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W tym roku nasz region świętuje ważną rocznicę. 
Mija 100 lat od powrotu Górnego Śląska do Polski. Część 
ziem, które wróciły do Polski w wyniku plebiscytu i III Po-
wstania Śląskiego w 2021 r., faktycznie zostały przejęte 
przez polskie państwo dopiero rok później, w czerwcu 
1922 roku. 

Dzięki walkom naszych przodków, 100 lat temu 
częścią Polski stały się m.in. Katowice, Świętochłowice, 

Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tar-
nowskie Góry i Pszczyna. Uroczystość powitania Wojska 
Polskiego odbyła się 20 czerwca. Z kolei 16 lipca 1922 roku 
odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia Gór-
nego Śląska z Polską przez symboliczne przejęcie ziemi 
śląskiej przez rząd RP. Podpisano wówczas Akt Objęcia 
Górnego Śląska przez Polskę. 

Więcej można przeczytać na str. 2.

100. rocznica przyłączenia Śląska
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100. rocznica powrotu Śląska do Polski

Dziś już nie ma „albo-albo”

W tym roku przypada setna rocznica przyłą-
czenia Górnego Śląska do Polski. Szczególna to 
chwila w historii naszego regionu. 16 lipca 1922 
roku, po niemal 600 latach, część Górnego Śląska 
powróciła do Polski. 

Wraz z końcem I wojny światowej, w listopadzie 
1918 roku, po 123 latach zaborów na mapy Europy 
powróciła Rzeczpospolita Polska. Jednym z postano-
wień traktatu wersalskiego była decyzja o zorganizo-
waniu na Górnym Śląsku plebiscytu, na podstawie 
którego rozstrzygnięta zostałaby kwestia przyna-
leżności państwowej Górnego Śląska. Zanim jednak 
ogłoszono plebiscyt, doszło do dwóch powstań ślą-
skich – w 1919 i 1920 r. Pierwsze wybuchło w sierp-
niu 1919 r., w reakcji na terror i represje niemieckie, 
zakończyło się jednak klęską i powstańcy schronić się 
musieli na terenie Polski. Rok później miało miejsce 
drugie powstanie śląskie, którego głównym celem 
było usunięcie z obszaru plebiscytowego niemiec-
kich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mie-
szanej policji polsko-niemieckiej, opartej na zasadzie 
parytetu. Powstanie to zakończyło się sukcesem, jako 
jedna z jedynie czterech udanych polskich insurekcji. 

Plebiscyt ostatecznie przeprowadzony został 21 
marca 1921 roku. Wprowadzone do zasad plebiscytu 
dopuszczenie do głosu także osób, które wcześniej 
wyemigrowały ze Śląska, choć w założeniu miało za-
pewnić Polakom większą liczbę głosów, podziałało 
przeciwnie: strona niemiecka ściągnęła blisko 200 
tys. emigrantów dawniej zamieszkujących te tereny 
i ok. 90% emigrantów głosowało za przynależnością 
Górnego Śląska do Niemiec. W efekcie tylko 40,3% 
ludności uprawnionej do głosowania opowiedzia-

O wojnie w Polsce, Europie od wielu lat mó-
wimy w tonie wielkiej powagi i grozy, sprawiając, 
że słowo to przestało już dla większości cokolwiek 
znaczyć, stało się słowem, którym można się beztro-
sko posługiwać. Nie przyjmowano do wiadomości, 
że naszym światem zaczyna coraz to mocniej rządzić 
nienawiść. Pod koniec XX wieku, w latach 80-tych, 
90-tych, świat uwierzył w koniec historii, rozumianej 
jako ciąg konfliktów i nieszczęść, w magię postępu, 
demokrację i nieustanny wzrost gospodarczy. Wiel-
ki pogłębiający się kryzys ekonomiczny w począt-
kach XX wieku nic nie zmienił w sposobie myślenia. 
Po kryzysie w 2008 roku napięcie ciągle rosło, ale 
wszyscy nadal byli upojeni religią konsumpcjo-
nizmu na kredyt. Skutkiem tego kolejna dekada 
to pandemia, a obecnie okrutna wojna u naszych 
wschodnich granic, a totalitarne demony sięgają 
naszego kraju, całej cywilizacji, suwerenności po-
szczególnych państw.

Ponadto staliśmy się, i dalej ten proces postę-
puje, a dotyczy to szczególnie większości społe-
czeństw tzw. „cywilizacji zachodniej”, wspólnotą 
bez żadnej tożsamości, nie czując granic wolności, 
nie tylko tych w sensie terytorialnym, ale ludzkim, 
moralnym, etycznym. Wszystkie nasze zachowa-
nia i ruchy były i są tylko i wyłącznie nastawione 
na zaspokojenie fizycznych, cielesnych potrzeb ży-
ciowych, przy pogłębiających się nierównościach 
społecznych w świecie. Ponadto rzadko długi okres 
w historii Europy bez wojny, okres pokoju te zacho-
wania utrwalił. Staliśmy się tłustymi kotami, coraz to 
bardziej leniwymi, uważającymi, że obecne status 
quo jest nam dane na zawsze. Pokolenie, które do-
świadczyło tragizmu II wojny światowej odeszło, ale 
ostrzegało. Kto by się tym przejmował.

Wojna dla większości obecnych Europejczyków 
– pokolenia wychowanego w pokoju – dotychczas 
kojarzyła się z grą komputerową, a nie czymś real-
nym. Dlatego gdy dziś w pobliżu naszych granic 

ło się za Polską. Obie strony konfliktu od początku 
przygotowywały się do reakcji w razie niekorzystnych 
dla nich wyników plebiscytu. Kiedy Międzynarodo-
wa Komisja Rządowo-Plebiscytowa ogłosiła swoje 
propozycje podziału Górnego Śląska, zdecydowanie 
niekorzystne dla Polaków, wzburzenie zwolenników 
przyłączenia do Polski było ogromne. Na znak pro-
testu Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska 
zintensyfikowała przygotowania powstańcze i, mimo 
braku zgody Ministerstwa Spraw Wojskowych II RP, 
w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku rozpoczęły się walki. 
Kierował nimi Wojciech Korfanty, wieloletni działacz 
narodowy i polityczny na Śląsku. Szybkość ataku ślą-
skiego POW zaskoczyła przeciwnika, co pozwoliło 
zająć powstańcom znaczną część terenu plebiscyto-
wego. Zwolennicy przynależności do Niemiec podjęli 
jednak kontrofensywę i walki rozgorzały na dobre. 

W takiej sytuacji ani władze II RP, ani władze 
Niemiec nie mogły już dłużej udawać, że są jedy-
nie neutralnymi stronami, i razem z mocarstwami 
alianckimi doprowadziły do rozejmu i w toku rozmów 
wytyczenia nowej linii granicznej, ostatecznie dużo 
bardziej korzystnej dla Polski niż wyniki plebiscytu. 
Decyzją Konferencji Ambasadorów w Paryżu z 20 
października 1921 roku II RP otrzymała 30% tery-
torium Górnego Śląska, ale z 46% ludności i zde-
cydowaną większością obiektów przemysłowych. 
W Polsce znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, 
Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, 
Tarnowskie Góry i Pszczyna. 15 czerwca 1922 roku 
Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy Polski 
i Niemiec, że w ciągu miesiąca powinny objąć przy-
znane im terytoria Górnego Śląska.

Przejmowanie kolejnych terenów dokonywa-

zaczęły w rzeczywistości wybuchać niszczycielskie 
pociski, wielu uzmysłowiło sobie wreszcie, że to nie 
tylko nasi ojcowie, poprzednicy wzniecali wojny, 
lecz one są wpisane w historię i dotyczą również nas. 
Niestety to, co się obecnie dzieje, te dramatyczne 
wydarzenia w świecie, są odzwierciedleniem całe-
go spektrum naszego postępowania w ostatnich 
latach. Od dłuższego czasu sami na nie ciężko pra-
cowaliśmy i to wszyscy Europejczycy oraz cała tzw. 
cywilizacja zachodnia.

Miarą wszechmocy w tzw. „cywilizacji zachod-
niej” stał się bowiem człowiek z pełnym brzuchem, 
bez odpowiedzialności przed kimkolwiek. Wskutek 
tego nie ma dziś praktycznie dziedziny życia, a w hi-
storii ludzkości nigdy nie nawarstwiło się praktycz-
nie tyle nierozwiązywalnych problemów, z którymi 
przychodzi się mierzyć dzisiejszemu światu, żeby 
z optymizmem można było patrzeć w przyszłość. 
Do nikogo nie dociera, że przyczyną nadchodzących 
dramatów i tego, który się rozgrywa na wschodniej 
granicy, jest nasz nieokiełznany konsumpcjonizm. 
Drastyczne braki surowców, braki czystej wody, 
zdegradowane środowisko, ocieplenie klimatu itd. 
to fakty.

Jesteśmy wskutek naszego stylu życia, jako 
ludzkość, dotknięci głębokim kryzysem ekologicz-
nym, ekonomicznym, klimatycznym, duchowym, 
wojennym. Można by tak wymieniać w nieskończo-
ność. Nawet wielkie dobro, jakim są nowe techno-
logie, komputeryzacja i inne nowinki okazują się, 
że zamiast nam służyć, stają się w coraz to większym 
stopniu przyczyną naszego zagubienia, uzależnie-
nia. Jesteśmy zakładnikami wielkich korporacji, 
określonej grupy ludzi, zaczynamy tracić kontrolę 
nad rzeczywistością.

W związku z tym w takim świecie, w którym 
obecnie żyjemy, nawet najbliższa przyszłość nie 
tylko przestała być znana, ale coraz to większej 
grupie ludzi, i to nie bez przyczyny, zaczyna się 

ne było w kilku etapach. 19 czerwca na katowic-
kim rynku odbyła się parada wchodzących w skład 
wojsk alianckich oddziałów francuskich i ich wymarsz 
z Katowic, zorganizowana na okoliczność podpisa-
nia aktu polsko-francuskiego o przejęciu powiatu 
katowickiego. 

Uroczystość powitania Wojska Polskiego odbyła 
się 20 czerwca. Polskie oddziały powitały na moście 
w Szopienicach tłumy ludzi, wśród nich wojewoda 
śląski Józef Rymer i działacz narodowy i dyktator 
III powstania śląskiego Wojciech Korfanty. Oddziały 
polskiej kawalerii pod wodzą gen. Stanisława Szep-
tyckiego przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do 
rynku w Katowicach, przechodząc po drodze przez 
ustawione i udekorowane bramy triumfalne.

Uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Pol-
ską przez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez 
rząd RP odbyła się w Katowicach 16 lipca 1922 roku. 
Podpisano wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska 
przez Polskę. Późniejsza, sierpniowa wizyta na Gór-
nym Śląsku naczelnika państwa, marszałka Józefa 
Piłsudskiego, rozpoczęła kolejny okres państwowości 
polskiej w części Górnego Śląska. We wrześniu odbyły 
się wybory do Sejmu Śląskiego, którego funkcjono-
wanie w ramach autonomii śląskiej zagwarantowała 
ustawa konstytucyjna. Autonomiczne woj. śląskie 
z Sejmem Śląskim i Skarbem Śląskim stanowiło nie-
odłączną część Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie 
przejściowym – do 1937 roku – obowiązywały tam 
prawa gwarantowane ludności polskiej i niemieckiej 
na całym Górnym Śląsku przez polsko-niemiecką 
konwencję genewską z 15 maja 1922 roku. 

Oprac. MP
Źródło: Muzeum Historii Polski www.muzhp.pl

kojarzyć z brakiem jakiejkolwiek nadziei. Obecny 
chaos, a wszystko wskazuje na to, że będzie narastał, 
bo nic nie wskazuje, aby ludzkość wróciła na tory 
rozumnego rozwoju, by się opamiętała, uprawnia 
do wyciągania takich wniosków. Tysiące, miliony 
ludzi niepewnych jutra lub uciekając przed tyrana-
mi, ruszyło w drogę. Wszyscy czujemy, że cywiliza-
cja społeczeństwa konsumpcyjnego, hedonizmu, 
neoliberalizmu jest nie do utrzymania, ale nikt nie 
wie, jak ten węzeł gordyjski rozwiązać. Stąd wojny.

Bez powrotu do dobra znanego w starych re-
ligiach i kulturach nie będzie praktycznie możliwe 
wrócenie do równowagi. Wszędzie, gdzie się dało, 
Europa starała się odciąć od starych korzeni, co 
powoduje, że w przyszłość dążymy niczym ślepcy, 
niewidomi. Trapiący cywilizację zachodnią kryzys 
ma charakter generacyjny. Będzie to tragizm poko-
lenia wychowanego w pokoju, upojonego w kon-
sumpcjonizmie, a przez to skazanego przez historię 
na zagładę. Szkoda, że ta głupota obecnego pokole-
nia dotknie najmocniej tych najsłabszych i obecne 
dzieci, najmłodszych. Niestety czas tłustych kotów 
się kończy, rodzi się nowa rzeczywistość, inny Nowy 
Świat, o wiele trudniejszy niż obecny. Aby droga 
do tego nowego ładu, Nowego Świata, nie została 
usiana kolejnymi dramatami ofiar wojen. Począ-
tek tej drogi, patrząc na Ukrainę, jest dramatyczny. 
Okrucieństwa, mordy dzieci, matek, starszych itd., 
masowa migracja to dramat, którego od dłuższe-
go czasu doświadcza wiele narodów w odległych 
rejonach świata, a dziś dotyczy naszych sąsiadów.

Pesymizm rodzi się stąd, że Europa w ostatnim 
stuleciu, patrząc realnie, mając do wyboru wojnę lub 
hańbę, z podziwu godną konsekwencją wybierała 
hańbę. Tak też jest obecnie w przypadku obecnej 
tragedii, jaka rozgrywa się u naszych sąsiadów. Tej 
wojnie można było zapobiec. Dotychczasowe dzia-
łania i to wspólne wszystkich krajów UE, dotychczas 
niestety tylko jej wybuchowi sprzyjały. Zerwanie 
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wszelkiej współpracy z Rosją, ale i innymi reżimami, 
powinno było nastąpić przynajmniej trzy dekady 
wcześniej. To samo dotyczy nieodpowiedzialne-
go przeniesienia produkcji prawie wszystkiego do 
krajów azjatyckich, w tym do Chin. Obecnie pomi-
mo sankcji i dramatycznej sytuacji oraz mordów 
na Ukrainie ropa i gaz dalej płyną na Zachód, a kasa 
do Moskwy. A to niedobrze wróży. Blokada musi do-
tyczyć wszystkiego niezależnie od tego jak to będzie 
nas mocno bolało. Najgorsze jest to, że model go-
spodarczy, forsowany przez „cywilizację zachodnią”, 
będzie wymagał nadal importu wielu surowców, 
a te gdy nie popłyną z Rosji to będą zakupywane 
w krajach antydemokratycznych powiązanych z reżi-
mem rosyjskim.

To, że tzw. „pieriestrojka” w latach 90-tych od-
była się bez użycia oręża wojennego, zawdzięczamy 
tylko kompletnemu upadkowi gospodarki socjali-
stycznej, w tym bankructwu wszechmocnego wtedy 
Związku Radzieckiego. Oni po prostu musieli się 
poddać. Jednak ugodowa taktyka wobec dyktato-
rów, szczególnie Rosji i Chin – w tym czasie i póź-
niej – rozwinięcie z nimi szerokich powiązań gospo-
darczych, dostarczanie nowoczesnych technologii 
doprowadziło do dozbrojenia się ich i zwiększenia 
apetytów na więcej, na utracone w latach 90-tych 
strefy wpływów. Romans na linii Paryż – Berlin – 
Bruksela, nie mówiąc o USA, szczególnie w stosunku 
do Rosji i Chin nabierał charakteru wręcz platonicz-
nego. Skutki tego dziś są opłakane i będą ciążyć 
na dalszej przyszłości kolejnych pokoleń nie tylko 
cywilizacji zachodniej, ale wielu innych narodów. 
Dyktatorzy nabrali siły, strasząc wręcz cywilizację 
zachodnią, gdy nie uzna ich racji bronią jądrową. 
W pewnej chwili można stracić wszystko, na co się 
pracowało całe życie, świat pogrążyć w rozpaczy, 
doprowadzić do ruiny.

To spowodowało, że tak naprawdę to obec-
nie Europa jest mocno osłabiona, wręcz bezsilna 
wobec toczących się wydarzeń i to ona również 
poniesie znaczne koszty obecnej sytuacji. Wszelkie 
obecnie wprowadzane sankcje na Rosję są mocno 
opóźnione. A i trzeba pamiętać, że zawsze każ-
de takie działania mają charakter oddziaływania 
dwustronnego. Rosnące i aspirujące do potęgi 
światowej Chiny tylko zacierają ręce, czekając 
aż Rosja i Europa wzajemnie się wykrwawią. Je-
steśmy bowiem bardzo mocno w Europie zależni 
od surowców energetycznych z Rosji oraz towarów 
z Chin i innych totalitarnych krajów. Nie sposób nie 
wspomnieć, co równie bardzo ważne, jak mocno 
nasze i zachodnie firmy są uzależnione od pracow-
ników z Ukrainy i innych krajów. Bez pracowników 
z Ukrainy i z innych nacji gospodarka europejska, 
a i polska ucierpią bardzo mocno. To też będzie 
skutek obecnej wojny, i to poważny.

Jedynie bardzo wyraźne obniżenie stopy życio-
wej Europejczyków w dłuższym okresie, zaciśnięcie 
pasa i to mocne, a wątpliwe, aby była na to zgoda 

w sytych społeczeństwach, pozwoli uratować to, 
co odzyskano w latach 90-tych, co wypracowano 
przez ostatnie 50 lat i z nadzieją patrzeć w naszą 
przyszłość. Inaczej Rosjanie znów wrócą przynaj-
mniej pod Berlin, a może jeszcze gorzej, Chińczy-
cy uzyskają nad nami pełną zależność. Reżimowe 
rządy we wszystkich krajach się umocnią. To tylko 
kwestia czasu, gdy się nie obudzimy. Europa i cały 
tzw. „świat zachodni” potrzebuje jedności i głębo-
kich przemian. Wolność bywa bolesna. Przekonało 
się o tym wielu Polaków w latach 90-tych, którzy 
z dnia na dzień stracili pracę i źródło utrzymania. 
Dotyczyło to szczególnie pracowników PGR-ów. 
Jednak te bardzo bolesne reformy pozwoliły się 
nam dźwignąć z upadku. Dziś nie będzie inaczej 
w Europie. Bez boleści nic się zmieni, powrotu do 
snów nie ma. Nadszedł czas „zimy”.

Ponadto nawet największe pieniądze na zbro-
jenia nie pomogą „Zachodowi” dopóki nie prze-
zwycięży swojej niemocy. Aby bronić tych „war-
tości”, które tak mocno lansujemy, trzeba być 
przygotowanym nawet na „śmierć”, a tej gotowości 
w społeczeństwach wychowanych w kulcie dobro-
bytu nie ma. Rzadko długi okres pokoju w Euro-
pie, bez wojny spowodował, że wyrosły pokolenia, 
które znają wojnę tylko z filmu. Dodatkowo utrata 
męstwa Zachodu to poważna oznaka końca tej 
cywilizacji. Oby nie pozostały tylko ustępstwa, 
odwlekania i zdrady.

Trzeba sobie również zdawać sprawę, że to de-
mokratyczne kraje cywilizowanego Zachodu, ich ar-
mie toczyły w ostatnim 50-leciu krwawe wojny poza 
swoimi terytoriami, aby utrwalić swoje strefy wpły-
wów, aby móc pomnażać swój dobrobyt ich kosz-
tem, ograbiać biedniejsze narody. Syria, Irak, tam 
się lała niedawno i dalej się leje krew, jak i w wielu 
innych krajach. Wojny rozpoczęły tam państwa 
zwące się demokratycznymi i pozostawiły obecnie 
tamtejszych ludzi na pastwę losu. Złego słowa nikt 
nie powie o dyktatorach z Arabii Saudyjskiej, bo in-
teresy przeważają nad choćby krztą moralności, 
etyki. Współpraca z dyktatorami, wzajemne relacje 
z Europejczykami są wręcz na przyjacielskiej stopie. 
Z tego też trzeba się będzie wycofać, gdy chcemy 
się przeciwstawić obecnej przemocy. 

Wycofanie się z zakupu surowców z Rosji, bez 
głębokiego ograniczenia ich zużycia przez naszą 
cywilizację, spowoduje konieczność ich zakupu 
i wspomaganie innych równie totalitarnych kra-
jów jak Rosja, bo one generalnie w takich krajach 
zalegają. Świat dalej będzie brnął na dno.

Wojna w Wietnamie była równie brutalna 
i straszliwie krwawa, pochłaniając nie mniej ofiar niż 
II wojna światowa. Nie dziwmy się, że dziś wschodni 
dyktatorzy postępują tak, a nie inaczej, zarzucając 
nam grzechy z przeszłości, a i obecne. Co gorsze 
w świecie zachodnim populistów wśród szerokich 
gremiów i ludzi oraz polityków popierających Putina 
i zgadzających się na wprowadzanie standardów 

rodem z Rosji nie brakuje. Jest ich pokaźna ilość, 
a radykalne nastroje przebijają się po całym spek-
trum zachodnich społeczeństw. Coraz mniej jest 
tych, którzy są zainteresowani obecnym status quo. 
Przykład Brexitu, a i nastroje we Francji czy innych 
państwach, nie nastrajają optymistycznie.

Coraz to wyraźniej nie tylko da się odczuć, ale 
i doświadczamy, że w tej naszej wspólnej Europie 
coraz to więcej zajmujemy się sobą i tylko sobą, 
bo taka jest natura konsumpcji i kapitalizmu. Można 
wręcz stwierdzić, że każdy sobie rzepkę skrobie, 
a wizja suwerennych państw staje się iluzją. Teo-
ria jest piękna, ale w praktyce to fikcja. Świątynia 
konsumpcji, jak pokazują wydarzenia, upada, a to 
będzie prowadzić do jeszcze większego chaosu 
i konfliktów.

Mamy ostatnio bardzo prosty przykład, wręcz 
banalny, z naszego podwórka, kopalnię Turów. Roz-
wiązanie prostego sporu pomiędzy sąsiadami wręcz 
weszło na ścieżkę wojenną. Ten i inne przykłady, jak 
Brexit, pokazują nam, że ta wizja Europy, którą sobie 
wyobrażaliśmy, znów może być źródłem konfliktów, 
wojen, bo dziś na pewno nie jest już symbolem so-
lidarności. Ponadto spada jej efektywność wobec 
obecnych wyzwań świata azjatyckiego, a zbyt wielu 
traci nadzieję na lepszą przyszłość. W wielu obsza-
rach widać nieudolność, egoizm, rozdział. Państwa 
silniejsze cywilizacji zachodniej chcą mieć monopol 
na wszystko, na decyzje, które będą użytecznie im 
służyły. Oby gangsterskie procedery Rosji stały się 
przyczyną przebudzenia i budowania solidarnie 
przyszłości, zwarcia szyków.

Musiało minąć wiele godzin, dni, aby świat 
zachodni zdał sobie w końcu sprawę, jak brutal-
na jest wojna na Ukrainie i czym to grozi. Dotarcie 
Rosjan do Atlantyku po odniesieniu zwycięstwa 
może wcale nie musi być iluzją. To nasze pieniądze 
za gaz, węgiel, ropę przyczyniły się do uzbrojenia 
pod zęby naszego wschodniego sąsiada, przyczyniły 
się do utrwalenia despotycznej władzy. A nie ma nic 
gorszego niż rządy autokratów, despotów. Może 
dni Putina i jego otoczenia są policzone, ale kolejni 
następcy wcale nie muszą być lepsi, tym bardziej, 
gdy będziemy ich wspierać kolejnymi miliardami 
za ropę i gaz, a nawet węgiel. Tylko utrzymanie 
drastycznych sankcji w stosunku do Rosji i innych 
totalitarnych reżimów, co nas będzie także bardzo 
drogo kosztować, bez wyłamania się jakiegokolwiek 
kraju, może pozwolić nam mieć nadzieję na dającą 
się przewidzieć przyszłość. Bezpieczeństwo i nasza 
przyszłość nie mogą być uzależnione od szalejących 
cen nośników energii. Dziś już nie ma „albo”–„albo”. 
Będziemy „my” albo „oni” – despoci. Inaczej nasz 
demokratyczny świat przejdzie do historii. Cała cy-
wilizacja światowa przeżywa kryzys, więc zarzewia 
wojny będą na wszystkich czyhały za rogatkami. 
Oby kolejna wojna, przemoc, krew nie dotknęła 
po raz kolejny naszego kraju.

Wójt Marian Pawlas

Inwestycje w gminie
W ciągu roku wykonywane są kolejne inwestycje 

w poszczególnych sołectwach. 

Inwestycje i roboty drogowe
Spośród inwestycji i robót drogowych war-

to wymienić wciąż trwające remonty cząstkowe 
dróg gminnych, wykonywane przez firmę MARBUD 
z Orzesza. W ostatnim czasie uzyskano także informację 
o zakwalifikowaniu wniosku Gminy o dofinansowa-
nie trzeciego etapu budowy oświetlenia zasilanego 
energią odnawialną. W gminie pojawią się więc kolejne 
lampy. W kwietniu zakończyła się także przebudowa 
ul. Topolowej w Kobielicach, mająca na celu zmianę 
organizacji ruchu w rejonie stawu przylegającego do 
drogi. 1 kwietnia zakończyły się prace związane z prze-
budową rowu odprowadzającego wodę z rejonu ulic 
Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce. 

W przypadku kolejnych zaplanowanych inwestycji wiele 
jest na etapie wyboru wykonawców prac projektowych. 

Inwestycje kubaturowe
Przy nowym PSZOK-u trwają kolejne prace. 

Obecnie trwa budowa przyłącza wodociągowego do 
obiektu, dokończono ogrodzenie terenu, zamówiono 
kontenery do składowania odpadów biologicznych 
i niebezpiecznych, skonfigurowano i uruchomiono 
wagę samochodową, rozpoczęto roboty bitumiczne. 

W Rudziczce przy ZSP trwa dobudowa sal lek-
cyjnych. Wykonano już wykopy fundamentowe oraz 
wylaną warstwę chudego betonu pod fundamenty. 
Trwają prace związane z przebudową kanalizacji 
sanitarnej.

W Suszcu wybrano wykonawcę rozbudowy 
remizy OSP. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Faro” 

Franciszek Oczadło z Orzesza na kwotę 1.990.037,79 zł. 
8 kwietnia, po wcześniejszym podpisaniu umowy, prze-
kazano teren budowy wykonawcy.

W Kobielicach trwa termomodernizacja bu-
dynku szkoły. Obecnie zakończono zakres wymiany 
stolarki i ślusarki otworowej. Prace mają zakończyć 
się do 24 maja.

W Rudziczce i Suszcu doposażane są place za-
baw i centra rozrywki. W Rudziczce zamontowano 
domek ze zjeżdżalnią, a w Suszcu na powstającym 
placu zabaw przy ul. Okrężnej, pojawiły się urządze-
nia fitness oraz górka wspinaczkowa.

W Rudziczce wybrano wykonawcę termomoder-
nizacji remizo-świetlicy. Najlepszą ofertę przedstawi-
ła firma „SOL INWESTYCJE” sp. z o.o. z Tych na kwotę 
853.139,49 zł. Umowa ma zostać podpisana 4 maja.

Oprac. Monika Panfil
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Rejon Ulica - selektywna zbiórka

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

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

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

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

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

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

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

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

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

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

Mizerów 2 Boczna, Lipki, Nadrzeczna

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

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

Rejon Ulica - odpady zmieszane / bio / popiół 

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworc owa, Jemiołowa, Jesionowa, 
Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, 
Solaris, Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

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

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

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

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

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

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

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

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

Posesje o utrunio- 
nym dojeździe

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

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywo-

zu odpadów zmieszanych, bioodpadów z zabudo-
wy jednorodzinnej dotyczący miesięcy od maja do 
sierpnia 2022 r. 

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 
rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. 

Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się 
w pojemnikach.

 Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które 
będą wystawione przed posesję w miejscu umoż-
liwiającym dojazd śmieciarki (samochód cięża-
rowy).

Selektywna zbiórka

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień

Radostowice 1 9 7 7 5

Radostowice 2 9 7 7 5

Kobielice 1 9 7 7 5

Kobielice 2 10 8 8 8

Suszec 1 10 8 8 8

Suszec 2 10 8 8 8

Suszec 3 11 9 11 9

Suszec 4 11 9 11 9

Kryry 12 10 12 10

Mizerów 1 12 10 12 10

Mizerów 2 13 13 13 11

Rudziczka 1 13 13 13 11

Rudziczka 2 13 13 13 11

Odpady zmieszane / bioodpady Gabaryty

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień

ZM BIO ZM BIO ZM BIO ZM BIO

Radostowice 1 2 2; 16; 30 6 13; 27 4 11; 25 1 8; 22 4 maja

Radostowice 2 5 4; 17; 31 3 14; 28 8 12; 26 5 9; 23 10 maja

Kobielice 1 5 4; 17; 31 3 14; 28 8 12; 26 5 9; 23 10 maja

Kobielice 2 9 5; 18 13 1; 15; 29 11 13; 27 8 10; 24 11 maja

Suszec 1 9 5; 18 13 1; 15; 29 11 13; 27 8 10; 24 11 maja

Suszec 2 12 6; 19 10 2; 17; 30 15 14; 28 12 11; 25 17 maja

Suszec 3 16 9; 23 20 6; 20 18 4; 18 22 1; 16; 29 18 maja

Kryry 19 10; 24 18 7; 21 22 5; 19 20 2; 17; 30 24 maja

Mizerów 23 11; 25 27 8; 22 25 6; 20 29 3; 18; 31 25 maja

Rudziczka 26 12; 26 24 9; 23 29 7; 21 26 4; 19 30 maja

Posesje o utrunio- 
nym dojeździe

16 zgodnie 
z rejonem 13 zgodnie 

z rejonem 11 zgodnie 
z rejonem 8 zgodnie 

z rejonem 4 maja

ZM - odpady zmieszane, BIO – bioodpady

UWAGA! ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 6.00 rano.
Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stolarki budowlanej, 

opon i innego zbędnego sprzętu domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła, papy, wełny mineralnej, eternitu itp. PSZOK

Środki z programu na klimatyzację i windę
W styczniu tego roku rozstrzygnięto konkurs 

dla gmin w ramach Narodowego Programu Szcze-
pień. Gmina Suszec w całym powiecie pszczyń-
skim uplasowała się na III miejscu. Wynik ten oznaczał 
przyznanie nagrody w wysokości 250.000,00 zł. 

Konkurs miał promować akcję szczepień prze-
ciw COVID-19. Zwycięskie gminy otrzymały środki 

finansowe na przeciwdziałanie COVID-19. W konkur-
sie „Rosnąca Odporność” premiowane zostały gminy, 
które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszcze-
pienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia 
a 31 października 2021 r.

Kwotę 250.000,00 zł postanowiono przezna-
czyć na wymianę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku 

Kultury oraz budowę windy w Urzędzie Gminy. 
Dzięki tym funduszom sala zyskała proce-

sjonalny system klimatyzowania, a w Urzędzie 
niebawem pojawi się winda, umożliwiająca ła-
twiejszy dostęp do biur znajdujących się na piętrze 
budynku.

Oprac. MP
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CEEB: Mało czasu na złożenie wniosku!

Uchwała antysmogowa już działa!

Zmiany w zasadach gospodarki odpadami komunalnymi

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele 
i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać 
online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, 
za pośrednictwem urzędu gminy.

Celem stworzenia CEEB – Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków jest – poprawa jakości po-
wietrza, poprzez likwidację ich głównej przyczyny, 
tj. emisji substancji powodujących smog. 

Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB 
będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę 
starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, 
gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich 

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

Podmioty posiadające instalacje dostarczające 

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne z terenu zabudowy jednorodzinnej – będą 
odbierane 1 raz w miesiącu;

- Popiół bezpośrednio z nieruchomości (z ku-
błów) będzie odbierany wyłącznie w okresie od paź-
dziernika do kwietnia.

 
ZMIANY W ZASADACH PRZYJMOWANIA ODPA-

DÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) położonym w Suszcu 
przy ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974).

Wprowadzono nowe limity przyjmowanych 
odpadów komunalnych:

 - odpady stanowiące części roślin pochodzą-
cych z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i par-
ków będą zbierane odrębnie od innych bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w ilości do 30 kg 
miesięcznie na jedną osobę zamieszkałą na nieru-
chomości, na której zostały wytworzone;

- zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon 

programów finansowania wymiany pieców.
Jako narzędzie dla organów administracji cen-

tralnej i samorządowej, będzie stanowił podstawę 
realizacji polityki niskoemisyjnej oraz bazę danych, 
na podstawie której gmina będzie mogła wniosko-
wać o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Terminy:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, urucho-

mionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 
14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

- deklaracje dotyczące źródeł ciepła urucho-
mionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 
30 czerwca 2022 r.

Gmina Suszec

ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) 
powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku 
kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie, na podstawie 
obliczonego wieku, sklasyfikować piec do odpowiedniej 
grupy wiekowe. 

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla 
tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

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

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

- wymiana do 31.12.2025 r., gdy wiek kotła jest 

rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu /
domu;

- odpady budowlane i rozbiórkowe z ogranicze-
niem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu 
/domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zo-
stały wytworzone;

- popiół będzie przyjmowany w miesiącach od 
maja do września.

Pozostałe odpady komunalne są przyjmo-
wane w PSZOK na dotychczasowych zasadach.

Przypomina się wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom, iż w związku z koniecznością szcze-
gółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów 
komunalnych dostarczanych do PSZOK-u, wprowa-
dzony został obowiązek:

- wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu 
odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK 
(w przypadku dostarczania odpadów przez właści-
ciela nieruchomości)

poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
- wymiana do 31.12.2027 r., gdy kocioł jest klasy 

3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło 

lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośni-
ka (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, 
piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wy-
magania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 
24.04.2015. do 31.12.2022 r., chyba że, instalacja:

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

emisji pyłu.
UG Suszec

lub
- 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 oświadczenia 
lub upoważnienia, pracownik obsługujący PSZOK 
odmówi przyjęcia odpadów.

Regulamin korzystania z PSZOK-u oraz druk 
oświadczenia lub upoważnienia są dostępne 
w PSZOK-u oraz na stronie internetowej www.suszec.
pl w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych 
na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wytwo-
rzonych w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej i rolniczej.

 Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Apel - odbiór bioodpadów
W związku ze zgłaszanymi reklamacjami zauwa-

ża się, że w trakcie odbioru odpadów komunalnych, 
a zwłaszcza bioodpadów, zdarzają się uszkodzenia 
pojemników do gromadzenia odpadów. Z uzyskanej 
informacji od firmy odbierającej bioodpady, tj. EKO 
z Rybnika, wynika, że przyczyną uszkadzania tych 
pojemników jest ich nadmierne przeciążenie. Niejed-
nokrotnie w trakcie odbioru bioodpadów samochód 
opróżniający te odpady nie potrafi udźwignąć napeł-
nionego pojemnika, gdyż zbyt duży ciężar zawartości 
pojemnika na to nie pozwala. Z uwagi na powyższe 
zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców, ażeby prowadzić prawidłową segregację 
bioodpadów i nie przeładowywać tych pojemników.

UG Suszec

Stodoła z Kryr zostanie odrestaurowana
W skansenie w Pszczynie zostanie odrestaurowana 

ośmioboczna stodoła z Kryr. Stanie się to w ramach 
projektu „Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce za-
chowania lokalnej tradycji i kultury”.

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej to ważne miej-
sce na mapie turystycznej Pszczyny i Górnego Śląska. 
Gromadzenie i prezentacja zbiorów z zakresu historii 
ziemi pszczyńskiej, kultury materialnej i niematerialnej 
regionu, to najważniejsza część naszej działalności. Trzon 
skansenu stanowią obiekty drewniane, które wymagają 
szczególnej troski. Mając na uwadze wartość historyczną 
i etnograficzną budynków, Agencja Rozwoju i Promocji 
Ziemi Pszczyńskiej aplikuje o środki na konserwację tych-
że obiektów. W 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Beskidy na realizację projektu: „Stodoła 

ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej 
tradycji i kultury”. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z czeskim miastem Pascov. Całkowite wydatki kwalifiko-
walne dla całego mikroprojektu wynoszą: 35 285,21 EUR, 
z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego po-
krywa 29 992,42 EUR, środki z budżetu Państwa to kwota: 
1 764,26 EUR, a wkład własny wynosi: 3 528,53 EUR.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone pra-
ce konserwatorskie pokrycia dachowego zabytkowej 
osiemnastowiecznej stodoły z Kryr, która jest jednym 
z cenniejszych naszych obiektów. Jest to przykład bu-
dowli wielobocznej, typowej dla ziemi pszczyńskiej. 
Tego typu stodoły należały do bardziej majętnych go-
spodarzy. Ma archaiczną konstrukcję wieńcową, a dach 
oparty jest na poziomej belce wspartej dwoma piono-
wymi słupami (tzw. sochy), dzięki czemu nie obciąża 
ścian stodoły. Ściany boczne postawione są skośnie do 
ścian frontowych i składają się z trzech przęseł. 

Projekt zakłada także wymianę oświetlenia ze-
wnętrznego i wewnętrznego stodoły, dzięki czemu 
zwiększy się atrakcyjność zabytkowego obiektu. Po-
nadto pracom konserwatorskim zostanie poddany 
karawan pogrzebowy, wyjątkowy, rzadko spotykany 
eksponat, który prezentowany jest na stałej wystawie 
pojazdów konnych w stodole ośmiobocznej. 

Ważnym założeniem projektu jest wymiana do-
świadczeń partnerów projektu, Polski i Czech, w zakre-
sie konserwacji zabytkowych obiektów drewnianych, 
która zaplanowana jest podczas jesiennej konferencji 
pod tym samym tytułem. Przygotowana zostanie także 
fotograficzna wystawa czasowa we wnętrzach stodoły 
pt. „Historia zabytkowej XVIII-wiecznej stodoły”, przed-
stawiająca archiwalne zdjęcia obiektu.

Jak informują zarządcy skansenu, realizacja pro-
jektu zakończy się 31 grudnia 2022 r. 

Źródło: www.skansen.pszczyna.pl
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Od 1 maja 2022 r. nowe ceny za wodę i ścieki
Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Suszcu na prze-
łomie roku 2020 i 2021 r. 
opracowało nowe taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na ko-
lejne trzy lata, w oparciu 
o  z n o w e l i z o w a n ą 
w grudniu 2017 r. ustawę 
o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Po procesie weryfikacji oraz 
dokonaniu dokładnej analizy wniosku taryfowego oraz 
po jego pozytywnej ocenie, taryfy zostały zatwierdzo-
ne w dniu 12 kwietnia 2021 r. decyzją Dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Gli-
wicach, który zgodnie z w/w ustawą pełni rolę regula-
tora. Wcześniej taryfy były zatwierdzane uchwałą Rady 
Gminy Suszec. Nowe taryfy, podobnie jak poprzednie, 

zostały opracowane na trzy lata tj. na trzy okresy dwu-
nastomiesięczne. W każdym z tych okresów obowiązują 
inne ceny. 30 kwietnia br. zakończył się I okres obowią-
zywania taryfy. Natomiast 1 maja 2022 r. rozpoczął się 
kolejny dwunastomiesięczny okres obowiązywania ta-
ryfy. Poniżej prezentujemy obowiązujące nowe stawki 
za wodę i ścieki.

 Skalkulowane przy uwzględnieniu kosztów gospo-
darki wodno-ściekowej (podstawę obliczeń stanowiły 
koszty okresu grudzień 2019 – listopad 2020 r.) stawki 
taryfowe obowiązujące od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. 
tj. w okresie od 13 ÷ 24 miesiąca obowiązywania taryfy 
przedstawiają w tabeli nr 1. 

Podobnie jak to ma miejsce obecnie właściciele 
nieruchomości, przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, 
a posiadających własne ujęcie wody (studnia) będą mo-
gli skorzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia, 
celem rozliczania odprowadzonych ścieków do kanaliza-
cji sanitarnej, zamiast rozliczenia ryczałtowego. Oczywi-
ście decyzja o przejściu na taki system należy do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wo-
dociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., jak 

i posiadania własnego ujęcia wody, ilość ścieków odpro-
wadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako suma 
wskazań wodomierzy na przyłączu wodociągowym, 
jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiadania wy-
łącznie własnego ujęcia wody, będzie to ilość wskazana 
przez wodomierz na tym ujęciu. W przypadku podjęcia 
decyzji o chęci zabudowy takiego wodomierza, należy 
zwrócić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków tech-
nicznych jego zabudowy. W przypadku zaistnienia 
możliwości zabudowy tego wodomierza, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
zabezpieczenia odpowiedniego bezpiecznego miejsca 
jego zabudowy (np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki 
instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zaku-
pu wodomierza, jego wbudowania w przygotowane 
miejsce oraz jego plombowanie, a także późniejszą 
legalizację.

W przypadku posiadania własnego ujęcia wody 
i jednocześnie posiadania przyłącza kanalizacyjnego do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, istnieje obowiązek 
zgłoszenia posiadania takiego ujęcia wody w Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu 
w celu ustalenia sposobu rozliczania się za odprowa-
dzane ścieki (opomiarowanie lub ryczałt). Odprowa-
dzanie ścieków do przyłącza bez zgłoszenia posiadania 
własnego ujęcia wody jest zabronione, a w stosunku do 
osób, u których zostaną stwierdzone tego typu praktyki, 
zostaną wyciągnięte konsekwencje (kary finansowe).

Rada Gminy Suszec na sesji w dniu 28 kwietnia br. 
uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków K1 w wysokości 
netto 2,50 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 2,70 zł (w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, do 
30 kwietnia 2022 r. dopłata wynosiła netto 3,53 zł do 1 m3 
ścieków, zaś brutto 3,81 zł). Dopłatę Gmina Suszec prze-
każe Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Obniżenie wartości dopłaty z jednej strony spo-
wodowane jest dobrym wynikiem taryfy skalkulowa-
nej przez PGK Sp. z o.o., a z drugiej strony znacznym 
spadkiem dochodów budżetu gminy Suszec (likwidacja 
KWK Krupiński), co w konsekwencji prowadzi do ok. 13% 
podwyżki ceny (w zależności od ilości odprowadzonych 
przez gospodarstwo domowe ścieków).

Od 1 maja br. obwiązuje również nowa stawka 
za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczysz-
czalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2. Stawka 
ta wyniesie netto 10,92 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% 
podatkiem VAT 11,79 zł/m3. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że ścieki mogą być dowożone tylko przez 
podmioty, które posiadają odpowiednie zezwolenie 
Wójta Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem 
stosownej umowy. Jednym z podmiotów, który realizuje 
usługi wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212 42 14; 
44 88 090 lub kom. 667 602 607).

Bezprawny pobór wody lub odprowadzanie 
ścieków

Informujemy, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) 
w art. 28 przewiduje sankcje karne i pieniężne w poniżej 
opisanych sytuacjach.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę 
z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 
5000 zł. Takiej karze podlega także ten, kto uszkadza wo-
domierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczo-
ne na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub 
zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzy-
manie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 
oraz ten, kto nie dopuszcza przedstawiciela PGK Sp. z o.o. 
do wykonywania następujących czynności:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza 
głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomia-
rowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6
W1

1.

Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego 

w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

24,00 25,92 zł/2 m-ce

W2
Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) 

rozliczani na podstawie wodomierza głównego 
w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

15,21 16,43 zł/1 m-c

W3
Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozli-

czani na podstawie przeciętnych norm zużycia w 
cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,25 28,35 zł/2 m-ce

W4

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego 
w cyklu 2-miesięcznym, posiadający dodatkowy 

wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,09 28,18 zł/2 m-ce

W5

Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 

1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz 
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

17,29 18,67 zł/1 m-c

W6

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 

2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodo-
mierz do pomiaru ilości wody pobranej z własnego 

ujęcia wody

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej

26,07 28,16 zł/2 m-ce

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (w okresie od 13 do 24 mie-
siąca obowiązywania taryfy) – wzrost opłaty zmiennej do poprzedniego okresu taryfowego o 3,8%, opłata abonamentowa dla W1 bez 
zmian, dla W2 – W6 niewielki spadek opłaty

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1

1.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowa-
dzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 
2-miesięcznym

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

25,00 27,00 zł/2 m-ce

K2
Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  zwią-
zane z prowadzoną działalnością gospodarczą  

rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

12,50 13,50 zł/1 m-c

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków (w okre-
sie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy) – wzrost opłaty zmiennej do poprzedniego okresu taryfowego o 2,1%, opłata abona-
mentowa bez zmian
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Świadomi uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszcu
Uczniowie 3 klasy Szkoły Podstawowej w Suszcu 

uczestniczyli w cyklu spotkań profilaktyczno - wycho-
wawczych „Cukierki”. Realizacja programu możliwa 
była dzięki współpracy placówki z Gminną Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Obecny świat, w którym przyszło wychowywać 
się najmłodszym obywatelom, stwarza szereg nie-
bezpieczeństw i coraz to nowych zagrożeń dla ich 
rozwoju, a nawet istnienia. Dzieci, później młodzież 
funkcjonująca w trudnych sytuacjach, próbuje radzić 
sobie w różny, nie zawsze konstruktywny sposób. Jed-
ną z metod jest coraz częstsze sięganie po środki zmie-
niające świadomość i w konsekwencji prowadzące 
do uzależnienia. Do najczęstszych zaliczamy: nikoty-
nizm, alkoholizm, narkomanię, fonoholizm. W związ-
ku z powyższym koniecznym stało się poszukiwanie 
jak najskuteczniejszych metod przeciwdziałających 
tym zjawiskom. Prócz wychowania i nienagannego 
przykładu wyniesionego z domu, konieczne jest 

prowadzenie profilaktyki w szkole, co dla nauczycieli 
suszeckiej szkoły zawsze jest i będzie priorytetem. Pod-
czas realizacji programu wychowawczo - profilaktycz-
nego „Cukierki” uczniowie pozyskali wiedzę na temat 
szkodliwości środków uzależniających oraz samego 
uzależnienia. Podczas każdych zajęć dzieci rozwija-
ły umiejętność uważnego obserwowania świata nie 
tylko ze względu na jego piękno, ale i na niebezpie-
czeństwa, które mogą im zagrażać. Ważnym dla dzieci 
aspektem był temat zdrowego żywienia, co uczyło 
je odpowiedzialności i dbałości o własne zdrowie  
i samopoczucie. Nieodłącznym elementem programu 
było nazywanie, rozpoznawanie i wyrażanie swoich 
uczuć, podczas każdego spotkania uczniowie mieli 
ogromną potrzebę dzielenia się swoimi przeżycia-
mi. Udział dzieci w programie z pewnością wzmoc-
nił w nich pozytywy obraz samego siebie oraz więzi 
koleżeńskie. Ponadto program kształtował umiejęt-
ność doprowadzania działań do końca. Podczas zajęć 

uczniowie tworzyli kolejne strony książek, które na ko-
niec zostały przez nich pięknie oprawione i wystawio-
ne w szkolnej bibliotece. 

Realizatorką programu „Cukierki” w Szkole Pod-
stawowej w Suszcu jest p. Ewa Kobacka.

SP w Suszcu
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Ósmoklasiści z wizytą u starosty
Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej 

w Suszcu biorą udział w cyklu spotkań ze starostą 
powiatowym i sekretarzem Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie. Odbywają się one w ramach akcji „Piątek 
ze starostą”, podczas której uczniowie zapoznają się 
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego – jego 
funkcjami i zadaniami oraz pracą urzędników ad-
ministracji publicznej. Spotkania są bardzo cennym 
doświadczeniem, gdyż umożliwiają młodzieży posze-
rzenie wiedzy z zakresu programu wiedzy o społe-
czeństwie oraz doradztwa zawodowego. Pozwalają 
również uzyskać informacje o tym, co i w jaki sposób 
można załatwić w urzędzie starostwa powiatowego.

18 marca w pszczyńskim starostwie gościli ucznio-
wie klasy 8 a wraz z nauczycielkami. Barbara Bandoła 
starosta pszczyński i sekretarz powiatu Szymon Sekta 
opowiedzieli młodzieży o zadaniach, którymi zajmu-
je się Powiat Pszczyński. Młodzi mieszkańcy powiatu 
pszczyńskiego mieli okazję zobaczyć przy pracy naj-
ważniejsze wydziały starostwa. Oprac. MP

zainstalowanych  przy punktach czerpalnych i doko-
nania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań 
i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń 
posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadza-
nych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych 
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o zaopatrzenie 

w wodę lub odprowadzanie ścieków tak stanowi. 
Natomiast ten, kto bez uprzedniego zawarcia 

umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 
10 000 zł.

Takiej karze podlega także ten, kto:
1. wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz 

wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej;
2. wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpady stałe, które mogą powodować zmniej-

szenie przepustowości przewodów kanalizacyj-
nych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 

wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, 
włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrob-
nionym;

2) odpady płynne niemieszające się z wodą, 
a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bi-
tumicznych, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe;

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, 
a w szczególności benzyny, nafty, oleje opałowe, kar-
bid, trójnitrotoluen;

4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności 
mocne kwasy i zasady, formaliny, siarczki, cyjanki oraz 
roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczegól-
ności gnojówkę, gnojowicę, obornik, ścieki z kiszonek;

6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustro-
je pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby 
zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których 

zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materia-

łem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
W razie skazania za wykroczenie lub przestęp-

stwo, o których mowa wyżej, sąd może orzec nawiązkę 
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
nego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym 
nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wo-
dociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

PGK Suszec

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1

1.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowa-
dzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 
2-miesięcznym

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 10,09 10,90 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

25,00 27,00 zł/2 m-ce

K2

Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  zwią-
zane z prowadzoną działalnością gospodarczą  

rozliczani w cyklu 
1-miesięcznym

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3

Stawka opłaty abona-
mentowej

12,50 13,50 zł/1 m-c

Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy odbiorów K1 
wynoszącą netto 2,50 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu miesięcy obowiązywania nowej taryfy tj. od 13 do 24 miesiąca)
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Porady psychologiczne
Coraz częściej potrzebujemy pomocy i porady 

specjalisty. W naszej gazecie rozpoczynamy cykl po-
rad przygotowanych przez Ewę Żmudę – psycholo-
ga i psychoterapeutkę, absolwentkę Uniwersytetu 
Śląskiego na kierunku psychologia, na specjalności 
psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia 
i jakości życia. Specjalizację psychoterapia poznaw-
czo-behawioralna uzyskała na Uniwersytecie SWPS 
w Katowicach. Od kilku lat prowadzi swój gabinet. 
Więcej informacji na: www.psychoterapiazmuda.pl

Terapia – od czego zacząć?
Odbierając telefony od pacjentów zainteresowa-

nych spotkaniem konsultacyjnym lub rozpoczęciem 
terapii, często odpowiadam na pytania, czym się róż-
ni psycholog od psychoterapeuty. Dla wielu osób jest 
to ten sam zawód. Oczywiście wiele łączy te dwie 
profesje, warto jednak poznać choć kilka szczegółów, 
które je różnią, dzięki czemu lepiej i łatwiej będzie 
można odnaleźć się w ofercie usług psychologicz-
nych dostępnej np. w branży prywatnej.

Psycholog a psychoterapeuta
Psycholog to osoba, która ukończyła magister-

skie studia na kierunku psychologia. Jest to specjali-
sta, który może prowadzić konsultacje psychologicz-
ne, udzielać wsparcia psychologicznego, prowadzi 
również poradnictwo psychologiczne i będzie do-
skonałą osobą, która wysłucha pacjenta. Mając inny 
punkt widzenia, być może podzieli się swoimi spo-
strzeżeniami, które okażą się pomocne. Nie jest jed-
nak przeszkolony do prowadzenia terapii zaburzeń 
i chorób psychicznych. Jest wiele specjalizacji w za-
kresie psychologii, co sprawia, że fachowiec w tym 
zawodzie bardzo dobrze zna się na swojej „działce” 
i można liczyć na jego profesjonalną wiedzę i kompe-
tencje. Przykładem będzie psycholog kliniczny, zaj-
mujący się pacjentami psychiatrycznymi i diagnozą 
lub np. psycholog dziecięcy, który poszerzył swoją 
wiedzę o specjalne potrzeby dzieci i młodzieży. Spo-
tkamy się również z psychologiem sportu, psycholo-
giem biznesu czy psychologiem sądowym. Wszystkie 
te osoby będą posiadały bardzo specyficzną wiedzę, 
dotyczącą potrzeb i pracy z osobami, dla których 
dedykowana jest ich specjalizacja.

Psychoterapeuta nie jest tym samym, co psycho-
log. Psychoterapeuta będzie to osoba, która ukończy-
ła studia na kierunku psychologia, pedagogika lub 
studia medyczne (np. zdarzają się psychoterapeuci 
psychiatrzy), która dodatkowo ukończyła kilkuletnie 
szkolenie w szkole psychoterapii. Jest to specjalista, 
który, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, potrafi 
prowadzić proces terapeutyczny dopasowany do 
diagnozy pacjenta. Założeniem tego procesu jest 
leczenie zaburzeń i chorób psychicznych. Oczywi-
ście psychoterapia nie jest jedyną metodą leczenia. 
Badania wskazują, że największą skuteczność wyka-
zuje połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Przyj-
mowanie leków, w połączeniu z regularną terapią, 
znacznie zwiększa szanse na całkowite zredukowanie 
objawów przykrych dla pacjenta. Psychoterapeuta 
będący jednocześnie psychologiem, może oczywi-
ście wykonywać wspomniane wcześniej czynności 
psychologa, ale posiada dodatkową wiedzę po-
trzebną do prowadzenia terapii. Sytuacja idealna 
jest wtedy, gdy psychoterapeuta posiada certyfikat 
(np. certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej lub innego) oraz swoją 
pracę poddaje regularnej superwizji. Posiadanie 
superwizora jest gwarancją, że praca terapeuty jest 
poddawana kontroli fachowca o większej wiedzy, 
doświadczeniu oraz po dodatkowym przeszkole-
niu a także, że psychoterapeuta ma swoje wspar-
cie zewnętrzne, kogoś, kto może doradzić, udzielić 
wskazówek do pracy z pacjentem, co często bywa 
bardzo pomocne. To trochę tak, jakby się miało dwie 
pary oczu, uszu i dwa rozumy, które wspólnie robią 

wszystko, by pomóc pacjentowi w jego problemie.
Jest jeszcze dodatkowy czynnik, który może 

sprawić, że praca z terapeutą będzie lepsza, a mia-
nowicie jego miejsce zatrudnienia. Nie będzie to 
warunek bycia dobrym i profesjonalnym terapeu-
tą, ale z punktu widzenia pacjenta może okazać się 
znacznym ułatwieniem. Niektórzy terapeuci pracują 
w swego rodzaju centrach terapii. Jest to miejsce, 
które zrzesza kilku lub nawet kilkunastu psychotera-
peutów, dodatkowo można tam znaleźć psychiatrę, 
czasem pedagoga, behawiorystę, logopedę i inne 
osoby wykonujące bardzo specjalistyczne zawody 
pomocowe. Centra psychoterapii będą przeróżne, 
nie każde łączy w sobie te same usługi, ale bywają 
miejsca, w których można kompleksowo uzyskać 
pomoc. Począwszy od wizyty u psychiatry, który 
pomoże dobrać leki, poprzez terapeutę prowadzą-
cego sesje indywidualne, przez grupy terapeutyczne, 
na terapii dla dzieci skończywszy. Tak jak wspomnia-
łam, zarówno w centrum terapii, jak i w gabinecie 
jednego psychoterapeuty można znaleźć profesjo-
nalną pomoc i wsparcie. Ważne, by znaleźć miejsce 
zgodne z naszymi potrzebami.

I tu pojawia się ważne pytanie dotyczące nurtu 
psychoterapeutycznego. W Polsce jest wiele nurtów 
oferujących terapię, oto kilka z nich: psychoterapia 
poznawczo-behawioralna, psychoterapia psycho-
dynamiczna, psychoterapia psychoanalityczna, 
psychoterapia Gestalt, psychoterapia systemowa, 
psychoterapia integracyjna. Każdy z tych nurtów 
oferuje pomoc pacjentom, jednak każdy z nich jest 
inny. Poszukując właściwego dla siebie nurtu, war-
to w rozmowie telefonicznej z terapeutą otwarcie 
spytać, czy zajmuje się takimi trudnościami, czy pra-
cuje z tego typu zaburzeniem, czy to dobry wybór. 
Wiem, że w takiej chwili może pojawić się obawa, 
że człowiek po drugiej stronie powie, że jego nurt 
jest dobry na wszystko, bo, jak można się domyślić, 
dla niego to szansa zarobienia pieniędzy, ale proszę 
mi uwierzyć – psychoterapeuci obecnie nie narzekają 
na brak pacjentów, mogą szczerze odpowiedzieć, nie 
bojąc się o utratę zarobku.

Wspomnę jeszcze o różnicy między psycho-
terapeutą a psychiatrą, gdyż często spotykam się 
z niedomówieniami w tym temacie. Psychiatra to 
lekarz. Ukończył studia medyczne i wybrał specja-
lizację z psychiatrii. Jest uprawniony do zalecania 
pacjentom leków – ma prawo wystawić receptę oraz 
zwolnienie lekarskie. Od psychiatry można dostać 
L4, od psychoterapeuty nie. To ważna informacja, 
ponieważ pacjenci często myślą, że skoro zaczynają 
psychoterapię – leczenie swojego zaburzenia – to 
mogą dostać zwolnienie. Otóż mogą, ale w tym celu 
muszą udać się do lekarza.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę 
u psychologa/psychoterapeuty?

Nie trzeba wielkich przygotowań. Ważne, by 
idąc na pierwsze spotkanie z np. terapeutą, mieć 
chociaż ogólny zarys tego, co chce się powiedzieć. 
Ja zwykle pytam moich pacjentów o to, co ich spro-
wadza, co sprawiło, że do mnie zadzwonili. Ta opo-
wieść, odpowiedź na tego typu pytania, nie musi 
być chronologiczna, uporządkowana, składna i prze-
myślana co do słowa. Psycholog wie, że sprawy, któ-
re są poruszane w gabinecie, są dla osoby opowia-
dającej ważne, często trudne, związane z wieloma 
różnymi i intensywnymi emocjami. Nikt nie oczekuję 
porządku i chronologii. Chodzi o to, by spróbować 
przekazać specjaliście to, co naszym zdaniem jest 
ważne, to, czym chcieliśmy się podzielić. Są oczy-
wiście pacjenci, którzy przychodząc na pierwsze 
spotkanie mają na kartce spisane wszystko to, co 
chcą powiedzieć, wypisane w punktach. To także 
niezły pomysł, bo daje większą szanse, że opowie-
dziane zostaną wszystkie te rzeczy, o których pa-
cjent czasem myśli przez wiele miesięcy. Jeśli jednak 

taka lista spraw nie powstała, wcale nie dyskwali-
fikuje to zainteresowanego terapią, nie oznacza ze 
jest się złym pacjentem czy że marnuje czas swój 
i terapeuty. Często silne emocje powodują, że pew-
ne ważne fakty czy okoliczności zwyczajnie wypada-
ją z głowy, czasem jest tak, że spraw do omówienia 
jest tak dużo, że na niektóre brakuje czasu w ramach 
jednego spotkania. To nic straconego, na kolejnym 
można powiedzieć „jeszcze tym chcę się podzielić, 
to ważne”. To naprawdę ważne. Jeśli coś jest istotne, 
to dla terapeuty, który poznaje swojego pacjenta, 
również takie będzie.

Łzy, przekleństwa, potoczny język
W gabinecie nic, co ludzkie, nie jest mi obce. 

Wielu pacjentów płacze w czasie spotkań, wielu 
nawet nie zaczyna mówić, a już pojawiają się łzy. To 
wszystko jest normalne i całkiem zwyczajne w tej 
specyficznej sytuacji, jaką jest rozmowa z terapeutą. 
Nie trzeba przepraszać ani wstydzić się tego. To są 
nasze emocje, terapeuci też odczuwają w swoim 
życiu takie emocje jak inni, też płaczemy, trzaskamy 
drzwiami w złości i śmiejemy się do łez. Gabinet 
psychologa to bezpieczne miejsce, w którym nie 
ocenia się i nie krytykuje za emocje, które się poja-
wiają. Jeśli mowa o przeklinaniu, to każdy terapeuta 
ma tutaj swoje granice. Jeden będzie akceptował 
wulgaryzmy, a inny powie otwarcie, że prosi o nie-
używanie tego typu słownictwa. Oczywiście nie bio-
rę tutaj pod uwagę używania przekleństw bezpo-
średnio w kierunku terapeuty – to niedopuszczalne, 
miejmy do siebie wzajemny szacunek. Ale czasem, 
gdy pacjenci mówią o swoich doświadczeniach, 
te wulgarne zwroty są efektem ich silnych emocji, 
to ludzka reakcja. Czasem właśnie użyte przekleń-
stwo pokazuje specjaliście, w którym momencie 
opowieści pacjent realnie odczuwa silną emocję, 
to pewna wskazówka.

Mówiąc o potocznym języku mam na myśli 
naszą codzienną mowę, taką zwyczajną, swobod-
ną, bez sztucznej sztywności czy poprawności. Ze 
strony psychologa również nie trzeba spodziewać 
się języka niezrozumiałego, fachowego, medycz-
nego. On go oczywiście zna, ale nie ma na celu za-
wstydzenia pacjenta, tylko sprawną komunikację, 
zrozumiałą dla obu stron, również dla kogoś, kto nie 
posługuje się fachowym żargonem. Jeśli pacjent 
na co dzień wypowiada się używając gwary, np. 
po śląsku, warto by upewnił się, że terapeuta zna 
tę gwarę i rozumie, co chce mu się przekazać. Jeśli 
nie, może warto spróbować porozmawiać z nieco 
ograniczonym użyciem gwary, a terapeuta w razie 
braku zrozumienia zwyczajnie o tym powie i po-
prosi o inne słownictwo. Ważne, by każda strona 
zrozumiała tę drugą.

Kiedy iść na terapię?
Nie ma gotowej, uniwersalnej dla każdego od-

powiedzi na to pytanie. Jeden pacjent zdecyduje się 
na terapię, gdy doświadcza objawów przez miesiąc, 
inny przez pół roku, a są osoby, które przychodzą 
po pomoc po kilkunastu latach przykrych doświad-
czeń związanych z objawami. Są osoby, które podej-
mują współpracę z terapeutą, bo czują dyskomfort 
emocjonalny, chcą się rozwijać, zrobić coś dla siebie, 
a są tacy, których na terapię kieruje psychiatra. Żaden 
z tych pacjentów nie jest ani lepszy ani gorszy. Naj-
ważniejsze, że ma motywację i potrzebę, by przyjść 
i porozmawiać, że zwyczajnie tego chce. Osoby, któ-
re przychodzą, bo ktoś im kazał, postawił warunek, 
zmusił, zwykle przychodzą tylko raz lub kilka razy, 
a później znikają, współpraca się kończy, bo to nie 
pacjent chciał pomocy, tylko ktoś z jego otoczenia. 
Do terapii nie można nikogo zmusić.

Trudna sytuacja z dostępnością specjalistów
Niestety obecnie bardzo trudno znaleźć 
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psychoterapeutę czy psychologa, który ma „wolne 
terminy”. Gabinety dostępne dla pacjentów w ra-
mach finansowania z NFZ są przepełnione, kolejki 
są bardzo długie. Stąd ogrom pacjentów decyduje 
się na współpracę z psychoterapeutą prywatnie, od-
płatnie. Jednak ilość osób chętnych do skorzystania 
z usług psychologicznych jest tak duża, że często 
spotykają się z odmową lub zwyczajnie nie udaje 
się dodzwonić do specjalisty. Namawiam z całego 
serca, by się nie zniechęcać w takiej sytuacji, szukać 
dalej, dzwonić w wiele miejsc. Jest wielu świetnych 

fachowców, z którymi można rozpocząć terapię, 
czasem potrzeba odrobinę szczęścia, by znaleźć 
wolne miejsce. Może się zdarzyć, że właśnie ktoś 
zakończył swój proces terapeutyczny lub zwyczajnie 
wypadł z terapii (zrezygnował), co daje terapeucie 
możliwość przyjęcia nowej osoby. Dlatego wytrwa-
łość w poszukiwaniach może okazać się kluczowa 
dla uzyskania pomocy.

Nie bój się prosić o pomoc
To często bariera, która uniemożliwia popra-

wę swojej jakości życia, samopoczucia, nastroju. 
„Zadzwoniłabym już dawno, ale było mi głupio, 
że sobie nie radzę” – to często słyszę od pacjen-
tów. Miesiącami męczą się z objawami, zamiast 
skonsultować się i działać. Dobrze mieć w gło-
wie myśl, że dzięki tym, którzy proszą o pomoc, 
psycholog ma za co żyć i co włożyć do garnka. 
A odwdzięczy się w pewnością całą swoją wiedzą 
i umiejętnościami, by pacjent osiągnął swój cel 
terapeutyczny.

Ewa Żmuda 

Już od pół roku działa Klub Seniora
W roku 2019 z inicjatywy pracowników Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu nawiązano 
współpracę z organizacją pozarządową – Fundacja 
OWONiN w Plewiskach, zajmującą się pomocą oso-
bom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, a także 
wsparciem opiekunów faktycznych tych osób. W wy-
niku wspólnych działań GOPS Suszec, Urzędu Gminy 
Suszec oraz Fundacji OWONiN w roku 2020 z sukcesem 
zawnioskowano o dofinansowanie realizacji projek-
tu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) – tytuł projektu „Usługi Społeczne 
w Gminie Suszec” (działanie 9.2. Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój 
usług społecznych – konkurs). 

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 
1 861 652,40 zł, z tego 1 731 336,73 zł to całkowita 
wartość dofinansowania – w tym 1 582 404,54 zł to 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Projektu realizowane są następujące 
zadania, tj: usługi opiekuńcze, którymi już od sierpnia 
2021 r. objętych jest 25 Uczestników Projektu w miejscu 
ich zamieszkania, usługa asystenta osoby niepełno-
sprawnej, która realizowana jest dla 10 osób niepełno-
sprawnych oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych 
osób niepełnosprawnych. Kolejne zadanie to właśnie 
utworzenie Klubu Seniora dla minimum 30 Uczest-
ników Projektu. Urząd Gminy w Suszcu udostępnił 
pomieszczenia w budynku przy ul. Wyzwolenia 2 (piętro 
nad Ośrodkiem Zdrowia Remedium). Z pozyskanego 
dofinansowania projektu na remont pomieszczeń 
przeznaczonych na Klub Seniora przeznaczona i wy-
korzystana została kwota 158 239,00 zł, pozostały koszt 
remontu został pokryty ze środków własnych Gminy 
Suszec. Oprócz tego ze środków unijnych w kwocie 
łącznej 83 970,00 zł wyposażono wszystkie pomiesz-
czenia Klubu Seniora. 

Swoją działalność klub rozpoczął w październi-
ku 2021 r., a w listopadzie nastąpiło jego uroczyste 
otwarcie. Od tego czasu w zajęciach stale uczestniczy 
ok. 20-25 osób. Łącznie zaś klub zrzesza 35 członków – 
i to ze wszystkich sołectw. Gminny Klub Seniora działa 
od poniedziałku do piątku przez 4 godziny – od 9.00 
do 13.00. W tym czasie odbywają się w nim rozmaite 
zajęcia. Codzienna gimnastyka, rehabilitacja, gry, za-
bawy, wspólne zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, 
zajęcia komputerowe – z tego korzystają nasi seniorzy. 
Poza tym uczestniczą w wyjściach i wyjazdach np. do 

GOK-u na „Kino z klasą”, do kina Na Starówce na pro-
jekcje filmowe oraz spektakle, do palmiarni w Gliwi-
cach. Seniorzy uwielbiają aktynie spędzać czas. Zumba, 
ćwiczenia fizjoterapeutyczne, nordic walking, a nawet 
wyjazdy na basen w Żorach pomagają utrzymać dobrą 
formę i zadbać o kondycję. Oczywiście klubowicze ćwi-
czą nie tylko ciało, ale i umysł. Pomagają w tym zadania 
pamięciowe, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszo-
we, kalambury, koło fortuny. To okazja do poprawiania 
pamięci, usprawnienia logicznego myślenia i ćwicze-
nia koncentracji. Zajęcia plastyczne z kolei doskona-
le usprawniają manualnie. Klubowicze i klubowiczki 
z zapałem wykonują przeróżne dekoracje – niektóre 
niezwykle precyzyjne – na wiele okazji, np. wielka-
nocne czy bożonarodzeniowe. Podczas zajęć w klubie 
odbywa się także wiele ciekawych spotkań. Seniorów 
odwiedza naturopata Elżbieta Dudek, która przepro-
wadziła na przykład wykład o tym, jak dbać o odpor-
ność. W marcu odbyło się także pierwsze spotkanie 
z panią psycholog. Ważną częścią klubowej rutyny są 
zajęcia kulinarne. Często na stołach pojawiają się wła-
snoręcznie przygotowane soki owocowe, warzywne, 
pyszne wypieki i zdrowe desery. Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia seniorzy uczestniczyli w kiermaszu świą-
tecznym, wspólnej wigilii, piekli ciasteczka a na Wielka-
noc – własne chlebki i babeczki, które później znalazły 
się w świątecznych koszyczkach. Nie brakuje także 
wizyt różnych gości. Dotychczas dla klubowiczów wy-
stąpili uczniowie żorskiej szkoły muzycznej, s. Edyta 
Godziek, misjonarka z Tanzanii, opowiadała o swojej 
pracy w Afryce, odbyły się także warsztaty z robienia 
palm wielkanocnych pod czujnym okiem Kamila Mu-
siolika z kwiaciarni „W Deche”. Regularnie pojawiają się 
także przedszkolaki z sąsiadującego z klubem oddziału 
przedszkolnego. Seniorzy przychodzą z kolei z rewizytą 
do dzieci, spędzając czas na wspólnym czytaniu bajek.

Społeczność Klubu Seniora jest niezwykle zgra-
na, ciepła i serdeczna. Dla nich to miejsce jest drugim 
domem – to tutaj spędzają czas, znajdując okazję do 
rozmowy i wymiany doświadczeń. To tutaj mogą liczyć 
na wsparcie i zadbać o swój rozwój. Wspólnie obchodzą 
święta i różnorakie uroczystości – Boże Narodzenie, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Wielkanoc. 
Ogromnym sukcesem okazał się Bal Karnawałowy, 
na którym stawili się prawie wszyscy członkowie klubu. 
Piękne, dopracowane stroje, szampańskie nastroje, peł-
ne zaangażowanie w organizację balu sprawiły, że wy-
darzenie to na długo pozostanie w pamięci wszystkich 

uczestników.
Seniorzy zapytani o klub są zgodni – to dla nich 

wyjątkowe miejsce. Przychodzą tutaj z chęcią, lubią 
zajęcia, mają czas na różne aktywności. Niektórzy roz-
wijają swoje zainteresowania, uczą się zupełnie nowych 
rzeczy. Nieraz okazuje się, że cztery godziny to za mało, 
żeby zrobić wszystko, co było w planach! 

- Przychodzę tu, bo mogę spędzić czas w aktywny 
i ciekawy sposób – mówi jedna z klubowiczek.

- Tutaj zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie 
– dodaje inna. 

Klub to nie tylko miejsce, w którym można spędzić 
ciekawie czas, ale przede wszystkim przestrzeń, która 
tworzy okazję do poznania drugiego człowieka. To tu-
taj tworzy się kolejna wspólnota – ludzi z podobnymi 
doświadczeniami, w podobnym wieku.

- Czasem znamy się tylko z widzenia, a tutaj możemy 
się lepiej poznać, porozmawiać, wspierać. Wymieniamy 
się doświadczeniami, informacjami, co się u nas dzieje, 
co się dzieje w naszej miejscowości. To niezwykle cenne 
– podsumowuje jedna z seniorek.

 Nad wszystkim czuwają dwie wspaniałe kobiety – 
Celina Fonferek (kierowniczka klubu) i Anna Kwaśny 
(animatorka). To one dbają o seniorów, zapewniając im 
rozrywkę i tworząc niezwykłą atmosferę tego miejsca.

- Nasza współpraca z członkami klubu układa się 
doskonale. To naprawdę zgrany zespół. Wszyscy się lubią, 
chętnie spędzają ze sobą czas i uczestniczą w różnych 
przedsięwzięciach. Słuchamy, czego oczekują i staramy 
się wyjść im naprzeciw – mówi pani Celina.

- Klub to nie szkoła, nie obowiązek, a raczej przyjem-
ność. To idealne propozycja dla tych, którzy zostają sami 
w domu i szukają sposobu na to, by pozostać aktywnymi. 
Nasi seniorzy to otwarci, ciepli ludzie, którzy są gotowi 
nieść pomoc i się wspierać – dodaje pani Ania.

Co słychać w suszeckim Klubie Seniora? Śmiech, 
radość, wesołe okrzyki, rozmowy. To dobre, potrzebne 
miejsce, chroniące przed samotnością, zapewniające 
tak potrzebny kontakt z drugim człowiekiem. Sami 
seniorzy nie mogli uwierzyć, że minęło już pół roku, 
odkąd pojawili się pierwszy raz w tym miejscu. Tyle już 
za nimi… Ale ile jeszcze przed nimi! Niech to miejsce 
zawsze wypełnia atmosfera radości, a powodów do 
śmiechu nigdy nie zabraknie.

Zarówno seniorzy jak i pracownicy GOPS Suszec 
mają nadzieję, że Klub Seniora już na stałe będzie służył 
mieszkańcom naszej gminy.

Monika Panfil
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Jarmark Wielkanocny w Suszcu

Kino letnie w Suszcu – już w tym roku!

To już tradycja, że przed świętami mieszkań-
cy Suszca i całej gminy spotykają się na jarmar-
kach. Tegoroczny Jarmark Wielkanocny odbył się 
w GOK-u w sobotę 9 kwietnia i cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

Na sali ośrodka kultury można było zaopa-
trzyć się w domowe wyroby, na przykład ciasta, 
makarony czy wędliny. Można było także zakupić 

Za Gminnym Ośrodkiem Kultury powstaje kino, 
z którego już w te wakacje będą mogli skorzystać 
nasi mieszkańcy. Projekt realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska”. Znamy szczegóły – jak będzie wyglą-
dało kino i jaka będzie jego funkcja. Jak informuje 
stowarzyszenie:

„Podstawowa funkcja obiektu to zewnętrzna 
scena – kino letnie z zadaszoną widownią mogącą 
pomieścić 45 osób, służącą do kameralnych pro-
jekcji filmowych, występów teatralnych, koncer-
tów muzycznych, czy zajęć terenowych. Obiekt 
wyposażony został w jedną scenę, która, poprzez 
dodatkową możliwość jej otwarcia na przestrzeń 
istniejącego skweru, umożliwia wielofunkcyjne jej 
użytkowanie. Poprzez otwarcie się w drugim kierun-
ku, na park, obiekt zyskuje dodatkową zewnętrzną 
scenę, stanowiącą bazę do organizacji okazyjnych 
koncertów i imprez plenerowych organizowanych 
przez gminę. Lokalizacja obiektu w bezpośrednim 
sąsiedztwie GOK-u, w znacznym stopniu poszerza 
jego możliwości kulturalne. Scena zaprojektowa-
na została jako zamykana bramami opuszczanymi 
z dwóch stron, co umożliwia jej zwrócenie w wyma-
ganym kierunku – poprzez otwarcie jednej z nich 
– do wnętrza lub na zewnątrz, jak również zabezpie-
czy przed użytkowaniem niezgodnym z przeznacze-

piękne, ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne 
oraz palmy. Organizatorzy zaprosili mieszkańców 
do wielkanocnego stołu, który został przygoto-
wany wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich. Oczywi-
ście nie zabrakło na nim najlepszych świątecznych 
przysmaków. W związku pojawieniem się w na-
szych domach wielu ukraińskich gości, w czasie 
jarmarku można było także spróbować rarytasów 
ukraińskiej kuchni.

niem w czasie, w którym obiekt nie jest użytkowany.
Obiekt został zaprojektowany w formie nowo-

czesnej zwartej, prostopadłościennej bryły z czę-
ściowym nadwieszeniem przestrzeni widowni. 
Boczne ściany widowni zostały otwarte (brak ścian 
zewnętrznych), dając wgląd do wnętrza obiektu, 
jednocześnie zdradzając jego funkcję. Aby stworzyć 
obiekt trwały, a jednocześnie charakteryzujący się 
indywidualnym wyrazem architektonicznym,obiekt 
kina letniego zaprojektowany został w technologii 
żelbetowej monolitycznej, przy zastosowaniu be-
tonu barwionego w masie w kolorze grafitowym. 
Aby elewacji nadać indywidualnego charakteru, 
do skonstruowania ścian z betonu zastosowany 
zostanie tradycyjny szalunek drewniany, uzysku-
jąc w ten sposób niepowtarzalną fakturę elewacji. 
Siedziska zadaszonej widowni zostaną wykonane 
z jasnego drewna modrzewiowego, komponując się 
z grafitowym odcieniem betonu, zmiękczając jego 
surowy wygląd. Balustrady zostały zaprojektowane 
jako pełnoszklane. W ten sposób rozwiązania mate-
riałowe konsekwentnie wpisują się wnowoczesną 
formę obiektu.”

Obok prezentujemy wizualizację obiektu, który 
już latem zostanie oddany do użytku naszych miesz-
kańców.

Oprac. MP

 Podczas jarmarku odbyły się warsztaty 
tworzenia tradycyjnych palm, a także rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny na „Kartkę Wielkanocną”. Oce-
niając tempo, w jakim ze stoisk znikały świąteczne 
specjały oraz ilości osób, które odwiedziły Jarmark, 
można śmiało stwierdzić, że nasi mieszkańcy kochają 
takie inicjatywy!

Monika Panfil
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EduPark przy GOKu już działa!
Od marca przy ośrodku kultury w Suszcu 

działa ścieżka sensoryczna. Dzięki Stowarzysze-
niu LGD „Ziemia Pszczyńska” i włodarzom gminy 
Suszec teren za ośrodkiem kultury staje się coraz 
piękniejszy. 

Obecnie można już korzystać z: plenerowej 
orkiestry, kołyski Newtona, świata iluzji i memory. 
Ważna część projektu to jego wymiar proekologiczny 
i edukacyjny. Jest on realizowany nie tylko poprzez 
część inwestycyjną, ale także poprzez opracowanie 
i wydanie materiałów promocyjnych, bazujących 

na lokalnym dziedzictwie partnerskich LGD, w formie 
zeszytów ćwiczeń, gry karcianej oraz eko-memory 
dla najmłodszych.

A to jeszcze nie wszystkie zmiany, które zadzie-
ją się w tym miejscu! Do lipca za GOK-iem powstanie 
także kino letnie, które będzie doskonałym miej-
scem integracji mieszkańców. Teren GOK-u stanie 
się dzięki temu atrakcyjną lokalizacją dla starszych 
i młodszych. 

Czekamy z niecierpliwością i już teraz zachęcamy 
do korzystania!

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

Obsada
Lena Baron, Iga Chmiel, Oliwia Gąsior, Gabriela Gąsior, Alicja Morcinek, Agata Muras, Nadia Postrożny, 
Michalina Sinka, Marta Sznapka

Reżyseria
Izabela Karwot

Na podstawie scenariusza 
Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej

Scenogra�a
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Muzyka
Mateusz Walach

Światło
Marcin Mrówczyński

„MALWINKA 
W PTASIM KRÓLEST WIE”

TEAT R  CHICHOTEK
Premiera spektaklu

5.06.2022, godz. 16:00
sala widowiskowa

Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

cena biletu: 15 zł
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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

8 czerwca 2022, godz. 10:00
„Tulipanowa gorączka”

Melodramat kostiumowy, prod. USA/Wielka Brytania,
reż. Justin Chadwick

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

KINO Z KLASĄ

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

18 maja 2022, godz. 10:00
„Zakochany Szekspir”

Komediodramat kostiumowy, prod. USA/Wielka Brytania,
reż. John Madden

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

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

Spektakl „Paskuda”
Teatr Szydełko

29.05.2022r., godz. 16:00, cena: 15 zł/os.,
sala widowiskowa GOK Suszec.

Kostiumy
Jadwiga Pławna, 
Urszula Getler, Hanna Sekuła

Światło
Radosław Bujok

Dźwięk
Sebastian Załęski

Scenografia
Aleksander Wilkus, 
Andrzej Grzesik

Grafika
Karolina Gajewska

Reżyseria
Dorota Krawczyk

Obsada
Tymoteusz Sokołowski, Jakub Ryszka, 
Jan Kubica, Mateusz Krawczyk, 
Kamil Stefaniak, Antonina Kubica,
Julia Dylich, Julia Tyborowska, 
Julia Pająk, Hanna Pisarek, Weronika Mitrenga, 
Hanna Pilśniak, Kaja Schmidt, Maja Wesołowska, 
Nikola Gawlas, Lena Węglarz, Nadia Marczak, 
Natalia Wolska, Wanessa Krajewska,
Oliwia Piątkowska, Aleksandra Tobiczek



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

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE!

Szczegóły na www: kulturasuszec.pl 

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

22 maja 2022 r.

RODZINNY

ROWEROWY
„Jezioro Paprocany”RAJD

Program rajdu:
Zbiórka przy Hali Sportowej w Suszcu 

ul. Szkolna 130A

Trasa: 
Długość trasy około 40 km.,

drogi asfaltowe i leśne. 
Przy jeziorze zaplanowano 

około 1-1,5 godzinny odpoczynek

Zalecany rower: 
Miejski, trekkingowy lub „góral”. 

W rajdzie mogą wziąć udział osoby w wieku 10+.

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

oraz na www.hala-suszec.pl

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
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Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

1.06.2022, godz. 16:00-20:00

Animacje dla dzieci / Gra Terenowa / Warsztaty

teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu



 

Termin nadsyłania prac od 13 czerwca do 26 września 2022
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

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

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

4 czerwca 2022
Godzina: 10:00

Miejsce: 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu

Rodzinne
Warsztaty 
Artystyczne

Wstęp bezpłatny
Zapisy: strefazajec.pl

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

12 maja 2022
Spektakl „Inteligenci”, Teatr Śląski w Katowicach

15 czerwca 2022
Koncert muzyki klasyczno-rozrywkowej w wykonaniu 
Grupy Dętej Blaszanej NOSPR, NOSPR w Katowicach

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.kulturasuszec.pl

Pojedź z nami na koncert lub spektakl!

KULTURALNE
WYPRAWY
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MOJE MAŁE I DUŻE 
MIKRO PODRÓŻE

Konkurs fotograficzny

Termin nadsyłania prac od 1 lipca do 30 września 2022
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

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

Kulturalne Wydobycie
nabór do 20.06.2022

Konkurs na najciekawsze
pomysły mieszkańców

i mieszkanek gminy Suszec.

Masz pomysł na społeczne
i kulturalne działania

w Twojej okolicy?
Zgłoś swój pomysł i otrzymaj

dofinansowanie!
Szczegóły na

www.kulturasuszec.pl

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

PODSUMÓWKA
ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2021/2022

sala widowiskowa GOK w Suszcu

23.06.2022r., godz. 18:00
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Konserwacja ksiąg metrykalnych z XVIII wieku

Kurs komputerowy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zapra-
sza 31 maja (wtorek) br. na spotkanie promocyj-
ne związane z konserwacją ksiąg metrykalnych 
pochodzących z naszego kościoła parafialnego 
pw. Św. Stanisława w Suszcu. 

Konserwacja 2 ksiąg, dot. chrztów i ślubów z lat 
1715-1749, możliwa stała się dzięki wystąpieniu Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z wnioskiem 
(w 2021 r.) o dofinansowanie konserwacji ww. w ramach 
udziału w ogólnopolskiego konkursie „Wspieranie działań 
archiwalnych 2021”. Dotacja ta przyznawana jest w celu 
opracowania, udostępniania oraz zabezpieczenia ma-
teriałów archiwalnych wchodzących w skład ewiden-
cjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Udało się i suszeckie księgi (obecnie z zasobu 
Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach) można 
było odnowić. Ta informacja niezmiernie nas cieszy, 
ponieważ księgi te dla nas, jako mieszkańców Suszca 
i okolicy, są ważnym źródłem do poznania historii 
oraz genealogii naszych przodków.

Naszymi gośćmi będą: dr Katarzyna Kwaśnie-
wicz oraz mgr Danuta Skrzypczyk – konserwatorki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu orga-
nizuje kolejną edycję kursu „Podstawy obsługi 
komputera”. 

Zapraszamy do udziału seniorów oraz osoby 
dorosłe. Zajęcia stacjonarne, w okresie przedwaka-
cyjnym (maj-czerwiec), 2 razy w tygodniu w godz. 
popołudniowych. Świetna okazja: w dogodnym 

zabytków na podłożu papierowym.
Ponownie zawita do nas także dr Wojciech 

Schäffer – dyrektor Archiwum Archidiecezjanego 
w Katowicach. Już wcześniej odwiedził naszą gmin-
ną książnicę, kiedy to w ramach Projektu „Cyfrowe 
korzenie” (w 2014), zainteresował naszych słuchaczy 
tematem „Księgi metrykalne jako cenne źródła do 
odtworzenia dziejów przodków”.

Nasi goście opowiedzą nam o procesie kon-
serwacji oraz na jakie problemy natrafiono i jak je 
rozwiązano. Poznamy wiele tajemniczych wyrażeń, 
nieobcych konserwatorom i znawcom historii ksią-
żek oraz budowy wiekowych dokumentów. Zain-
teresowani tematem będą też mogli dopytać, jak 
zadbać o nasze rodzinne pamiątki oraz dowiedzieć 
się z jakich źródeł korzystać, by zdobyć jak najwięcej 
informacji o naszych przodkach.

Spotkanie rozpocznie się o 18.00 i potrwa ok. 2 
godziny. Oczywiście – wstęp wolny, ale bardzo prosi-
my o kontakt i zgłoszenie chęci uczestnictwa (telefo-
nicznie: 32/4488692 lub e-mailowo: gbp@suszec.pl).

G. Folek

miejscu – w bibliotece, nieodpłatnie. Warto sko-
rzystać. 

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie 10 
chętnych osób. Zapisy przyjmowane są w biblio-
tece, telefonicznie (32/4488692) oraz e-mailowo: 
gbp@suszec.pl.

G.Folek

NUMER 3 (320)

Dzień Książki dla Dzieci
Dopiero co zniesiono obostrzenia, w tym noszenie 

maseczek, a tu wiosna, Wielkanoc i… Międzynarodowy 
Dzień Książki Dziecięcej (ustanowiony w 1967 r., a obcho-
dzony corocznie 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri-
stiana Andersena). To dobry czas, by wzmóc promocję 
pięknej literatury i grafiki wśród młodych czytelników. 

12 spotkań z prześwietną p. Aliną Przydatek i po-
nad 250 uczestników! Tak, to nie prima aprilis. Tym 
razem, dla uczniów szkół w Rudziczce, Mizerowie i Kry-
rach, przedstawiono „Bajkę o jajkach”. W zajęciach 
wzięli udział uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki z „O” 
(w Mizerowie dodatkowo młodsza grupa). 

Serdecznie dziękujemy dyrekcjom szkół 

za współpracę i pomoc w zorganizowaniu lekcji 
Pomogły nam: Małgorzata Kania, Aleksandra Olesz, 
Grażyna Gruszka. Świat książki jest wspaniały, a tym 
bardziej spotkania z tak obecnie ciekawie i różno-
rodnie wydawaną literaturą piękną dla dzieci. Warto 
zwrócić na nią uwagę, pokazać i zachęcić do czytania. 
Oczywiście, zakupiono kolejne książki autorki (w tym 
nowość „Pszczele wesele”). Książki nietuzinkowe, 
bo z kodami QR i są już dostępne w Suszcu oraz w Fi-
liach w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i Radostowicach. 

Serdecznie polecamy i zapraszamy do wspólnej, 
rodzinnej lektury.

G.Folek
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Księgi przed konserwacją

Bracia Godziek wyróżnieni Odznaką Honorową Gminy
Podczas marcowej sesji Rady Gminy nagrodzono 

kolejnych mieszkańców Suszca. Tym razem odznaki 
otrzymali dwaj uzdolnieni sportowcy – bracia Dawid 
i Szymon Godziek. Ich osiągnięcia robią ogromne wra-
żenie. Poniżej prezentujemy sylwetki obydwu zawodni-
ków, którzy rozsławili Suszec na całym świecie.

Dawid Godziek to najbardziej utytułowany polski 
zawodnik uprawiający kolarstwo w dyscyplinie freestyle 
BMX i MTB. Swoją przygodę z dwoma kółkami rozpo-
czął już w wieku 12 lat. Pierwsze triki zaczął wykonywać 
w rodzinnym ogródku w Suszcu. Swoją pasją zaraził 
starszego brata Szymona. Wspólne treningi zaowoco-
wały szybkim rozwojem. Wkrótce odniósł pierwsze suk-
cesy na krajowych i zagranicznych zawodach. Po wielu 
sukcesach na arenie światowej, w 2018 roku zdobył zło-
ty medal, stając się mistrzem świata na ekstremalnych 
igrzyskach X-Games w Sydney. Kiedy zdobył wszystko, 
co było do zdobycia na rowerze BMX, postanowił się-
gnąć po więcej i przesiadł się na duży rower MTB. I tu 
również nie ma sobie równych, zdobywając kolejne 
medale i stając się jednym z najlepszych na świecie. 
Jako wielokrotny mistrz Polski i lider światowej czołówki 

w tej dyscyplinie sportu, promuje naszą miejscowość 
i gminę poprzez udział w wielu zawodach krajowych 
i międzynarodowych. Razem z bratem samodzielnie 
zaprojektowali i wybudowali w Suszcu pierwszy, i do 
tej pory największy w Polsce, tor do kolarstwa grawi-
tacyjnego. Od kilku lat organizują na nim treningi i pik-
niki rowerowe, połączone z zawodami o charakterze 
międzynarodowym, podczas których odwiedza naszą 
miejscowość wielu rowerowych fanów, zainteresowa-
nych tą bardzo widowiskową dyscypliną sportu.

Szymon Godziek to jeden z najlepszych rowerzy-
stów na świecie, uprawiający kolarstwo w dyscyplinie 
MTB freestyle, często nazywane kolarstwem grawitacyj-
nym. Jako nastoletni mieszkaniec Suszca, zainspirowany 
wyczynami młodszego brata Dawida, poczuł pasję do 
tej dyscypliny sportu. Wytrwałość i ciężka praca spra-
wiły, że wśród polskich rywali nie miał sobie równych. 
Zachęciło go to do walki z europejskimi zawodnikami 
na międzynarodowych zawodach. Jako pierwszy wy-
konał ekstremalny trik o nazwie „tsunami flip”. Szybko 
podbił światową scenę rowerową. Okrzyknięty najlep-
szym zawodnikiem sezonu 2013 r. i 2014 r. 

Wielokrotnie stawał na podium na najbardziej 
prestiżowych zawodach na całym globie. Obecnie 
trudno wyliczyć wszystkie jego osiągnięcia i wyczyny. 
Jako wielokrotny mistrz Polski i lider światowej czołówki 
w tej dyscyplinie sportu, wielokrotnie promował naszą 
miejscowość i gminę poprzez udział w wielu zawodach 
krajowych i międzynarodowych. 

Oprac. MP

zd
j. 

U
G

 S
us

ze
c



16 SPORT NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MAJ / CZERWIEC 2022

UKS Avatar: sukcesy na początek sezonu
9 kwietnia zawodnicy kobielickiego klubu brali 

udział w Ślężańskim Mnichu – wyścigu rozpoczyna-
jącym sezon szosowy. Jak relacjonują trenerzy, „cztery 
pory roku” – słońce na przemian z gradem, a do tego 
silny wiatr towarzyszył kolarzom w rywalizacji na trasie.

- W najważniejszym starcie Juniorów wiedzieliśmy, 
że możemy ten wyścig kontrolować w walce o jak naj-
wyższą lokatę i ten cel wykonaliśmy w stu procentach, 
zdobywając pierwsze i drugie miejsce na podium! W po-
zostałych kategoriach nasi zawodnicy oraz zawodniczki 
również pokazali swoją moc i umiejętność jazdy druży-
nowo – dodawał Rafał Sekta.

Wyniki osiągnięte przez zawodników:

Młodzik: Łukasz Rutkowski – 4 miejsce, 
Młodziczka: Agata Sekta – 1 miejsce, Judyta 

Wloka – 12 miejsce, 
Junior młodszy: Bartek Łyżwa – 4 miejsce, 

Dawid Szulik – 12 miejsce, Krzysztof Szewc – 
38 miejsce, Staś Kocur – 43 miejsce, 

Juniorka: Łucja Szramowska nie ukończyła 
zawodów, 

Junior: Jakub Jankowski – 1 miejsce, Mikołaj 
Szulik – 2 miejsce, Franek Kocur – 10 miejsce, Marek 
Filapek – 27 miejsce.

Gratulujemy i życzymy kolejnych świetnych 
występów. MP, żródło UKS Avatar źr
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Stypendia i nagrody sportowe w Gminie Suszec
Stypendia i nagrody sportowe w Gminie Suszec 

przyznawane są mieszkańcom gminy, którzy osią-
gnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie spor-
towym. Za wysokie wyniki uznaje się między innymi 
miejsca 1-3 w mistrzostwach wojewódzkich, miejsca 

1-5 na mistrzostwach Polski, zakwalifikowanie się do 
Mistrzostw Europu lub Świata, a także zajęte miejsca 
1-8 na nich. Dodatkowo zawodnik składający wnio-
sek o stypendium musi być objęty programem szko-
leniowym w swojej dyscyplinie.

Z dumą prezentujemy młodzieżowych sportow-
ców, mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 
stypendia i/lub nagrody w tym roku za osiągnięcia 
z roku 2021:
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Jakub Jankowski
Mieszkaniec Suszca 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2005
Jakub jest zawodnikiem UKS Avatar. W roku 2021 

zdobył Mistrzostwo Śląska w Jeździe Parami na czas 
w kategorii Junior Młodszy. Zwycięzca kategorii Ju-
nior w XXXV Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
„ŚLĘŻAŃSKI MNICH” w Sobótce 2022 r.
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Franciszek Krakowczyk
Mieszkaniec Rudziczki 
Dyscyplina – Modele Szybowców Sterowane 

Automatycznie
Rocznik 2007
Franciszek reprezentuje Modelarnię Lotniczą 

MOSiR Żory oraz Aeroklub ROW. W roku 2021 zdo-
był Mistrzostwo Polski Modeli Szybowców Sterowa-
nych Automatycznie klasy F1E w kategorii Junior. Ma 
na swoim koncie także sukcesy w Pucharze Polski 
i Pucharze Świata, co zaowocowało kwalifikacją do 
Mistrzostw Europy w Turdzie w Rumuni w 2022 roku.
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Bartosz Łyżwa
Mieszkaniec Suszca 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2007
Bartosz jest zawodnikiem UKS Avatar. W roku 

2021 zdobył Mistrzostwo Polski w Kolarstwie Przeła-
jowym w kategorii Młodzik. Przechodząc do kategorii 
Junior Młodszy nadal prezentuje wysoką formę, co 
potwierdził 3. miejscem jako pierwszoroczniak w te-
gorocznych Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Prze-
łajowym. W tym roku dodatkowo powołany został do 
Kadry Polski w Kolarstwie Szosowym.
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Mateusz Manowski
Mieszkaniec Kobielic 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 1999
Mateusz jest zawodnikiem LUKS Trójka Piasecz-

no. W 2021 roku wywalczył wraz z drużyną 5. miejsce 
na Młodzieżowych Mistrzostwa Polski w kolarstwie 
torowym w wyścigu drużynowym na 4 km na do-
chodzenie w kategorii U23.
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Judyta Wloka
Mieszkanka Suszca 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2008
Judyta jest zawodniczką UKS Avatar. Do jej naj-

większych sukcesów w zeszłym roku należy zaliczyć 
Mistrzostwo Śląska w Jeździe Parami na czas w kate-
gorii Młodziczka, które zdobyła w 2021 roku.
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Miłosz Pietrzak
Mieszkaniec Suszca 
Dyscyplina – Pływanie i Kolarstwo
Rocznik 2010
Miłosz jest zawodnikiem UKS AQuatica Pawło-

wice i UKS Krupiński Suszec. W 2021 roku w kategorii 
Młodzik trzykrotnie stawał na podium Mistrzostw Ślą-
ska w Pływaniu. Na długim basenie: 2 miejsce – 50 m 
stylem klasycznym i 3 miejsce 100 m stylem klasycz-
nym. Na basenie krótkim – 2 miejsce 100 m stylem 
klasycznym. Natomiast w Kolarstwie Przełajowym 
stawał na podium Pucharu Polski w kategorii Żak.
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Mateusz Grzechnik
Mieszkaniec Suszca 
Dyscyplina – Piłka Nożna
Rocznik 2008
Mateusz jest wychowankiem Futball Project 

Suszec. Obecnie zawodnik Akademii Piłkarskiej Gór-
nika Zabrze, z którą zajął I miejsce w Wojewódzkiej 
Lidze C2 Trampkarzy.
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Igor Górka
Mieszkaniec Mizerowa 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2009
Igor jest zawodnikiem UKS Avatar. W roku 2021 

zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w Kolar-
stwie Przełajowym w kategorii Żak. Wielokrotnie też 
stawał na podium w wyścigach szosowych i prze-
łajowych.
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Kacper Król
Mieszkaniec Radostowic 
Dyscyplina – Piłka Siatkowa
Rocznik 2004
Kacper jest zawodnikiem Akademii Talentów 

Jastrzębskiego Węgla. W 2021 wraz z drużyną zdobył 
Mistrzostwo Śląska i Wicemistrzostwo Polski w Piłce 
Siatkowej Juniorów Młodszych.
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Mariusz Połyński
Mieszkaniec Rudziczki 
Dyscyplina – Piłka Siatkowa
Rocznik 2002
Kacper jako zawodnik KS Jastrzębski Węgiel S.A. 

po zdobyciu z drużyną Wicemistrzostwa Polski Ju-
niorów w 2021 roku, został powołany do głównego 
zespołu, z którym wywalczył Mistrzostwo Polski „Plus 
Ligi”. Gra na pozycji środkowego.
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Paweł Mura
Mieszkaniec Mizerowa 
Dyscyplina – Futsal – Halowa Piłka Nożna
Rocznik 2004
Mateusz jest wychowankiem LKS Mizerów. 
Obecnie zawodnik BTS „Rekord” Bielsko-Biała, 

wraz z drużyną zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski w Futsalu w kategorii U19. Został także powo-
łany do Kadry Polski U19, z którą wywalczył awans 
do Mistrzostw Europy w Futsalu. Gra na pozycji 
bramkarza.
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Łukasz Rutkowski
Mieszkaniec Kobielic 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2008
Łukasz jest zawodnikiem UKS Avatar. Po nie-

szczęśliwej kontuzji i długiej przerwie, Łukasz w wiel-
kim stylu wrócił do uprawiania kolarstwa, zdobywając 
Vice Mistrzostwo Śląska w Jeździe Parami na czas 
w kategorii Młodzik.
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Agata Sekta
Mieszkanka Kobielic 
Dyscyplina – Kolarstwo
Rocznik 2008
Agata jest zawodniczką UKS Avatar. W roku 2021 

została Mistrzynią Polski w Wyścigu ze Startu Wspól-
nego, Vice Mistrzynią Polski w Jeździe Indywidual-
nej na czas oraz Vice Mistrzynią Polski w Kolarstwie 
Przełajowym. Wszystkie te tytułu zdobyła w kategorii 
Młodziczka.

Leśny Bieg Suszecki
Zapraszamy na 5 kilometrową trasę prowa-

dzącą duktami „Baranioka”, czyli Lasu Barano-
wickiego. Start umiejscowiony jest na urokliwym 
terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś” 
w Suszcu.

Bieg dedykowany jest zarówno dla początku-
jących biegaczy, ze względu na długi limit czasu, 
którego nikt jeszcze nie przekroczył, jak i dla do-
świadczonych biegaczy, którzy często rywalizują 
ze sobą do ostatnich metrów.

Przede wszystkim jednak celem biegu 
jest rekreacyjno-sportowe spędzenie jednego 
z czerwcowych niedzielnych popołudni. Dodatko-
wo możliwość udziału we wszystkich kategoriach 
wiekowych tworzy rodzinny charakter Leśnego 
Biegu Suszeckiego.

W tym roku czeka nas jeszcze wspólna kla-
syfikacja uczestników Leśnego Biegu Suszeckie-
go i sierpniowego Hałda Run w Suszcu. Łączna 
klasyfikacja z dwóch biegów będzie dotyczyła 
mieszkańców z terenu Gminy Suszec.

Zapisów do biegu głównego można dokonać 
na stronie internetowej hali sportowej w Suszcu 
pod adresem www.hala-suszec.pl

Zapraszamy i życzymy powodzenia wszystkim 
zawodnikom!

GOS Suszec
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Zawodnicy UKS Avatar i UKS Krupiński wśród najlepszych
Powiat Pszczyński to przestrzeń utalentowanych 

sportowców, trenerów z pasją i zaangażowanych 
działaczy sportowych. Osobom najbardziej zasłużo-
nym w sporcie przyznano Nagrody Starosty Pszczyń-
skiego. Wręczenie nagród odbyło się w czwartek 31 
marca na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pszczynie.

- To, ilu zawodników zostało nagrodzonych pod-
czas tegorocznej gali, to najlepszy dowód, że nasz po-
wiat obfituje w doskonałych sportowców – mówiła 
Barbara Bandoła. - Sport rozwija, kształtuje charakter 
i osobowość. Zawodnicy, trenerzy i działacze, wspinając 
się na sportowe wyżyny, stanowią znakomity przykład 
tego, że ciężka praca, poświęcenie i determinacja w dą-
żeniu do celu są właściwymi sposobami na osiągnięcie 
sukcesu – dodawała starosta. 

W tym roku po raz trzeci przyznano nagrody 
i odznaczenia dla najlepszych sportowców w po-
wiecie. Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzi-
nie sportu otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze 
sportowi, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe. Podczas tegorocznej powiatowej 
gali sportu wyróżniono 84. najlepszych zawodni-
ków. I to w wielu dziedzinach! Mamy w powiecie 
doskonałych zapaśników, judoków, lekkoatletów, 
pływaków, piłkarzy, tenisistów, siatkarzy, a nawet 
miłośników curlingu. Do grona najlepszych zaliczono 
także naszych kolarzy. Młodzi zawodnicy, trenujący 
w Kobielicach i Suszcu, a także ich trenerzy, zostali 
odznaczeni podczas tegorocznej gali sportu. 

W Pszczynie Nagrody Starosty w dziedzinie 
sportu odebrali:

Zawodnicy UKS AVATAR Kobielice:
Marek Filapek – 6. miejsce w Mistrzostwach 

Polski w jeździe drużynowej na czas (kat. Junior),
Igor Górka – 3. miejsce w Mistrzostwach Polski 

w Kolarstwie Przełajowym (kat. Żak),
Jakub Jankowski – 6. miejsce w Mistrzostwach 

Polski w jeździe drużynowej na czas (kat. Junior),
Franciszek Kocur – zawodnik Kadry Narodowej,
Stanisław Kocur - 2. miejsce w Międzywojewódz-

kich Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie MTB,
Bartosz Łyżwa – 1. miejsce w Mistrzostwach 

Polski w Kolarstwie Przełajowym (kat. Młodzik),
Łukasz Rutkowski – 6. miejsce w Mistrzostwach 

Polski w jeździe drużynowej na czas (kat. Junior),
Agata Sekta – 2. miejsce w 84. Mistrzostwach 

Polski w Kolarstwie Przełajowym (kat. Młodzik),
Judyta Wloka – 9. miejsce w Mistrzostwach 

Polski Szkółek Kolarskich za startu wspólnego.

UKS Krupiński Suszec:
Miłosz Pietrzak – 10. miejsce w 84 Mistrzo-

stwach Polski w kolarstwie przełajowym, Piotr 
Pietrzak – 9. miejsce w 84. Mistrzostwach Polski 
w Kolarstwie Przełajowym (kat. Młodzik).

Za osiągnięcia sportowe oraz wykonaną pracę 
nagrodzono także dwóch trenerów – Rafała Sektę 
(trener UKS AVATAR) oraz Pawła Pietrzaka (trener 
UKS Krupiński Suszec). 

 Nagrody Starosty to ogromne wyróżnienie i do-
cenienie osiągnięć sportowych, a także zachęta do 
dalszego wysiłku, który przekłada się na doskonałe 
wyniki naszych zawodników. Gratulujemy sukcesów 
i czekamy na kolejne doskonałe występy w trwają-
cym sezonie!

Monika Panfil
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Pomagamy Ukrainie
Pomoc Ukrainie może mieć różny wymiar. 

Niektórzy z nas przyjęli do swoich domów ucie-
kające przed wojną rodziny, inni angażują się 
w zbiórki charytatywne. 

Jednym ze sposób wyrażania swojego 
wsparcia dla obywateli Ukrainy jest zaanga-
żowanie w trwające wciąż zbiórki żywności, 
środków higienicznych, ubrań, leków, podsta-
wowych sprzętów.

 
W wielu sklepach wciąż stoją kosze, w których 

można umieszczać dary dla Ukraińców – środki 
higieniczne, żywność o długim terminie przydat-
ności, produkty podstawowej potrzeby. W naszej 
gminie w pomoc stale włącza się ogromna liczba 
mieszkańców. Przy Gminnym Ośrodku Kultury po-
wstał sklep – Dobre Miejsce – w którym obywatele 
Ukrainy mogą zaopatrzyć się (bezpłatnie!) w naj-
potrzebniejsze produkty. 

Z kolei jednostki OSP przez ostatnie tygodnie 
przyjmowały i nadal przyjmują dary i zajmują się 
ich przekazywaniem potrzebującym – w Ukrainie 
i w Polsce. W czasie świąt Wielkanocnych do Ru-
dziczki dotarł m.in. transport z Anglii – z fundacji 

Support The World. To ogromna ilość niezbęd-
nych sprzętów (m.in. kule, powerbanki, żywność, 
pieluchy), które są tak potrzebne w miejscach ob-
jętych wojną. Strażacy z jednostki w Rudziczce tak 
dziękowali za okazaną pomoc:

„Z tego miejsca dziękujemy Fundacji Support 
The World, która obdarzyła nas zaufaniem i dzięki 
której te dary do nas przyjechały. Nie byłoby to 
możliwe bez Ady Mikołajczyk-Bućko, która jest 
w stałym kontakcie z Fundacją Support The World. 
To dzięki niej te dary trafiły do naszej jednostki. 
Ada dziękujemy Ci za zaufanie oraz współpracę – 
bez Ciebie nie było by to możliwe. 

Podziękowania k ierujemy również do 
Katarzyny Krzempek, która od samego począt-
ku była w kontakcie z Adą i wspiera te działania. 
Dziękujemy Maciejowi Teodorowiczowi oraz Prze-
twórstwu Warzyw Owoców i Pieczarek Krystmar – 
Krystyna Sieradzak za pomoc w rozładunku. Dzięki 
Wam poszło o wiele szybciej i sprawniej.

Ogromne podziękowania dla wszystkich dru-
hów z OSP Rudziczka oraz OSP KRYRY, którzy od 
samego początku włączyli się w pomoc – jesteście 
wspaniali!”

Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc działania 
na rzecz Ukrainy, mogą zgłaszać się do lokalnych 
jednostek OSP lub do jednostki w Rudziczce, by 
usprawnić pracę np. przy rozładunkach. 

Można także odwiedzić Dobre Miejsce (koor-
dynowane przez GOK) i zaopatrzyć sklep w nie-
zbędne produkty. To wymierna pomoc naszym 
sąsiadom. Pomagajmy. Pomaganie ma moc!

Monika Panfil

Kulturalny program dla seniorów powraca!
Wiele seniorek i seniorów z naszej gminy z tęsk-

notą wspomina projekty „Apetyt na kulturę” i „Kurs 
na sztukę”, w ramach których odbywały się wykłady 
o kulturze i sztuce, koncerty, pokazy kinowe i wyjaz-
dy do różnych obiektów historycznych, muzeów, sal 
koncertowych, teatrów. Wszystkie te atrakcje były 
za darmo, a to dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o które 
wystarał się Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

W tym roku, po dwóch latach przerwy, 

program powraca! 
- Od połowy maja tego roku, w nieco zmienio-

nej formie, będziemy kontynuować znane i lubiane 
przez seniorów atrakcje. Wciąż jeszcze przygotowu-
jemy program, ale już niedługo odbędą się spotkania 
organizacyjne, na których podamy wszelkie szczegóły 
– informuje Agnieszka Zielonka-Mitura, koordy-
natorka projektu. Terminy spotkań organizacyjnych 
będzie można znaleźć na stronie internetowej GOK: 
www.kulturasuszec.pl i na plakatach na słupach 

ogłoszeniowych. Seniorzy, którzy do tej pory bra-
li udział w działaniach, otrzymają taką informację 
SMSem.

 - W tym roku na realizację działań otrzymaliśmy 
68 000 złotych, które z pewnością dobrze spożytkuje-
my! – dodaje koordynatorka.

Projekt „Kulturalne Wyprawy” jest dofinanso-
wany w ramach programu „Kultura Dostępna” ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GOK Suszec

źr
ód

ło
: G

O
K 

Su
sz

ec



19INFORMACJENUMER 3 (320)

(jazda na przemian z piechotą). Dwa szwedzkie 
skrzydła połączone środkiem miały uderzyć na Po-
laków i błyskawicznie pozbawić ich złudzeń. W ten 
sposób szwedzki monarcha chciał zakończyć wojnę 
i przyłączyć Inflanty do swojego królestwa. Mimo 
upływających godzin Karol IX zwlekał z rozpoczę-
ciem działań wojennych. Wynikało to z faktu, iż pol-
ski hetman dokonał podziału swojej armii i kilkuset 
żołnierzy zostawił w obozie nad rzeką Dźwina, co 
tym bardziej zmniejszało jego szanse na zwycięstwo. 
Szwedzki monarcha liczył na to, że Polacy rozpoczną 
natarcie, co ułatwiłoby pokonanie ich w bezpośred-
niej walce. Jednakże nie był świadomy tego, że został 
wciągnięty w przebiegły fortel. Otóż Chodkiewicz 
formował swoje siły nie do obrony, lecz do ataku. 
Doszło do kuriozalnej sytuacji: polski hetman wydał 
rozkaz do odwrotu. W związku z tym polskie wojsko 
cofnęło się w stronę Dźwiny. Szwedzki monarcha od-
czytał ten ruch jako obawę przed stoczeniem batalii 
i wydał rozkaz do ataku. Pierwsze szeregi szwedzkiej 
armii ruszyły na Polaków. Mimo to nie były w stanie 
dogonić przyspieszających przeciwników. W pewnym 
momencie Chodkiewicz rozkazał przerwać pozoro-
wany odwrót. Polacy zawrócili i uderzyli na wroga. 
W ten sposób zneutralizowali część szwedzkiej armii. 
W tej sytuacji Karol IX nakazał części swoich wojsk 
przyjście z odsieczą atakowanemu oddziałowi. Do-
szło do totalnego zamieszania. Rozbite szwedzkie siły 
zderzyły się z posiłkami i walczący zaczęli zabijać się 
nawzajem. Jeszcze chwilę temu husarze byli w de-
fensywie, a teraz atakowali z całym impetem. Mimo 
trudnej sytuacji Karol IX nie zamierzał się poddawać. 
Próbował kontrować i zaatakować kolejnymi oddzia-
łami. Jednak to wszystko okazało się bezskuteczne. 
Uciekający szwedzcy żołnierze tratowali piechurów, 
którzy czekali na przyjście im z pomocą. W tych oko-
licznościach polski hetman wydał rozkaz natarcia 
na Szwedów. Podjęty atak unicestwił to co pozostało 
z wojsk szwedzkiego monarchy. Sam władca cudem 
ocalał i uciekł w stronę morza, gdzie czekała na niego 
szwedzka flota wojenna. 

 Bitwa pod Kircholmem zapisała się złotymi 
zgłoskami na kartach polskiej historii nie tylko ze 
względu na to, że Jan Karol Chodkiewicz rozniósł 
trzykrotnie liczniejszego przeciwnika, lecz również 

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! 

 Bitwa pod Kircholmem
Wiktoria polskiej husarii pod Kircholmem osta-

tecznie nie doprowadziła do rozbicia szwedzkiej ar-
mii. Jednak wykreowała legendę, która przetrwała 
do naszych czasów.

 Od samego rana 27 września 1605 r. król Szwecji 
Karol IX Sudermański ustawiał swoje wojska stacjonu-
jące w pobliżu Kircholmu. Zajął strategiczne miejsce 
górujące nad okolicą, co dawało mu przewagę nad 
armią polsko-litewską dowodzoną przez Jana Ka-
rola Chodkiewicza. Monarcha dysponował 11 tys. 
żołnierzy, w tym 2,5 tys. jeźdźców i 8,5 tys. piechu-
rów, których wspierało jedenaście dział. Natomiast 
Polacy posiadali trzykrotnie mniej liczną armię, która 
w zanadrzu miała pięć armat. Mimo sporej przewagi 
liczebnej, Karol IX czuł respekt przed polską husarią, 
która była znana w Europie jako siła rozstrzygająca 
batalie w decydujących momentach. Dlatego też 
był święcie przekonany, że zajmując wzgórze stłumi 
impet pancernej jazdy, która stanie się łatwym łupem 
dla skandynawskich armat. 

 Zgodnie z ówczesną sztuką walki Sudermański 
ustawił swoje wojska według wzoru szachownicy 

z tego powodu, że dokonał tej sztuki przy minimal-
nych stratach własnych. Zgodnie z zachowanymi 
dokumentami, w walce miało zginąć 100 Polaków, 
a 200 zostało rannych. Natomiast z 11 tys. Szwedów 
z życiem uszło niecałe 2 tys., a na statki dotarło jedy-
nie kilkuset Skandynawów. Tak więc należy stwier-
dzić, że pod Kircholmem szwedzka armia przestała 
istnieć. Dlatego też nie ma się co dziwić, że polska 
wiktoria odbiła się szerokim echem w całej Europie. 
Z tego powodu polski monarcha otrzymał wiele li-
stów gratulacyjnych, w tym m.in. od papieża, szacha 
perskiego, sułtana tureckiego czy króla Anglii. Od 
tego momentu polska husaria uchodziła za niezwy-
ciężoną w całej Europie. Była uznawana za formację 
decydującą o losach bitwy w jej decydującym mo-
mencie na korzyść Rzeczypospolitej. 

 Niestety, wiktoria pod Kircholmem została za-
przepaszczona przez Rzeczpospolitą. Po ucieczce 
szwedzkich niedobitków w polskim obozie wybuchł 
bunt. Żołnierze domagali się zaległego żołdu, nato-
miast wodzowie nie mogli ustalić co dalej czynić. Taki 
stan rzeczy bardzo ucieszył Szwedów, którzy po pół 
roku rozpoczęli nową kampanię i zaczęli zajmować 
miasta w Inflantach. Konflikt został zakończony za-
warciem pokoju, który obowiązywał do 1617 r., choć 
mógł się zakończyć zupełnie inaczej. Toczony był 
od 1600 r. o tereny dawnego Zakonu Kawalerów 
Mieczowych, zlokalizowane nad Bałtykiem, na pół-
noc i południe od Rygi. Jego zwrotnym momentem 
mogła być wiktoria pod Kircholmem. Po zwycięstwie 
nad szwedzką armią nic nie stało na przeszkodzie, 
by pozbyć się resztek szwedzkich załóg i przyłączyć 
Inflanty do Rzeczypospolitej. Niestety, wokół króla 
Polski Zygmunta III zabrakło znamienitych polity-
ków, a wzajemne kłótnie możnowładców połączone 
z buntami nieopłacanego wojska, doprowadziły do 
sytuacji, w której wielkie zwycięstwo zostało roztrwo-
nione. Pozostała po nim jedynie legenda, która do 
dziś porusza serca miłośników historii.

Jakub Raczkiewicz 

Źródła:
L. Szymowski, Legendarna szarża, Uważam Rze Historia 
nr 5 (86) maj 2019.
Historia Polski. Tom 6 – Polska 1586-1831, Kraków 2007.
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January Suchodolski, Po bitwie pod Kircholmem
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Pieter Snayers, Bitwa pod Kircholmem

Kolejne Moje Małe i Duże Mikropodróże
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza 

do udziału w wakacyjnych konkursach fotograficz-
nych. Odbędzie się druga edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu „Moje Małe i Duże Mikropodróże dla 
dzieci i młodzieży”. Prace o tematyce wakacyjnych 
wycieczek, wędrówek czy wszelkiej aktywności 

podróżniczej można zgłaszać w terminie od 13.06-
26.08.2022. Z kolei dla starszej młodzieży oraz 
dorosłych przygotowaliśmy kolejną już edycję, 
Konkursu „Moje Małe i Duże Mikropodróże”.

Jednak tym razem postanowiliśmy nieco 
zawęzić i doprecyzować tematykę. Tym sposobem, 

tegoroczny konkurs poświęcony jest motywowi 
drogi. Na prace czekamy w terminie od 1.07-
30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia 
znajdują się w Regulaminach obu konkursów.

GOK Suszec
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Pomoc dla Ukrainy - najważniejsze informacje

Informator dla uchodźców z Ukrainy

Довідник для біженців з України

Najważniejsze informacje związane z pomocą 
dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli na naszym te-
renie schronienie przed wojną.

Ważne numery
- Uzyskanie informacji o możliwości zakwate-

rowania uchodźców, którzy znaleźli się na terenie 
powiatu pszczyńskiego: +48 721 222 202 (w godzi-
nach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie).

- Informacje o przyjęciu dziecka do oddziału 
przygotowawczego w szkole ponadpodstawowej 

Pomoc psychologiczna
Obywatele Ukrainy, którzy przeżywają kryzys 

spowodowany wojną, mogą skorzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej:

Instytucje i punkty udzielające pomocy:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pszczyna, 

ul. Dworcowa 23 tel. 32 449 01 45 udziela pomocy w po-
niedziałki w godz. 7.30 - 17.00 od wtorku do czwartku 
w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 - 14.00

• Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyna 
ul. J. Kilińskiego 5 a tel. 32 210 41 73 udziela pomocy 
od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do 15.00

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, 
ul. Centralna 57 tel. 32 218 85 96 udziela pomocy od 
poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30 w czwartki 
od 7.30 - 17.00 w piątki od 7.30 - 14.00

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z siedzibą w Woli tel. 32 211 82 51 tel. 32 448 70 90 
tel. 32 449 13 36 udziela pomocy w poniedziałki w godz. 
7.30 - 17.00 i od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30 
oraz w piątki od godz. 7.30 -14.00

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, 
ul. Lipowa 1 tel. 32 449 30 83 tel. 691 121 126 udziela 
pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00 oraz od 
wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, 
ul. Górnicza 26 udziela pomocy w poniedziałki w godz. 
7.30 - 12.30 po wcześniejszym umówieniu się telefo-
nicznym - 32 472 17 41

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pszczy-
na ul. Zamenhoffa 5 tel. 502 644 363 udziela pomocy 
w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 Istnieje możliwość 
zorganizowania grup wsparcia psychologicznego 
w miejscu pobytu osób potrzebujących.

Praca
Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pracy, mogą 

zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, 
ul. Dworcowa 20. Można też napisać maila: ukraina@
pszczyna.praca.gov.pl lub zadzwonić do pracowni-
ków, którzy zajmują się obsługą cudzoziemców - tel. 
32 210 27 34. Pod numerem telefonu 723 991 209 działa 
specjalna infolinia (w języku polskim), gdzie uzyskasz 

Психологічна допомога
Якщо ви переживаєте кризу, викликану війною, 

ви можете скористати з безкоштовнoї психологічної 
допомоги.

Пункти допомоги:
• Повітовий центр підтримки сім'ї, Пщина, вул. 

Дворцова 23
телефон: 32 449 01 45, надає допомогу по 

понеділках з 7.30 - 17.00
з вівторка по четвер з 7.30 - 15.30, а по п'ятницях 

з 7.30 - 14.00
• Центр соціальної допомоги, Пщина вул. 

Кілінськoгo 5 a
телефон: 32 210 41 73, надає допомогу 

з понеділка по четвер з з 7.00 до 15.00
• Комунальний центр соціальної допомоги 

(dla osób, które ukończyły 9. klasę w ukraińskim sys-
temie i nie znają języka polskiego): Wydział Oświaty 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie: 32 449 23 08, 
32 448 23 09.

- Zgłaszanie ofert udzielenia pomocy: ukraina@
powiat.pszczyna.pl

Важливі цифри
- Отримання інформації про можливість 

розміщення біженців, які опинилися в Пщинському 
повіті: +48 721 222 202 (у робочий час Пщинського 

informacje o ofertach pracy – zadzwoń od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 -17.00.

Ochrona zdrowia i szczepienia przeciwko 
COVID-19

Uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać 
z polskiej opieki medycznej w placówkach, które po-
siadają finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Pacjentów z nagłymi zachorowaniami, bez zagrożenia 
życia lub zdrowia, do godz. 18.00 w dni robocze przyj-
mują lekarze poradni podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ), które znajdują się w wielu miejscowościach na-
szego powiatu. Do lekarzy specjalistów trzeba mieć 
skierowanie lekarza POZ

Od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta 
opiekę zdrowotną zapewnia Ośrodek Zdrowia Symetria 
w Pszczynie, ul. Partyzantów 21, tel. 32 447 47 05.

W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia i zagrożenia życia pomocy udziela:

Szpital Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11, 
tel. 611 53 00. Znajduje się tu na przykład oddział 
ogólny, neurologiczny, chirurgiczny oraz położniczy. 
W szpitalu działa również punkt szczepień przeciwko 
COVID-19. Szczepionki są bezpłatne. Trzeba wcześniej 
zapisać się na szczepienie pod numerem 669 170 280 
(od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00).

Szpitale dla dzieci znajdują się w Bielsku-Białej 
(ul. Sobieskiego 83) lub w Tychach (ul. Cicha 27).

Numer alarmowy w przypadkach zagrożenia życia: 
112 (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Numer PESEL
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 

ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 r., przebywają 
w Polsce legalnie przez 18 miesięcy. Aby skorzystać 
z bezpłatnej opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, 
założyć firmę w Polsce i załatwić sprawy urzędowe, mu-
szą uzyskać numer PESEL. W tym celu powinni złożyć 
wniosek w urzędzie gminy/miejskim. Trzeba dołączyć 
zdjęcie. Dla dziecka wniosek składa rodzic lub opiekun. 
Pomoc socjalna

Uchodźcy mogą otrzymać jednorazowo 300 zł 
na osobę. Środki te mają pomóc w pokryciu najważ-
niejszych wydatków, w tym na żywność, odzież, opłaty 
mieszkaniowe i inne. Aby otrzymać ten zasiłek, trzeba 

Кобюр, вул. Центральна 57
телефон: 32 218 85 96, надає допомогу 

з понеділка по середу з 7.30 - 15.30
По четвергах з 7.30 до 17.00, по п'ятницях з 7.30 

до 14.00.
• Комунальний центр соціальної допомоги 

в Мєдзьней з місцезнаходженням у Волі, тел.32 
211 82 51 тел. 32 448 70 90 тел. 32 449 13 36, надає 
допомогу по понеділках з 7.30 - 17.00, з вівторка по 
четвер з 7.30 - 15.30, а по п'ятницях з 7.30-14.00

• Комунальний центр соціальної допомоги 
в Сушцу, вул. Ліпова 1

телефон: 32 449 30 83, телефон: 691 121 
126, надає допомогу по понеділках з 7.30 - 17.00 
з вівторка по п'ятницю з 7.30 - 15.30

• Центр соціальної допомоги в Павловiцах, вул. 

повітового управління).
- Підготовчі класи створюються для учнів, 

які закінчили 9 клас української системи освіти, 
які не володіють польською мовою. У такому 
класі навчальний процес адаптується до потреб 
і можливостей учнів. Інформацію надає відділ 
освіти повітового управління в Пщині за тел. 
+48 32 449 23 08 та +48 32 449 23 09.

- Подання пропозицій щодо надання 
допомоги: ukraina@powiat.pszczyna.pl

posiadać numer PESEL. Wniosek o pomoc składa się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Świadczenia wychowawcze (500+), Dobry Start 
(300+), rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie 
do żłobka można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych.

Szkoły i przedszkola
Dzieci i młodzież z Ukrainy można zapisywać do 

przedszkoli i szkół podstawowych w rejonie miejsca 
pobytu. W tym celu należy zgłosić się do dyrektora 
danej szkoły.

Dla uczniów, którzy ukończyli 9. klasę w ukraińskim 
systemie edukacji, nie znają języka polskiego tworzone 
są oddziały przygotowawcze. W takiej klasie proces 
nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
uczniów. Informacji udziela Wydział Oświaty Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie, tel. 32 449 23 08 i 32 449 
23 09.

Uczniowie z Ukrainy mogą kontynuować naukę 
w szkole ukraińskiej w systemie zdalnym https://mon.
gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad. Wtedy rodzice po-
winni złożyć w najbliższej szkole oświadczenie o reali-
zowaniu obowiązku szkolnego zdalnie, co zwalnia ich 
dzieci z konieczności podjęcia nauki w szkole w syste-
mie polskim.

Darmowa powiatowa komunikacja publiczna
Dla uchodźców z Ukrainy do odwołania wpro-

wadzone zostały nieodpłatne przejazdy środkami ko-
munikacji organizowanej przez Powiat Pszczyński. To 
gest przewoźników, z którymi Powiat zawarł umowy 
na obsługę linii. Dotyczy linii: U1 (Pszczyna - Pawłowi-
ce - Pszczyna), U2 (Pszczyna - Żory - Pszczyna) oraz U4 
(Pszczyna - Goczałkowice - Pszczyna). Darmowe prze-
jazdy są też na linii Kobiór - Pszczyna - Kobiór.

Więcej informacji: Powiatowe Centrum Przesiadko-
we w Pszczynie, ul. Sokoła 10, tel. 32 449 23 20

Ogólnopolski serwis informacyjny dla obywa-
teli Ukrainy www.gov.pl/web/ua

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tel. 32 449 23 
79, biurorzecznika@powiat.pszczyna.pl.

www.powiat.pszczyna.pl
www.facebook.pl/PowiatPszczynskiOficjalnyProfil

Гурніча 26
надає допомогу по понеділках з 7.30 - 12.30 за 

попереднім записом за телефоном - 32 472 17 41.
• Психологiчно -педагогічний консультативний 

центр, Пщина вул. Заменгофa 5
тел.502 644 363, надає допомогу польською, 

українською та російською мовами з понеділка по 
п'ятницю з 9.00 - 18.00

Можлива організація груп психологічної 
підтримки за місцем перебування людей, які 
потребують допомоги.

Робота
Якщо вам потрібна робота, зверніться 

в повятове бюро праці м. Пщина, вул. Дворцова 
20, ukraina@pszczyna.praca.gov.pl Ви також можете 
зателефонувати співробітникам, які надають послуги 
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іноземцям - тел. 32 210 27 34. За номером телефону 
723 991 209

є спеціальна гаряча лінія (польською мовою), 
де Ви можете отримати інформацію про пропозиції 
роботи - дзвоніть з понеділка по п’ятницю 
з 8.00-17.00.

Охорона здоров’я та вакцинація проти 
COVID-19

Ви можете безкоштовно користуватися 
польською медичною допомогою в закладах, які 
фінансуються Національним Фондом Охорони 
Здоров’я. Пацієнти з раптовими захворюваннями, 
без загрози життю чи здоров'ю:

До 18.00 у робочі дні у багатьох населених 
пунктах нашого повіту працюють лікарі амбулаторійнi 
першої медично-санітарної допомоги. Ви повинні 
мати направлення від лікаря першoго контакту.

З 18.00 та по суботах, неділях та святкових 
днях медичне обслуговування є в Центрi 
Здоров’я «Симетрія» у Пщині, вул. Партизантів 21, 
тел. 32 447 47 05.

У ситуаціях раптового погіршення здоров’я 
та загрози життю допомога надається:

• Лікарня „Joannitas” в Пщині, вул. Антеса 11, тел. 
611 53 00. Є … наприклад, загальне, неврологічне, 
хірургічне та акушерське відділення. У лікарні 
також є пункт вакцинації від COVID-19. Вакцини 
безкоштовні. Необхідно заздалегідь записатися на 
щеплення за телефоном 669 170 280 (понеділок-
-п’ятниця з 8.00 до 14.00)

• Лікарні для дітей знаходяться в Бельсько-

-Бялeй (вул. Собескогo 83) або в Тихах (вул. Чiха 27).
• Номер 112 допомогa у разі загрози життю: 

(поліція, пожежна команда, швидка допомога).
Ідентифікаційний номер - ПECEЛЬ
Громадяни України, які перетнули українсько-

-польський кордон з 24 лютого 2022 року, легально 
перебувають у Польщі протягом 18 місяців. Для 
того, щоб скористатися з безкоштовнoї медичної 
допомоги, соціальної допомоги, створити бізнес 
в Польщі та займатися офіційними справами, 
необхідно отримати номер ПECEЛЬ (PESEL). Для 
цього подайте заяву до комунального/міського 
управління. Ви повинні прикріпити фото. Для дитини 
заява подається батькaми або опікуном.

Соціальна допомога
Ви можете отримати одноразовo 300 злотих 

на людину. Ці кошти призначені для покриття 
найважливіших витрат, включаючи їжу, одяг, оплату 
житла тощо. Щоб отримати цю пільгу, ви повинні 
мати номер PESEL. Подайте заяву в Центр Cоціальної 
Допомогu у гміні, де Ви проживаєте.

Допомога по догляду за дитиною (500+), 
«Добрий старт» (300+), сімейний капітал, і ви 
отримаєте фінансування на дитячий садок від 
Закладу Соціального Страхування.

Школи та дитячі садки
Діти та підлітки можуть бути зараховані 

до дитячих садків та початкових шкіл, де вони 
проживають. Для цього слід відвідати директора 
школи чи дитсадка.

Підготовчі класи створюються для учнів, 

які закінчили 9 клас української системи освіти, 
які не володіють польською мовою. У такому 
класі навчальний процес адаптується до потреб 
і можливостей учнів. Інформацію надає відділ освіти 
повітового управління в Пщині за тел. 32 449 23 08 
та 32 449 23 09.

Учні з України можуть продовжувати навчання 
в українських школах в дистанційній системі: https://
mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad Тоді батьки або 
опікуни мають подати декларацію про дистанційно 
обов’язкове

Безкоштовний громадський транспорт 
району

Для біженців з України запроваджено 
безкоштовний проїзд на транспорті, організованому 
Пщинським повітом до подальшого повідомлення. 
Це жест перевізників, з якими повіт уклав договори 
на лінійне обслуговування. Застосовується до таких 
ліній: U1 (Пщина - Павловіце - Пщина), U2 (Пщина - 
Жори - Пщина) та U4 (Пщина - Гочалковице - Пщина). 
Також є безкоштовні проїзди по лінії Кобюр – Пщина 
– Кобюр

Детальніше: Повітовий трансферний центр 
у Пщині, вул. Сокола 10, тел. 32 449 23 20

Загальнодержавна інформаційна служба 
для громадян України www.gov.pl/web/ua

Підготував: прес-секретар повітового 
управління в Пщині, тел. 32 449 23 79, biurorzecznika@
powiat.pszczyna.pl.

www.powiat.pszczyna.pl/ukraina
www.facebook.pl/PowiatPszczynskiOficjalnyProfil

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
Od 2012 roku w naszej gminie działa Zespół Inter-

dyscyplinarny. Jest to grupa przedstawicieli z różnych 
instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz moż-
liwości, jakie posiada instytucja, którą reprezentują, po-
dejmując współpracę i skoordynowane działania, mające 
na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 
przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy 
Suszec. Aktualnie w skład Zespołu wchodzi 13 osób, są 
to: Zbigniew Łoza (dyrektor GZUW w Suszcu), Barbara 
Dziącko (członek GKRPA w Suszcu), Tomasz Pala (kurator 
zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich), Rafał Chmiel (ku-
rator zawodowy dla osób dorosłych), Radosław Cemor 
(dzielnicowy KPP w Pszczynie), Marzena Maruszczyk 
(pedagog szkolny SP Suszec), Ewa Kobacka (pedagog 
szkolny SP Suszec), Ewa Kumor (pielęgniarka NZOZ Sp. 
Partnerska Lekarzy w Suszcu), Irena Pająk (pielęgniarka 
NZOZ REMEDIUM w Suszcu), Ewa Musiolik (specjalista 
psychoterapii „Śląska Fundacja Błękitny Krzyż”), Anita 
Welchar (starszy pracownik socjalny GOPS Suszec), Danu-
ta Zacharek (specjalista pracy socjalnej GOPS Suszec), Zo-
fia Lubeńczuk (starszy pracownik socjalny GOPS Suszec). 

Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze, 
czyli zespoły osób do realizacji działań w ramach każdej 
wszczętej procedury Niebieska Karta. Działania Grup 
Roboczych skupiają się na pracy z osobami doznającymi 
przemocy oraz ze sprawcami przemocy, opracowują i re-
alizują plany pomocy rodzinie oraz monitorują sytuację 
rodzin podczas trwania procedury.

 Co ważne, w naszej gminie temat przemocy jest 
wciąż aktualny. Co roku pojawiają się kolejne zgłoszenia, 
skutkujące wszczęciem procedury Niebieskiej Karty. 
W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu 
trafiło 12 Niebieskich Kart, dotyczących przemocy w ro-
dzinie, w tym 10 kart pierwszorazowych! W rozkładzie 
na poszczególne sołectwa wygląda to następująco: 
Rudziczka – 1 karta (pierwszorazowo), Suszec – 5 kart 
(wszystkie pierwszorazowo), Kobielice – 1 karta (pierw-
szorazowo), Radostowice – 1 karta (pierwszorazowo), 
Mizerów – 3 karty (w tym 1 pierwszorazowo), Kryry - 
1 karta (pierwszorazowo). To mniej niż w roku 2020, kie-
dy wszczęto 21 takich procedur. Najwięcej przypadków 
przemocy w naszej gminie, skutkujących wszczęciem 
procedury Niebieskiej Karty odnotowano w 2015 roku 
(aż 33!). Oprócz nowych przypadków, w 2021 roku rów-
nocześnie prowadzono 13 procedur Niebieska Karta 

wszczętych w roku 2020 i 3 procedury Niebieska Karta 
wszczęte w roku 2019.

W minionym roku powołano 10 nowych Grup Ro-
boczych, w skład których weszli: dzielnicowy, pracownik 
socjalny, członek GKRPA (w sytuacji, gdy w rodzinie obję-
tej procedurą wystąpił problem uzależnienia od alkoho-
lu bądź innych środków), pedagog szkolny (w sytuacji, 
gdy w rodzinie dotkniętej przemocą przebywała osoba 
nieletnia). Grupa robocza w każdej sprawie spotykała się 
kilkukrotnie. Na pierwszych spotkaniach ustalano plan 
pomocy rodzinie, który realizowany był przez każdego 
członka grupy, w ramach jego kompetencji zawodo-
wych i w trakcie realizacji procedury oraz był dostoso-
wywany do potrzeb poszczególnych rodzin. Zgodnie 
z procedurą NK na spotkania zapraszano osobę, co do 
której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie oraz osobno wzywano osobę podejrzaną 
o stosowanie przemocy w rodzinie. Łącznie w 2021roku 
Grupy Robocze pracowały w 26 rodzinach.

W każdym przypadku podczas prowadzenia pro-
cedury Niebieska Karta sytuacja rodzin w miejscu za-
mieszkania monitorowana była na bieżąco, zarówno 
przez dzielnicowego, jak i, w uzasadnionych przypad-
kach, przez pracownika socjalnego. Pedagodzy szkolni 
ze szczególną troską i zaangażowaniem podejmowali 
problem dzieci z rodzin, w których wystąpiło zjawisko 
przemocy. Zarówno sprawcy przemocy, jak i ofiary prze-
mocy kierowani byli do uczestniczenia w spotkaniach 
konsultacyjnych i terapeutycznych.

W 2021 roku zakończono 21 procedur Niebieska 
Karta, zarówno z roku bieżącego, jak i wszczętych w la-
tach 2019-2020. 16 procedur zakończono wobec stwier-
dzenia: „ustania przemocy i uzasadnionego przypusz-
czenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy 
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy”, 
natomiast 5 procedur zakończono wobec stwierdzenia 
„braku zasadności podejmowania działań”.

Zespół stara się także edukować młodzież ze szkół 
naszej gminy poprzez warsztaty, zajęcia i spektakle pro-
filaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Pamiętajmy! Zgodnie z ustawą o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jedno-
razowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności narażające te osoby 

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym sek-
sualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzyw-
dy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc to:

- przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obez-
władnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypa-
nie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucaniew 
niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej po-
mocy, itp.,

- przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie 
własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby 
psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ogra-
niczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się 
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degra-
dacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, 
zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.,

- przemoc ekonomiczna: np. odbieranie zarobio-
nych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarob-
kowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych 
potrzeb rodziny, itp.; zaniedbywanie: nieprawidłowe 
wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo-wy-
chowawczych,

- przemoc seksualna: np. wymuszanie pożycia sek-
sualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot 
i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami 
trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 
demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksu-
alnych, itp.

PAMIĘTAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy 
i krzywdzenia swoich bliskich. Niezależnie od prowa-
dzonej procedury Niebieskiej Karty, jeżeli czujesz się 
zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpie-
czeństwa, masz prawo wezwać policję. 

Masz prawo do szacunku i godnego traktowa-
nia! Masz prawo do własnego zdania! Masz prawo 
do nietykalności cielesnej! Masz prawo popełniać 
błędy! Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa 
są łamane!

Gminny Zespół Interdyscyplinarny działa przy 
GOPS-ie w Suszcu. Kontakt: tel. 32 449 30 85, e-mail: 
gzi@gopssuszec.wizja.net

W razie pytań lub wątpliwości – warto skontakto-
wać się z pracownikami zespołu.

Oprac. Monika Panfil
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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  
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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 
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Ogłoszenie Starosty Pszczyńskiego
Ogłoszenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 

21 lutego 2022 r. w sprawie tymczasowej zmiany 
działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na te-
renie powiatu pszczyńskiego.

Na podstawie zarządzenia nr 47/2021 Starosty 
Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
zmiany Zarządzenia nr 22/2021 Starosty Pszczyńskiego 
z dnia 30 czerwca 2021r., w związku z sytuacją epide-
miologiczną, od dnia 1 marca 2022 roku do odwołania 
na terenie powiatu pszczyńskiego wprowadza się szcze-
gólne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych 
porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Wszystkie punkty działać będą w trybie 
hybrydowym, to znaczy, że porady mogą być udzielane 
stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, tj. telefonicznie, za pomocą poczty 
elektronicznej lub komunikatora internetowego, w do-
tychczasowych godzinach pracy punktów.

Szczególne zasady udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego podczas stanu epidemii COVID-19.

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go odbywa się według kolejności zgłoszeń od ponie-
działku do piątku, w godzinach pracy Urzędu:

a) telefonicznie pod nr 32 44 92 378,
b) elektronicznie pod adresem e-mail: 

pomocprawna@powiat.pszczyna.pl,
c) osobiście w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, 

ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 1 (obok kaplicy 
szpitalnej).

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego odbywa się zarówno w formie stacjonarnej jak 

i porady telefonicznej lub za pośrednictwem innych 
środków porozumiewania się na odległość (komuni-
kator internetowy, e-mail). 

3. Koordynujący zapisy w powiecie, przekazuje 
dane osoby uprawnionej, zainteresowanej poradą na 
odległość (inicjały, numer telefonu) - adwokatowi, radcy 
prawnemu lub doradcy obywatelskiemu pełniącemu 
dyżur, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
W przypadku porady stacjonarnej tylko inicjały.

4. Adwokat, radca prawny lub doradca obywatelski 
po otrzymaniu numeru telefonu będzie kontaktował 
się z osobą zainteresowaną telefonicznie, z numeru 
zastrzeżonego.

5. W czasie stanu pandemii konieczne jest działanie 
w reżimie sanitarnym tak, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo osobom korzystającym z pomocy i osobom świad-
czącym pomoc, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Na terenie wszystkich punktów NPP/NPO obo-
wiązuje zasada zakrywania ust i nosa. Przed wejściem 
do lokalu należy zdezynfekować ręce lub założyć ręka-
wiczki jednorazowe.

7. W lokalu nie powinny przebywać osoby z obja-
wami choroby zakaźnej oraz osoby postronne, inne niż 
te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy.

8. Osoby, które przebywają na kwarantannie mogą 
uzyskać pomoc prawną wyłącznie za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość.

9. Zaleca się, aby osoby korzystające z pomocy uży-
wały własnych przyborów (np. długopisy, notatniki itp.)

10. W budynku należy przestrzegać dystansu spo-
łecznego.

11. Praca punktów NPP zostanie wznowiona na 
dotychczasowych zasadach z chwilą ustania zagrożenia 
związanego z COVID-19.

Powiat Pszczyński

Dobre Miejsce / Гарне Місце
Od marca w naszej gminie funkcjonuje wyjątko-

we, dobre miejsce. To sklep. A w zasadzie coś więcej 
niż sklep. DOBRE MIEJSCE to przestrzeń, gdzie rodzi-
ny ukraińskie mogą znaleźć zarówno żywność, środki 
higieniczne, zabawki, jak i ubrania. 

Od kilku tygodni z powodzeniem działa on przy 
Gminnym Ośrodku Kultury (wejście od strony placu za-
baw, z tyłu budynku). Przebywające w gminie i powiecie 
osoby narodowości ukraińskiej mogą tam zaopatrzyć 
się (za darmo!) w niezbędne produkty. W Dobrym Miej-
scu asortyment uzupełniany jest z darów mieszkańców. 
Organizatorzy Dobrego Miejsca na bieżąco aktualizują 
listę potrzebnych produktów. Na pewno przyjmują: 
kawę, herbatę, mleko, cukier, mąkę, olej, dżemy, mate-
riały plastyczne dla dzieci: bloki, zeszyty, farby, kredki, 
plastelinę, długopisy, ołówki itp., nową bieliznę (dam-
ską, męską, dziecięcą) i skarpetki (dziecięce, damskie), 
grzebienie, szczotki do włosów (nowe), maszynki jed-
norazowe, kremy do twarzy. Aby poznać listę bieżących 

potrzeb, warto zajrzeć na stronę GOK-u na Facebooku 
lub udać się do Dobrego Miejsca.

 Organizatorzy dziękują tym, którzy włączyli się 
w tworzenie Dobrego Miejsca: „Dziękujemy wszystkim 
za pomoc: OSP Kryry, OSP Rudziczka, OSP Suszec, OSP 
Mizerów, wolontariuszom i niezastąpionej ekipie Gmin-
nego Ośrodek Kultury w Suszcu” oraz wszystkim, którzy 
ciągle wspierają jego funkcjonowanie – mieszkańcom 
naszej gminy i wszystkim o wielkich sercach.

Od 20 kwietnia obowiązują nowe godziny 
otwarcia sklepu: poniedziałki, środy i piątki w go-
dzinach 17:00 – 19:00.

ГАРНЕ МІСЦЕ. Працює в понеділок, середу 
та п’ятницю у годинах 17:00-19:00

1. Місце призначене для сімей з України.
2. Беріть те, що вам потрібно.
3. Платою буде твоя посмішка

Oprac. MP

Aktualny wykaz punktów sprzedaży NOWIN:
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

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
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Asysta na pszczyńskim dworcu

Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Pszczynie?

W kwietniu na stacji PKP Pszczyna uruchomiono 
usługę asysty dla osób z niepełnosprawnościami. 
Jest to efekt długich starań Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i bardzo dobra 
wiadomość dla podróżnych.

Usługa asysty, którą świadczą pracownicy dwor-
ca bardzo ułatwia podróżowanie osobom z niepeł-
nosprawnościami, które do tej pory zdane były tylko 
na siebie lub swoich bliskich. Teraz będą mogły liczyć 
na pomoc pracownika ochrony, który pomoże poko-
nać im liczne bariery architektoniczne, dostać się na 
odpowiedni peron i wsiąść do pociągu.

Osoby z niepełnosprawnościami od lat zgłaszają 
problem z poruszaniem się po pszczyńskim dworcu. 
W śród nich jest Anna Haupka. Młoda mieszkanka 
powiatu, mimo tego, że jest niewidoma, stara się 
żyć normalnie – studiuje, pracuje, opiekuje się bli-
skimi. Kilka razy w miesiącu pociągiem pokonuje 
trasę Pszczyna - Katowice. O ile, dzięki zapewnionej 
asyście podróż z dworca w Katowicach nie jest dla 
niej problematyczna, to poruszanie się po dworcu 

Aby załatwić sprawę w wydziale komunikacji, 
geodezji oraz biurze paszportowym umów wcze-
śniej wizytę w Elektronicznym Systemie Rezerwacji 
Wizyt. Każdego miesiąca swoje sprawy załatwia tak 
ok. 3 600 mieszkańców. I nikt nie czeka w kolejkach!

Sprawy w wydziale komunikacji, geodezji oraz 
biurze paszportowym urzędu wojewódzkiego za-
łatw rezerwując wcześniej termin w elektronicznych 
systemach rezerwacji wizyt (dostępnych na stronie 
powiatu www.powiat.pszczyna.pl). Umawiając się 
na daną godzinę, klienci nie tracą czasu na oczekiwa-
nie w kolejce na miejscu, a swoje sprawy załatwiają 
najczęściej do 20 minut. Taka organizacja pozwala 
na sprawną obsługę klientów. 

Każdego miesiąca w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie rejestrując się poprzez e-kolejkę swoje 
sprawy załatwia ok. 3,6 tys. klientów. W tym ponad 
2 tys. klientów tylko w wydziale komunikacji. Mie-
sięcznie wydział rejestruje ok. 1400 pojazdów. 

Obsługę klientów w  starostwie znacznie 
usprawniło wprowadzenie terminali do płatności 
elektronicznych. Klienci nie muszą już stać w kolejce 
do kasy, bo opłaty administracyjne oraz skarbowe 
pobierane są bezgotówkowo za pomocą terminali 
w wydziałach. Brak gotówki w portfelu nie jest już 
problemem. Możliwe jest płacenie kartą lub telefo-
nem oraz realizacja płatności mobilnych BLIK. Wpro-
wadzenie terminali przełożyło się na usprawnienie 
obsługi mieszkańców. W sytuacji, gdy ktoś nie chce 
lub nie może posługiwać się kartą, powinien przed 

w Pszczynie stanowiło dotychczas ogromne, za-
grażające wręcz jej życiu wyzwanie. Pszczyński 
dworzec, nie jest dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, w dodatku do tej pory 
nie zapewniano jej asysty w dotarciu na odpowiedni 
peron, pomimo tego, że każdy planowany przejazd 
zgłaszała telefonicznie zgodnie z wytycznymi znaj-
dującymi się na stronie internetowej PKP. O pomoc 
w tej sprawie pani Anna zwróciła się mailowo do 
pszczyńskiego starostwa w październiku ubiegłe-
go roku.Tematem zajęła się Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. To organ do-
radczy, który działa przy staroście pszczyńskim. Za-
angażował się również pełnomocnik starosty ds. 
osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady 
pisma z prośbą o wprowadzenie usługi asysty dla 
osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej (PRM) na dworcu w Pszczynie 
wystosował zarówno do PKP, jak i do PLK. Tematem 
zainteresowano także Wojewódzką Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

przyjściem do urzędu wykonać przelew (np. w banku 
lub na poczcie) i dostarczyć stosowne potwierdzenie.

Jak zarezerwować termin wizyty za pomocą 
e-kolejki?

1. Wydział Komunikacji i Transportu;Wydział 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościa-
mioraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach – na stronach interneto-
wych (dostępnych na stronie powiatu www.powiat.
pszczyna.pl)

Rezerwacja może być dokonana:
- najpóźniej na dzień przed planowanym ter-

minem wizyty
- na wybraną usługę na jeden dzień jeden 

klient może uzyskać maksymalnie 3 rezerwacje. 
W przypadku konieczności uzyskania większej ilości 
rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z wybra-
nym wydziałem.

2. Możliwe jest po ustaleniu z pracownikiem 
Punktu Obsługi Klienta umieszczanie wniosków 
w skrzynkach podawczych, które znajdują się przy 
wejściu do budynku. Kiedy sprawa zostanie zrealizo-
wana, pracownicy starostwa skontaktują się w celu 
umówienia odbioru dokumentów. 

3. Aby załatwić sprawę w Wydziale Architek-
tury i Budownictwa mieszczącym się w budynku 
przy ul. Korfantego 6 w Pszczynie, można wcześniej 
umówić się na daną godzinę telefonicznie pod nr 

I  udało się. Biuro Bezpieczeństwa Centrali 
PKP S.A w piśmie nadesłanym do starosty poinformo-
wało, że „zgodnie z prognozami od 1 kwietnia 2022 r. 
w obszarze stacji PKP Pszczyna zostanie uruchomio-
ny proces świadczenia usługi asysty dla osób z nie-
pełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości 
poruszania się przez pracowników ochrony dworca”. 

- Dzięki wspólnym działaniom dworzec kolejowy 
w Pszczynie znajdzie się na liście dworców, na których 
świadczona jest usługa asysty. Wpłynie to na popra-
wę bezpieczeństwa i ułatwi korzystanie ze stacji PKP 
w Pszczynie osobom ze szczególnymi potrzebami – 
mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. 

Grzegorz Kuczera, przewodniczący Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych cieszy 
się, że działania rady przyniosły efekt. 

- Jestem przekonany, że wprowadzenie tej usługi 
sprawi, że podróże z Pszczyny nie będą stanowiły już 
bariery w próbach samodzielnego funkcjonowania 
nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu - mówi.

Powiat Pszczyński

tel. 32 449 24 11 lub 32 449 24 15, dzięki czemu 
klienci unikną kolejki. 

Przed wejściem do wydziału znajduje się skrzyn-
ka podawcza, w której można składać wnioski i inne 
dokumenty. Ważne – prosimy o pozostawienie nu-
meru telefonu kontaktowego. 

Prosimy, aby Klienci korzystali z głównego 
wejścia do budynku od strony ul. 3 Maja. Winda dla 
osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się z tyłu 
budynku.

Powiat Pszczyński

OGŁOSZENIA / INFORMACJENUMER 3 (320)

Zmiana punktu nieodpłat-
nych porad prawnych

Od 22 marca punkt nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego i mediacji został przeniesiony 
do budynku Urzędu Gminy.

Dotychczas punkt zlokalizowany był w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Suszcu. Do odwołania 
przeniesiony zostanie do Urzędu Gminy Suszec, 
ul. Lipowa 1 (parter).

Bezpłatnych porad udziela w punkcie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
DOGMA w godzinach:

- wtorek 07.30 – 11.30,
- środa 14.00 – 18.00,
- czwartek 10.00 – 14.00.

UG Suszec



Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom naszej gminy pomyślności w życiu zawodowym 
i prywatnym, dużo zdrowia dla Wasi Waszych rodzin. 
Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza 
piękna służba i zaangażowanie. 
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Dziękujemy  za poświęcenie, z jakim chronicie życie i mienie ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość 
do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

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

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze 
życzenia pogody ducha, uśmiechu, zdrowia i spełnienia marzeń. 
Ten dzień jest równocześnie świętem rodziny, dlatego wszystkim 
rodzinom naszej gminy życzymy wspaniałych chwil, pełnych radości, 
spędzonych w gronie najbliższych. 

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta

Dyrektor GOK Katarzyna Krzempek


