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Pod koniec lutego Ukraina została zaatakowana 
przez Rosję. To przede wszystkim ogromna tragedia 
wielu ludzi, którzy z dnia na dzień stracili wszystko, co 
budowali przez większość swojego życia. W tym trud-
nym dla mieszkańców Ukrainy czasie, chcemy okazać 
wsparcie i udzielić pomocy. Potrzeby są ogromne – od 
podstawowych produktów (żywność, mleko dla dzieci, 
pampersy), po leki, bandaże, opatrunki, koce. 

Potrzebne są mieszkania i miejsca schronienia dla 
tych, którzy uciekają przed wojną do naszego kraju. 
Swoje wsparcie i pomoc zadeklarowali włodarze miast, 
powiatów, gmin, ale też organizacje – w tym nasze gmin-
ne OSP czy GOK, lokalne firmy i osoby prywatne. 

Powstaje mnóstwo inicjatyw, w które każdy z nas 
może się włączyć. Bądźmy solidarni z tymi, którzy 
nas teraz potrzebują.

Solidarni z Ukrainą
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Pomóżmy Ukrainie
 Wojna to ciężkie, dramatyczne doświad-

czenie. Z dnia na dzień wielu z naszych wschod-
nich sąsiadów pozostało bez dachu nad głową, 
bo ktoś odebrał im ich dom, dobytek życia, bez-
pieczeństwo. 

W tych trudnych chwilach liczy się każda 
pomoc. Wsparcie materialne, duchowe, zapew-
nienie o gotowości podania pomocnej dłoni są 
teraz kluczowe. 

Wiele organizacji i osób prywatnych – tak-
że w naszej gminie i powiecie – włączyło się 
w zbiórki najpotrzebniejszych przedmiotów, 
jedzenia, ubrań, a także wspomaga rodziny, 
które szukają schronienia w Polsce. Oferują 
transport, mieszkanie, przekazują dary. Wciąż 
można pomagać – zbiórki koców, śpiworów, 
karimat, pampersów, chusteczek, środków hi-
gienicznych, środków do dezynfekcji, opatrun-
ków, latarek, baterii, żywności o długim terminie 
ważności, ubrań dla dzieci i dla dorosłych – oraz 
wielu innych – są organizowane przez nasze OSP, 
GOK oraz naszych mieszkańców. Spotykają się 
z ogromnym odzewem i zaangażowaniem. Kto 
może – niech pomaga!

Informacje o formach wsparcia przekazała 
także Starosta Pszczyńska Barbara Bandoła:

„Jesteśmy po kolejnym spotkaniu z wojewodą 
śląskim, który zdecydował, że starostowie i prezy-
denci miast na prawach powiatu zajmą się koordy-
nacją pomocy dla obywateli Ukrainy, szukających 

schronienia w naszym kraju. 
Wsparcie będzie kompleksowe – od zakwa-

terowania, przez wyżywienie, pomoc socjalną, 
psychologiczną i humanitarną. Pomoc będzie 
dotyczyła wszystkich osób, które przekroczyły 
granicę po 24 lutego. 

Najcenniejszą formą opieki nad przybywający-
mi jest przyjmowanie do siebie, do swoich domów 
i to już się dzieje. Na terenie naszego powiatu są 
zakwaterowani uchodźcy u mieszkańców m.in. 
w Pszczynie, w Kobiórze czy Woli. Mieszkańcom, 
którzy przyjmą naszych wschodnich sąsiadów 
do swoich domów, należą się najwyższe wyrazy 
szacunku. Do uchodźców tak zakwaterowanych 
będziemy kierować pomoc z naszych magazynów. 
Obecność obywateli Ukrainy będzie legitymizowa-
na, trzeba będzie zgłosić do gminy podstawowe 
dane związane między innymi z czasem przyjaz-
du do Polski, ilością osób. W sytuacji, gdy ilość 
potrzebujących będzie większa niż zaoferowane 
przez mieszkańców lokale, stworzymy warunki 
w internacie PZS nr 2 i w innych miejscach wspól-
nie z gminami. Wszystkie działania będziemy ko-
ordynować z burmistrzem i wójtami, co wynika 
z polecenia wojewody. 

Równie ważna jest koordynacja pomocy hu-
manitarnej. Zebrane rzeczy będą kierowane do 
punktów magazynowych u wojewody, skąd zo-
staną przewiezione transportem humanitarnym 
do Ukrainy. Tylko transport zorganizowany w ten 
sposób będzie wpuszczany za granicę. 

Nie ma możliwości wysyłania pomocy indywi-
dualnie. Do transportu humanitarnego kwalifikują 
się tylko rzeczy nowe. 

Drugi sposób to rozdysponowywanie rzeczy 
wśród osób zakwaterowanych na terenie kraju. 
Magazyn dla powiatu pszczyńskiego został zorga-
nizowany w budynku przy ul. Bielskiej 32 w Pszczy-
nie. Tu od wtorku 1 marca trwa zbiórka żywności, 
koców, śpiworów, pościeli, środków higienicznych 
i kosmetyków. 

Przypominam, że w naszym powiecie bu-
dujemy bazę danych o możliwościach pomocy 
ze strony mieszkańców pod adresem mailowym 
ukraina@powiat.pszczyna.pl. Bardzo proszę 
o zgłaszanie tam swoich możliwości. 

Zaangażowanie mieszkańców powiatu psz-
czyńskiego w pomoc obywatelom Ukrainy jest 
ogromne. Wspólnie jesteśmy w stanie zrobić du-
żo dobrego. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom 
dobrej woli 

Wsparcie zaoferował partnerski Powiat Anhalt-
Bitterfeld. Przyjaciele z Niemiec dostarczą konkret-
ną pomoc rzeczową do powiatu pszczyńskiego 
w pierwszych dniach marca za co już teraz ser-
decznie dziękuję”.

Nie bądźmy obojętni na krzywdę naszych są-
siadów. Pomagajmy!!!

Informacje na temat pomocy uchodźcom 
będą zamieszczane również na stronie inter-
netowej www.suszec.pl.

Monika Panfil

Nasza gmina w liczbach
Ostatnie dni starego roku to czas podsumo-

wań i statystyk. Nie zabrakło ich także w naszej 
gminie. Ilu gmina ma teraz mieszkańców, ile 
osób mieszka w poszczególnych miejscowo-
ściach, ile dzieci urodziło się w naszej gminie 
w zeszłym roku? Poniżej odpowiedzi na te 
pytania.

Kolejny rok z większą liczbą mieszkańców
Kolejny rok z rzędu w gminie Suszec przyby-

wa mieszkańców. Pod koniec 2021 r. było ich już 
12305. To o 71 osób więcej niż pod koniec 2020 
r. W Kobielicach przybyło 39 mieszkańców w sto-
sunku do roku 2020 i miejscowość ta liczy sobie 
obecnie 1548 osób (762 mężczyzn i 786 kobiet). 
Także w radostowiczan jest więcej niż rok wcze-
śniej. W tej chwili miejscowość tę zamieszkuje 1771 
osób (888 kobiet i 883 mężczyzn), czyli o 5 więcej 

niż pod koniec 2020 r. W Rudziczce również od-
notowaliśmy wzrost. Na koniec ubiegłego roku 
wieś zamieszkiwało 721 mężczyzn i 795 kobiet, 
co stanowi przyrost o 25 stałych mieszkańców. 
Z kolei w Suszcu przybyło od 2020 roku 12 osób 
i w tej chwili miejscowość tę zamieszkuje 4491 
osób (2173 mężczyzn i 2318 kobiet). 

Dwie wsie w naszej gminie odnotowały nie-
wielkie spadki ilości mieszkańców. Są to Kryry 
i Mizerów. W stosunku do roku 2020, w Kryrach 
ubyło 12 mieszkańców i wieś ta liczy sobie obecnie 
1435 osób (718 mężczyzn oraz 717 kobiet). Z ko-
lei w Mizerowie na stałe mieszkają 1544 osoby, 
czyli o 2 mniej niż w poprzednim roku. Mizerów 
zamieszkuje 772 mężczyzn i dokładnie tyle samo 
kobiet.

Co więcej w naszej gminie aż 130 osób jest 
zameldowanych na pobyt czasowy. 

Tak przedstawia się ta statystyka w rozbiciu 
na miejscowości: Kobielice – 16 osób, Kryry – 13 
osób, Mizerów – 9 osób, Radostowice – 24 osoby, 
Rudziczka – 32 osoby, Suszec – 36 osób.

Więcej urodzonych niż zmarłych
W 2021 r. wśród osób zameldowanych na te-

renie Gminy odnotowano 125 zgonów. Z kolei 
liczba urodzonych to 143 (zameldowanych na po-
byt stały) i 1 (zameldowana na pobyt czasowy). 
To oznacza, że w gminie przybyło mieszkańców. 
Wśród najczęściej nadawanych imion chłopięcych 
dominowały te klasyczne: Antoni, Wiktor, Kamil. Do 
rzadkich można zaliczyć imiona: Mieszko, Florian, 
Olaf. Dla dziewczynek najczęściej wybierano imio-
na: Emilia, Antonina, Lena, Iga. W naszej gminie 
pojawiły się także: Emma, Lila, Liwia, Blanka.

Oprac. Monika Panfil

Oddali hołd ofiarom „Marszu Śmierci”
W tym roku mija 77 lat od ewakuacji więź-

niów niemieckiego nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

24 stycznia w sześciu miejscowościach 
przedstawiciele Powiatu Pszczyńskiego złożyli 
kwiaty i znicze na zbiorowych mogiłach ofiar 
„Marszu Śmierci”. 

W gminie Suszec przedstawicielom powiatu 
towarzyszyli przedstawiciele władz gminy – Wójt 
Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy 
Szymon Sekta oraz Sołtys – Grzegorz Dera. Kwia-
ty i znicze złożono przy pomniku umiejscowionym 
w suszeckim Łęgu.

W Miedźnej, Pszczynie, Suszcu, Studzionce, 
Pawłowicach i Brzeźcach znajdują się zbiorowe 
mogiły pomordowanych lub zmarłych z  wy-
cieńczenia więźniów. Przedstawiciele Powiatu 

Pszczyńskiego oddali hołd zmarłym podczas 
Marszu Śmierci na terenie naszego powiatu, skła-
dając kwiaty i zapalając znicze. W poszczególnych 
miejscach kwiaty składali także włodarze gmin, 
przedstawiciele biura poselskiego, rad sołeckich, 
lokalnych stowarzyszeń oraz mieszkańcy.

- Na trasie ewakuacji nie brakowało mieszkań-
ców, którzy z narażeniem własnego życia podali idą-
cym w marszu więźniom pomocną dłoń. Przeszłość 
kryje w sobie mnóstwo cierpienia. Nie możemy być 
obojętni wobec zła i pogardy wobec drugiego czło-
wieka. Pamięć to nasz obowiązek – mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyńska.

W styczniu 1945 r. z KL Auschwitz wyprowa-
dzono 56 tysięcy więźniów. Główne trasy prowa-
dziły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd dalej 
więźniów transportowano do III Rzeszy. Szacuje 
się, że w pieszych kolumnach ewakuacyjnych 

zginęło nawet 15 tysięcy osób – z przemęczenia, 
wyziębienia lub od strzałów w tył głowy.

Powiat Pszczyński
Oprac. MP

źr
ód

ło
: U

G
 S

us
ze

c



NUMER 2 (319) 3WYDARZENIA / INFORMACJE

Inwestycje w gminie
Inwestycje i roboty drogowe
W pierwszych dwóch miesiącach roku rozpoczę-

ły się kolejne ważne dla gminy inwestycje. Na 2022 
rok zaplanowano m.in. kolejny etap budowy oświe-
tlenia zasilanego energią odnawialną. W tej chwili 
trwają przygotowania dokumentacji projektowej 
i przetargowej. Wybrano także firmę, która wykona 
roboty cząstkowe dróg gminnych. W bieżącym roku 
zadanie to zlecono firmie MARBUD Marek Dorosie-
wicz z Orzesza, a łączna kwota przeznaczona na to 
zadanie to 456 839,63 zł. Na etapach projektów lub 
uzgodnień są także przebudowy i budowy dróg: od-
cinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu, odcinka bocz-
nego ul. Mokrej w Suszcu, ul. Topolowej w Kobieli-
cach, fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce, odcinka 
gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Do 12 kwietnia 
2022 r. powinna zakończyć się także inwestycja po-
legająca na przebudowie rowu odprowadzającego 
wodę z rejonu ulic: Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyń-
skiej w Rudziczce. Wykonano już zarurowanie rowu 
oraz umocniono fragment rowu po stronie wylotu 
wybudowanej kanalizacji. Do wykonania pozostała 
ścianka czołowa po stronie wlotu oraz uporządkowa-
nie terenu. Koszt robót wynosi 178.168,08 zł.

Inwestycje kubaturowe
Nowy PSZOK w Suszcu

W Suszcu powstaje nowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie jest on 
wyposażany w infrastrukturę techniczną. Dotychczas 
wykonano budowę kanalizacji deszczowej, przyłącze 
wodociągowe, wzniesiono ściany oporowe, wybu-
dowano zbiornik na wody opadowe, ogrodzono 
teren, zbudowano zbiornik na ścieki sanitarne i se-
parator substancji ropopochodnych na kanalizacji 
deszczowej oraz wpusty uliczne. Wykonano również 
wewnątrzobiektowy odcinek przyłącza wodocią-
gowego, rozprowadzono i zabudowano elementy 
podziemne instalacji elektrycznej, zamontowano 
wagę samochodową, wykonano roboty ziemne 
pod nawierzchnie oraz fundamenty pod wiatę i kon-
tener socjalny, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji 
nawierzchni, a także wykonano wiaty tymczasowe-
go magazynowania odpadów w kontenerach, za-
montowano balustrady oraz wykonano część płyty 
betonowej pod kontenery oraz część podbudów 
pod nawierzchnie drogowe. Cały zakres robót zle-
cono firmie „OLAX” sp. z o.o. z Mikołowa, a ich łączny 
koszt to 2.815.090,67 zł. 

Dobudowa sal lekcyjnych przy ZSP w Ru-
dziczce

Pod koniec stycznia wybrano wykonawcę ro-
bót. Po otwarciu ofert wybrano najkorzystniejszą 

– złożoną przez konsorcjum firm BEN-BUD sp. z o.o. 
z Żor – na kwotę 5.862.428,16 zł. Podpisanie umowy 
nastąpiło 25 lutego 2022 r.

Rozbudowa budynku remizy OSP w Suszcu
Na początku marca zostanie wybrany wyko-

nawca robót w zakresie rozbudowy budynku OSP 
w Suszcu. Zakres robót, jaki zostanie wykonany 
w obiekcie, obejmuje: przebudowę parteru i pod-
dasza istniejącego budynku remizy OSP Suszec, 
rozbudowę istniejącego budynku; rozbiórkę ist-
niejącego budynku gospodarczego; układ komuni-
kacji wewnętrznej; plac pod miejsce gromadzenia 
odpadów, stanowiska postojowe (20 stanowisk), 
ogrodzenie; budowę i przebudowę przyłączy do 
sieci energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wo-
dociągowej. 

Budowa przedszkola w Suszcu oraz termo-
modernizacji SP w Kobielicach

 Trwają prace w obydwu obiektach. W przed-
szkolu obecnie trwa montaż ślusarki otworowej, in-
stalacji wentylacji mechanicznej, prace tynkarskie 
i roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
Z kolei w Kobielicach trwają prace związane z wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

Oprac. MP
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Dwaj mieszkańcy Suszca odznaczeni 
Gmina ma swoją odznakę – przeznaczoną 

dla najbardziej zasłużonych mieszkańców. Dwóch 
pierwszych suszczan otrzymało w ostatnim czasie 
Odznakę Honorową Gminy Suszec. Byli to: Alojzy Kuś 
oraz Fryderyk Faruga. Obaj panowie zrobili wiele dla 
rozwoju miejscowości oraz gminy. Możemy się o tym 
przekonać, czytając uzasadnienia do przyznanych 
wyróżnień. 

„Alojzy Kuś, który niedawno obchodził 90. uro-
dziny, to wieloletni sołtys Suszca, zasłużony społecz-
nik, zaangażowany w wiele istotnych dla swojego 
sołectwa wydarzeń. Przewodniczył Społecznemu 
Komitetowi Budowy Remizo-Świetlicy (obecny GOK), 
był założycielem i członkiem chóru „Pogodna Jesień” 
oraz założycielem i członkiem „Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi Suszec”.

Alojzy Kuś jest autorem cennych publikacji 
z naszej przeszłości, w których spisał dzieje Suszca 
i ich mieszkańców przez własny ogród doświadczeń 
i emocji. Są to następujące publikacje: 

- wydane w 2007 r. „Świadectwa wiary i pamięci 
– suszeckie krzyże, kapliczki, groty i pomniki”, pu-
blikacja przedstawia znaki i symbole religijne, które 
dają świadectwo wiary naszych przodków, a zarazem 
stanowią element tradycyjnej sztuki ludowej;

- wydana w 2010 r. publikacja „Znani-niezna-
ni-bezimienni”, w której autor przypomniał nam 

postacie zwykłych mieszkańców naszej gminy, 
którzy wplątani zostali w tragiczne historie w ostat-
niej wojnie;

- wydana w 2013 r. publikacja „Suszec przez 
wieki” opisuje historyczne wydarzenia, których au-
tor był naocznym świadkiem, a które zostawiły swój 
ślad w krajobrazie Suszca i sercach ludzi.

Publikacje te stanowią swoiste księgi pamięci, 
gdzie autor utrwalił to, co minęło i zarazem ocalił 
fragment naszej historii od zapomnienia.”

Uznając jego zasługi, rada Gminy nadała panu 
Kusiowi Odznakę Honorową Gminy Suszec. Odzna-
kę wręczyli mu osobiście Wójt Marian Pawlas i Prze-
wodniczący Rady Gminy Szymon Sekta, życząc panu 
Alojzemu jeszcze wielu lat życia w zdrowiu.

„Pan Fryderyk Faruga niedawno obchodził 
91. urodziny. To najstarszy czynny zawodowo le-
karz powiatu pszczyńskiego. Od 63 lat bez prze-
rwy czynnie wykonuje zawód lekarza, pomagając 
mieszkańcom całej gminy, diagnozując, przyjmując 
porody, wykonując proste zabiegi, przynosząc ulgę 
w bólu i cierpieniu, służąc dobrą radą. Pan Fryderyk 
Faruga ukończył studia na Śląskiej Akademii Me-
dycznej w 1957 r. i po rocznej praktyce w szpitalu 
w Bielsku-Białej, podjął pracę w Szpitalu Powiato-
wym w Pszczynie, następnie pracował w Szpita-
lu Uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju, 

a obecnie wykonuje zawód lekarza w NZOZ Reme-
dium w Suszcu. To lekarz o niezwykłym podejściu do 
drugiego człowieka, który od lat poświęca się pracą 
na rzecz zdrowia mieszkańców gminy Suszec”.

W uznaniu zasług pana Farugi, został on uhono-
rowany Odznaką Honorową Gminy Suszec. Odznakę 
wręczyli mu osobiście Wójt Marian Pawlas oraz Prze-
wodniczący Rady Szymon Sekta, życząc kolejnych 
lat w zdrowiu.

 Gratulujemy panu Alojzemu Kusiowi oraz Panu 
Fryderykowi Farudze znaczących dokonań oraz otrzy-
manych odznaczeń. 

Oprac. MP

Kursy językowe dla mieszkańców województwa
Centrum Usług Językowych Albion s.c. 

Podleśny D. – Madzia M. i Marek Leśniak Centrum 
Szkoleniowe Masterlang w ramach projektu „Kuźnia 
Kompetencji Kluczowych”, realizowanego w partner-
stwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, 
organizuje dofinansowane z funduszy Unii Europej-
skiej kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

Kursy skierowane są do osób aktywnych 
zawodowo, zamieszkujących lub pracujących 
na terenie województwa śląskiego, które ukoń-
czyły 50 lat.

Szkolenia na wszystkich poziomach zaawan-
sowania, prowadzone będą na terenie całego 

województwa śląskiego. W ramach projektu uczest-
nik otrzymuje podręcznik, 60 h dydaktycznych szko-
lenia oraz egzamin TGLS z certyfikatem potwierdza-
jącym umiejętności językowe.

Do uruchomienia grupy szkoleniowej po-
trzebne jest 12 chętnych osób, będących na jed-
nym poziomie zaawansowania językowego oraz 
określających podobne preferencje w wyborze 
lokalizacji odbywania się zajęć.

Zajęcia stacjonarne oraz online, odbywają się 
w czasie rzeczywistym.

Kursy i Egzaminy są w 85% dofinansowane 
z środków Unii Europejskiej, dlatego uczestnicy 

płacą wyłącznie za 15% wartości kursu:
- 173 zł za kurs języka angielskiego z egza-

minem (60 h zakończonych certyfikacją)
- 185 zł za kurs języka niemieckiego z egza-

minem (60 h zakończonych certyfikacją)
Na stronie internetowej naszej gminy można 

znaleźć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaga-
nymi dokumentami oraz interesujący Państwa test 
językowy.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej www.master-
lang.pl/kuzniakk.

Gmina Suszec
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Gmina Suszec z „rosnącą odpornością”

Kronika policyjna

Informuję, że został rozstrzygnięty kon-
kurs dla gmin w ramach Narodowego Programu 
Szczepień.  Gmina Suszec w całym powiecie 
pszczyńskim uplasowała się na III miejscu. Wy-
nik ten oznacza przyznanie nagrody w wysoko-
ści 250.000,00 zł.

Wypadek w Suszcu. Sprawca dostał mandat 
w wysokości 1050 zł

W poniedziałek 17 stycznia ok. godziny 9:15 
na ulicy Pszczyńskiej w Suszcu w rejonie skrzyżo-
wania z ulicami Ogrodową i Wyzwolenia zderzyły 
się dwa samochody.

Na ulicy Pszczyńskiej w Suszcu czołowo zde-
rzyły się dwa samochody osobowe – Seat i BMW. 
Dorosłemu mężczyźnie i nastolatce, jeszcze przed 
przybyciem na miejsce zespołu ratownictwa medycz-
nego, strażacy udzielili pierwszej pomocy. Na szczę-
ście oboje nie odnieśli poważniejszych obrażeń, 
a zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. 
Sprawca zdarzenia, 61-letni kierowca Seata, został 
ukarany mandatem w wysokości 1050 zł. Nałożono 
na niego także 6 punktów karnych. Na czas trwania 
akcji ratowniczej w miejscu zdarzenia występowały 
spore utrudnienia w ruchu.

Za 100 km/h na „pięćdziesiątce” straciła pra-
wo jazdy

Policjanci pszczyńskiej drogówki zatrzyma-
li 37-letnią kierującą Fiatem. Mieszkanka powiatu 
pszczyńskiego jechała ponad 100 km/h na „pięćdzie-
siątce”. Kobieta pożegnała się już z prawem jazdy oraz 
otrzymała wysoki mandat.

W środę, 27 stycznia około godz. 12:30 policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego pszczyńskiej komen-
dy podczas kontroli prędkości na ulicy Wyzwolenia 
w Mizerowie zatrzymali kierującą, która przekroczyła 
dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 53 
km/h. Za kierownicą Fiata siedziała 37-letnia miesz-
kanka powiatu pszczyńskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierująca 
straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Na tym jednak 
nie koniec. Za popełnione wykroczenie policjanci 
nałożyli na 37-latkę mandat karny w wysokości 1500 

Konkurs miał promować akcję szczepień prze-
ciw COVID-19. Zwycięskie gminy otrzymają środki 
finansowe na przeciwdziałanie COVID-19.

W konkursie „Rosnąca Odporność” premiowa-
ne zostały gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomię-
dzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

złotych, a na jej konto wpłynęło 10 punktów karnych.
Nadmierna prędkość plasuje się w czołówce przyczyn 
najpoważniejszych – śmiertelnych wypadków drogo-
wych. Wciąż zdarzają się kierowcy, którzy lekceważą 
bezpieczeństwo i prawo.

Wysoki mandat dla młodego pirata drogowego
Wciąż jedną z głównych przyczyn zdarzeń dro-

gowych jest nadmierna prędkość. Wielu kierowców 
niestety nie stosuje się do przepisów i znaków dro-
gowych, które określają dopuszczalną prędkość. 
Następstwem zbyt szybkiej jazdy jest m. in. dłuższa 
droga hamowania i brak kontroli nad pojazdem. Po-
licjanci pszczyńskiej drogówki na kierującego, który 
jechał o 42 km/h za szybko nałożyli mandat karny 
w wysokości 1 000 złotych.

Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
w terenie zabudowanym, 21-letni kierowca Citroena 
z powiatu pszczyńskiego został ukarany 9 lutego man-
datem karnym w wysokości 1000 złotych. W miejsco-
wości Radostowice na drodze wojewódzkiej numer 
935 laserowy miernik prędkości wskazał 92 km/h. 
Należy podkreślić, że jest to odcinek, na którym obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Policjanci podczas każdej służby prowadzą kon-
trole prędkości. Celem tych działań jest zwiększenie 
bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego.

Wypadek między Kobielicami a Suszcem
W czwartek, 10 lutego około godziny 16:00 

na DW935, na odcinku leśnym między Kobielicami 
a Suszcem doszło do wypadku drogowego. W zde-
rzeniu uczestniczył ciągnik siodłowy z naczepą typu 
cysterna i samochód osobowy. Na miejscu interwe-
niowały wszystkie służby ratunkowe, w tym m.in. 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(Ratownik 4). Policjanci wyjaśniają okoliczności 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do uzyskania tak dobrego wyniku.

Dziękuję również wszystkim Mieszkańcom, 
którzy korzystając ze szczepień, wykazali się od-
powiedzialną postawą i przyczynili się do tego 
sukcesu.

Wójt Gminy Suszec

czołowego zderzenia osobowej Mazdy z ciężaro-
wym Mercedesem. Na chwilę obecną nie wiadomo, 
kto zawinił. Nieoficjalnie mówi się, że to kierowca 
osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu. Pojazdy 
zderzyły się czołowo. 

Ciężarowy Mercedes wraz z naczepą typu cyster-
na wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Szczęśliwie 
61-letniemu szoferowi, mieszkańcowi Będzina, nie 
stało się nic poważnego (powierzchowne obrażenia 
i stłuczenia). W naczepie przeznaczonej do transportu 
płynnego gazu nie było ładunku. Strażacy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia – przepompowano resztkę 
paliwa z uszkodzonych zbiorników i zrobiono zapory 
chemiczne na cieku wodnym, bowiem większość 
ropy wyciekła. 

Do szpitala trafił 55-letni kierowca Mazdy, który 
doznał obrażeń jamy brzusznej i kończyn dolnych. 
Po pacjenta przyleciał Ratownik 4, który przetrans-
portował go do Górnośląskiego Centrum Medycz-
nego w Katowicach. 

KPP Pszczyna

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2022

źr
ód

ło
: K

PP
 P

sz
cz

yn
a

Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!
Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz czę-

ściej powodem strat oszczędności całego życia. 
Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych 

wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzystaniu 
oprogramowania do zmiany numeru telefoniczne-
go lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzi 
na wyświetlaczu swojego telefonu je odbierający. 
Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu kon-
taktach i weryfikację tożsamości dzwoniących do nas 
osób. Pamiętajmy! Oszuści umiejętnie manipulują 
rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji 
i wykorzystać naszą naiwność. W kontaktach z nie-
znajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczo-
nego zaufania.

Spoofing telefoniczny to nic innego jak coraz 
popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu 
się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie 
dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę.

Technicznie spoofing jest dziś możliwy głów-
nie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym. 
Przy ich wykorzystaniu dzwoniący może w niemal 
dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który 
ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako nu-
mer dzwoniącego. Policjanci nie mają możliwości 

technicznego zablokowania spoofingu, gdyż telefon 
przestępcy nie jest podłączony do sieci komórkowej, 
lecz komputerowej.

W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają 
się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzę-
dów czy nawet policjantów.

Sprawcy wykorzystują różne triki socjotech-
niczne po to, by zmanipulować rozmówcę i uzyskać 
dostęp do jego smartfona lub komputera, a w kon-
sekwencji do rachunku bankowego. Ofiara spo-
ofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się 
na telefonie jest przekonana, że prowadzi rozmowę 
z infolinią banku, pracownikiem urzędu lub policjan-
tem. W większości rozmów pojawiają się jednak dwa 
elementy: presja czasu i poczucie zagrożenia. Zwy-
kle oszuści namawiają ofiary do przelania pieniędzy 
na dane konto.

Scenariusz ataków wykorzystujących spoofing 
telefoniczny jest zwykle taki sam, a przynajmniej 
zbliżony. Oszust stara się wystraszyć rozmówcę, by 
działał pod wpływem emocji, najczęściej informując 
go o rzekomym włamaniu na konto bankowe i ko-
nieczności podjęcia szybkich działań, by zablokować 
możliwości włamywaczy.

Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pienię-
dzy lub podanie danych konta bankowego powinno 
się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej 
sytuacji samodzielnie wpisać numer banku, zadzwo-
nić, poinformować o otrzymanym połączeniu i zwe-
ryfikować przekazane informacje.

W październiku 2021 roku, do Centrali Komendy 
Głównej Policji zlokalizowanego w Warszawie przy 
ul. Puławskiej na numer 22-621-02-51 dotarło wiele 
zgłoszeń telefonicznych z zapytaniem czyj to nu-
mer. Z rozmów przeprowadzonych przez operatorów 
numeru wynikało, że zgłaszający otrzymywali połą-
czenia z tego numeru, gdzie nieustalony rozmówca 
przedstawiał się jako pracownik banku i pytał o ich 
dane. Operatorzy numeru w Komendzie Głównej Po-
licji informowali każdorazowo rozmówców, że mogli 
oni paść ofiarą oszustwa i polecali zgłoszenie zdarze-
nia w najbliższej jednostce Policji. Podobna sytuacja 
dotyczyła numeru 72 123 72 tj. telefonu sekretariatu 
Dyrekcji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 
Komendy Głównej Policji, przy czym pokrzywdzonym 
dzwoniący oszust prezentował się jako pracownik 
Komendy Głównej Policji.

Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP
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1527 interwencji strażaków w powiecie w 2021roku!

Co zrobić, gdy utraciłeś dokumenty?

W 2021 roku na terenie powiatu pszczyń-
skiego jednostki ochrony przeciwpożarowej 
uczestniczyły łącznie w 1527 interwencjach. 
Zdecydowana większość tych zdarzeń – w licz-
bie 1253 – obejmowała tzw. „miejscowe zagro-
żenia”. W minionym roku strażacy gasili również 
173 pożary oraz w 101 przypadkach wyjeżdżali 
do alarmów fałszywych.

Miejscowe zagrożenia w głównej mierze 
obejmowały m.in. usuwanie skutków zdarzeń 
w komunikacji drogowej i niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych. Znaczna ilość interwencji straża-
ków związana była także z zapobieganiem i zwal-
czaniem pandemii koronawirusa, w tym wyjazdami 
do izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, 
prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu 
tożsamości to bardzo poważny problem, mogący 
doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia 
sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych 
danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW 
ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placó-
wek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet 
mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które na-
leży wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym 
banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób 
niebędących jego klientami (lista banków dostępna 
jest pod adresem: https://DokumentyZastrzezone.

Poza dwoma dużymi oraz czterema średnimi 
pożarami w obiektach budowlanych, strażacy gasili 
najczęściej m.in. pożary sadzy w kominie w okresie 
grzewczym oraz płonące trawy i nieużytki od wiosny 
do jesieni. W minionym roku odnotowano również 
znaczącą ilość pożarów środków transportu.

Wśród alarmów fałszywych podobną ilość sta-
nowiły zarówno te, które wywołane były przez insta-
lacje wykrywania pożarów w budynkach, jak również 
przekazane w dobrej wierze przez osoby postronne 
i mieszkańców. Nie odnotowano zgłoszeń złośliwych.

Mimo szalejącego wirusa SARS-CoV-2, strażakom 
udało się także zrealizować kilkadziesiąt inicjatyw, 
związanych z propagowaniem bezpieczeństwa -  
głównie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu. 
Najważniejszymi tematami omawianymi podczas 

pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-w-
szystkich-osob/).

- Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym 
banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do 
wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

- Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale 
bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia 
również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 
828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej wery-
fikacji tożsamości).

- Można skorzystać z konta na stronie www.bik.
pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca mia-
ła tam już wcześniej założone konto z wykorzysta-
niem danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty 
utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego organu 
gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie 

spotkań z funkcjonariuszami, były zasady bezpie-
czeństwa i sposoby postępowania na wypadek wy-
stąpienia zagrożeń na wolnym powietrzu, w domach 
oraz szkołach i przedszkolach.

- Dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie w ubie-
głym roku i zapewniamy, że o każdej porze możecie 
Państwo liczyć na naszą pomoc – mówią przedstawi-
ciele Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

W gminie Suszec strażacy interweniowali łącznie 
112 razy, w tym 18 razy wyjeżdżali do pożarów oraz 
90 razy do miejscowych zagrożeń. Odebrali także 
4 fałszywe zgłoszenia.

Dziękujemy strażakom za ich pomoc, interwen-
cje i obecność w minionym roku.

Źródło: PSP Pszczyna
Oprac. MP

nowego dokumentu
- informacje dotyczące konieczności zawiado-

mienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują 
się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZA-
STRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce 
oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczest-
ników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jed-
nak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty toż-
samości powinny w bankach zastrzegać nie tylko 
osoby, które mają już konta bankowe, ale również 
te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały 
lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających 
dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stro-
nie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Gmina Suszec

Weź udział w projekcie
Jest to projekt realizowany w ramach programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Nowe 
spojrzenie – nowe możliwości” finansowanego ze 
środków Funduszu Pracy.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych:

- do 30 roku życia,
- zamieszkujących powiat pszczyński,
- którzy dotychczas nie prowadzili własnej dzia-

łalności gospodarczej
oraz wsparcie postaw przedsiębiorczych u tych 

osób.
Projekt ma na celu wsparcie i promocję innowa-

cyjnych pomysłów, które będą realizowane w formie 
start up’u.

W ramach realizowanego projektu będzie 
można uzyskać dofinansowanie do innowacyjnego 
pomysłu biznesowego w wysokości 30 tys. zł plus 
wsparcie pomostowe na rozwój firmy – 1 200 zł mie-
sięcznie przez okres 6 miesięcy.

Ponadto, w ramach wsparcia przewidziano rów-
nież pomoc coacha/psychologa w zakresie wzmac-
niania kompetencji miękkich z zakresu przedsiębior-
czości (średnio 2 godz. miesięcznie na uczestnika) oraz 
wsparcie doradcy biznesowego w zakresie formalnych 
umiejętności związanych z prowadzeniem i zarządza-
niem własną firmą (średnio 4h miesięcznie na uczest-
nika) – m.in. poprzez skuteczne doradztwo w procesie 
pozyskiwania finansowania zwrotnego; motywowanie 
do szukania zamówień publicznych i składania innych 
ofert; tworzenie planu rozwoju i/lub koncepcji zwięk-
szenia sprzedaży; opracowywanie planów naprawczych 
i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Dofinansowanie otrzyma tylko 10 osób, które 
przedstawią najlepsze i najbardziej innowacyjne 
pomysły.

Partnerem projektu jest Centrum Społecznego 
Rozwoju z siedzibą w Mikołowie. Jest to organiza-
cja z sektora NGO, która ma szerokie doświadczenie 
w zakresie realizacji projektów z zakresu przedsię-

biorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych.

Całkowita wartość pozyskanych środków na re-
alizację projektu wynosi: 485 250 zł.

Szczegóły oraz informacja o naborze zostanie 
zamieszczona wkrótce na stronie internetowej oraz 
profilu na Facebooku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pszczynie – Lidera Projektu.

Po zakończonej realizacji projektu zostaną 
opracowane rekomendacje dla Ministerstwa celem 
dalszego wykorzystania i upowszechnienia wypra-
cowanego modelu wsparcia. Ostateczny termin za-
kończenia realizacji projektu to 31.12.2022 r.

Masz dobry pomysł? Weź udział w projekcie! 
Pomożemy Ci go zrealizować.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie pod adresem 
https://pszczyna.praca.gov.pl/ oraz profilu Urzędu 
na Facebooku.

PUP Pszczyna

Piaskowa w Suszcu zostanie przebudowana
W ostatnim czasie Powiat Pszczyński przebu-

dował most w ciągu ulicy Piaskowej, teraz przyjdzie 
kolej na kompleksową przebudowę drogi. Zakres 
robót obejmie budowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej, wymianę nawierzchni jezdni na odcinku 
1,3 km – od skrzyżowania z drogą wojewódzką aż do 
terenu kopalni. Istniejący chodnik zostanie z jednej 
strony przebudowany na ścieżkę rowerową, a po 
drugiej stronie – przebudowany.

Szacowany koszt inwestycji to 3,3 mln zł. Po-
łowę tej kwoty wynosi pozyskane przez powiat 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg – w sumie 1 mln 650 tys. zł. Wkład własny 
sfinansują wspólnie Powiat Pszczyński oraz Gmina 
Suszec. Przebudowa rozpocznie się w 2022 roku. 

- Dzięki naszej skuteczności w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych możemy realizować potężne inwe-
stycje drogowe. W ubiegłym roku każdą jedną złotówkę 
z budżetu Powiatu Pszczyńskiego wydaną na przebudo-
wy i remonty dróg pomnożyliśmy pięciokrotnie. Zdoby-
wamy zarówno środki unijne, jak i krajowe. Doskonale 
układa się współpraca z gminami, które współfinansują 

zadania na swoim terenie – mówi Barbara Bandoła, 
starosta pszczyńska. 

- W ubiegłym roku zakończyliśmy prace zwią-
zane z przebudową obiektu mostowego w ciągu 
ul. Piaskowej w Suszcu. To ważna droga także dla 
rozwoju gospodarczego gminy i naszego powiatu, 
bowiem prowadzi bezpośrednio do terenów po ko-
palni, gdzie powstają kolejne obszary inwestycyjne 
– mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego.

Powiat Pszczyński
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Zmiany w rejestracji pojazdów

AED na terenie gminy Suszec

Pomoc dla rolników

Od 31 stycznia można zachować dotychcza-
sowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać 
z ruchu samochód osobowy. To najważniejsze 
zmiany związane z rejestracją pojazdów.

Od 31 stycznia 2022 r. można zachować dotych-
czasowy numer rejestracyjny pojazdu. Możliwość 
zachowania, na wniosek właściciela, dotychczaso-
wego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu 
oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych 
czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła 
ustawa o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw.

Opłata za najczęściej wydawane tablice samo-
chodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychcza-
sowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba 
jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie 
ponosić także opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie, 
razem z opłatą ewidencyjną, da to 99,50 zł oszczęd-
ności. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zare-
jestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie ta-
blice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość 

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy 
utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy 
i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utra-
tą płynności finansowej w związku z ogranicze-
niami na rynku rolnym spowodowanymi epide-
mią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski 
o wsparcie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający 
kryterium mikro-, małego lub średniego przedsię-
biorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 
15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się 

zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie więc 
dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz 
białych z flagą PL.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu sa-
mochód osobowy

W przypadku konieczności naprawy samochodu 
(np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadni-
czych elementów nośnych konstrukcji, będzie można 
wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy 
i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzed-
niego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu bę-
dzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego 
badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmia-
na pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo 
wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty 
ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można 
wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki 
samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane 
karty pojazdu i nalepki kontrolne

Kolejnym uproszczeniem w procedurze 

lub urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych 
prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 
2022 r. Pomoc przysługuje tym producentom, którzy 
na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodar-
stwo, w którym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 
10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. 
zł dla jednego producenta trzody chlewnej.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden 
wniosek dotyczący świń urodzonych w jego go-
spodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. 
do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało 

rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku 
wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrol-
nej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojaz-
dów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta 
pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł i 1 zł 
opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu 
nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące po-
jazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają 
dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Wła-
ściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu 
on-line. Data wejścia w życie tych przepisów to 
4 września 2022 r.

- Do tej pory kupując pojazd w innym powiecie 
kierowcy musieli przy rejestracji zmienić tablice 
rejestracyjne. Teraz nie trzeba, ale wciąż można 
to zrobić. Na naszej stronie internetowej dostępne 
są nowe wzory wniosków, bardzo prosimy klien-
tów by przed udaniem się do urzędu zapoznali się 
z nowymi procedurami i wypełnili wymagane druki 
– mówi Grzegorz Kuś, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie.

Powiat Pszczyński

zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym 
o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko 
jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agen-
cji  w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 
2022 r.  Można je złożyć osobiście,  przesłać 
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną 
w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złoże-
nia wniosku decyduje data jego wpływu do biura 
powiatowego.

 ARiMR

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2022

Lokalizacja urządzenia 50.036353802552746, 18.787525057354824

Mobilność urządzenia W samochodzie OSP

Opis lokalizacji Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Klubowa 3

Nr telefonu zarządcy 600 021 354; 693 203 205; 112

Dostęp Dostępny całodobowo po wezwaniu straży pożarnej

Lokalizacja urządzenia 50.01062328667776, 18.80717498618999

Mobilność urządzenia W samochodzie OSP

Opis lokalizacji Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach
43-265 Kryry, ul. Wyzwolenia 116

Nr telefonu zarządcy 605 311 640; 608 024 038; 112

Dostęp Dostępny całodobowo po wezwaniu straży pożarnej

Lokalizacja urządzenia 49.99006551349299, 18.79660994016072

Mobilność urządzenia W samochodzie OSP

Opis lokalizacji Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mizerowie
43-265 Mizerów, ul. Wyzwolenia 279

Nr telefonu zarządcy 691 952 990; 608 841 797; 112

Dostęp Dostępny całodobowo po wezwaniu straży pożarnej

Lokalizacja urządzenia 50.03552061785347, 18.761549924818972

Mobilność urządzenia W samochodzie OSP

Opis lokalizacji Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce
43-267 Rudziczka, ul. Pszczyńska 24

Nr telefonu zarządcy 792 544 400; 725 040 980; 112

Dostęp Dostępny całodobowo po wezwaniu straży pożarnej

Lokalizacja urządzenia 50.03984158593283, 18.7530015070838

Mobilność urządzenia AED w kapsule – mobilne

Opis lokalizacji Ściana garażu pomiędzy budynkiem kościoła a pro-
bostwa Parafii w Rudziczce
43-267 Rudziczka, ul. Szkolna 1

Nr telefonu zarządcy 792 544 400; 112

Dostęp Bez ograniczeń

Godziny funkcjonowania Dostępny całodobowo – na zewnątrz budynku

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 ra-
tunkowej znacznie zwiększa szansę przeżycia. Wczesne użycie umożliwia przeżycie 
nawet 75% pacjentów.

Na bieżąco lokalizację defibrylatorów na mapie Polski można śledzić na 
specjalnie w tym celu dedykowanej stronie znajdującej się pod adresem: 

www.aed.openstreetmap.org.pl
UG Suszec
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Złóż wniosek o 500+ i RKO z pracownikami ZUS
Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łeczny będą pomagać przy składaniu elektro-
nicznych wniosków o świadczenie „Rodzina 
500 plus” oraz o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(RKO). Wnioski można składać wyłącznie drogą 
elektroniczną.

- Chcemy pomóc wszystkim rodzicom i opieku-
nom, którzy potrzebują informacji na temat możliwości 
złożenia wniosków o 500 plus a także o Rodzinny Kapi-
tał Opiekuńczy. Nasi klienci zawsze mogą zadzwonić 
na naszą specjalną infolinię 22 290 55 00 lub umówić 
się na e-wizytę. W placówkach ZUS wypełnić wniosek 
o świadczenia pomogą również sami pracownicy ZUS 
– mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. 

W ostatnich dniach grudnia 2021 roku pre-
zes ZUS zawarła listy intencyjne z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Pocztą Polską 
o współpracy. Dotyczy ona realizacji ustaw o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz 
o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO).

- Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r. po-
wierzają realizację zadań zapisanych w obu ustawach 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Z naszego punktu 
widzenia celem tych listów intencyjnych jest podniesie-
nie jakości obsługi wniosków o świadczenie wychowaw-
cze oraz rodzinny kapitał opiekuńczy – mówi profesor 

Uścińska. – Zachodzi bowiem potrzeba zapewnienia 
dogodnej możliwości założenia profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych oraz złożenia elektronicznego 
wniosku o oba rodzaje świadczeń przez osoby, które 
potrzebują naszego bezpośredniego wsparcia – dodaje 
prezes ZUS.

Dlatego przeciwdziałając wykluczeniu cyfro-
wemu niektórych obywateli, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, podobnie jak przy realizacji programu 
Dobry Start 300+ w bieżącym roku, zwiększy dostęp-
ność dla swoich klientów o mobilne punkty rozlo-
kowane w placówkach jednostek organizacyjnych 
Poczty Polskiej i KRUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS 

elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Nowe świad-
czenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko 
w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

- W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają 
maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane 
w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata 
lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od 
wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów 
rodziny, a środki nie są opodatkowane – informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można 
składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu 
Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. 
Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma dwa mie-
siące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia 
wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługujące-
go kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, 
od którego przysługuje prawo do kapitału.

 
500 plus
Od stycznia 2022 r. obsługę programu „Rodzina 

500 plus” zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Natomiast gminy będą kontynuowały 
wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, 
na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

- Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 
1 stycznia można przesyłać tylko drogą elektronicz-
ną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki 
z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo 
na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku 
bankowego. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się 
ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzy-
mają powiadomienie na maila lub sms – przypomina 
rzeczniczka.

 źródło: ZUS

Nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK-u
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe 

zasady przyjmowania odpadów  w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (zwanym PSZOK), położonym w Suszcu przy 
ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974).

W związku z koniecznością szczegółowego nad-
zorowania 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 właści-
ciela nieruchomości),

- posiadania UPOWAŻNIENIA udzielonego przez 
właściciela nieruchomości zamieszkałej, z której po-
chodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów 
przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).

W przypadku braku złożenia w/w oświadcze-
nia lub upoważnienia, pracownik obsługujący 
PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Regulamin z PSZOK-u oraz druk oświadczenia 
lub upoważnienia są dostępne w PSZOK-u oraz 

na stronie internetowej www.suszec.pl w zakład-
ce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH.

Przypomina się, że w punkcie przyjmowane 
są wyłącznie odpady powstałe na terenie nieru-
chomości zamieszkałych położonych w Gminie 
Suszec.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzo-
nych na nieruchomościach niezamieszkałych oraz 
wytworzonych w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej i rolniczej.

Gmina Suszec

Utrata prawa jazdy i 2,5 tys. zł mandatu
Pomimo wprowadzenia nowego taryfika-

tora mandatów karnych, pszczyńscy policjanci 
nadal mają do czynienia z kierowcami, którzy 
lekceważą bezpieczną jazdę. Podczas kontroli 
prędkości w niedzielę 13 lutego w Radostowicach 
mundurowi zatrzymali młodego kierowcę BMW, 
który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 
124 km/h. Mandat w wysokości 2,5 tys. zł i utra-
ta prawa jazdy to konsekwencje, które spotkały 
26-latka.

W niedzielę policjanci drogówki zatrzymali 
26-letniego mężczyznę, który pędził z prędkością 
124 km/h w terenie zabudowanym. Przekroczył tym 
samym dopuszczalną prędkość o 74 km/h. Kontrola 
miała miejsce na drodze wojewódzkiej numer 935 
w Radostowicach. Mundurowi zatrzymali mieszkań-
cowi powiatu pszczyńskiego prawo jazdy na trzy mie-
siące, a także nałożyli na niego mandat w wysokości 
2 500 zł. Ponadto na jego konto trafiło dodatkowych 
10 punktów karnych.

Tylko w drugim tygodniu lutego policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego podczas kontroli prędkości 
na terenie gminy Suszec ujawnili ponad 100 wykro-
czeń. Piraci drogowi nie mogą liczyć na pobłażliwość 
mundurowych. 

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu 
drogowego o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię. 
Najważniejsze jest przecież bezpieczeństwo nas 
wszystkich.

KPP Pszczyna

Gospodarka ściekowa
Nieprawidłowa gospodarka ściekowa to niepo-

żądane wręcz mordercze zakłócanie biologicznych 
stosunków w środowisku wodnym oraz nie tylko 
pogorszenie jakości wód, ale w wielu przypadkach 
ich trucie. Substancje, które przedostają się do wód 
i ich degradujący wpływ będzie odczuwalny nie tylko 
w czasie teraźniejszym, ale przez kolejne dziesięcio-
lecia.

Posesje, które nie są podłączone do kanalizacji 
zbiorczej, są zobligowane obowiązującym prawem 
do bieżącego gromadzenia nieczystości ciekłych 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i opróż-
nianie tych zbiorników przez zlecenie wywozu nie-
czystości specjalistycznym firmom.

Gminy są zobowiązane do rzetelnego nadzo-
rowania wykonywania obowiązków związanych 
z wywozem nieczystości ciekłych przez właścicieli 
nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bez-
odpływowe oraz osadu z przydomowych oczysz-
czalni ścieków i egzekwowanie tego obowiązku. 
Kontrole w naszych miejscowościach będą suk-
cesywnie przeprowadzane, włącznie z kontrolami 
na posesjach. 

Każdy mieszkaniec, i to jest obligatoryjne, musi 
posiadać zgodnie z przepisami umowę z firmą spe-
cjalistyczną na wywóz nieczystości ciekłych i dowody 
uiszczania opłat za te usługi.

Dotyczy to wszystkich, zarówno posiadaczy 

szamb jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W czasie kontroli musi okazać równocześnie umowę 
i rachunek za wywóz nieczystości. Na obecnym eta-
pie wiele obszarów, ze względu na rozproszoną lub 
zbyt rzadką zabudowę, nie może i nie będzie skana-
lizowane ze względów ekonomicznych. Z tego każdy 
musi zdawać sobie sprawę. 

Analiza dla niektórych miejsc pokazuje, że ścieki 
w przypadku budowy kanalizacji zbiorczej dla nie-
których obszarów kosztowałyby dwa razy więcej niż 
koszt wywozu indywidualnego.

Nie jesteśmy miastem.
Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas
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Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Suszcu
Nabór do publicznych przedszkoli, dla których 

Gmina Suszec jest organem prowadzącym, będzie 
prowadzony przy pomocy systemu informatycznego 
na stronie internetowej:

 www.gminasuszec.przedszkola.vnabor.pl 
w terminie od 1 marca 2022 r. godz. 8:00 do 15 marca 
2022 r. godz. 15:00.

Strona dla rodziców zostanie uruchomiona 
w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 8:00.

Zasady przyjmowania do publicznych przed-
szkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy 
z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082).

Do przedszkoli publicznych przyjmuje się dzieci 
zamieszkałe na terenie Gminy Suszec na podstawie 
wniosku o przyjęcie do przedszkola generowanego 
z systemu elektronicznego naboru, złożonego przez 
rodziców do przedszkola pierwszego wyboru. 

Do publicznych przedszkoli przyjmowane 
są dzieci:

- od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 
2017),

- 6-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obo-
wiązkowym rocznym przygotowaniemprzedszkolnym,

- 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odro-
czono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

- powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpo-
częcie spełniania obowiązku szkolnego.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, 
którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wycho-
wania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy 
Suszec mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, 
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyj-
nego i postępowania uzupełniającego przedszkola 
w Gminie Suszec będą nadal dysponowały wolnymi 
miejscami.

Dzieci, które na dzień 01.09.2022 r. będą miały 
ukończone 2,5 roku mogą być przyjęte do publicz-
nego przedszkola, jeżeli po zakończeniu podstawo-
wego postępowania rekrutacyjnego (tj. po rekrutacji 
uzupełniającej) dana placówka dysponuje jeszcze 
wolnymi miejscami.

UWAGA!
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce za-

mieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu 
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu 
zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi oboj-
gu rodzicom, mającym osobne miejsce zamieszkania, 
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, 
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie 
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce za-
mieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawyz 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – t. j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1740 z późn. zm.).

Jeżeli w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach 
– należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę za-
stępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok 
szkolny 2022/23 rodzice, którzy chcą posłać dziec-
ko do przedszkola publicznegopo raz pierwszy lub 
chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, 
wypełniają w systemie elektronicznego naboru, dru-
kują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru, do 
którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata 
do przedszkola następuje w drodze postępowania 
rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję 
rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do 
publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci 
zamieszkali na obszarze danej gminy.

1. We wniosku rodzice wskazują przedszkola usze-
regowane według preferencji: od najbardziej prefero-
wanego (pierwsze miejsce – tam składają wniosek) do 
najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

2. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne 
dokumenty, niezbędne do potwierdzenia spełniania 
każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we 
wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wska-
zane przez rodziców kryterium – eliminuje przyznanie 
punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyj-
ną, ale nie wyklucza rozpatrzenia przez nią wniosku.

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiega-
jących się o przyjęcie do danego przedszkola jest 
większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie 
rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, 
z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorzą-
dowych.

I. Na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające 
z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata*;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kan-

dydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandy-

data;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzi-

nie**;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.
* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć 

rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 
ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w. 
kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kan-
dydata,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pie-
czą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca2011 
r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1111z późn. zm.).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez 
to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawa-
lera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę roz-
wiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 
43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

II. Na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego brane są pod uwagę kryteria określone 
przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą nr XLI 
/370/2022Rady Gminy Suszec z dnia 27 stycznia 
2022 r.

L.p. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1. Obydwoje rodzice, opiekunowie prawni lub 
rodzic samotnie wychowujący kandydata są 
zatrudnieni na umowie o pracę lub na pod-
stawie umowy cywilno-prawnej albo uczą 

się lub studiują w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolni-

czą działalność gospodarczą

16 Oświadczenie rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego kandyda-
ta o zatrudnieniu /nauce lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

albo pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Jeden z rodziców, opiekun prawny kandy-
data jest zatrudniony na umowie o pracę 

lub na podstawie umowy cywilno- prawnej 
albo uczy się lub studiuje w trybie dziennym, 
prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje 

pozarolniczą działalność gospodarczą

8 Oświadczenie rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego kandyda-
ta o zatrudnieniu/nauce lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

albo pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. Dziecko, którego rodzice lub rodzic rozliczają 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym właściwym dla 

Gminy Suszec

6 Elektroniczne potwierdzenie złożenie rozliczenia PIT w Urzędzie 
Skarbowym w Pszczynie , a w przypadku wersji papierowej – ksero-
kopia pierwszej strony druku PIT potwierdzonej przez Urząd Skar-
bowy za poprzedni rok kalendarzowy lub zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o rozliczaniu podatku w danym roku kalendarzowym.

4. Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, 
którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynu-
owało edukację w przedszkolu lub w szkole 
podstawowej w miejscowości, do której jest 
składany wniosek o przyjęcie do przedszkola

3 Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów praw-
nych kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym 
przedszkolu lub szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola, złożone we wniosku 

o przyjęcie do przedszkola.

5. Korzystanie przez rodziców /rodzica 
opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 

kandydata ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w GOPS 
w Suszcu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku

2 Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych kandy-
data o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej oraz z zakresu 
świadczeń rodzinnych w GOPS w Suszcu w ciągu ostatnich 6 miesię-

cy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.

L.p. Rodzaj czynności Terminy Terminy postępowania 
uzupełniającego

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przed-
szkolnego

od 15.02. godz. 8:00 
do 23.02.2022 r. godz. 15:00

2. Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/
oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

od 01.03. godz. 8:00 
do 15.03.2022 r. do godz. 15:00

od 01.06.2022 r. godz. 8:00
do 9.06.2022 r. godz. 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31.03.2022 r. godz. 8:00 20.06.2022 r. godz. 8:00

4. Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) 
kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej

od 31.03.2022 r. godz. 8:00
do 8.04.2022 r. do godz. 15:00

do 24.06.2022 r. godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13.04.2022 r. godz. 8:00 do 29.06.2022 r. godz. 8:00

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla Gminy Suszec zostały określone w Zarządzeniu Wójta 
Gminy Suszec nr GZUW/12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.



Rusza akcja „Supermoc książek w domu”
Rusza akcja „Supermoc książek w domu”! Za-

chęcamy przedszkola i rodziców do rozwijania 
kompetencji przyszłości dzieci.

Z dziećmi należy czytać od pierwszego roku 
ich życia – to prawda powszechnie znana. Ale czy 
wiemy, jak się za to zabrać? Akcja „Supermoc ksią-
żek w domu” w prosty i czytelny sposób odpowia-
da na to pytanie. 

Aby czytanie dzieciom stało się dobrą prakty-
ką w każdym domu, potrzeba naprawdę niewiele. 
Dlatego nasza kampania ma na celu dotarcie do 
rodziców z prostymi zasadami, które pomogą im 
przezwyciężyć pierwsze obawy i zainwestować 
w przyszłość dzieci. Przygotowaliśmy wsparcie 
w postaci plakatów, webinarów i innych mate-
riałów, które w prosty sposób nauczą rodzica, jak 
zacząć czytać, na co zwrócić uwagę i kogo prosić 
o ewentualną radę. Materiały pomogą pokonać 
barierę niemocy i uruchomić „Supermoc książek 
w domu”.

- Od pięciu lat prowadzimy kampanię „Mała 
książka – wielki człowiek”, w ramach której poda-
rowaliśmy dzieciom ponad 3 miliony bezpłatnych 
książek. „Supermoc książek w domu” to akcja, która 
stanowi jej dopełnienie, dlatego z przyjemnością 
objęliśmy patronat honorowy nad tym przedsię-
wzięciem – podkreśla Dariusz Jaworski, Dyrektor 
Instytutu Książki.

- Poziom czytelnictwa w Polsce, pomimo ostatnich 
wzrostów, nadal wymaga mocnego wsparcia. Pomysł 
wspierania rodziców dzięki współpracy z przedszkolami 

i bibliotekami uważamy za trafny – nauczyciele 
i bibliotekarze są autorytetami, mają na rodziców 
wpływ. Wspieramy ten kolejny etap akcji „Supermoc 
książek” – zaznacza Tomasz Makowski, Dyrektor 
Biblioteki Narodowej. 

- Czytanie książek jest niezbywalnym funda-
mentem poprawnego funkcjonowania każdego z nas 
w społeczeństwie – bo kompetencje czytelnicze są 
nam po prostu w życiu niezbędne – podkreśla Robert 
Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Krakowa 
ds. Kultury. 

- Wrocław wspiera rodziców w ich wysiłkach 
na rzecz budowania czytelnictwa dzieci, bo przyszłość 
młodego pokolenia w potężnym stopniu będzie właśnie 
zależeć od ich kompetencji czytelniczych – dopowiada 
Irek Grin, Dyrektor Wrocławskiego Domu Litera-
tury i Fundacji Olgi Tokarczuk.

„Supermoc książek w domu” to część szeroko 
zakrojonego projektu proczytelniczego, który wystar-
tował w Światowy Dzień Książki w 2021 roku publi-
kacją „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania 
czytania” dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji Po-
wszechnego Czytania, PolskiejIzby Książki, Fundacji 
Olgi Tokarczuk, KBF – operatora programu Kraków 
Miasto Literatury UNESCO i Wrocławskiego Domu 
Literatury, operatora programu Wrocław Miasto 
Literatury UNESCO. Jesienią 2021 roku ukazała się 
publikacja „Supermoc książek w przedszkolu. Jak 
rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci?”, która 
dzięki współpracy z wydawnictwem Nowa Era do-
tarła do przedszkoli w ponad piętnastu tysiącach 
egzemplarzy. 

- „Supermoc książek w domu” to kolejny 
krok, który robimy w coraz szerszym gronie 
zaangażowanych instytucji i podmiotów, ku wspól-
nemu celowi jakim jest podniesienie poziomu czy-
telnictwa w Polsce – podsumowuje Maria Deskur, 
prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, sze-
fowa wydawnictwa Słowne.

Akcję „Supermoc książek w domu. Jak czytać 
z dzieckiem?” razem podpisało blisko dwadzieścia 
różnych podmiotów: miasta, festiwale, fundacje, 
instytucje kultury. 

- Działamy razem, bo sprawa jest naprawdę 
ważna i jednocześnie trudna; każdy z nas ma nieco 
inne doświadczenie, perspektywę, własne obszary 
i metody działań ale wszyscy mamy jeden cel. Wie-
rzymy, że razem jesteśmy w stanie diagnozować 
potrzeby, niwelować przeszkody oraz wykorzysty-
wać potencjał, by w rezultacie skuteczniej wpły-
wać na dorosłych i inspirować dzieci – wyjaśnia 
Agnieszka Karp-Szymańska, prezeska Fundacji 
Czas Dzieci.

Dzięki zaangażowaniu drukarni Abedik 
i wydawnictwa Nowa Era plakaty zostaną do-
starczone do placówek przedszkolnych w całej 
Polsce. Informacja o „Supermocy książek w domu” 
trafi do rodziców dzięki kampanii promocyjnej 
prowadzonej przez Selectivv, partnera techno-
logicznego akcji. 

Wszystkie materiały będą dostępne nieodpłat-
nie na www.fpc.org.pl/wdomu. Zapraszamy do 
pobierania!

UG Suszec
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Laboratoria przyszłości w szkołach
Gmina Suszec pozyskała 435.400,00 zł 

w ramach rządowego Programu Laboratoria 
Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem działań ma być stworzenie nowocze-
snej bazy szkoły, w której zajęcia będą prowadzo-
ne w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 
sprzyjający odkrywaniu ich talentów. W ramach 
Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od pań-
stwa wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego 
wyposażenia m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, 
robotów, sprzętu do nagrań i innych pomocy dy-
daktycznych.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny 

sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą 
uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko 
na lekcjach techniki i w ramach innych obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności.

Podział środków według poszczególnych 
placówek oświatowych (środki przyznawane są 
w zależności od ilości uczniów w szkołach):

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Suszcu – 125.400,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Kobielicach – 60.000,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Oświęcimskich w Rudziczce – 70.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Kryrach – 60.000,00 zł,

NUMER 2 (319)

Dyżury przedszkoli w okresie letnim
Chociaż do wakacji zostało jeszcze trochę 

czasu, warto już teraz zapoznać się z wykazem 
placówek, które będą pełnić dyżury w okresie 
letnim. 

Dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy w tym roku 
będą mogły uczęszczać:

- w lipcu – do ZSP w Rudziczce, ZSP w Kryrach 
luz ZSP w Radostowicach;

- w sierpniu – do Przedszkola Publicznego 
w Suszcu, ZSP w Mizerowie lub do oddziałów przed-
szkolnych w SP w Kobielicach.

Warunkiem uruchomienia danego przedszkola 
jest zapisanie na dyżur minimum 9 dzieci z terenu 

gminy, średnio w okresie danego miesiąca. Zapisu 
należy dokonać do 31 maja 2022 r.

W przypadku braku wymaganej liczny dzieci, 
zostaną uruchomione tylko 2 przedszkola: w lipcu 
w ZSP w Kryrach, a w sierpniu Przedszkola Publicz-
nego w Suszcu.

Oprac. MP

Każdy Rodzic może uzyskać pełną informację 
o zasadach naboru w danym przedszkolu: tele-
fonicznie, mailem lub bezpośrednio w placówce 
po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły/ 
przedszkola.

Wszelk ie  oświadczenia i  wzor y sk ła-
danych dokumentów będą do pobrania 

na stronie internetowej prowadzonego nabo-
ru, tj. www.gminasuszec.przedszkola.vnabor.pl w za-
kładce „Druki do pobrania”.

1) oświadczenie o zatrudnieniu/gosp.rolnym/
działalności/nauce – załącznik nr 1,

2) oświadczenie o kontynuowaniu edukacji 
przez rodzeństwo w miejscowości, do której składany 

jest wniosek o przyjęcie – załącznik nr 2,
3) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

GOPS – załącznik nr 3,
4) oświadczenie wielodzietność – załącznik nr 4,
5) oświadczenie samotne wychowywanie – za-

łącznik nr 5,
6) potwierdzenie woli przyjęcia – załącznik nr 6.

Opr. GZUW Suszec

Konkursy na dyrektorów
W marcu odbędą się konkursy na dyrekto-

rów w trzech placówkach naszej gminy. W związ-
ku z przejściem na emeryturę, w drodze konkursu 
zostaną wyłonieni nowi dyrektorzy: w placówce 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce oraz 
w Przedszkolu Publicznym w Suszcu. Kończy się tak-
że 5-letnia kadencja dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kobielicach. 

GZUW Suszec

- Szkoła Podstawowa w Mizerowie – 60.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ra-

dostowicach – 60.000,00 zł.
Gmina Suszec



10

Rekordowy wynik sztabu WOŚP w Suszcu

„Świętośpiewanie” w GOK-u

Tegoroczny finał Wielkiego Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy odbywał się pod hasłem „Przejrzyj na 
oczy”. Jak zawsze – na ulicach naszej gminy poja-
wili się wolontariusze z puszkami, a w sali Ośrodka 
Kultury odbyła się impreza, podczas której można 
było wylicytować ciekawe przedmioty czy bony. Jak 
zawsze, mogliśmy liczyć na hojność mieszkańców 
gminy! 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy już za nami! W niedzielny poranek 30 stycznia 
28 wolontariuszy wspieranych przez Klub Działań 
Pozytywnych od wczesnych godzin porannych kwe-
stowało na terenie całej gminy. Mimo chłodu i trud-
nych warunków pogodowych, uśmiech nie schodził 
z twarzy wolontariuszy. 

Łącznie do puszek kwestarskich trafiło: 
14.435,80 zł. Oprócz zbiórki stacjonarnej Sztab 
Suszec zbierał także środku poprzez eSkarbonkę, 

To już druga edycja ogólnopolskiego konkursu, 
który organizuje nasz Gminny Ośrodek Kultury. W nie-
dzielę 13 lutego znów mogliśmy poczuć bożonarodze-
niową atmosferę – a to za sprawą uczestników tego 
wyjątkowego wydarzenia, którzy wystąpili na żywo 
na suszeckiej scenie. Koncert niepowtarzalny, łączący 
ludzi kochających śpiew – i to z całego kraju. 

Co ciekawe – w tym roku koncert odbył się częścio-
wo online – dzięki połączeniu internetowemu mogło 
zaprezentować się kilku uczestników, którzy nie dotarli 
do Suszca osobiście. Także widzowie – dzięki transmisji 
na żywo – mogli stać się częścią „Świętośpiewania”. 

W tym roku na konkurs nadesłano aż 100 zgłoszeń 
z całego kraju. Do 2 etapu jury w składzie: prof. dr hab. 
Joanna Glenc, Dominika Kierpiec-Kontny oraz Szymon 
Cichoń zakwalifikowało 19 grup. Podczas niedzielnego 
koncertu zaprezentowało się 15 grup, a koncert przyjął 
formę hybrydową. 

Po wysłuchaniu wszystkich laureatów jury przy-
znało najlepszym nagrody. Choć wybór nie był ła-
twy! Oto jak prezentują się wyniki Konkursu Piosenki 
Zimowej i Świątecznej „Świętośpiewanie”.

KATEGORIA I 
- I miejsce – Klaudia Kiczor
- II miejsce – Milena Da-Via
- III miejsce – Karmen Kowalska

KATEGORIA II 
- I miejsce – Zespół Radość

gdzie udało się zebrać: 3700 zł. Podczas licytacji 
prowadzonych w trakcie finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Suszcu, dzięki możliwości 
płatności kartą, zebraliśmy dodatkowo 2950 zł.  Wciąż 
trwa jeszcze aukcja na allegro, ale jak dotąd koszulka 
przekazana przez Szymona Godźka osiągnęła kwotę 
3383 zł. Podsumowując, łącznie sztab w Suszcu 
zebrał 24.078, 80 zł.

Dziękujemy przede wszystkim wolontariu-
szom, którzy grali w tym roku razem z nami! Gorąco 
dziękujemy także wszystkich firmom, instytucjom, 
organizacjom i osobom prywatnym, które wsparły 
organizację sztabu, przekazując gadżety na licytację 
oraz zapewniając jedzenie i transport dla wolonta-
riuszy. Dziękujemy także naszej wspaniałej młodzie-
ży oraz dzieciom, które swoimi występami wsparły 
30. Finał WOŚP w Suszcu. Dziękujemy także naszym 

KATEGORIA III 
- I miejsce – Antonina Piotrowska
- II miejsce – Małgorzata Mantey
- III miejsce – Paweł Madzia
- Wyróżnienie – Duo Cantabile
- Wyróżnienie – Maja Żylińska

KATEGORIA IV – Brak
KATEGORIA V 
- I miejsce – Anna Kruczała
- II miejsce – PAWEŁ SULEWSKI
- III miejsce – MILENA KONIECZNA
- WYRÓŻNIENIE – ESTERA TOMASZKO

KATEGORIA VI 
- I miejsce – CHURTOWNIA
- II miejsce – ZESPÓŁ „ŚWIATŁO”

- Cieszymy się, ze młodzi ludzie podejmują takie wy-
zwanie i że konkurs cieszy się tak dużym zainteresowa-
niem, a z roku na rok przybywa chętnych. Mamy nadzie-
ję, że „Świętośpiewanie” na stałe wpisze się w kalnedarz 
imprez w Suszcu – mówiła prof. dr hab. Joanna Glenc.

- Dziękujemy za pracę jury. To było aż 100 zgłoszeń, 
które należało przesłuchać. Ci, którzy dziś się tu znaleźli, to 
była najlepsza 19. Wyobraźmy sobie ogrom pracy, jaką wy-
konało jury. Bardzo Wam dziękujemy, drogie jury, za pracę. 
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy. Cieszymy się 
także, że konkurs spotyka się z takim zainteresowaniem. 
Właśnie o to nam chodziło – aby rozśpiewać naszą mło-
dzież – dodawała Katarzyna Krzempek, dyrektor GOK.

mieszkańcom za ogromną hojność! Do zobaczenia 
znów za rok na kolejnym finale!

GOK Suszec

Do zobaczenia za rok. Zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie, bo to naprawdę wyjątkowe i pięk-
ne wydarzenie!

MP

WYDARZENIA NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2022
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Ahoj przygodo!
Ferie zimowe dobiegły końca, a wraz z nimi 

półkolonie „Pirackie ferie” zorganizowane przez 
suszecki GOK. W wypoczynku wzięło udział 48 dzie-
ci w wieku 6-10 lat, które podczas zajęć i warsztatów 
przygotowały się do pasowania na piratów! 

- Dzieciaki bawiły się świetnie! Nie tylko dowiedziały 
się sporo na temat zagadnień związanych z żeglowaniem 
po morzach i oceanach, ale też uczyły się grać i śpiewać 
szanty, skonstruowały własne okręty, przeszły krótki kurs 
na piratów-akrobatów, wykonały pirackie kapelusze, lu-
nety, a nawet papugi! – wymienia Agnieszka Zielon-
ka-Mitura - kierowniczka wypoczynku. 

- Duże wrażenie zrobili na dzieciach „prawdziwi” 
piraci – dodaje ze śmiechem Judyta Zegrocka, jedna 
z wychowawczyń. 

- Pracownicy GOK przebrali się za piratów i wcią-
gnęli dzieciaki w historię o piratach, którym zatonął 
okręt i którzy mieszkają teraz na swojej wyspie, ale 
jest ich tak niewielu, że chcieliby przyjąć do pirackiej 
braci nowych wilków morskich. Oczywiście dzieciom 

bardzo się ten pomysł spodobał i w ramach różnych 
zajęć i warsztatów przygotowywały się do pirackiego 
„chrztu”. Wszystkim maluchom udało się zdobyć wszel-
kie potrzebne umiejętności i w dowód uznania każde 
dziecko dostało na zakończenie upominek – skrzynkę 
z czekoladowymi skarbami i książkę – o piratach ma 
się rozumieć! – opowiada.

Skąd taki pomysł? Już od kilku lat w każde ferie 
i wakacje odbywają się w GOK półkolonie tematyczne. 

- Sprawdza się to doskonale. Dzieci bardzo lubią być 
częścią historii, bo to samo w sobie jest już konwencją 
zabawy, gry. Bardzo dbamy o to, żeby nasi podopieczni 
nie tylko bezpiecznie i wesoło spędzili swój wolny czas, 
ale żeby też sporo się przez tą zabawę nauczyli. Program 
wypoczynku jest nie tylko ciekawy, ale też opracowany 
merytorycznie i metodycznie – opowiada Dyrektor GOK, 
Katarzyna Krzempek.

- Mieliśmy już „Królewskie ferie”, „Półkolonie dla Su-
per-Ekstra-Bohaterów”, „Kuźnię talentów”, „Bajki Robotów”, 
„Małych odkrywców”, „Wakacje detektywistyczne”... Co 
będzie następne? To zdradzimy w maju – dodaje.

Wiadomo już, że letnie półkolonie zaplanowane 
są w terminie 11-22 lipca i że będą kierowane do tej 
samej grupy wiekowej, czyli dzieci od 6 do 10 lat. I bez 
względu na to, jaki będzie temat letniego wypoczynku 
– dobra zabawa będzie murowana!

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

KINO Z KLASĄ

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

13 kwietnia 2022, godz. 10:00
„Happy-go-lucky, czyli co nas uszczęśliwia”

Komedia, prod. Wilka Brytania,
reż. Mike Leigh

Spektakl „Inne Kaczątko”
Teatr „Niebieski Kot” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

20.03.2022, godz. 16:00, cena: 15zł/os., 
sala widowiskowa GOK w Suszcu

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

Reżyseria
Zofia Paszenda

Muzyka
Tomasz Manderla

Kostiumy
Ilona Myszka

Scenografia
Mirosław Skowronek

Reżyseria Zo�a Paszenda Muzyka Tomasz Manderla 
Kostiumy Ilona Myszka Scenogra�a Mirosław Skowronek

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

Scenariusz: 
Maria Sitko 
Izabela Karwot

Reżyseria: 
Izabela Karwot

Występują:
Urszula Maciończyk
Bernardy Maciończyk
Zygmunt Wolny
Bogumiła Szafrańska
Ryszard Szafrański
Stanisław Andreczko
Stanisława Juraszek
Aniela Skupień
Iwona Rduch
Irena Krótki
Maria Sitko
Gabriela Gwiszcz

Akompaniament: 
Czesław Wita

Spektakl w wykonaniu
Teatru Kredens 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Mszanie

25.03.2022, godz. 18:00 
cena: 20 zł

„WESELI…
Jak to downi

bywało”

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

6.03.2022, godz. 18:00,
sala widowiskowa GOK Suszec
bezpłatne wejściówki do odebranie w sekretariacie 
lub na portalu biletyna.pl

ORKIESTRA
DIVERTO
pod dyrekcją Aleksandra Fojcika



ŚLĄSKIE LEGENDY
Pokoloruj rysunek. Znajdź w książkach lub w internecie historie o utopcach.

Czasem jednak zdarzały się dobre utopce, które pomagały 
w pracy biednym gospodarzom. 
Utopce zwykle miały zielony kolor skóry, wyłupiaste oczy i błony 
pławne pomiędzy palcami. Niektóre miały też rogi, a nawet 
końskie kopyto zamiast jednej nogi! Były niskie. Lubiły palić fajkę 
i grać w karty. Zwykle nosiły czerwone lub zielone ubrania, 
a z lewego rękawa albo z nogawki wylewała się im strużka wody.

Utopiec

Śląskie legendy i opowieści pełne są różnych niesamowitych 
stworzeń, które czasem pomagały, a czasem przeszkadzały 
ludziom. 
Utopce mieszkały w wodzie: w stawach, jeziorach, rzekach, 
studniach, a nawet w kałużach. Były mocno złośliwe, 
a nieostrożne osoby, podchodzące blisko brzegu, wciągały do 
wody i więziły w swoim podwodnym królestwie, a nawet topiły.



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

3 luty 2022
Spektakl „Wyspa Kalina”, Teatr Polski w Bielsku-Białej

8 marca 2022
Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Paris Mozart Orchestra,
Claire Gibault, Stephanie Childress i Rachel Cheung, NOSPR 
w Katowicach

29 kwietnia 2022
Koncert „Ravel - Bolero” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Śląskiej i Karoliny Titovej, Filharmonia Śląska w Katowicach

Cena każdego wyjazdu: 55 zł / os.
Zapisy telefoniczne: 32 212 44 91 
lub w sekretariacie.
Wyjazdy około godz. 17:00.

Pojedź z nami na koncert lub spektakl!

KULTURALNE
WYPRAWY
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Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@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

Nadsyłanie nagrań do eliminacji rejonowych: 16.03.2022

Eliminacje rejonowe do poziomu regionalnego:
12.04.2022 w sali widowiskowej GOK Suszec

KONKURS RECYTATORSKI

„MAŁY OKR 2022”
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„OKR 2022”
DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

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



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

PRACOWNIA
MULTIMEDIALNA

Zajęcia dla młodzieży 12+
Czwartek godz. 17:30 - 19:00
WSTĘP WOLNY
Zapisy: strefazajec.pl 
Prowadzący: Tomasz Manderla

Termin dostarczania prac: upływa 25 marca 2022 r.
Pozostałe szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl

NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ
KONKURS

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

PRACOWNIA
ANIMACJI 
POKLATKOWEJ

Zajęcia dla młodzieży 12+
Wtorek (co dwa tygodnie)
godz. 18:00 - 20:00
WSTĘP WOLNY
Zapisy: strefazajec.pl
Prowadząca: Katarzyna Pokuta 

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

PRACOWNIA
FOTOGRAFICZNA

Zajęcia dla młodzieży 12+
Poniedziałek godz. 18:00 - 19:30
WSTĘP WOLNY
Zapisy: strefazajec.pl 
Prowadzący: Dawid Janik
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Bezimienna sprawiedliość

Chmielarz to niewątpliwy mistrz polskiego kry-
minału. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróż-
nienia, a jego dorobek literacki robi ogromne wraże-
nie. Co więcej – każdą z książek czytamy z zapartym 
tchem, bo pisarzowi udaje się oddać polskie realia, 
a wszystkie postacie są tak dobrze wykreowane, 
że bez trudu potrafimy zrozumieć ich motywacje 
i zachowania. Pisarz znany m.in. dzięki powieści 
„Żmijowisko”, na podstawie której nakręcono serial, 
powrócił niedawno z zupełnie nową propozycją. 
Po serii „śląskiej” z detektywem Dawidem Wolskim 
oraz doskonałej serii, której głównym bohaterem 
był komisarz Jakub Mortka, w księgarniach pojawił 
się cykl oparty na kolejnym bohaterze – tym razem 
bez imienia. Mowa oczywiście o „Prostej sprawie” 
i „Długu honorowym”. 

Pierwsza książka powstała jako rodzaj ekspery-
mentu – odpowiedzi pisarza na pandemiczne czasy, 
kiedy lockdown zmusił wszystkich do przeniesienia 
swojej aktywności do Internetu. Tam też, na profilu 
pisarza na portalu Facebook, pojawiła się zapowiedź 
książki, która powstawała w odcinkach. Dla samego 
twórcy było to zupełnie nowe doświadczenie, oparte 
na interakcji z czytelnikami, na bieżąco komentującymi 
i weryfikującymi pomysły Chmielarza. Tak powstała „Pro-
sta sprawa” – historia bezimiennego bohatera, pisana 
z perspektywy pierwszej osoby, opowiadająca o męż-
czyźnie, który przyjeżdża oddać dług dawnemu przyja-
cielowi. Tyle że przyjaciel ten zniknął bez śladu, a główny 
bohater nie jest jedynym, który próbuje go odnaleźć. 
Historia trzymająca w napięciu od samego początku, 
pełna dynamiki, zwrotów akcji i zaskakujących bohate-
rów. Opowiedziana tak, że chce się więcej i więcej. Do 
tego główny bohater, którego poznajemy po kawałku, 
jakby pisarz bawił się z nami – czytelnikami – w „zgadnij, 
kim jestem”. Co więcej, „Prosta sprawa” zaostrza jedynie 
apetyt na poznanie dalszych losów głównego bohatera. 
Z pewnością jest to postać nietuzinkowa i pełna zaga-
dek. Nic więc dziwnego, że w krótkim czasie powstawał 

Recenzja książki
„Dług honorowy” – kolejna pozycja, w której króluje 
bezimienny. Tym razem akcja powieści rozgrywa się 
w Wilkach – małej wsi, skrywającej wielkie tajemnice. 
I znów nasz bohater musi stanąć do walki ze złem i od-
kryć, kto jest jego wrogiem, a kto sprzymierzeńcem 
w tej hermetycznie zamkniętej wiejskiej społeczności. 

Obie książki czyta się z ogromną przyjemnością 
i satysfakcją. Nie można oderwać się od lektury, bo, 
dzięki bardzo plastycznym opisom i doskonale wy-

kreowanym bohaterom, czujemy się częścią opowie-
ści snutych przez Chmielarza i chcemy natychmiast 
poznać dalszy rozwój wypadków. Pisarz po mistrzow-
sku buduje napięcie, doprowadzając historię do kul-
minacyjnego momentu, który skutecznie weryfikuje 
nasze przypuszczenia i przewidywania. Jestem pew-
na, że to nie ostatnia książka z bezimiennym w roli 
głównej. Tyle jeszcze o nim nie wiemy!

Monika Panfil

Cyfrowe otwarcie!
Pracownia multimedialna? Tworzenie animacji 

poklatkowej? Studio lektorsko-nagraniowe? Pod-
casty? Archiwum społeczne? Brzmi nowocześnie? 
To bardzo dobrze! Bo właśnie taką ofertę przede 
wszystkim dla młodzieży i dorosłych przygotowuje 
suszecki GOK!

Od lipca zeszłego roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Suszcu realizuje projekt „Cyfrowe otwarcie” 
w ramach udzielonej przez Narodowe Centrum Kul-
tury dotacji na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
w pracy domu kultury. 

- Otrzymaliśmy 176 100 złotych dotacji z Fundu-
szy Europejskich, a kolejne 40 000 złotych przekazała 
nam Rada Gminy w ramach dotacji podmiotowej. 
To naprawdę duże pieniądze, które przeznaczyliśmy 
na stworzenie nowych pracowni, wyposażonych 
w najnowocześniejszy sprzęt i podniesienie naszych 
kompetencji – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, 
koordynatorka projektu. 

- Nowe laptopy, tablety zwykłe i graficzne, kompu-
ter stacjonarny dedykowany obróbce filmów, kamery, 
mikrofony, głośniki, projektory, ekrany, rejestratory 
dźwięku, monitor interaktywny, obiektywy do apa-
ratu, lampy i tła fotograficzne, specjalistyczne opro-
gramowanie… Długo można by wymieniać – dodaje 
Dyrektor GOK, Katarzyna Krzempek. 

Bardzo ważnym elementem projektu jest popra-
wa dostępności wydarzeń dla osób słabosłyszących, 
niewidomych i słabowidzących. 

- Bardzo się cieszę, że w od połowy marca w naszej 
sali widowiskowej i w sekretariacie będą zamontowane 

pętle indukcyjne, które zdecydowanie ułatwią słyszenie 
osobom z aparatami słuchowymi. Zakupiliśmy też pę-
tlę przenośną, którą możemy wykorzystywać podczas 
wydarzeń plenerowych i w remizo-świetlicach. Za nie-
długo dotrze także do nas system audioprzewodników 
– z jednej strony będą nam służyły na przykład podczas 
wycieczek, a z drugiej – będzie na nich nagrywana au-
diodeskrypcja (czyli opis tego, co widać) do wystaw lub 
opowiadana na żywo podczas spektakli czy koncertów 
– będą z niej mogły skorzystać osoby niewidome i sła-
bowidzące – opowiada koordynatorka.

Jednak „Cyfrowe otwarcie” to nie tylko sprzęt – to 
przede wszystkim podniesienie kompetencji osób 
pracujących w domu kultury. 

- Jeśli chcemy prowadzić nowoczesne i ciekawe 
działania, realizować program odpowiadający po-
trzebom młodych ludzi, to sami musimy dbać o roz-
wój naszych umiejętności. To ważne, żebyśmy nie tylko 
potrafili profesjonalnie obsługiwać nasze sprzęty, ale też 
żebyśmy mieli wizję i pomysł na to, do czego można je 
wykorzystać – argumentuje Dyrektor. 

Co znalazło się wśród szkoleń, na które wybiera 
się załoga GOK? Tworzenie i obróbka animacji poklat-
kowej, obróbka i montaż filmów, tworzenie cyfro-
wych archiwów społecznych, nagrywanie i montaż 
audiodeskrypcji, przygotowywanie nowoczesnej 

oferty zajęciowej, projektowanie działań międzypo-
koleniowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 
przygotowywanie transmisji na żywo i webinariów, 
szkolenia techniczne…

Zapisy do nowych pracowni dla młodzieży 
i dorosłych trwają od marca. Na dobry początek 
ruszają: pracownia animacji poklatkowej, pra-
cownia multimedialna i pracownia fotograficzna. 
W nieco dalszej perspektywie uruchomiona ma 
zostać Młodzieżowa Grupa Podcastowa i Cyfrowe 
Archiwum Społeczne. Co będzie się jeszcze dzia-
ło? O tym przekonać się będzie można w nowym 
sezonie zajęciowym!

Wszystkie zakupy sprzętowe i szkolenia odby-
wają się w ramach projektu grantowego „Cyfrowe 
otwarcie” realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi 
Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umie-
jętności korzystania z internetu, w tym z e-usług pu-
blicznych, w szczególności realizuje cel stworzenie 
trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji 
cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach 
realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cy-
frowa domów kultury.

(azm)
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Wspomóżmy Wiktora z Mizerowa
Wiktor Kałuża urodził się w czerwcu 2017 roku. 

Chłopiec choruje na SMA 1 ( rdzeniowy zanik mięśni). 
Jak wiemy, SMA to ciężka choroba genetyczna, która 
powoduje zanikanie mięśni ruchowych, ale również 
tych odpowiedzialnych za oddychanie i przełykanie . 

Wiktor leczony jest skutecznym lekiem o nazwie 
Nusinersen (Spinraza), który w Polsce jest refundo-
wany od stycznia 2019 roku.

Jak możemy przeczytać na stronie zbiórki: 
- Do czasu refundacji leczyliśmy syna w Niem-

czech. Wiktor potrzebuje intensywnej rehabilitacji 
oraz sprzętów medycznych, które pomogą mu w walce 
o sprawność i samodzielność. Obecnie syn porusza się 
na wózku, ale wierzymy, że dzięki wytrwałej codzien-
nej rehabilitacji kiedyś stanie na własne nogi. Niestety 
koszty są ogromne, dlatego zwracamy się do Państwa 
z prośbą o pomoc. Za każde wsparcie będziemy ogrom-
nie wdzięczni. Dziękujemy! – rodzice Beata i Szymon 
Kałuża.

Podaruj swój 1% podatku 
Nr KRS 0000387207 
Cel szczegółowy: 88 Wiktor Kałuża

Można także dokonać przelewu na konto 
chłopca: 

Fundacja „Serca dla Maluszka”
ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium S.A. 
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Z dopiskiem w tytule przelewu: 
88 Wiktor Kałuża

O Wiktorze można przeczytać na stronie Funda-
cji: www.sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/
wiktor-kaluza

Oprac. MP
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Udogodnienia w GOK dla osób z aparatami słuchowymi

Od połowy marca w sali widowiskowej oraz 
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
będzie można skorzystać z pętli indukcyjnych, wspo-
magających słyszenie osób korzystających z apara-
tów i z implantów słuchowych. Z pętli w sekretaria-
cie korzystać będzie można codziennie, natomiast 
w sali widowiskowej pętla będzie działała podczas 
wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli, projek-
cji kinowych, zajęć i warsztatów. Dodatkowo, GOK 
zakupił także przenośną pętlę, która będzie dostęp-
na podczas wydarzeń plenerowych i kulturalnych 
w remizo-świetlicach.

O tym, czym dokładnie jest pętla i jak z niej 
skorzystać, dowiesz się z poniższego artykułu. Mapę 

miejsc w całej Polsce, w których znajdują się pętle 
indukcyjne, znajdziesz na stronie internetowej 
tumozesz.pl prowadzonej przez Fundację Kultury 
Bez Barier.

Co to jest pętla indukcyjna?
Korzystasz z aparatów słuchowych? Masz im-

plant słuchowy? Pętla indukcyjna jest dla Ciebie! 
Dzięki niej możesz lepiej rozumieć mowę – zwłasz-
cza w hałasie i dużych pomieszczeniach. Wystarczy, 
że w swoim aparacie lub implancie słuchowym masz 
aktywny program cewki indukcyjnej.

Jak pętla pomaga w rozumieniu mowy?
Pętla indukcyjna wzmacnia i przekazuje do apa-

ratów i implantów tylko to, co ważne. Wyobraź sobie, 
że jesteś na wykładzie. Osoby w pobliżu szeleszczą 
kartkami, szepczą. Takie dźwięki odbierasz jako gło-
śne i nie rozumiesz oddalonego wykładowcy. Dzięki 
pętli usłyszysz go wyraźnie – jakby stał tuż obok Cie-
bie. Pętla nie przekazuje hałasu z sali. Włącz cewkę 
i słuchaj bez wysiłku!

W jakich miejscach znajdziesz pętlę?
Pętle można znaleźć na przykład na sali konfe-

rencyjnej, szkolnej, wykładowej, kinowej, teatralnej 
czy w kościele. To także punkty obsługi klienta, kasy, 
recepcje oraz przychodnie czy dworce. Mamy różne 
rodzaje pętli indukcyjnej. Wykorzystasz je na przykład 
podczas rozmów przez telefon, oglądania telewizji 
czy słuchania muzyki. Miejsce z pętlą poznasz po zna-
ku. To przekreślone ucho z literą T.

Jak zbudowany jest system pętli indukcyjnej?
System pętli indukcyjnej to wzmacniacz i kabel 

(przewód) ułożony w pętlę. Dźwięk ze źródła prze-
syłany jest do wzmacniacza. Źródłem dźwięku 
może być na przykład mikrofon, odtwarzacz, lap-
top. Wzmacniacz przetwarza i wzmacnia dźwięk. 
Potem przekazuje go w postaci prądu do kabla. 
Kabel przekazuje sygnał bezprzewodowo – jako 
pole elektromagnetyczne – do aparatu lub implantu 
słuchowego. Tam znów jest odbierany jako dźwięk.

Jak korzystać z pętli indukcyjnej?
Z pętli indukcyjnej skorzystasz za darmo w wielu 

miejscach publicznych. Jest to proste: znajdź miej-
sce z pętlą indukcyjną. Jesteś na miejscu? Przełącz 
swój aparat lub implant słuchowy na program cewki 
indukcyjnej.

Kto może korzystać z pętli?
Każdy, kto ma w swoim aparacie lub implancie 

słuchowym cewkę indukcyjną. 90% aparatów ma 
cewkę indukcyjną. Jeżeli nie wiesz, czy Twój apa-
rat lub implant ma program pętli indukcyjnej albo 
program jest wyłączony – skontaktuj się ze swoim 
protetykiem słuchu.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Dobrze zainstalowana pętla indukcyjna dzia-

ła zawsze i nie jest wyłączana. Nie musisz nikogo 
uprzedzać, że chcesz z niej skorzystać. W dużych 
salach – na przykład w kinie czy w sali konferencyj-
nej – z jednej pętli może korzystać w tym samym 
czasie wiele osób.

Tekst pochodzi z portalu tumozesz.pl za zgodą 
Fundacji Kultury Bez Barier

(azm)

Ruszyła budowa kina plenerowego
Miło jest nam poinformować, iż w połowie lute-

go ruszyły prace związane z budową Kina Letniego 
w Suszcu.

Podejmowane działania realizowane są w ra-
mach projektu współpracy EDU PARK, który Stowa-
rzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska realizuje wspólnie 
z LGD Ziemia Bielska.

Budowa kina to jedna ze składowych zaplano-
wanych działań. W ramach projektu powstaną także 
sensoryczne place zabaw, a także materiały eduka-
cyjno-promocyjne, które szczególnie dla najmłod-
szych będą, mamy nadzieję, okazją do ciekawego 

spędzania czasu, nie tylko bawiąc, ale i ucząc naszych 
najmłodszych mieszkańców.

Prace wykonuje forma BEN-BUD Janusz Benisz 
z Żor, a wartość projektu to 831.315,52 zł brutto.

Kino Letnie powstaje przy ul. Ogrodowej 
w Suszcu – na terenach zielonych przy GOK-u. 

Nasza gmina z roku na rok staje się coraz atrak-
cyjniejszym i ciekawszym miejscem. Cenimy takie 
inicjatywy i z niecierpliwością czekamy na zakoń-
czenie projektu!

Żródło: LGD Ziemia Pszczyńska
Oprac. MP
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PZERiI koło Suszec podsumowuje rok działalności
„Rok 2021 nie należał do najlepszych dla 

Naszego Koła. Z powodu pandemii wypadło Wio-
senne Spotkanie, pielgrzymka do Częstochowy 
i Lichenia. Po poluzowaniu obostrzeń pandemicz-
nych w czerwcu udało się zorganizować wczasy. 41 
osób wyjechało do Krynicy Morskiej na zorganizo-
wane wczasy. W lipcu na tradycyjną pielgrzymkę 
do Turzy Śl. udało się 17 osób. Zamiast festynu 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Koła, na którym Poprzedni Zarząd zakończył 
kadencję i zrezygnował z dalszej pracy. Wybrano 
więc Nowy Zarząd. Na to Zebranie przybyło zaled-
wie 106 z 250 członków. W tym miejscu chciałbym 
serdecznie podziękować Całemu Poprzedniemu 
Zarządowi pod przewodnictwem kol. Józefa Koło-
dziejczyka za ogrom pracy dla Naszego Koła przez 
te kilkanaście lat. Dziękuję Wam. W sierpniu od-
była się wycieczka do Gliwic, na którą pojechało 
28 osób oraz przełożona pielgrzymka do Lichenia 
z 26 pielgrzymami. We wrześniu na wczasy w Chor-
wacji udało się 16 osób. Na zakończenie sezonu 
pojechaliśmy na 2-dniową wycieczkę w Bieszcza-
dy, w której brało udział 35 osób. Podsumowując: 
z odbytych imprez skorzystały 163 osoby. Dziękuję 
im za to, że wyszli ze swoich domów między ludzi 
i nie wystraszyli się pandemii.

Stan członków na koniec 2020 r. to 248 osób. 
W 2021 r. Przyjęto 11 osób, skreślono (na własną 
prośbę, ze względu na wiek lub za niepłacenie 
składek) 13 osób, zaś na wieczną wartę do Boga 
odeszło 7 osób. Witamy w naszych szeregach 
5 członków Koła Radostowice. Aktualna liczba 
członków to 244 osoby. 

Drodzy Członkowie naszego Gminnego Koła 
w Suszcu, w waszym imieniu chciałbym serdecznie 
podziękować Wójtowi Gminy Panu Marianowi Paw-
lasowi jak również Przewodniczącemu Rady Gminy 
Panu Szymonowi Sekcie, wszystkim Radnym, służ-
bom Gminy i GOK-u za ich dotychczasową współ-
pracę, pomoc i miłe słowa. Serdecznie dziękuję 
wszystkim naszym Kapłanom, którzy wspierają 

nas w swoich modlitwach, dziękuję za odprawienie 
Mszy Św. w intencjach żywych i zmarłych człon-
ków Naszego Koła, a także za wygłoszone Słowo 
Boże. Dziękuję Dyrektor GOK-u Pani Katarzynie 
Krzempek i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Pani Gabrieli Folek za życzliwość, bezintere-
sowność i wszelaką pomoc. Dziękuję wszystkim 
pracownikom GOK-u i biblioteki za ich chętne 
służenie naszym potrzebom. Dziękuję chórowi 
„Pogodna Jesień”, na czele z jego szefową Panią 
Haliną Gryszko, za uświetnianie naszych imprez. 
Podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagali nam, byli dla nas 
wsparciem. Dziękuję kierowniczce z Biura Podróży 
Polan Pani Annie Kuś jak i Panu Januszowi Kulig 
z Biura Podróży Kulig Travel za pięknie opracowane 
przez ich biura nasze wycieczki i wczasy. Dziękuję 
pilotom naszych wycieczek. Dziękuję wszystkim, 
nie chciałbym tutaj nikogo pominąć.

Szczególne podziękowania kieruję do po-
przedniego Zarządu i obecnego za ich poświęce-
nie, bezinteresowną pomoc, wielkie zaangażowa-
nie w prace Zarządu i Związku. Na koniec dziękuję 
Wam kochani Emeryci, Renciści i Inwalidzi, bo bez 
Was, bez waszego zaangażowania, bez waszego 
członkostwa w Naszym Kole nie istnielibyśmy. Jesz-
cze raz dziękuję a jednocześnie przepraszam Tych, 
których czymkolwiek obraziłem.” – podsumowywał 
Przewodniczący Zarządu Florian Kwoka.

Zarząd Związku przedstawił także plan 
pracy na 2022 rok. 

W tym roku dyżury odbywają się w budynku 
GOK (wejście z tyłu budynku – dawne GCI) w na-
stępujących terminach:

2, 16 (spotkanie informacyjne), 23 marca; 
6 i 20 kwietnia; 11 i 25 maja; 8 i 22 czerwca w go-
dzinach 9.00-11.30 oraz 6 i 20 (festyn) lipca, 10 i 24 
sierpnia; 7 i 21 września; 12 i 26 października; 
9 i 23 listopada; 7 i 14 (spotkanie opłatkowe) 
grudnia w godzinach 9:00-11:00.

PZERiI zaprasza na wspólne spotkania:
16 marca – Wiosenne spotkanie informa-

cyjne Koła połączone z Dniem Kobiet
Początek godz. 11:00 – Msza św. w kościele 

w Suszcu, następnie przejazd do sali GOK i dal-
sze świętowanie przy stołach z obiadem, ciastem 
i kawą. 

20 lipca – Tradycyjny festyn na Gwarusiu
Rozpoczęcie festynu godz. 15:00 , przewidzia-

ne wspólna zabawa, pieczenie kiełbasek na rożnie, 
śpiew i konkurs z nagrodami. 

14 grudnia – Zebranie Sprawozdawczo- 
Opłatkowe – tradycyjny opłatek świąteczny

Początek godz. 11:00 – Msza św. w kościele 
w Suszcu. Następnie przejazd autokarem do sali 
GOK i dalsze świętowanie przy stołach z obiadem, 
ciastem i kawą. 

Z emerytami można wybrać się także na wy-
cieczki, pielgrzymki i wczasy. W tym roku zaplano-
wano wczasy emeryckie w Rowach w terminie 4-16 
czerwca oraz wczasy rehabilitacyjne na Podlasiu 
w terminie 17-30 września. W ciągu roku przewi-
dziano także pielgrzymki do: Częstochowy i Gilde 
(27 kwietnia) i Turzy Śląskiej (13 lipca); wyciecz-
ko-pielgrzymkę w Góry Świętokrzyskie (17-18 
maja), wycieczki turystyczne: po ziemi raciborskiej 
(3 sierpnia) oraz do Sandomierza, Lublina i Zamo-
ścia (4-6 października).

Szczegółowe wiadomości na temat imprez 
i wyjazdów można uzyskać na dyżurach Koła. 
Zachęcamy do udziału w tych ciekawych wyda-
rzeniach. Nasi emeryci, zrzeszeni w suszeckim 
kole to bardzo radosna i prężnie działająca grupa. 
Ich zaangażowanie i chęć wspólnego spędzania 
czasu gwarantują, że każde spotkanie i wyjazd 
to wspaniałe wydarzenie. Wszystkich, którzy szu-
kają sposobu na oderwanie się od codziennych 
obowiązków i chętnych do zwiedzania Polski – 
zapraszamy do podróżowania i spotkań z naszymi 
emerytami!

Oprac. Monika Panfil
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Oddział Powiatowego Związku OSP RP ma nowy zarząd
Nowy rok rozpoczął okres nowej kaden-

cji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pszczynie. Najpierw odbyły się ze-
brania sprawozdawczo-wyborcze wszystkich 
OSP z terenu naszego powiatu, a następnie 
zjazdy Oddziałów Gminnych, podczas których 
wybrano delegatów i przedstawicieli na zjazd 
powiatowy.

W styczniu przedstawiciele oraz delegaci 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spo-
tkali się podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Pszczynie. 

W powiecie pszczyńskim działa 27 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 18 
funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. Jednostki zrzeszają 1500 strażaków-
-ochotników, w tym ponad 300 czynnych druhen 
i druhów. Przy OSP działa wiele Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych i jedna orkiestra strażacka. 
Strażacy-ochotnicy biorą udział w wielu akcjach 
ratowniczych, zabezpieczaniu imprez i ćwicze-
niach. 

- Dziękuję dotychczasowemu zarządowi, ko-
misji rewizyjnej, zarządom oddziałów gminnych 
oraz jednostkom OSP za wspaniałą współpracę. 
Dziękuję także samorządom, które dbają o to, by 
praca strażaków była bezpieczna i wyposażają 
jednostki w coraz lepszy sprzęt. Dziękuję także ko-
mendantowi powiatowemu PSP w Pszczynie oraz 
zawodowym strażakom za wspaniałą współpracę 
i pomoc, którą nas obdarzacie – mówił Szymon 

Sekta, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Pszczynie w mijającej kadencji. 
- Na przestrzeni lat swojej działalności ochotnicze 
straże pożarne przekonują, że są szkołą społecznego 
wychowania. Mają do spełnienia coraz większą rolę 
w rozbudzaniu obywatelskich inicjatyw, kształto-
waniu właściwych postaw i propagowaniu ochrony 
przeciwpożarowej – zaznaczał. 

Za sześcioletnią działalność ustępującemu za-
rządowi Powiatowego Związku OSP RP w Pszczy-
nie dziękowała starosta Barbara Bandoła: 

- Z wielką przyjemnością obserwuję, jak wie-
le ochotnicze straże pożarne robią w poszczegól-
nych gminach. Nie ma takiego wydarzenia, żeby 
nie było na nim straży pożarnej. Wasza aktywność 
jest solą społecznej działalności, która się toczy 
na terenie całego powiatu. Największy szacunek 
za to, że druhowie i druhny idą do akcji w tych mo-
mentach, kiedy jest niebezpiecznie i trudno. Bardzo 
cenię współpracę ochotników z Komendą Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Nasi 
mieszkańcy wiedzą, że mogą liczyć na pomoc OSP, 
gdy występują sytuacje niebezpieczne czy nadzwy-
czajne, ale też darzą druhny i druhów wielkim sza-
cunkiem – mówiła starosta.

W  zjeździe wzięli udział także m.in. wójt 
gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel, wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka i bryg. Radosław 
Radkowski, zastępca komendanta powiatowego 
PSP w Pszczynie. Przewodniczącym zjazdu był 
Grzegorz Nogły, przedstawiciel Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Pawłowicach. 

Nowy zarząd Oddziału Powiatowego two-
rzą: Szymon Sekta – prezes, Iwona Kwiatkowska – 
wiceprezes, Grzegorz Nogły – wiceprezes, Tomasz 
Nowaczyk – sekretarz, Janusz Żmij – skarbnik, 
Jerzy Sodzawiczny – członek prezydium oraz 
członkowie zarządu: Dariusz Pudełko, Alojzy 
Tomaszczyk, Zofia Fołta, Janusz Beer, Grzegorz 
Kołoczek, Jan Krosny.

 Przedstawicielami do Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego zostali: Iwona Kwiatkowska 
i Grzegorz Nogły, a w nowej Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP zasiedli: Jerzy 
Cepiel – przewodniczący, Jacek Szymanowski 
– wiceprzewodniczący oraz Krzysztof Sosna – 
sekretarz.

Powiat Pszczyński
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Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu

Skutki orkanu „Nadia” na terenie powiatu

W związku z możliwością uzyskania przez gminę 
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest” na zadania związane z demontażem 
i utylizacją azbestu, Wójt Gminy Suszec ogłasza na-
bór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem 
w przedmiotowym programie. Nabór wniosków 
dotyczy zadań planowanych do realizacji w latach 
2022-2023.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte 
w posiadanym przez gminę „Programie usuwania wy-
robów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec 
na lata 2013-2032”. 

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z de-
montażem, pakowaniem, transportem i utylizacją 
wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie 
w formie dotacji może wynieść do 40% kosztów 

Orkan „Nadia”, który dotarł na teren Polski 
pod koniec stycznia, wyrządził również straty 
na terenie powiatu pszczyńskiego. Huraganowy 
wiatr wraz z opadami deszczu i śniegu sprawił, 
że strażacy od godzin porannych do wieczornych 
30 stycznia wyjeżdżali prawie 30 razy do zdarzeń 

kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 320 zł za Mg 
odpadów. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieru-
chomość, użytkownik wieczysty lub zarządca nieru-
chomości. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty 
związane z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych.

Zasady udzielania dofinansowania określone są:
- uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy 

Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 
celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,

- uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy 
Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 
celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,

- Regulaminem i zasadami dofinansowania 
zadań związanych z ogólnopolskim programem 

związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych 
zjawisk.

Większość interwencji dotyczyła przewróconych 
drzew na szlaki komunikacyjne oraz konarów zwi-
sających nad jezdniami, chodnikami, parkingami.

finansowania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest, określone przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy 
Suszec, w terminie do dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równo-
znaczne z przyznaniem dofinansowania. W przy-
padku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadanie nie bę-
dzie realizowane.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie 
można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Su-
szec w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub 
pod numerem telefonu: 32 4493071. 

 Wzór wniosku można znaleźć na stronie Urzędu 
Gminy.

UG Suszec

Dzięki zaangażowaniu strażaków, w krótkim cza-
sie udało się usunąć zagrożenia oraz zabezpieczyć 
uszkodzoną infrastrukturę przez kolejnymi zniszcze-
niami. Łącznie w działaniach brało udział 30 zastępów 
PSP i OSP z terenu powiatu pszczyńskiego.

KPPSP Pszczyna

Wspieraj lokalnie, zostaw swój 1% w gminie!
Gmina Suszec została partnerem projektu 

„Wspieraj lokalnie”, który ułatwi mieszkańcom 
przekazywanie 1% podatku lokalnym organiza-
cjom pożytku publicznego przy rozliczaniu PIT 
za rok 2021.

W ramach programu „Wspieraj lokalnie” miesz-
kańcy Gminy Suszec mogą skorzystać z bezpłatne-
go programu do rozliczania PIT - www.pitax.pl/
rozlicz/urzad-gminy-suszec/, który zawiera listę 
organizacji pożytku publicznego powiązanych 

z Gminą Suszec.
Program jest prosty w obsłudze i gwarantuje 

100% poprawności obliczeń oraz przyspieszony 
zwrot podatku. Obsługuje także wszystkie druki PIT.

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Zachęcamy do skorzystania z programu i wspar-
cia naszych lokalnych organizacji. Więcej informacji 
na stronie Urzędu Gminy: www.suszec.pl

UG Suszec

Poradnia dla nadużywających cyfrowych technologii
W poniedziałek, 17 stycznia w Pszczynie 

i Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęły działal-
ność Poradnie Behawioralne dla Dzieci i Mło-
dzieży. To pilotażowy program, który ma pomóc 
młodym ludziom problemowo korzystającym 
z nowych technologii.

Poradnie Uzależnień Behawioralnych są częścią 
pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia i dzia-
łają w ramach kontraktu z NFZ, który w wojewódz-
twie śląskim realizuje Śląska Fundacja Błękitny Krzyż.

- Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, 
które nadużywają kontaktu z nowymi technologiami, 
czyli komputera, tabletu, komórki, nadużywają grania, 
mediów społecznościowych lub podobnych kwestii. 
W naszej poradni zdiagnozujemy, czy te oddziaływa-
nia są nadmierne, zaoferujemy pomoc psychologicz-
ną, medyczną i terapeutyczną. Program realizujemy 
w oparciu o terapię grupową i indywidualną, mamy 
także przestrzeń na terapię rodzinną – mówi Roman 
Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. 
Poradnia wychodzi z ofertą przede wszystkim do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz ich rodziców. 

- Dążymy w kierunku dzieci, które mają wyraźne 
szkody w procesie socjalizacji, a głównym kryterium 
będzie wydolność dziecka w szkole. Najbardziej skrajne 
przypadki są takie, kiedy dziecko przestaje chodzić do 

szkoły, ponieważ jedyną rzeczą, którą chce robić, jest 
np. granie w gry – mówi Roman Wojnar. 

- A z drugiej strony są niepokoje rodziców o nad-
używanie przez dzieci nowych mediów, które są albo 
obiektywne albo subiektywne. Zachęcam, by zgłaszać 
się do poradni – rolą terapii będzie postawienie diagnozy, 
a jeśli będzie to początek problemu, tym lepiej. Będziemy 
próbować pokazać rodzicom, że pewien poziom ograni-
czenia może być nawet za duży. Zdarza się, że rodzicie 
nie rozumiejąc bycia w sieci, stawiają takie granice, które 
dyskryminują dziecko w społeczności rówieśników. Dla-
tego wspólnie będziemy chcieli próbować wypracować 
to, co dla danego dziecka będzie normą – dodaje.

Program będzie trwał do czerwca 2023 r., a wnio-
ski z jego przebiegu mają posłużyć do kolejnych 
działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także 
do określenia skali problemu związanego z używa-
niem nowych technologii. Ważne będzie oszaco-
wanie na ile dzieci i młodzież korzystają z nowych 
technologii problemowo, na ile mają do czynienia 
z uzależnieniem, a na ile wystarczająca będzie pro-
filaktyka. Fundacja została wytypowana jako jedna 
z 10 placówek w całej Polsce (i jako jedyna w naszym 
regionie) do realizacji tego zadania.

Najważniejsze informacje
Formy terapii: terapia grupowa, terapia 

rodzinna, sesje psychoterapii indywidualnej, 

porady diagnostyczne. 
Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia 

do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej 
miesięcy.Oddziaływania terapii grupowej skierowane 
do dzieci i młodzieży w ramach 3 grup wiekowych:

- I – do 4 klasy szkoły podstawowej
- II – 5-8 klasa szkoły podstawowej
- III – młodzież ze szkół ponadpodstawowych

W planach również grupa terapeutyczna dla 
rodziców

W styczniu i lutym prowadzona jest rekrutacja 
do grup terapeutycznych. Śląskiej Fundacji Błękitny 
Krzyż zależy na dotarciu do szkół, rodziców, wszyst-
kich instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Poradnie działają w ramach istniejących jednostek 
prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż 
w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie. Porad-
nia Uzależnień Behawioralnych w Pszczynie działa 
w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia i Współ-
uzależnienia mieszczącej się w Ośrodku Psychopro-
filaktyki, ul. Paderewskiego 3 – tel. 515 804 156. 
Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Czecho-
wicach-Dziedzicach działa w strukturze Poradni 
Leczenia Uzależnienia mieszczącej się w Miejskim 
Ośrodku Terapii Uzależnień, ul. Nad Białką 1b – 
tel. 510 243 619.

Powiat Pszczyński
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do zwoływania posiedzeń Parlamentu oraz mogła 
rozwiązać Izbę Gmin. Po koronacji królowa Wiktoria 
przeniosła się do londyńskiego Pałacu Buckingham, 
który od tamtej pory zaczął pełnić funkcję oficjalnej 
rezydencji królewskiej.

 Wiktoria ze swoim przyszłym mężem, Albertem 
Saxen-Coburg i Gotha, poznała się w 1836 r. i ponoć 
od razu coś zaiskrzyło. Ślub wzięli 10 lutego 1840 r. 
w Pałacu Świętego Jakuba w Londynie. Zdaniem 
historyków było to szczęśliwe i zgodne małżeństwo. 
Jej wybranek, mimo posiadania surowych zasad 
moralnych, miał duże poczucie humoru, czym zjed-
nywał sobie innych ludzi. Tak samo jako Wiktoria, był 
zafascynowany sztuką, w szczególności architekturą 
i literaturą. Jego wielką pasją była nauka. Dlatego 
też został wybrany na animatora Wielkiej Świato-
wej Wystawy, która została otwarta 1 maja 1851 r. 
Oboje byli entuzjastami podróży oraz uwielbiali 

Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub 
Raczkiewicz dzieli się z Czytelnikami „Nowin 
Suszeckiej Gminy” swoją wiedzą i pasją dotyczącą 
wydarzeń od starożytności aż po czasy współcze-
sne. Zapraszamy do lektury! 

Królowa Wiktoria
Brytyjska królowa Wiktoria zaliczała się do 

grona drobnych kobiet (była o kilka centyme-
trów niższa od obecnej królowej Elżbiety II). 
Mimo że na obrazach była przedstawiana jako 
kobieta o spokojnym usposobieniu, to pod tym 
płaszczykiem kryła się złożona i niespokojna 
osobowość.

 Przyszła królowa urodziła się 24 maja 1819 r. 
w Pałacu Kensington jako córka Edwarda Augusta 
Hanowerskiego, księcia Kentu i czwartego syna 
króla Jerzego III oraz księżniczki Wiktorii Sachsen-
-Coburg-Saalfeld, córki księcia sasko-koburskiego 
na Saalfeld Franciszka. Pierwotnie miała otrzymać 
imię Elżbieta, lecz ostatecznie wybór padł na Alek-
sandrynę, na cześć ojca chrzestnego, cara Rosji Alek-
sandra I. Mimo to jej drugie imię, Wiktoria, bardziej 
pasowało do jej osobowości i z czasem stało się 
synonimem potęgi imperium, nad którym słońce 
nigdy nie zachodziło. Od najmłodszych lat była 
edukowana na wielu płaszczyznach. Do trzeciego 
roku życia mówiła wyłącznie po niemiecku. Dopiero 
w wieku pięciu lat zaczęła komunikować się rów-
nież po angielsku. W późniejszym wieku nauczyła 
się także mówić m.in. po francusku, włosku, grecku 
i po łacinie. Warto wspomnieć, że przez całe życie 
doskonaliła swoje artystyczne zdolności, w szcze-
gólności z zakresu malarstwa. Królowa Wiktoria była 
także miłośniczką muzyki, na czele z operą. Do jej 
muzycznych faworytów zaliczali się: Ryszard Wa-
gner, Charles Gounod czy Puccini. Oczywiście nie 
zaniedbywała również literatury. Jej konikiem była 
poezja XVIII-wiecznych pisarzy angielskich i szkoc-
kich, natomiast ulubionym pisarzem Walter Scott. 
Warto wspomnieć, że to właśnie w epoce wiktoriań-
skiej brytyjska literatura osiągnęła swoje wyżyny 
artystyczne i intelektualne.

 Jej poprzednik, król Wilhelm IV, zmarł 
20 czerwca 1837 r. i nie pozostawił po sobie żadne-
go ślubnego potomka. 28 czerwca 1838 r. Wiktoria 
została koronowana w katedrze westminsterskiej 
na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Otrzymała również tytuł najwyż-
szego namiestnika Kościoła Anglii i mediatora pre-
zbiteriańskiego Kościoła Szkocji. Uzyskała przywilej 
mianowania premiera oraz prawo do akceptowania 
każdego aktu normatywnego. Co ciekawe, królo-
wa Wiktoria decydowała także o tym, kto zostanie 
naczelnym dowódcą armii i floty, posiadała prawo 

taniec. Warto wspomnieć, że wprowadzili zwyczaj 
przystrajania domów na Boże Narodzenie. Kolejnym 
koronnym argumentem na to, że ich małżeństwo 
było udane, był fakt posiadania dziewięciorga dzieci 
i 42 wnucząt. Dlatego też zaczęli być postrzegani 
przez opinię publiczną i poddanych jako wzorowy 
model rodziny brytyjskiej: Albert jako kochający, 
lecz surowy ojciec oraz Wiktoria opiekuńcza matka, 
będąca strażnikiem ogniska domowego. W ten spo-
sób rodzina królewska stała się rodzinnym wzorem 
epoki wiktoriańskiej. Mimo że jej mąż na co dzień 
odczuwał, że to jego żona nosi królewskie szaty, to 
dzięki spokojnemu usposobieniu był uległy wobec 
swojej małżonki. 

 Sielankowa wizja rodziny królewskiej zawaliła 
się w 1861 r., kiedy to zmarł książę Albert. Praw-
dopodobną przyczyną zgonu był ostry atak tyfusu 
plamistego lub choroba Leśniowskiego-Crohna. 
Po śmierci męża Wiktoria została nazwana przez 
angielskie elity „wdową z Windsoru” lub „wdową 
Europy”. Na zdjęciach z tego okresu uchwycono 
jej smutną i zamyśloną twarz. Mimo to była podej-
rzewana o bliskie kontakty z innymi mężczyznami. 
Po śmierci męża u jej boku pojawił się szkocki ko-
niuszy John Brown, który stał się wiernym towa-
rzyszem królowej. Po jego śmierci w 1883 r. jego 
pokój w Osborne House na wyspie Wight zajął mło-
dy Hindus Abdul Karim, którego łączyły z Wiktorią 
głównie lingwistyczne więzy (uczył królową języków 
hindi i urdu). Mimo to dworzanie i prasa doszukiwali 
się w tej relacji wątków erotycznych. Równie inte-
resującym zagadnieniem z życia królowej Wiktorii 
były zamachy na jej życie. W sumie było ich osiem, 
natomiast żaden z nich nie zakończył się poważ-
niejszym uszczerbkiem na zdrowiu Aleksandryny. 

 Królowa Wiktoria zmarła 22 stycznia 1901 r. 
w wieku 81 lat w Osborne House na wyspie Wight. 
Powodem zgonu był krwiak mózgu. Jeszcze do 
niedawna była najdłużej panującą europejską mo-
narchinią (jej wyczyn został pobity przez królową 
Elżbietę II). Mimo że przez połowę życia ubierała 
się na czarno, to do trumny kazała nałożyć na swo-
je ciało białą suknię i ślubny welon. Pochowano ją 
z fotografią Johna Browna i jego kosmykiem wło-
sów oraz odlewem dłoni księcia Alberta. Następcą 
Wiktorii został jej najstarszy syn, książę Walii, który 
przyjął imię Edward VII. Wraz ze śmiercią Wiktorii za-
kończyły się rządy dynastii hanowerskiej w Wielkiej 
Brytanii.

Jakub Raczkiewicz 

Źródła:
Historia powszechna. Tom 17 – Od imperium Karola 
Wielkiego do kryzysu XIV wieku, Kraków 2008.
P. Jaworski, Królowe i królowie Wielkiej Brytanii, Gdynia 
2018.
K. Jasiński, Wiktoria, władczyni połowy świata, Uważam 
Rze Historia nr 5 (86) maj 2019.

Śladami historii
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Królowa Wiktoria
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Królowa Wiktoria w stroju koronacyjnym
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Ślub królowej Wiktorii i księcia Alberta
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Zawodnicy UKS Avatar cieszą się z sukcesów!

UKS Krupiński ze świetnymi wynikami

Aż czterech zawodników kobielickiego klubu 
otrzymało powołania do kadry Polski juniorów 
w kolarstwie szosowym.

Mikołaj Szulik, Franciszek Kocur, Bartosz 
Łyżwa i Dawid Szulik – zapamiętajcie te nazwiska. 
To tylko czterech z mnóstwa zdolnych młodych za-
wodników, którzy trenują w kobielickim klubie. A na-
dzieje na kolejne sukcesy i kolejnych reprezentantów 
są ogromne. Zawodnicy UKS-u radzą sobie z sezonu 
na sezon coraz lepiej, o czym świadczą liczby.

Mikołaj Szulik oraz Franciszek Kocur w Juniorach, 
a Bartosz Łyżwa oraz Dawid Szulik w Juniorach Młod-
szych – to kolarze, którzy wezmą udział w procesie 
szkolenia na poziomie centralnym, z możliwością startu 
w najważniejszych światowych imprezach z Mistrzo-
stwami Świata i europejskimi Igrzyskami włącznie. 

- W dobrą stronę idą zmiany w pszczyńskim kolar-
stwie. W Polskim Związku Kolarskim pojawiły się nowe 
władze, pojawiły się pieniądze na starty zagraniczne 
grup młodzieżowych. Cieszę się, że nasi zawodnicy mogą 
uczestniczyć w szkoleniu na poziomie centralnym, oczy-
wiście zasłużyli sobie na to powołanie licznymi sukcesa-
mi. Myślę że kolarstwo w powiecie pszczyńskim na nowo 
się odradza i za niedługo będziemy cieszyć się z sukcesów 
na arenie międzynarodowej, jak niegdyś za czasów braci 
Gazdów – mówi trener Rafał Sekta.

- To piękne uwieńczenie 4-letniej działalności sto-
warzyszenia z Kobielic. Taki sukces kosztuje zawodnika 
wiele wyrzeczeń oraz spalonych kalorii, trenera sporo 
naderwanych nerwów, ale warto dla takich chwil. Dzię-
kujemy samorządom, partnerom, sponsorom, radnym 
za wsparcie zdolnych dzieci i młodzieży – twierdzą 
zgodnie władze klubu.

Mikołaj Szulik jest mistrzem Polski ze startu wspól-
nego oraz w kryteriach kolarskich, brązowym medalistą 
Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 
i uczestnikiem Mistrzostw Europy w 2021 roku.

Franciszek Kocur to m.in. mistrz Polski w Przełaju 
oraz brązowy medalista Górskich Mistrzostw Polski 
w Kolarstwie Szosowym oraz uczestnik Mistrzostw 
Europy w Przełaju.

Bartosz Łyżwa to mistrz Polski oraz brązowy me-
dalista w przełaju, zwycięzca Tour de Pologne Junior 
w 2021 roku, mistrz Polski Szkółek Kolarskich.

W styczniu odbyły się Mistrzostwa Polski w kolar-
stwie przełajowym w Bryksach. Lider klubu – Marek 
Konwa – obronił po raz 10 tytuł Mistrza Polski w ka-
tegorii elita. Z kolei cały klub w klasyfikacji druży-
nowej wywalczył 2 miejsce! Jak stwierdzają władze 
klubu – świadczy to, że działania UKS-u idą w dobrym 
kierunku. 

Pozostała klasyfikacja mistrzostw wyglądała 
następująco:

- Kostecki Patryk – 4. miejsce kat. elita,
- Mazurek Małgorzata – 6. miejsce kat. elita,
- Kołodziej Amelia – 8. miejsce kat. juniorka 

młodsza,
- Pietrzak Miłosz – 8. miejsce kat. żak,
- Baron Paweł – 8. miejsce kat. masters1,
- Domin Krzysztof – 9. miejsce kat. U-23,
- Lewandowska Anna – 9. miejsce kat. żaczka,
- Goliwąs Stanisław – 15. miejsce kat. U-23,
- Pietrzak Piotr – 29. miejsce kat. junior młodszy.

- Nie byłoby sukcesów gdyby nie sponsorzy, 
rodzice, trenerzy, mechanicy i wolontariusze, za co 
bardzo dziękujemy. Dziękujemy także organizatorom, 
sędziom, służbom, wolontariuszom za zorganizowa-
nie 85 Mistrzostw Polski. Dziękujemy Państwu Paterak 
za gościnność i poświęcenie – podsumowują władze 
klubu.

Dawid Szulik jest mistrzem Polski ze startu 
wspólnego w Szkółkach Kolarskich, srebrnym me-
dalistą Mistrzostw Polski w jeździe parami na czas, 
zwycięzcą etapów oraz klasyfikacji punktowej pod-
czas Tour de Pologne Junior, srebrnym medalistą 
Mistrzostw Polski w jeździe parami na czas.

Kolejny rok działalności UKS
Klub podsumował także kolejny rok swojej 

działalności.
- Do dziś dreszcze przechodzą, jak przypomnimy 

sobie walkę zawodników podczas Mini Tour De Polo-
gne, Mistrzostw Polski czy podczas wszystkich innych 
zawodów z zagranicznymi startami Mikołaja Szulika 
oraz Franciszka Kocura na czele – mówią opiekunowie 
UKS Avatar. 

W styczniu zakończył się także sezon przełajowy 
2021/22 udziałem młodszych w Falmirowicach i star-
szych w Pucharze Świata w Hoogerheide w Holandii. 
Jak ogłosił z dumą klub:

„Pierwszy raz zdarzyło się nam, że zawodnicy 
wygrali w swoich kategoriach. Te medaliki bardzo 
Nas cieszą. Podziękowania dla rodziców.” 

Medale zdobyli:
- Lewandowska Ania – kat. żaczka,
- Kołodziej Amelia – kat. juniorka młodsza,
- Pietrzak Miłosz – kat. żak,
- Pietrzak Piotr – kat. junior młodszy.

Tak przedstawia się rok 2021 w liczbach:
- Na wyścigach zawodnicy oraz trenerzy spędzili 

ponad 40 dni,
- Średnio każdy z podopiecznych klubu spędził 

330 dni na treningu i przejechał, w zależności od ka-
tegorii wiekowej, od 9 000 do 17 000 km,

- W szkółce kolarskiej, będącej bezpośrednim 
zapleczem klubu, regularnie trenuje ok. 15 wentyl-
ków w wieku od 7 do 9 lat.

Sukcesy młodych kolarzy:
Po raz kolejny sportowcy odnieśli zwycięstwo 

w klubowej klasyfikacji Śląskiego Challenge; 
W Mistrzostwach Polski zawodnicy zdobyli 

8 medali:
- 3 medale złote – Mikołaj Szulik, Bartosz Łyżwa, 

Franciszek Kocur

Zawodnicy UKS Krupiński, mimo zakończe-
nia sezonu, nie osiedli jednak na laurach. Po krót-
kim odpoczynku, rozpoczęli przygotowania do 
sezonu letniego. Podjęli także decyzję, że młodsi 
zawodnicy – jako uzupełnienie – będą startowali 
na zawodach MTB.

- Chcieliśmy podziękować Mikołajom, Olafowi, 
Antkowi, Jackowi za trenowanie kolarstwa oraz ro-
dzicom za zaangażowanie – podkreślają władze UKS 
Krupiński.

Gratulujemy sukcesów i życzymy owocnego 
sezonu 2022/2023!

Oprac. MP
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Nowi mistrzowie powiatu pszczyńskiego w futsalu
9 stycznia rozegrany został turniej finałowy 

14. Klubowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego 
w Futsalu. W trzech kategoriach wiekowych wygry-
wali zawodnicy z trzech różnych klubów.

Jako pierwsi na parkiet Powiatowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pszczynie wybiegli najmłodsi. 
W tegorocznej edycji byli to zawodnicy urodzeni w la-
tach 2014-2015, którzy rywalizowali w kategorii żaków. 
Już na początek doszło do meczu, który jak się potem 
okazało, rozegrały dwie najlepsze drużyny. LKS Wisła 
Wielka pokonując UKS SPS Wola 4-1 rozpoczął marsz 
po tytuł mistrzowski. Wiślanie wygrali wszystkie trzy 
mecze, strzelając rywalom 11 goli, a wolanie zgro-
madzili tyle samo punktów co Krupiński Suszec, ale 
zdobyli więcej goli bramek od Krupińskiego i zajęli 
drugie miejsce (w bezpośrednim meczu był remis). 
Na czwartej pozycji turniej skończył GKS Pniówek.

Kategoria żaki 
Klasyfikacja: 1. LKS Wisła Wielka, 2. UKS SPS 

Wola, 3. GKS Krupiński Suszec, 4. GKS Pniówek 74 
Pawłowice

Wyróżnieni zawodnicy: Ksawery Skorupka (LKS 
Wisła Wielka), Stanisław Rokowski (UKS SPS Wola), 
Remigiusz Liszka (GKS Krupiński Suszec), Stanisław 
Krosny (GKS Pniówek 74 Pawłowice)

Wśród orlików (roczniki 2012-2013) dominowali 
gracze dwóch klubów – pszczyńskiej Iskry i Junior 
Football Frydek. Obie drużyny zdominowały swo-
ich przeciwników, mając po pierwszych dwóch me-
czach bilans bramkowy 13-1 (Iskra) i 12-1 (Frydek). 
O wszystkim decydowało więc ostatnie spotkanie, 
w którym Junior Football objął prowadzenie, ale 
pszczynianie doprowadzili do wyrównania i to oni 

ostatecznie mogli się cieszyć z tytułu mistrzowskiego. 
Wcześniej, w meczu którym decydował o trzecim 
miejscu, również padł remis, ale UKS SPS Wola le-
gitymował się lepszym bilansem bramkowym od 
Znicza Jankowice.

Kategoria orliki 
Klasyfikacja: 1. MKS Iskra Pszczyna, 2. Junior Fo-

otball Frydek, 3. UKS SPS Wola, 4. LKS Znicz Jankowice
Król strzelców: Mikołaj Szwedo (MKS Iskra 

Pszczyna)
Najlepszy bramkarz: Maksymilian Chroszcz 

(MKS Iskra Pszczyna)
Najlepszy zawodnik: Maciej Wysocki (Junior 

Football Frydek)
Wyróżnienie: Nataniel Michura (UKS SPS Wola)

Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się 
w kategorii młodzików (2010-2011). W pierwszym 
meczu GKS Pniówek 74 Pawłowice pokonał 1-0 LKS 
Goczałkowice, ale jak się później okazało, to mecz 
LKS Mizerów - UKS SPS Wola zadecydował o tytule 
mistrzowskim. Mizerowianie wygrali 2-0, chwilę po-
tem w takim samym stosunku wygrali z Pniówkiem, 
i mieli w dwóch meczach 6 punktów. Mogli sobie 
pozwolić na porażkę w spotkaniu z Goczałkowicami, 
bowiem ostatni mecz UKS SPS - Pniówek decydo-
wał już tylko o drugim miejscu (przy równej liczbie 
punktów decydował wynik bezpośredniego starcia). 
Wolanie nadspodziewanie łatwo wygrali 5-2 i to oni 
uplasowali się tuż za Mizerowem.

Kategoria młodziki
Klasyfikacja: 1. LKS Mizerów, 2. UKS SPS 

Wola, 3. GKS Pniówek 74 Pawłowice, 4. LKS 
Goczałkowice-Zdrój

Król strzelców: Wiktor Twardziak (UKS SPS Wola)
Najlepszy bramkarz: Maciej Piątek (GKS Pnió-

wek 74 Pawłowice)
Najlepszy zawodnik: Konrad Borowski (LKS 

Mizerów)
Skład zwycięzców: Cezary Borowski, Maciej 

Gondzik, Filip Gaża, Igor Kiecok, Konrad Borowski, 
Igor Piksa, Patryk Karkula, Adrian Chodura, Sebastian 
Pikuła, Szymon Kawka, Nikodem Drzyżdżok, Kamil 
Baraniak. Trener – Jacek Sławacki.

W sumie w mistrzostwach w trzech katego-
riach wiekowych wzięło udział 319 zawodników 
i zawodniczek, którzy reprezentowali 38 drużyn 
z 18 klubów i szkółek piłkarskich działających na te-
renie powiatu pszczyńskiego. W tegorocznej edy-
cji, podobnie jak przed rokiem, jeden klub mógł 
wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii, 
a w eliminacjach mogło wziąć udział maksymalnie 
16 zespołów.

Po zakończeniu rywalizacji w każdej kategorii 
odbywała się ceremonia dekoracji drużyn i zawod-
ników. Puchary, dyplomy, medale, a także zestawy 
piłek dla wszystkich finalistów wręczali wicestarosta 
pszczyński Damian Cieszewski, dyrektor Powiatowe-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Stieber oraz 
przedstawiciel Firmy „Ziobro S.C.” Jan Kurczyna. Po-
nadto najlepsi zawodnicy odebrali statuetki i bony 
na zakup sprzętu sportowego.

Organizatorem 14. Klubowych Mistrzostw 
Powiatu Pszczyńskiego w Futsalu był Powiatowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, a głównym 
sponsorem Firma "Ziobro S.C.". Patronat honorowy 
objęła starosta Barbara Bandoła.

KPP Pszczyna
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Stypendyści sportowi w gminie
Amatorów i wielbicieli sportu wśród młodzieży 

naszej gminy nie brakuje. Najlepiej świadczy o tym 
wykaz uczniów, którzy za swoje osiągnięcia w różnych 
dziedzinach współzawodnictwa sportowego zostaną 
wyróżnieni stypendiami i nagrodami. Nagrody zostaną 
wręczone na hali sportowej w Suszcu w marcu.

Wśród najlepszych znaleźli się:
Za osiągnięcia w piłce nożnej: Mateusz 

Grzechnik (nagroda + stypendium).
Za osiągnięcia w piłce siatkowej: Kacper Król (na-

groda + stypendium), Mariusz Połyński (stypendium).
Za osiągnięcia w futsalu: Paweł Mura (nagroda 

+ stypendium).
Za osiągnięcia w pływaniu: Miłosz Pietrzak 

(nagroda + stypendium).
Za osiągnięcia w modelarstwie (modele 

szybowców): Franciszek Krwaczyk (nagroda + 

stypendium).
Za osiągnięcia w kolarstwie: Igor Górka (na-

groda + stypendium), Bartosz Łyżwa (nagroda + 
stypendium), Jakub Jankowski (nagroda + stypen-
dium), Judyta Wloka (nagroda + stypendium), Agata 
Sekta (nagroda + stypendium), Łukasz Rutkowski 
(nagroda + stypendium), Mateusz Manowski (sty-
pendium). Gratulujemy!

Oprac. MP

- 3 medale srebrne – Julia Dąbrowska, Agata 
Sekta, Bartosz Łyżwa oraz Dawid Szulik

- 2 medale brązowe – Franciszek Kocur, Łucja 
Szramowska.

W Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich młod-
si kolarze ze szkółki kolarskiej w Kobielicach zdobyli 
6 medali:

- 2 medale złote – Agata Sekta, Bartosz Łyżwa,
- 2 medale srebrne – Agata Sekta, Bartosz Łyżwa,
- 2 medale brązowe – Dawid Szulik, Lena 

Ruszkiewicz.
W Mistrzostwach Śląska zdobyli aż 22 medale:
- 9 medali złotych,
- 7 medali srebrnych,
- 6 medali brązowych.

- Gratulujemy wszystkim zawodnikom – tym 
najmniejszym systematyczności oraz sumienności, 
a tym starszym sukcesów oraz wytrwałości w trudnych 
chwilach – mówią władze klubu. 

- Pamiętajcie! Sukces oparty jest na ciężkiej 
i żmudnej pracy, ale smakuje bosko. Dziękujemy za ki-
bicowanie podczas zawodów, rodzicom za wsparcie 
logistyczne, sponsorom oraz włodarzom za wsparcie 
finansowe. Dziękujemy nowym trenerom Rafałowi 
i Wojtkowi, że zgodzili się na współpracę.

Gratulujemy sukcesów, życzymy kolejnego 
wspaniałego sezonu i czekamy na więcej! 

Oprac. MP

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) utwo-

rzymy 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 wi-
zytami 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 robo-
czych będzie dostępna na Państwa koncie elektro-
nicznym 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 nu-
mer 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, wy-
stawionej po 1.12.2021 r. Można go rozpoznać po tym, 
że ostatnie 6 cyfr rachunku jest Państwa numerem kon-
trahenta, którym posługujecie się Państwo w kontak-
tach z PGK sp. z o.o.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za dostar-
czoną wodę/ścieki WYŁĄCZNIE na indywidualny ra-
chunek bankowy widniejący na Pana/Pani fakturze.

PGK Suszec
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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  

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC / KWIECIEŃ 2022

Wójt Gminy Suszec
informuje

o wywieszeniu w dniu 14.02.2022r. na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń pełnej treści wykazu 
obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży 
w trybie przetargu, położoną przy ul. Pszczyńskiej, 
nr 1280/119 obręb Radostowice, przeznaczoną 
pod tereny łąk i pastwisk. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec – tel. (032) 4493073 lub w Internecie 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

Wójt Gminy Suszec
informuje

o wywieszeniu w dniu 22.02.2022r. na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń pełnej treści wykazu 
obejmującego nieruchomości przeznaczone do 
dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargu, 
położone w Mizerowie i Kryrach, przeznaczone 
do rolniczego użytkowania. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec – tel. (032)4493073 lub w Internecie 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

Szukasz pomysłu 
na prezent? 

Jeśli szukasz pomysłu na ciekawy prezent, to 
zachęcamy do zakupu vouchera do wykorzystania 
na ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu: zajęć, Kulturalnych Wypraw, koncertów, 
występów kabaretowych. 

Voucher w różnych kwotach można wykupić 
w sekretariacie GOK. Na wykorzystanie go jest dwa-
naście miesięcy od daty zakupu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej GOK:

www.kulturasuszec.pl/voucher i w sekretaria-
cie GOK: 32 212 44 91 wew. 23.

(azm)

Aktualny wykaz punktów sprzedaży NOWIN:

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

To obowiązek - złóż deklarację do CEEB
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/zarządca 

budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW, jest zobowiązany złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB). Deklaracja zawiera takie informacje, 
jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub 
zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, 
w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie 
i rodzaju zamontowanych i eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wyko-
rzystywanych w nich paliwach; numer telefonu 
właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres 
e-mail (opcjonalnie). 

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spa-
lania paliw, które zostało uruchomione przed 
1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 mie-
sięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uru-
chomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy 
złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Deklarację będzie można złożyć w formie 
elektronicznej, czyli przez internet na stronie 
www.ceeb.gov.pl. Do złożenia deklaracji elektro-
nicznej trzeba posiadać profil zaufany albo podpis 

S.C. Zielonka Suszec, ul. św. Jana 37
Piekarnia Kumor Suszec, ul. Szkolna 96
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu Suszec, 
ul. Ogrodowa 22 
F.H. Tommy Suszec, ul. Baranowicka 3
A.G. Łakota Bisam Suszec, ul. Pszczyńska 95
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Geisler 
Rudziczka, ul. Woszczycka 18
Sklep Wielobranżowy Wojtas Krystyna Kryry, 
ul.  Nierad 3
Sklep Wielobranżowy Rozmus Józef Mizerów, 
ul. Lipki 2

elektroniczny. Deklarację będzie można złożyć 
również w formie papierowej we właściwym dla 
miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub 
listownie. Wzór deklaracji w formie papierowej 
znajduje się na www.gunb.gov.pl/strona/cen-
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Celem zbierania informacji o budynkach jest 
stworzenie kompletnej bazy danych, na podsta-
wie której gmina będzie mogła kreować politykę 
walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej 
bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków) jest poprawa jakości powietrza 
– likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń 
– emisji substancji powodujących smog. Dla 
obywateli zostaną uruchomione usługi, które 
przyczynią się do poprawy stanu technicznego 
budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. za-
mówienie przeglądu kominiarskiego czy inwen-
taryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo 
wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła 
o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego, która odpowiada za bazę 
CEEB – www.gunb.gov.pl.

UG Suszec

Delikatesy Centrum Mizerów, ul. Wyzwolenia 256
Sklep Marysieńka Sosna Eugeniusz Mizerów, 
ul. Mleczna 8
Sklep Bisam Radostowice, ul. Ks. Popiełuszki 1
Gminna Biblioteka Publiczna W Suszcu, Filia 
w Radostowicach Radostowice, ul. Dworcowa 56
D e l i k a t e s y  C e n t r u m  R a d o s t o w i c e , 
ul. Pszczyńska 186
Piekarnia Vito Radostowice, ul. Pszczyńska 200
Sk lep Spoż y wcz y u S ekty  Kobiel ice, 
ul. Spacerowa 5

Konkurs na Kartkę 
Wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza dzieci 
i młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie 
na Kartkę Wielkanocną. Zgłoszenia indywidualne, przez 
szkołę, czy placówkę pozaszkolną można przesyłać od 
28.02-25.03.2022 r. Inspiracją do wykonania prac mogą 
być stroje ludowe, hafty, wycinanki i inne wyroby rękodzie-
ła artystycznego. Mamy nadzieję, że projektowanie kart 
wielkanocnych sprawi dzieciom i młodzieży wiele radości, 
pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz 
przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w regulaminie 
lub kontaktując się z GOK w Suszcu.

GOK Suszec
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Panu Szymonowi Sekcie, Przewodniczącemu Rady Gminy,
Pani Renacie Ławniczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. A. Mickiewicza w Kobielicach
oraz Ich Rodzinom i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu odejścia do Domu Pana ukochanego Syna

Śp. Jakuba Sekty

Ś. P.

składają:
Wójt Gminy Suszec, Radni Gminy Suszec, Dyrektor GOK
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Czas na kontrolę „kopciuchów” 
Do wymiany kopciucha powinna nas skłonić 

nie tylko groźba kary finansowej. Walka ze smo-
giem ma także wymiar moralny. Nie wolno nam 
niszczyć zdrowia, życia innych. Obecnie nasze 
wsie, wskutek nieodpowiedniego postępowania 
wielu mieszkańców, zaniedbań od lat, stają się 
miejscami, gdzie zamiast odetchnąć i oddychać 
pełną piersią świeżym powietrzem, narażamy się 
wręcz na zatrucie. 

Świeże powietrze na wsi to iluzja!
Przepisy antysmogowe narzucają na wszystkich 

mieszkańców terminy wymiany starych źródeł cie-
pła centralnego ogrzewania na nowe. Od tych dat 
nie ma odwołania. Zadaniem gminy jest kontrola 
wypełniania przez swoich mieszkańców tego obo-
wiązku. Kontrole się rozpoczęły i obejmują swoim 
zakresem, jakie urządzenia grzewcze są wykorzysty-
wane do ogrzewania budynków, jakie stosowane są 
paliwa oraz zastany stan gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, wykluczający proceder spalania 
odpadów. 

Oby kontrole te nie musiały kończyć się postę-
powaniami karnymi.

Terminy wymiany kotłów na infografice obok.
Wójt Marian Pawlas

Dodatek osłonowy z GOPS-u
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Susz-

cu informuje, że od stycznia 2022 r. można składać 
wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element 
rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z za-
proponowanymi przepisami będzie on przysługiwał 
gospodarstwu domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospo-
darstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. 

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 
1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osło-
nowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzy-
ma 400/500 zł** przy założeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600/750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł/1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 

1150 zł/ 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższenie kwoty dofinansowania jest 
uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwo-
ta dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane 
do  centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).1)

1) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków każdy właściciel lub zarządca budynku 
ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym 
źródle ciepła w budynkach.

W przypadku dodatku osłonowego obowią-
zywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. 
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć 
wniosek do 31 października 2022 roku. 

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym sta-
nowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko 
jednego gospodarstwa domowego. W przypad-
ku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 
dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przy-
znawany jest wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifi-

kowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytel-
nione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1, 43-267 
Suszec, od poniedziałku do piątka godzinach od 7:30 
do 15:00.

GOPS Suszec



Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim mieszkańcom 
wielu łask Bożych, miłości, która będzie wypełniać Wasze serca 
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia planów w życiu osobistym. 
Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi w Was wiarę i ufność. 
Wesołego Alleluja!

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

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

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


