutego
2022 roku o godz. 10.00.
8. Wadium należy wpłacić do dnia 26 stycznia
2022 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019
2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu
na konto.
9. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021r.,
poz. 1899 ze zm.).
10. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej
www.suszec.pl i BIP w dziale ogłoszenia.
11. Szczegółowe informacje dotyczące
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1,
pok. nr 3, tel. 032 449 30 73.
Wójt Gminy Suszec

Fotowoltaika z rozwagą
W ostatnich miesiącach w naszej Gminie i nie
tylko wiele firm nam nieznanych oferuje swoje usługi
w zakresie wykonania projektów i budowy instalacji fotowoltaicznych. Gmina nie ma nic wspólnego
z działalnością tych firm.
Z uwagi, że jest to kosztowny, spory wydatek,
uczulamy mieszkańców na różne przypadkowe oferty. Te niby korzystne mogą się okazać nietrafione. Źle
wykonana instalacja, nieodpowiedni sprzęt mogą
być stratą wyłożonych pieniędzy i przyczyną niepotrzebnych kłopotów.
Zalecamy korzystanie z doradztwa firm, które
działają w naszej Gminie i ostrzegamy przed pochopnymi decyzjami. To spory wydatek i przyniesie nam
korzyści, gdy instalacja będzie wykonana z dobrego
materiału i rzetelnie. Pochopne decyzje mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
UG Suszec
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Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2022 rok
Dział Rozdział
754

Wyszczególnienie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404
75412

15 000,00

1. Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

15 000,00

Ochotnicze straże pożarne

2 223 410,44

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

1 600 000,00

2. Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo - świetlicy w Rudziczce

607 410,44

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

479 306,40
16 000,00

Oświata i wychowanie
80101

14 787 606,23

Szkoły podstawowe

7 803 000,00

1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach
2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Rudziczce
3. Zabudowa piłkochwytów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie
4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie
80104
852

90015

921
92109
926
92601

15 000,00

Ośrodki Pomocy Społecznej

15 000,00
15 000,00
2 045 086,32

Gospodarka odpadami komunalnymi

1 845 086,32

1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu
w infrastrukturę techniczną

1 845 086,32

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 713 522,80

Oświetlenie ulic, placów i dróg

200 000,00

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

100 000,00

2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec

100 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

100 000,00

1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach

100 000,00

Kultura fizyczna

619 303,64

Obiekty sportowe

220 000,00

2. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie
3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu

92695

100 000,00
6 984 606,23

1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Kryrach

92605

150 000,00

1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002

6 953 000,00

6 984 606,23

1. Zakup kserokopiarki
900

600 000,00

Przedszkola
Pomoc społeczna

85219

2 238 410,44

Komendy wojewódzkie Policji

3. Zakup przyczepy dla OSP Rudziczka
801

Kwota

50 000,00
100 000,00
20 000,00

4. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu

50 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

40 000,00

1. Zakup kosiarek samojezdnych

40 000,00

Pozostała działalność

359 303,64

1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

150 000,00

2. Budowa placu zabaw w Kobielicach

50 319,32

3. Zakup materiałów i budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw

35 000,00

4. Budowa altany

35 000,00

5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu

30 319,32

6. Rozbudowa i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży

43 665,00

7. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice
Wydatki majątkowe ogółem:
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

15 000,00
23 736 812,2
2 192 829,20

Zmiana numerów telefonów
w KP PSP w Pszczynie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie informuje, że w związku z modernizacją systemu telekomunikacyjnego nastąpiła zmiana
numerów kontaktowych do tutejszej Komendy.
W związku z powyższym będą obowiązywały
następujące numery:
- sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
w Pszczynie oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie - 47 8518404,
- stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie: centrala - 47 8518400 lub
47 8518420 lub 47 8518421, faks: 32 4493722.
Informuję również, że szczegółowy wykaz danych
kontaktowych znajduje się na stronie internetowej
www.gov.pl/web/kppsp-pszczyna na stronie BIP.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
Bryg. Grzegorz Kołoczek

Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Suszcu na kadencję 2021-2026
Prezes – Janusz Beer
Wiceprezes/Komendant gminny – Jacek Szymanowski
Sekretarz – Marek Beer
Członek prezydium – Michał Bernert
Członek zarządu – Andrzej Kojzar
Członek zarządu – Przemysław Moś
Członek zarządu – Patrycja Grabowska
Członek zarządu – Jan Koch
Członek zarządu – Maciej Witoszek
Członek zarządu – Stanisław Gruszka
UG Suszec

Wypełnij ankietę na temat
LGD „Ziemia Pszczyńska”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” prosi o wypełnienie ankiety dot.
działalności Stowarzyszenia. Ankieta posłuży do
agregacji danych na rzecz warsztatu refleksyjnego, corocznego spotkania podsumowującego
poprzedni rok działań LGD.
Ankietę można znaleźć na stronie Urzędu Gminy
Suszec: www.suszec.pl. Ankieta będzie aktywna do
dnia 10 stycznia 2022 r.
UG Suszec

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Nowin Suszeckiej
Gminy”, w artkule dotyczącym Dnia Edukacji Narodowej, wkradł się błąd. Stypendia Wójta dla uczniów
szczególnie uzdolnionych otrzymali uczniowie
SP w Suszcu: Katarzyna Gajczak (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii,
średnia ocen 5,94) oraz Bartłomiej Spyra (finalista
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii,
średnia ocen 5,57).
Przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie przez telefon
Od 8 grudnia 2021 roku do odwołania punkty
nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonować będą na zmienionych zasadach.
Porady prawne i obywatelskie udzielane będą telefonicznie, za pomocą komunikatora internetowego
lub mailowo według kolejności zgłoszeń.
Umówić się na poradę prawną można:

- dzwoniąc pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- wysyłając e-maila na adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl,
- osobiście w siedzibie referatu mieszczącego się
w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11,
43-200 Pszczyna, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).
W umówionym terminie z numeru zastrzeżonego

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

Wyłudzają pieniądze „na fotowoltaikę”
W związku z próbami wyłudzenia pieniędzy
w ramach programu „Czysty powiat”, informujemy,
że taki program nie istnieje. Wszelkie telefony od
rzekomych „urzędników”, którzy obiecują 15 tysięcy
złotych dotacji na fotowoltaikę, jak tylko wpłacimy
zaliczkę, to próba wyłudzenia pieniędzy. Nie dajmy
się oszukać!
Ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie skontaktował się mieszkaniec naszego powiatu, który
poinformował, że odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika Powiatu Pszczyńskiego.
Oferował dotację w wysokości 15 tys. zł na montaż
paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Czysty powiat.” O podobnych zdarzeniach informowały
już inne powiatowe samorządy.
Oszuści twierdzą, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpłata wkładu własnego na wskazany numer konta. Wnioski o fałszywą dotację są

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.

dostępne na stronie „Czysty powiat” i służą do wyłudzania danych osobowych.
Fałszywy program ma swoją stronę internetową, która na pierwszy rzut oka nie budzi podejrzeń:
można tu znaleźć wiele artykułów poświęconych
tematyce odnawialnych źródeł energii. Oszuści
w informacjach o programie powołują się na najpopularniejsze w Polsce dofinansowanie „Czyste
powietrze”.
Informujemy, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie nie prowadzą żadnej tego
typu akcji. Nie dzwonią do mieszkańców, oferując
dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych, ani
nie proszą o wpłatę zaliczki, podając numer konta.
Prosimy mieszkańców o ostrożność, niepodawanie
swoich danych takim osobom oraz o poinformowanie o tym procederze Policji.
UG Suszec

Droga w Mizerowie gotowa
Zakończyła się naprawa ponad 700-metrowego odcinka drogi powiatowej przy ul. Lipki
w Mizerowie.
W środę, 10 listopada podpisano protokół
ostatecznego odbioru robót. Prace przeprowadzone w Mizerowie polegały na naprawie odcinka
od skrzyżowania z DW 933 w kierunku skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Wyłoniona w przetargu firma
Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. naprawiła nawierzchnię

asfaltobetonową na długości 710 mb, wykonała także
pozostałe roboty towarzyszące.
- Każda inwestycja drogowa jest ważna, bo służy
mieszkańcom i kierowcom – mówi Grzegorz Nogły,
członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
Naprawa odcinka drogi powiatowej w Mizerowie wyniosła blisko 170 tys. zł. Zadanie w całości
zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Pszczyńskiego.
Powiat Pszczyński

Kącik poezji
Czy piszesz wiersze?
Czy piszesz wiersze?
Słyszę od kogoś.
Naprawdę Cię to ciekawi?
(Tak, wiem, nieładnie odpowiadać
Pytaniem na pytanie).
Czy piszesz wiersze?
Bardzo chciałbyś wiedzieć...
No cóż, Od dziecka znam się z poezją.
Za rękę biegałam z nią po podwórku.
Czy piszesz wiersze?
Ja myśli na papier przelewam Pchana niezbadaną siłą
Staram się dobrać słowa
Jak kwiaty do bukietu.
Czy piszesz wiersze?
Nie jestem florystką,
Więc poetka też ze mnie marna.
Potrafię tylko związać refleksje metaforą
Jak wstążką.

Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
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Czy piszesz wiersze?
Jeśli wiersz to kilka strofek,
Takich małych, rozlazłych,
Chaotycznych jak nastoletni rozum,
Z upchniętymi po kątach rymami.
Czy piszesz wiersze?
Spróbuj to nazwać wierszem,
Pięknem, poezją... Chapeau bas?
Aż tak niemiłe Ci pióro Szymborskiej?
I tomiki Miłosza zakurzone?
Czy piszesz wiersze?
Po cóż ja się tłumaczę,

Władzę nad słowem tutaj demonstruję...
Skończę, jak mi savoir vivre każe:
Nie. Żadnego pomnika nie buduję.

Przemilczenia
Powiedzieć coś
To zamilknąć
Na każdą sekundę dźwięku
Poślizgnąć się
Na pryzmacie słów
I rozbić lustrem liter
Powiedzieć coś
To zamilknąć
I skłamać językiem czystym
.........................................
Zamilknąć
To odezwać się głosem potężnym
Rozwinąć wstęgi
Nadtysiąca myśli
Zamilknąć
To powiedzieć wszystko
I nie wyrzec nic
Zasadzić pole białych kwiatów
I wyszemrać po nich echem:
.........................................
.........................................
.........................................
Oliwia Skaźnik
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W PGK nowa usługa – iBOK
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.12.2021 r. uruchomione zostało Internetowe Biuro Obsługi Klienta
(iBOK). Zachęcamy Państwa do uruchomienia usługi. Posiadanie konta w iBOK ułatwi Państwu kontakt z PGK, umożliwiając elektroniczny dostęp do
rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania
ścieków.
Aby utworzyć konto w iBOK, należy:
- pobrać wniosek dostępny na stronie
www.pgksuszec.pl w zakładce „iBOK”,
- dostarczyć nam wniosek w dowolnej formie,
- w ciągu kilku dni (najczęściej 2 dni robocze)
utworzymy Państwa konto i wyślemy dane do
logowania.

Dotychczasowa forma podania stanu wodomierza (telefoniczna, e-mail) została wyłączona. Jeżeli
chcecie Państwo otrzymać fakturę za wodę/ścieki
między wizytami inkasenta (nadal tradycyjnie inkasent będzie Państwa odwiedzał co 2 miesiące), jest
to możliwe wyłącznie poprzez iBOK.
Po podaniu przez Państwa odczytu wodomierza, wystawimy Państwu fakturę, która po 2 dniach
roboczych będzie dostępna na Państwa koncie elektronicznym w iBOK. Na koncie będzie można śledzić
stan Państwa rozliczeń z tytułu usług świadczonych
Państwu przez PGK sp. z o.o.
iBOK jest dostępny pod adresem: https://ibok.
pgksuszec.pl
Informujemy również, że w dniu 1.12.2021 r.

uruchomiliśmy dla naszych klientów usługę płatności
masowych. Każdy odbiorca otrzymał swój unikalny
numer rachunku bankowego, na który zobowiązany
jest wpłacać należności za usługi zakupione w PGK
sp. z o.o.
Państwa indywidualny rachunek bankowy jest
umieszczany na każdej fakturze za wodę i ścieki,
wystawionej po 1.12.2021 r. Można go rozpoznać
po tym, że ostatnie 6 cyfr rachunku jest Państwa
numerem kontrahenta, którym posługujecie się
Państwo w kontaktach z PGK sp. z o.o.
Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za dostarczoną wodę/ścieki WYŁĄCZNIE na indywidualny
rachunek bankowy widniejący na Pana/Pani fakturze.
PGK Suszec

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2022 r. w gminie Suszec będą
obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Rada Gminy Suszec Uchwałą Nr XXXIXX/
336/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustaliła nową, miesięczną
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości 29 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny. W przypadku,
gdy na nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwalono stawkę opłaty podwyższonej
w wysokości 75 zł miesięcznie od osoby.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną pisemnie powiadomieni o zmianie
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność podwyższenia stawek wynika
z przeprowadzonej analizy bilansowania się systemu, tj. poniesionych kosztów i wpływów z opłat
od mieszkańców. Wcześniej ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 26,00 zł była wyliczona na podstawie
rozstrzygniętego w kwietniu 2021 r. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec,
na których zamieszkują mieszkańcy”. Z uwagi,
iż Gmina nie rozlicza się z firmą EKO z Rybnika,
tj. podmiotem świadczącym te usługi, w sposób
ryczałtowy, lecz płaci za każdą faktycznie odebraną tonę odpadów, ustalona opłata w wysokości
26 zł miesięcznie jest niewystarczająca, ponieważ
masa oddawanych odpadów z nieruchomości

zamieszkałych jest większa niż prognozowano.
Należy podkreślić, że na terenie naszej gminy obserwuje się wzrost ilości oddawanych odpadów,
co przyczynia się do wzrostu kosztów potrzebnych na sfinansowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Znacząco wzrosła ilość
bioodpadów, trawy. Produkujemy coraz więcej
śmieci, zakupując produkty pakowane w przeróżne, torby, pudełka czy trudno utylizowaną folię.
Obecna stawka jest na poziomie stawek, które
obowiązują w gminach o porównywalnym charakterze zurbanizowania i przyjętych zasadach
gospodarowania odpadami. Ceny oscylują nawet
do 40 zł miesięcznie od osoby. Stawki opłat za odpady są dla wszystkich jednakowe, pomimo różnej
ilości oddawanych odpadów, bo nikt jeszcze nie
wymyślił ,,śmieciomierza”.
UG Suszec

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

2021/2022, zwraca się z prośbą do mieszkańców
naszej Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi
na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, niezaradne życiowo, które
narażone są na różne niebezpieczeństwa związane
z okresem zimowym, jak i okresem trwającej pandemii i mogą wymagać pomocy.
W ciągu całego roku, ale w szczególności
w okresie zimowym, osoby o niskim dochodzie
mają możliwość otrzymania wsparcia m.in. na zakup opału czy też pomoc ukierunkowaną na zakup
żywności. Udzielenie takiego wsparcia poprzedzone

jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu
środowiskowego i zgromadzeniem odpowiedniej
dokumentacji – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Od stycznia 2022 r. kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej to 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie.
W razie potrzeby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer telefonów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu:
(32) 449 30 83 lub 691 121 126.
GOPS Suszec

KORONAWIRUS
FREZOWANIE KOMINÓW

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

MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH
- ze stali nierdzewnej, żaro i kwasoodpornej

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

Jak zapobiegać zakażeniu?

REMONTY KOMINÓW
USZCZELNIANIE KOMINÓW
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KOMINÓW
RENOWACJA DACHÓW

Tel. 513 611 500

www.systempol.pl

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

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

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

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.gov.pl/stopcovid

