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Wakacje!
Wreszcie nadeszły! Długo wyczekiwane, gorące
i pełne atrakcji dla młodszych i starszych. Dzieci w tym
roku mogą skorzystać z szerokiego wachlarza propozycji przygotowanych dla nich przez różne organizacje naszej gminy. Atrakcje dla młodych mieszkańców
naszej gminy proponuje np. hala sportowa i Gminny
Ośrodek Kultury. Będzie aktywnie, twórczo, sportowo
i zabawnie.

W GOK-u odbędą się półkolonie z Harrym Potterem,
Kombinatorium Artystyczne, zabawy dla najmłodszych
– Maluszkowo, gry i zabawy podwórkowe na świeżym
powietrzu, rajd rowerowy, który zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem i pozwala lepiej poznać okolicę,
Ogrodowe Koncerty oraz plenery malarskie. Pełną ofertę
można znaleźć na stronie www.kulturasuszec.pl oraz
w biurze GOK. Zachęcamy wszystkich do korzystania.

2

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC / SIERPIEŃ 2022

Ocalić od zapomnienia – 60 lat KGW w Suszcu
sukcesów, wydarzeń, w których uczestniczyły i które
organizowały. Ale jest też zapisem naszej lokalnej historii, pewną fotografią codzienności. Dzięki opisom pani
Paszek poznajemy dzieje sprzed 60 lat, panujące wówczas w Suszcu zwyczaje, obowiązki i rytm dnia, miesiąca,
roku. Dowiadujemy się, czym trudniły się nasze mamy,
babcie i prababcie. Możemy cofnąć się w czasie i lepiej
zrozumieć własne korzenie. Album, wzbogacony fotografiami, stanowi bardzo ważne wydawnictwo dla
naszej lokalnej społeczności. Niejeden z czytelników
odnajdzie w nim cząstkę swojej historii, a na zdjęciach
rozpozna bliskie osoby (a nawet siebie!). KGW w Suszcu
od lat dba i pielęgnuje nasze śląskie korzenie, nawiązując strojem, działalnością i aktywnością do tradycji.
Panie do dziś organizują tradycyjne wydarzenia (np.
Dzień Kobiet), biorą udział w uroczystościach (dożynki,
uroczystości Bożego Ciała, Święto Odzyskania Niepodległości czy uroczystości 3 Maja), ale także wychodzą
z różnymi inicjatywami skierowanymi do najmłodszych.
To dzięki ich zaangażowaniu udało się zorganizować
„lekcje w plenerze” dla młodych mieszkańców Suszca,
podczas których dowiedzieli się oni, jak wyglądały tradycyjne wykopki, sianokosy czy mogli ugotować coś
w kuchni babć Celiny i Teresy.
„Ocalić od zapomnienia” to następny etap pracy
Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu po jego reaktywacji, która nastąpiła w grudniu 2018 roku.
- Nasze plany, zamierzenia i działania przede
wszystkim opierają się na kontynuowaniu, promowaniu
oraz pielęgnowaniu tradycji, zwyczajów i obyczajów
naszej społeczności, przekazując je kolejnym pokoleniom – podkreślają członkinie Koła. – Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu to kreatywny zespół liczący 40
członkiń, potrafiących wspólnie pracować i podejmować decyzje. To grupa wspaniałych pań, które na co
dzień są żonami, matkami, babciami i kobietami aktyw-

nymi zawodowo. Mimo różnic wiekowych, potrafimy
się dogadać i od siebie uczyć – dodają.
Jaki mają pomysł na kolejne 60 lat? Współpraca
między pokoleniami, wymiana doświadczeń i serdeczne relacje! Bo trzeba życzliwości, dobroci i wielkiego
ducha, aby bezinteresownie pracować dla wspólnego
dobra.
Życzymy paniom z KGW zapału, entuzjazmu
i mnóstwa pomysłów, aby każdy kolejny jubileusz
jeszcze wyraźniej pokazywał, że siła bierze się z szacunku do tradycji.
Album „Ocalić od zapomnienia” można wypożyczyć np. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu.
Zachęcamy do zapoznania się z tym wydawnictwem.
Monika Panfil

Zdj. GOK Suszec

Z okazji 60-lecia swojej działalności suszeckie
Koło Gospodyń Wiejskich wydało piękny album,
upamiętniający najważniejsze wydarzenia z historii
organizacji. Jak czytamy we wstępie:
„Niniejsza publikacja jest […] formą podziękowania Członkiniom [Koła] oraz wszystkim, którzy w tej
organizacji bezinteresownie udzielali się od początku
jej istnienia. W myśl tytułu pragniemy ocalić od zapomnienia czas wielu naszych dokonań i wszechstronnej
działalności na rzecz lokalnego środowiska, docenić,
wyróżnić i przedstawić naszej społeczności piękną
pracę Koła w różnych jej okresach.”
Album to zbiór, w którym przedstawiono oryginały kronik i fotografii, dokumentujących działalność
KGW. Panie z Koła podkreślają, że inspiracją do powstania wydawnictwa była prawdziwa „perełka” – pierwsza
kronika zatytułowana„Wiązankę wspomnień chcę wam
dać” – pisana przez panią Klarę Paszek – założycielkę
i pierwszą przewodniczącą suszeckiego KGW.
„Nie byłoby teraźniejszości bez przeszłości, toteż
aby ocalić od zapomnienia dzieje naszej miejscowości,
chcemy w całości przytoczyć kronikę napisaną przez
Panią Klarę […] i dopełnić ją materiałami napisanymi
przez członkinie Koła od 1959 roku do dnia dzisiejszego” – czytamy we wstępie do albumu.
- Opracowując ten album przyświecała nam myśl,
że w niejednym domu w Suszcu najmłodsze pokolenia
być może po raz pierwszy będą miały okazję dowiedzieć
się o wielkim poświęceniu swoich babć i mam w rozwój
gospodarczy naszej miejscowości. Historia Koła tak naprawdę nie zaczęła się w 1959 roku, lecz jest kontynuacją
wcześniejszej, niezwykle ważnej pracy i zaangażowania
suszeckich kobiet w ramach przedwojennych stowarzyszeń młodzieży – podkreślają autorki wydawnictwa.
Album „Ocalić od zapomnienia” to pięknie wydana kronika działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Ich

Uczniowie z Kryr laureatami prestiżowego konkursu
Wszystko zaczęło się w kwietniu, kiedy grupka
uczniów pod opieką pani Katarzyny Kosińskiej i pana
Piotra Knapka wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez CNK. Po warsztatach młodzież miała miesiąc na zbudowanie pomocy edukacyjnej oraz
nagranie o niej filmu. Efekt pracy zespołu w składzie:
Adam Polok, Filip Gołek, Martin Małys, Sebastian
Paszek, Konrad Wituła to wynalazek, który sprawdziłby się w każdej szkole. Uczniowie skonstruowali
stolik GOP. Co to takiego? Jak tłumaczą młodzi konstruktorzy, nazwa to składowa trzech słów.
G – jak geometryczny (przydatny przy omawianiu
brył przestrzennych),
O – jak optyczny (umożliwiający obserwację zjawiska odbicia światła),
P – jak powietrzny (pomagający zrozumieć zasady
dynamiki).
Stolik GOP to niezwykła pomoc naukowa,
umożliwiająca w bardziej przejrzysty i zrozumiały dla
uczniów sposób wytłumaczenie zasady fizyki, matematyki czy… urozmaicenie lekcji językowych. Dzięki
jego budowie, stolika można używać m.in. na lekcjach
geometrii, a nawet języka polskiego.
Ciekawe okazało się także nawiązanie nazwą
stolika do GOP-u (Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego), gdzie przecież stolik powstawał!
Najpierw był prototyp, a później – wersja ostateczna. Z użyciem precyzyjnych narzędzi i ogromnym zaangażowaniem, uczniowie stworzyli ciekawą i przydatną
pomoc naukową, którą doceniło jury konkursu „Nauka
dla Ciebie”. Projekt okazał się tak dobry, że jako jeden

z pięciu zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu. Zaś
jego twórcy zostali zaproszeni do Warszawy, a by zaprezentować stolik GOP. Z pewnością było to niesamowite
przeżycie dla młodych konstruktorów z Kryr, którzy nie
tylko mogli podziwiać prace innych zdolnych uczniów,
ale także przedstawić swój autorski projekt.
14 czerwca w Planetarium w Centrum Nauki
Kopernik odbyła się gala finałowa konkursu „Nauka
dla Ciebie”. Uczniowie i nauczyciele ze zwycięskich
drużyn odebrali cenne nagrody i zaprezentowali
swoje projekty na Wystawach Kopernika. Dla młodych naukowców było to niezapomniane przeżycie.
Co ważne, do konkursu zgłosiło się 60 drużyn z całej
Polski. W skład każdej wchodziło pięciu uczniów
i jeden lub dwóch nauczycieli prowadzących. Do ścisłego finału zakwalifikowało się aż 12 drużyn. Najlepsi okazali się uczniowie szkół podstawowych

z Pliszczyna, Kryr, Krakowa, Grzymiszewa i Gorzyc.
Nagrody rzeczowe i finansowe wręczyli laureatom
Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert
Firmhofer oraz Joanna Orłowska – pełnomocniczka
Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej
i Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. Uroczystą galę
dopełnił pokaz planetaryjny na żywo oraz projekcja
filmu „Na skrzydłach marzeń”.
- Cieszę się, że młodzi ludzie chcą poszukiwać nowych rozwiązań i dokonywać odkryć. Jestem przekonana, że wśród was jest nowa Maria Curie-Skłodowska
– mówiła Joanna Orłowska.
Z pewnością takie projekty udowadniają, że w naszej młodzieży tkwi ogromny potencjał. Gratulujemy
uczniom i opiekunom sukcesu i czekamy na kolejne
innowacyjne projekty kryrskiej młodzieży!
Monika Panfil

źródło: ZSP Kryry

Już po raz drugi uczniowie z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Kryrach zostali laureatami
konkursu organizowanego przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Po sukcesie „Rowerowiru” przyszła kolej na GOP.
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Cyfrowy GOK!
Od roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu realizuje projekt „Cyfrowe otwarcie”. Od kilku miesięcy
działają nowe pracownie – fotograficzna i animacji
poklatkowej, a od nowego roku szkolnego zapowiadają się kolejne atrakcje!
- Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich i z Gminy Suszec udało nam się zakupić sporo nowoczesnego
sprzętu i oprogramowania: komputery, laptopy, tablety
zwykłe i graficzne, monitor interaktywny, kamery, lampy i tła fotograficzne, mikrofony, głośniki… Lista jest
długa – mówi koordynatorka projektu, Agnieszka
Zielonka-Mitura.
- Chcemy, żeby ten sprzęt był w stałym użytku,
dlatego zdecydowanie poszerzamy i unowocześniamy
ofertę naszych zajęć – dodaje Dyrektor GOK, Kasia
Krzempek.
Już w minionym semestrze działały w GOK dwie
nowe pracownie, a od września ma ruszyć kolejna
– multimedialna, łącząca w sobie różne dyscypliny

twórczości, w ramach której młodzież będzie mogła
nagrywać i montować własne filmiki, produkcje artystyczne, teledyski czy muzykę. Również sala widowiskowa doczekała się profesjonalnego sprzętu projekcyjnego – elektryczny, duży ekran i projektor dający
kinową jakość obrazu już teraz jest wykorzystywany
podczas Kina z Klasą. W planach jest uruchomienie
małego studia nagraniowego, z którego będzie można
nieodpłatnie skorzystać oraz stworzenie Cyfrowego
Archiwum Społecznego, poświęconego codziennej
historii naszej gminy i jej mieszkańców.
Bardzo ważnym elementem projektu jest doposażenie GOK w udogodnienia dla osób słabosłyszących –
w sali widowiskowej i w sekretariacie znajdują się pętle
indukcyjne, które poprawiają jakość dźwięku słyszanego przez osoby z implantami i aparatami słuchowymi.
W przyszłości osoby słabowidzące i niewidome będą
także mogły odsłuchać audiodeskrypcję – czyli opis
tego, co widać – do wystaw czy przedstawień przy

pomocy audioprzewodników.
„Cyfrowe otwarcie” to jednak nie tylko sam sprzęt
– to również szkolenia podnoszące umiejętności pracy
z wykorzystaniem tych nowoczesnych narzędzi dla
pracowników i wolontariuszy związanych z GOK.
– Zaplanowaliśmy przeprowadzenie 8 szkoleń –
informuje Agnieszka Zielonka-Mitura – z animacji
poklatkowej, obsługi sprzętu do twórczości wizualnej,
z obróbki i montażu filmów, z obsługi sprzętu nagraniowo-lektorskiego i obróbki dźwięku, z nagrywania
i montażu audiodeskrypcji, z prowadzenia cyfrowych
archiwów społecznych i z dostępności cyfrowej dokumentów. Taka dawka wiedzy zdecydowanie pozytywnie
wpływa na jakość naszej pracy – dodaje.
„Cyfrowe otwarcie” jest częścią projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem
jest Narodowe Centrum Kultury.
Agieszka Zielonka-Mitura

Inwestycje w naszej gminie
Maj i czerwiec przyniosły kolejne postępy
w inwestycjach zaplanowanych we wszystkich miejscowościach naszej gminy.
Budowa oświetlenia zasilanego energią elektryczną
Gmina Suszec została zakwalifikowana do
dofinansowania trzeciego etapu budowy oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Obecnie
przygotowywana jest dokumentacja projektowa
i przetargowa.
Remonty i budowy dróg
Obecnie na drogach gminnych odbywają się remonty cząstkowe. W najbliższym czasie wykonawca
rozpocznie remonty wielkopowierzchniowe. Poza
tym trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych: bocznego odcinka ulicy Dolnej i fragmentu
ul. Miłej w Suszcu oraz trwają prace projektowe budowy odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Planowany jest także wykup działki potrzebnej pod budowę
fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce.
Dobudowa sal lekcyjnych przy ZSP w Rudziczce

Szkoła w Rudziczce zyska nowe sale. Dotychczas przygotowano zbrojenie ław fundamentowych
i przystąpiono do ich betonowania. Wykonano ławy
fundamentowe, trwa wznoszenie ścian fundamentowych. Na ukończeniu są także prace związane
z budową kanalizacji zewnętrznej.

do budynku). Prace rozpoczną się na początku lipca.
Najkorzystniejszą ofertę na ich wykonanie złożyła
Firma SOL INWESTYCJE sp. z o.o. z Tych, a wartość
robót to 853.139,49 zł.

Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce
W budynku remizo-świetlicy zostaną wykonane kolejne prace. Ty razem zakres robót obejmuje
m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę drewnianej stolarki
okiennej, izolację termiczną i przeciwwilgociową
ścian piwnic, montaż zadaszeń nad drzwiami, przebudowę wewnętrznych instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, przebudowę zadaszenia na części budynku (nad głównym wejściem

Budowy, remonty i rozbudowy w poszczególnych sołectwach
W Kobielicach trwają roboty termoizolacyjne
i wykończeniowe budynku zaplecza sportowego dla
dzieci i młodzieży z terenu sołectwa. Trwa też przygotowanie do budowy placu zabaw.
Z kolei w Kryrach niebawem ruszy budowa altany
i zostaną odremontowane pomieszczenia gminne.
W Rudziczce zakupiono i zamontowano na placu
zabaw nowe urządzenie – domek ze zjeżdżalnią.
W Suszcu doposażany jest plac zabaw przy
ul. Okrężnej oraz tereny zielone na osiedlu przy
ul. Piaskowej.
W Radostowicach także zaplanowano rozbudowę
i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla
dzieci i młodzieży.
W Mizerowie zaplanowano doposażenie i remont
remizo-świetlicy oraz zakup materiałów i budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw.
Oprac. Monika Panfil

informacje o gminie, jej majątku i finansach, poczynionych inwestycjach, działalności spółek podlegających gminie, działalności: oświatowej, kulturalnej,
bibliotecznej, sportowej i rekreacyjnej, a także o działalności z zakresu zdrowotnego, pomocy społecznej
oraz informacje z o realizacji polityk, programów,
strategii i uchwał. Z pełną treścią dokumentu można
zapoznać się na stronie www.suszec.pl w zakładce
BIP (biuletyn informacji publicznej).
Po zapoznaniu się z raportem oraz debacie, Wójtowi udzielono wotum zaufania, a następnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z wykonania budżetu za miniony rok. Po dyskusji,
Rada zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2021 rok oraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Swoje stanowisko w sprawie wykonania budżetu
przedstawiła także Komisja Rewizyjna. Podjęto także
uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania. Następnie,
na wniosek wspomnianej komisji, Wójt Gminy Suszec
otrzymał absolutorium.
Podczas czerwcowej sesji podjęto uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w sołectwach: Rudziczka, Suszec,
Kryry, Mizerów, Kobielice i Radostowice. Plan ma dotyczyć 15 obszarów i głównie ma się skupić na korekcie zaprojektowanego układu komunikacyjnego,
rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza parafialnego w Suszcu czy też uzupełnienia zapisów/ustaleń
w ww. obowiązujących miejscowych planach.
Monika Panfil

Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec
Rozpoczęły się prace przy remizie w Suszcu.
Wykonano roboty ziemne, przyłącza oraz monolityczną konstrukcję kanału technicznego. Obecnie
trwają roboty związane z przygotowaniem płyty
fundamentowej.

Dwie Sesje Rady
W maju i czerwcu Radni i przedstawiciele władz
Gminy spotkali się, aby rozmawiać o sprawach kluczowych dla funkcjonowania naszej gminy. Podczas
majowej sesji podjęto uchwałę o zmianach w budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwalono także zmiany w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w Kobielicach
oraz Radostowicach. Z kolei czerwcowa sesja miała
wyjątkowy charakter. 30 czerwca Radni zapoznali
się bowiem z raportem o stanie gminy, wysłuchali
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suszec za 2021 rok, a także
udzielili absolutorium Wójtowi.
Raport o stanie gminy
Raport to obszerny dokument, zawierający
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Kronika Policyjna

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło
w maju na ulicy Pszczyńskiej w Kobielicach. Samochód dostawczy przewrócił się na bok, a 55-letni kierowca trafił do pszczyńskiego szpitala,
na szczęście nie odniósłszy poważnych obrażeń.
Apelujemy o ostrożność i rozwagę.
10 maja tuż po godzinie 9:00 w Kobielicach
doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Skierowani na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że 41-letni kierujący
samochodem ciężarowym marki Man, jadąc ulicą
Jana Pawła, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
prawidłowo jadącemu busowi. Wskutek zderzenia
się pojazdów Citroen Jumper przewrócił się na bok,

a 55-letni mężczyzna, który nim kierował, został przetransportowany do pszczyńskiego szpitala. Mieszkaniec Pszczyny na szczęście nie doznał poważnych
obrażeń i został wypisany do domu.

źródło: KPP Pszczyna

Dachowanie samochodu w Suszcu
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 1 maja,
ok. godz. 18:30 na drodze wojewódzkiej nr 935
w Suszcu. Na miejscu interweniowały wszystkie
służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR. Do zdarzenia doszło, kiedy 27-letni kierowca Fiata rozpoczął
manewr wyprzedzania, nie upewniwszy się, że jest
to bezpieczne. W tym samym czasie Fiat był już wyprzedzany przez Opla, za kierownicą którego siedział
31-letni mężczyzna. Oba samochody poprzedzał
Jeep, który ostatecznie także uczestniczył w wypadku. Kierowca Fiata dachował, a jako sprawca, został
ukarany mandatem. Wszyscy uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi. Uznano je za kolizję.

zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli
na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy.
Potrącenie rowerzystki w Radostowicach
Do groźnego zdarzenia doszło w środę 8 czerwca ok. godz. 17:00. W Radostowicach na ul. Dworcowej 29-latka kierująca samochodem osobowym
marki Fiat potrąciła 46-letnią rowerzystkę. Kobieta,
która prowadziła samochód, podczas wykonywania
manewru cofania i włączania się do ruchu nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu rowerzystce. Za to wykroczenie kierująca została ukarana mandatem.

Przypominamy! Kierujący pojazdem, zbliżając
się do skrzyżowania, jest obowiązany: zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa
pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku
przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
Wymienionego przepisu nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to,
z której strony nadjeżdża. Kierującemu pojazdem

Wypadek na ulicy Dolnej w Suszcu
W niedzielę, 12 czerwca, ok. godz. 20:00 przy
ul. Dolnej w Suszcu samochód wjechał w przystanek autobusowy i zatrzymał się w polu. Na miejscu
szybko zjawił się patrol policji i zastęp OSP Suszec.
W przystanek uderzył pojazd marki VW Polo. Kierowcą okazał się 22-latek, który przewoził pasażerkę.
Policjanci, wobec agresywnego zachowania sprawcy
wobec służb, sprawdzili jego trzeźwość. Alkomat wykazał 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
co daje prawie 1,8 promila we krwi. Przeprowadzono
także badanie, które potwierdziło obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Obecnie
toczy się postępowanie wobec sprawcy zdarzenia.
KPP Pszczyna
Oprac. Monika Panfil

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości
1.707.586,32 zł.
Nowy PSZOK zostanie wyposażony w elektroniczny system ewidencji odpadów komunalnych,
służący do weryfikacji ilości dostarczanych odpadów.
Każdorazowo przywiezione, posegregowane odpady
komunalne będą ważone i wprowadzane do systemu.
W związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u oraz w celu weryfikacji ich miejsca
wytworzenia, właściciele nieruchomości zamieszkałych
zostaną wyposażeni w karty ewidencjonowania odpadów (dyskietki). Za każdym razem przywożąc odpady
do PSZOK, wymagane będzie posiadanie tej dyskietki,
w przypadku jej zgubienia/zniszczenia wydany zostanie
za odpłatnością duplikat.
Ze względu, że w PSZOK określone są limity przyjmowanych niżej wymienionych frakcji odpadów:
- odpady stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady

komunalne w ilości do 30 kg miesięcznie na jedną
osobę zamieszkałą na nieruchomości, na której zostały wytworzone;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu/
domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały
wytworzone;
- odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu/
domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały
wytworzone;
- zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon
rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu/domu,
gmina zamierza świadczyć dodatkowe usługi poprzez
przyjmowanie odpadów w ilościach ponadlimitowych
za odpłatnością. Wysokość cen będzie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W PSZOK nie będą przyjmowane odpady wytworzone na nieruchomościach niezamieszkałych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
UG Suszec

Nowy PSZOK
Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku
w Suszcu przy ul. Piaskowej 44 zostanie otwarty nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (zwany PSZOK), spełniający standardy określone obowiązującymi przepisami prawa.

źródło: UG Suszec

Budowa PSZOK-u rozpoczęła się w 2021 r., a roboty
budowlane zakończono w maju br. Koszt budowy wyniósł 2.960 098,88 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia
udało się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych
Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie
z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy
podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma
obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: zakładów
produkcyjnych, usługowych, handlowych, warsztatów,
sklepów itp.
Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy
zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności
regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających
odpady komunalne z terenu Gminy Suszec są dostępne na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce:
Informacje / Zasady gospodarki odpadami / Wykaz firm
odbierających odpady.

UWAGA!
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c wprowadziła
obowiązek, że umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji
odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia odbiór
następujących frakcji odpadów:
- papier,
- metale i tworzywa sztuczne,
- szkło,
- bioodpady,

- popiół,
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można wyselekcjonować.
Umowa, której postanowienia nie zapewniają
odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych, powinna zostać dostosowana do obowiązujących wymagań określonych w ustawie, a kserokopie
tych umów należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suszec
w terminie do dnia 30 września 2022 r.
Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec, że jeżeli
do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są
niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy
na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze
grzywny.
UG Suszec
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Oznakowanie pojemników na bioodpady
Od ponad roku na terenie Gminy Suszec
bioodpady są odbierane bezpośrednio z nieruchomości i należy je gromadzić w pojemnikach
w kolorze brązowym z napisem BIO. Nadal część
mieszkańców wystawia bioodpady w pojemnikach w innych kolorach.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja
2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się
w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych
napisem BIO.
Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym

w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej
powierzchni pojemnika, widocznej dla korzystających z tego pojemnika.
Informuje się, że nie będą odbierane bioodpady gromadzone w pojemnikach niespełniających
powyższych wymagań.
UG Suszec

Szpital Joannitas w Pszczynie
Szpital Joannitas w Pszczynie rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 2018 r. Prowadzony jest
przez Spółkę, której właścicielami jest Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna.
Szpital prowadzi 9 oddziałów szpitalnych
z Izbą Przyjęć. Funkcjonują w nim również zakłady
oraz poradnie specjalistyczne. Ważna częścią szpitala są także inne jednostki organizacyjne, które
koncentrują się na zapewnieniu odpowiedniego
zaplecza umożliwiającego sprawne i bezpieczne
funkcjonowanie oddziałów i poradni. Są to m.in.
Blok operacyjny, Dział farmacji oraz Dział sterylizacji.
W 2021 r. ze świadczeń Szpitala skorzystały
23 663 osoby, a na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym urodziło się 675 dzieci. W tym roku – do
końca czerwca – świadczenia zostały udzielony
ponad 14 600 pacjentom.
ODDZIAŁY SZPITALNE I IZBA PRZYJĘĆ
- Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym udziela pomocy medycznej
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wynikających ze schorzeń internistycznych, ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych, spowodowanych urazami lub wymagających hospitalizacji
w OAIT.
- Oddział Neurologiczny prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym:
chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu), stwardnienia rozsianego, padaczki
i nagłych zaburzeń świadomości, miastenii i chorób mięśniowych, bólów głowy i zawrotów głowy.
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
zajmuje się leczeniem zmian urazowych kończyn
górnych, dolnych, miednicy, kręgosłupa. Leczy także zmiany reumatoidalne narządów ruchu, a także ostre i przewlekłe stany zapalne kości, stawów
bądź tkanek miękkich.
- Oddział Chorób Wewnętrznych jest oddziałem ogólnointernistycznym i zapewnia opiekę szpitalną dla pacjentów ze schorzeniami m.in. układu
oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo-naczyniowego.
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej – Oddział przyjmuje pacjentów w celu diagnostyki oraz leczenia chirurgicznego. W oddziale wykonuje się zabiegi zarówno metodą tradycyjną, jak
i metodą chirurgii małoinwazyjnej-laparoskopową.
Przeprowadza operacje i zabiegi w obrębie
przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, gruczołów dokrewnych. Wykonuje się również operacje przepuklin oraz małe zabiegi naczyniowe.
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy posiada II stopień referencyjności. Do oddziału przynależy Trakt Porodowy z odrębną położniczą Izbą
Przyjęć. Pacjentkom ze schorzeniami narządu rodnego udzielana jest pomoc w zakresie diagnostyki,
leczenia zachowawczego i operacyjnego.
- Oddział neonatologiczny zajmuje się opieką, diagnostyką i leczeniem dzieci, które urodziły
się w oddziale położniczo-ginekologicznym. Jest
to oddział o II stopniu referencyjności, co oznacza, że może leczyć noworodki z małą masą ciała, urodzone przedwcześnie, z niewydolnością

oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi zaburzeniami okresu noworodkowego.
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiT) – na oddziale leczone są takie schorzenia jak niewydolność oddechowa, niewydolność
krążenia, choroby centralnego układu nerwowego,
urazy wielonarządowe. Najczęściej wykonywane
zabiegi to: wentylacja mechaniczna, terapia nerkozastępcza, bronchofiberoskopia układu oddechowego, cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych,
tracheotomie, drenaż jamy opłucnowej, leczenie
bólu.
- Oddział Geriatryczny – pacjenci oddziału leczeni są na wiele współistniejących chorób,
które są typowe dla wieku podeszłego. Działania
oddziału koncentrują się na procesie wydłużenia
i ulepszenia komfortu życia ludzi po 60 roku życia,
poprzez zminimalizowanie dyskomfortu związanego ze znacznie obniżoną sprawnością spowodowaną podeszłym wiekiem.
ZAKŁADY I PRACOWNIE
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przeznaczony jest dla osób przewlekle chorychi niepełnosprawnych, wymagających stałej, długotrwałej
opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki. Tel. 32-611-53-40
- Zakład rehabilitacji oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak elektrolecznictwo, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tens oraz Traeberta, światłolecznictwo,
leczenie polem elektromagnetycznym, kinezyterapia, a także terapia manualna i masaż klasyczny.
Świadczenia udzielne są pacjentom, którzy są hospitalizowani w Szpitalu. Zakład zapewnia pacjentom pomocy również w trybie ambulatoryjnym.
Tel. 32-611-53-06
- Zakład Diagnostyki Obrazowej – prawidłowa i szybka diagnostyka obrazowa to klucz do
wdrożenia leczenia i zastosowania odpowiedniej,
skutecznej terapii. Dlatego w 2021 r. do Szpitala trafiły 2 nowe aparaty rentgenowskie, nowy
tomograf komputerowy, a w marcu tego roku –
rezonans magnetyczny. Rezonans znajduje się
w specjalnym budynku modułowym, dostosowanym, aby zapewnić Pacjentom jak największy
komfort podczas badania. W zakładzie mieszczą
się Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia
USG oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
Tel. 32-611-53-04
- Pracownia Endoskopii – w pracowni odbywają się badania gastroskopii i kolonoskopii.
Gastroskopia to procedura medyczna, która pozwala dokładnie ocenić stan przełyku, żołądka
oraz dużej część dwunastnicy i rozpoznać wiele
chorób przewodu pokarmowego. Kolonoskopia to
badanie umożliwiające dokładne obejrzenie błony śluzowej całego jelita grubego i jest aktualnie
najskuteczniejszą metodą diagnostyczną pozwalającą dokładnie ocenić ten fragment przewodu
pokarmowego. Tel. 32-611-53-03
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – to
jednostki, bez których Szpital nie jest w stanie

funkcjonować, choć pacjenci bezpośrednio nie
widzą intensywnej pracy, jaka się tam odbywa:
- Blok operacyjny – to właśnie na Bloku odbywają się operacje chirurgiczne lub ortopedyczne.
Z uwagi na konieczność zachowania bardzo wysokiego poziomu sterylności, dostępny jest tylko dla
osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Blok utrzymywany
jest w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych przez całą dobę.
- Dział farmacji – zaopatruje Szpital w produkty lecznicze i wyroby medyczne dla pacjentów
Szpitala. To dział farmacji zakupuje i przekazuje
na oddziały wszelkie leki, które następnie otrzymują pacjenci lub np. materiały medyczne niezbędne
do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.
- Dział sterylizacji – zakres pracy działu skupia się wokół dekontaminacji, tj. myciu, dezynfekcji
i sterylizacji narzędzi i sprzętów medycznych używanych w Szpitalu. Narzędzia, za pomocą których
wykonuje się operacje lub badania, muszą być
poddane specjalnym zautomatyzowanym procesom sterylizacji, które zapewniają ich bezpieczeństwo i jałowość.
PORADNIE SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYKA
- Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
– w laboratorium wykonywane są badania hematologiczne, koagulologiczne, gazometryczne, hormonalne, serologiczne, a także analiza moczu i kału
oraz markery nowotworowe. Tel. 32-611-53-05
- Poradnia urazowo-ortopedyczna – poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką schorzeń o charakterze ortopedycznym i ustalaniem
ścieżki postępowania medycznego. Poradnia przyjmuje również pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonywanych m.in. na Oddziale Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznym. Tel: 32-611-53-03
- Poradnia chirurgii ogólnej – poradnia zapewnia diagnostykę w zakresie chirurgii ogólnej,
a także kwalifikację pacjenta do odpowiedniego
sposobu leczenia (zachowawczego lub zabiegowego). Ponadto zaopatruje pacjentów po zabiegach
operacyjnych wykonywanych m.in. na Oddziale
Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej.
- Poradnia onkologiczna – pacjenci mają
możliwość skorzystania z konsultacji onkologicznej, a zlecone badania wykonuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, znajdujące się w budynku
Szpitala. Jeżeli lekarz zleci badania TK, bądź RTG
również wykonane one zostaną na miejscu. Do
poradni onkologicznej pacjenci nie potrzebują
skierowania.
- Poradnia chorób zakaźnych – jest to poradnia komercyjna i odbywa się w niej leczenie takich
chorób, jak m.in. wirusowe zapalenie wątroby, czy
bolerioza. W przyszpitalnej poradni zapewnimy
naszym pacjentom konsultację, diagnostykę, leczenie, a także profilaktykę chorób wywoływanych
przez bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. Świadczenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych są
niezwykle ważne i niejednokrotnie ratują zdrowie
i życie pacjentów.
Szpital Joannitas w Pszczynie
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Poradnia Chorób Zakaźnych w Szpitalu Joannitas
Od 1 czerwca trwają zapisy do nowo otwartej
Poradni Chorób Zakaźnych w Szpitalu Joannitas
w Pszczynie, gdzie pacjenci mogą skorzystać ze
świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób zakaźnych, takich jak m.in. wirusowe zapalenie wątroby,
czy borelioza. Poradnia świadczy wyłącznie usługi
komercyjne.
- W trakcie pandemii COVID-19 znacznie pogorszył się dostęp do badań i konsultacji, a co za tym idzie
do leczenia wielu chorób, w tym – wywołanych przez
czynniki infekcyjne. Do chorób tych należy m.in. borelioza czy wirusowe zapalenie wątroby typu C – mówi
Beata Celińska, lekarz specjalista chorób zakaźnych
i chorób wewnętrznych Szpitala Joannitas w Pszczynie i dodaje:
- W przyszpitalnej poradni zapewnimy naszym
pacjentom konsultacje, diagnostykę, leczenie, a także
profilaktykę chorób wywoływanych przez bakterie,
wirusy, pasożyty i grzyby.
Świadczenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych są niezwykle ważne i niejednokrotnie ratują
zdrowie i życie pacjentów. Misją poradni jest również

uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapobiegania zachorowaniom oraz kontrolowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się tych groźnych chorób.
Umów się na wizytę
Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do
piątku w godzinach: 7:00 - 14:30, tel.: 32 611 53 03
Zespół poradni
Dr n. med. Beata Celińska – lekarz specjalista
chorób zakaźnych i lekarz chorób wewnętrznych,
lek. Piotr Procner – lekarz specjalista chorób
zakaźnych.
Zakres opieki
Diagnostyka i leczenie:
- chorób odkleszczowych – w tym boreliozy/
neuroboreliozy;
- diagnostyka i leczenie wirusowych (ze
szczególnym uwzględnieniem WZW A, WZW B,
WZW C), autoimmunologicznych zapaleń wątroby i innych chorób tego narządu (toksycznych/
alkoholowych);

- chorób wysypkowych oraz stanów zapalnych
skóry i tkanki podskórnej;
- powikłań infekcyjnych związanych z hospitalizacjami w tym zakażenia Clostridiodes difficile;
- stanów gorączkowych;
- limfadenopatii (powiększenie węzłów chłonnych);
- toksoplazmozy w ciąży;
- zakażeń dróg oddechowych, m.in.: zapalenia
płuc, krztusiec;
- chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego
– biegunek, chorób pasożytniczych;
- zakażeń układu moczowego;
- poradnictwo z zakresu medycyny podróży;
- zakażeń wirusowych: mononukleozy, cytomegalii;
- pomoc w zakresie poradnictwa okołotestowego HIV/AIDS.
W poradni przyjmowane są osoby powyżej
16. roku życia.
źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy
Informujemy, iż PFRON rozszerzył projekt ,,Model rehabilitacja kompleksowa” o moduł ukraiński.
Program skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy
chcą być aktywni zawodowo w Polsce, ale na skutek
niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia.
PFRON proponuje bezpłatny udział w projekcie
kompleksowej rehabilitacji, która obejmuje:
- intensywną naukę języka polskiego,
- szkolenia zawodowe i dostosowanie posiadanych kwalifikacji do polskiego rynku pracy, w tym
język polski zawodowy,
- wsparcie psychologiczne związane z przeżyciami związanymi z koniecznością opuszczenia ojczyzny,
- rehabilitację leczniczą.
Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest
aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Udział
w projekcie wiąże się z 3-4 miesięcznym pobytem
w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Możecie tam
państwo mieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt,
zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnika i rodziny
pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, pobyt jest bezpłatny. Podczas zajęć w ośrodku
dzieci będą spędzać czas z opiekunami. Udział w projekcie będzie się kończyć podjęciem zatrudnienia
zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi w Ośrodku.
Zgłoszenie chęci udziału w rehabilitacji kompleksowej należy wykonać poprzez wypełnienie
ankiety i przesłanie do Oddziału Śląskiego PFRON
w Katowicach na mail: katowice@pfron.org.pl
- lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia
i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
- otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia
się do Ośrodka.
Do wyboru masz dwa Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu. Ośrodek zlokalizowany
jest nad jeziorem Durowskim pośród lasów sosnowych w pobliżu Szlaku Piastowskiego pod Poznaniem.
Centrum Rehabilitacji – obok lasu w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Jego urokliwe
położenie z dala od dużych miast pozwala na pełną
regenerację ale daje możliwość dojazdu do Warszawy
Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej? Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od
dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych

– stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz
możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program
Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia,
spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram
działań i sposób oceny ich efektów. Na rehabilitację
kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy,
psychospołeczny i medyczny.
W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.
Na czym polega moduł zawodowy? W ramach
modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on
służył Ci radą w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych
możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Zanim przystąpisz do szkoleń zawodowych,
weźmiesz udział w intensywnym kursie językowym.
Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera
podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania
pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu
będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu. W procesie
przygotowywania się do nowego zawodu najważniejsze jest szkolenie zawodowe. Ważnym zadaniem
doradcy zawodowego jest także pomoc w przygotowaniu się do poszukiwania pracy: jak rozmawiać
z potencjalnym pracodawcą. Będziesz mógł również
liczyć na pomoc pośrednika pracy, który pomoże
Ci w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym
zawodem i odpowiadającej Twoim oczekiwaniom
i możliwościom. Nowa praca to wyzwanie.
Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
Nie obawiaj się, przez cały pobyt w Ośrodku oraz
po podjęciu pracy nie zostaniesz sam. W ramach
modułu psychospołecznego psycholog z zespołu
rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie
zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub
brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie
wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne
momenty zwątpienia.
Moduł medyczny – na czym polega? Moduł
medyczny jest ważnym elementem w procesie

powrotu do aktywności zawodowej. Jego celem
jest przywrócenie utraconych funkcji organizmu
lub ich odtworzenie w jak największym możliwym
do osiągnięcia stopniu, co ułatwi Ci podjęcie pracy.
W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określona
zostanie liczba zleconych zabiegów oraz ich częstotliwość. Formy terapii będą zależne od Twoich potrzeb.
Mogą to być na przykład: fizjoterapia (kinezyterapia,
fizykoterapia, masaż), terapia zajęciowa, logopedyczna. Raz na dwa tygodnie zespół rehabilitacyjny będzie dokonywał oceny aktualnego stanu Twojego
zdrowia. W razie potrzeby, ocena będzie dokonywana
częściej.
Jakie masz prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
Udział w programie rehabilitacji kompleksowej,
jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem sukcesu jest
Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze
wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej.
Powinieneś być obecny na co najmniej 80% zajęć
przewidzianych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. W wypadku wyższej absencji, będziesz musiał podać przyczyny nieobecności. Jeśli ze względu
na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania,
będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium
rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach Przewiduje
się, że czas trwania rehabilitacji kompleksowej będzie
wynikał z potrzeb,określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji (średnio 3-4 miesiące). Zajęcia
będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00,
ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Przed przystąpieniem do projektu będziesz
musiał zadeklarować chęć pozostania w Polsce
i podjęcia zatrudnienia. Jeśli w czasie pierwszych
dwóch tygodni uznasz, że oferta Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej nie jest dla Ciebie odpowiednia,
możesz zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez
konieczności zwrotu kosztów. W trakcie korzystania
z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej oraz
po zakończeniu udziału będziesz mieć obowiązek
udzielania informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań. Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej
będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa do momentu
podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy
po podjęciu zatrudnienia.
UG Suszec
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Poradnia Onkologiczna w Szpitalu w Pszczynie
Już od połowy maja pacjenci mogą skorzystać
z konsultacji onkologicznych w przyszpitalnej poradni onkologicznej. Konsultacji udziela doświadczony
i ceniony przez pacjentów onkolog – dr Ludmiła
Dolczak.
Kompleksowa diagnostyka w jednym miejscu
W Poradni Onkologicznej pacjenci mają
możliwość skorzystania z konsultacji onkologicznej, a zlecone badania wykonuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, znajdujące się
w budynku szpitala. Jeżeli lekarz zleci badania
TK bądź RTG, również wykonane one zostaną
na miejscu.
O czym warto pamiętać przed wizytą
w poradni:
- zabierz ze sobą aktualne wyniki badań – nie
trzeba będzie ich powtarzać, a może to przyspieszyć
proces diagnostyczny;

- zabierz ze sobą wypisy i dokumentację
z poprzedniej poradni onkologicznej.
Rejestracja możliwa jest od poniedziałku do
piątku pod numerem telefonu: 32 611 53 03.
Przyjęcie do poradni
Z konsultacji w poradni onkologicznej
można skorzystać bez skierowania, ale trzeba
przedstawić dokument lub zaświadczenie potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych:
- aktualną legitymację ubezpieczeniową (poświadczenie zakładu pracy ważne jest do końca
miesiąca, w którym zostało podbite plus 30 dni)
lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy bądź
druk ZUS RMUA wydany przez zakład pracy (osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę),
- aktualną legitymację emeryta lub rencisty
bądź aktualny odcinek emerytury lub renty (emeryci i renciści),

- legitymację KRUS wraz z dowodem wpłaty
ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne (rolnicy
oraz inne osoby ubezpieczone w KRUS),
- aktualne zaświadczenie z powiatowego urzędu
pracy (bezrobotni),
- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (osoby prowadzące działalność
gospodarczą),
- umowę zawartą z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki (osoby ubezpieczone dobrowolnie),
- zaświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
- decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
- zaświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu wychodzenia z bezdomności.
źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
W ramach programu „Czyste Powietrze” 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec został otwarty
punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:
- informacje o zasadach Programu oraz ulotki
i materiały informacyjne,
- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem
telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.
Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Adres punktu:
Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec
tel. 32 449 30 67
Program „Czyste Powietrze”
Wykaz informacji niezbędnych do złożenia
wniosku:
1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer
PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
2. Numer rachunku bankowego.
3. Pełny numer księgi wiecz ystej,
np. KA1P/0000002/9.
4. Numer ewidencyjny działki.
5. Powierzchnia całkowita budynku (m²) Uwaga!
Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian.
Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich
znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno
nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy
podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony,
tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza
ściany budynku.
6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy
lub rok oddania budynku do użytkowania.
8. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego
rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej
terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach,

stropodach, podłoga na gruncie (m²) - należy podać,
jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie
na docieplenie budynku.
9. Powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać, jeżeli beneficjent chce się
ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki
okiennej i/lub drzwiowej.
10. Podstawowy poziom dofinansowania
Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dochód roczny
wnioskodawcy ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT40A. Jako wartość
dochodu rocznego należy podać kwotę z pozycji PIT
– „Podstawa obliczenia podatku” (np. 2021 r.: PIT-37str.3- poz. 117; PIT-36 – str. 6 – poz. 283; PIT-40A str.2 - poz. 44).
W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego
Wnioskodawcy – w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.
Podwyższony poziom dofinansowania
Beneficjent – osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411
ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie
przekracza kwoty:
a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa
w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód
wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust.
1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu (Dział Świadczeń Rodzinnych – tel. 32 449 30 82).
Najwyższy poziom dofinansowania
Beneficjent – osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411
ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie
przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone
w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta,
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać
w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny
jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy,
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
11. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko,
PESEL, adres.
12. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko,
adres.
13. Data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub
równoważnego dokumentu księgowego).
Informacje są udzielane na bieżąco przez
pracownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem
telefonu 32 449 30 67.
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Uchwała antysmogowa już działa!
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017
Sejmiku 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 niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017
roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele
osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany
kocioł, piec lub kominek.
Podmioty posiadające instalacje dostarczające

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 wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji
istnieją 4 terminy wymiany:
- wymiana do 31.12.2021 r., gdy wiek kotła jest
powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji
bez tabliczek znamionowych,
- wymiana do 31.12.2023 r., gdy wiek kotła jest
w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
- wymiana do 31.12.2025 r., gdy wiek kotła jest
poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

- wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy
3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
Podmioty posiadające instalacje wydzielające
ciepło lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza
np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje
na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. do 31.12.2022 r.
chyba, że instalacja
- osiąga sprawność cieplną min 80 % lub
- jest wyposażona w urządzenie do redukcji
emisji pyłu.
UG Suszec

Doświadczenie straty
Coraz częściej potrzebujemy pomocy i porady
specjalisty. W naszej gazecie rozpoczynamy cykl porad przygotowanych przez Ewę Żmudę – psychologa i psychoterapeutkę, absolwentkę Uniwersytetu
Śląskiego na kierunku psychologia, na specjalności
psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia
i jakości życia. Specjalizację psychoterapia poznawczo-behawioralna uzyskała na Uniwersytecie SWPS
w Katowicach. Od kilku lat prowadzi swój gabinet.
Więcej informacji na: www.psychoterapiazmuda.pl
Doświadczenie, które dotyka większości z nas,
to doświadczenie straty. Zwykle strata ma miejsce
wtedy, gdy umrze ktoś dla nas bliski, z kim mieliśmy więź emocjonalną (włączamy w to również
śmierć dziecka nienarodzonego). Zdarza się, że jako
stratę rozumiemy również rozwód, rozpad związku
partnerskiego, utratę przyjaciela czy nawet śmierć
ukochanego zwierzęcia. Ze stratą kojarzy się mocno
pojęcie żałoby. Jest to bardzo charakterystyczny
stan emocjonalny, którego doświadczają osoby bez
względu na wiek, płeć, status społeczny, stan zdrowia. Jedni przeżywają silniejsze emocje w związku
z żałobą, inni mniej silne lub doświadczają ich krócej. Nie ma dokładnego limitu – ile trwa „zdrowa
żałoba” i kiedy należy przestać odczuwać emocje
po stracie.
Żałoba to dość specyficzny proces. Tak, to proces, ponieważ zawiera się w niej kilka etapów, które
mogą się powtarzać, pojawiać w innej kolejności,
zazębiać, ujawniać w różny sposób. Opiszę dość
ogólnie etapy żałoby, które zwykle mają miejsce,
a które wiążą się z różnego rodzaju emocjami. Posłużę się przykładem śmierci bliskiej osoby. Jednym z etapów żałoby jest tak zwany etap szoku.
To czas, w którym nie dowierzamy, że ktoś umarł,
że już go nie ma na tym świecie. Nawet jeśli ktoś
umarł po długiej chorobie, to nadal ten etap ma
prawo się pojawić. Mimo że mamy świadomość,
że ktoś umiera, może pojawić się myśl „dlaczego
to już, dlaczego właśnie dzisiaj?” W przypadku
śmierci bliskiej osoby jest to zwykle ten moment,
kiedy rodzina załatwia wszystkie sprawy formalne
związane z pochowaniem zmarłego. Człowiek działa
wtedy troszkę na autopilocie, ma konkretne kroki
do wykonania, kilka telefonów, kilka urzędów „do
zaliczenia”. Niektórzy na wieść o śmierci bliskiego
odczuwają niesamowicie silne emocje, krzyczą, płaczą, a inni wydają się być bez emocji. Każda reakcja
jest w porządku, nie można mówić, że któraś z nich
jest lepsza, a któraś gorsza. Jeśli ktoś nie płacze i nie
krzyczy, to nie znaczy, że mniej kochał zmarłego,
mniej niż ten, kto płacze. Każdy z nas odczuwa inaczej, reaguje inaczej, nie należy oceniać.
Po fazie szoku może przyjść pora na złość.
Często bliscy mówią „dlaczego on mnie zostawił?”,
mając pretensje do zmarłego. Czasem pojawia się
złość na pracowników medycznych, na lekarzy,
że źle leczyli, na pielęgniarki, że źle się opiekowały,

na karetkę, która za wolno jechała. Złość na cały
świat, że taka tragedia nam się przydarzyła, takie
nieszczęście. U jednych będzie od razu widoczna
ta złość, będą o niej mówić, pokazywać, ujawniać.
U innych nie będzie to takie oczywiste, a opisywać
to będą jako bóle głowy, zaciśnięte zęby, koszmary
senne, problemy w koncentracji. Ponownie powtórzę – każdy reaguje inaczej, nie można oceniać. Ten,
który krzyczy, nie jest furiatem, a ten, który ma bóle
głowy i szczęki, nie użala się nad sobą. Po prostu
w ten sposób reaguje.
Kolejny etap, który pojawia się w żałobie, to
etap targowania się. Z Bogiem czy z losem – to nie
ma znaczenia. Przykładowe myśli, słowa osoby w żałobie na tym etapie to „Boże, ja już będę dobrym
człowiekiem, będę dbał o żonę, tylko mi ją wróć”,
„Gdybym miała moc, żeby mój mąż wrócił, to już
nigdy nie zaczęłabym awantury w domu”. I temu
podobne. W tym etapie człowiek próbuje wejść
w układ z siłą wyższą, żeby przywrócić życie osobie
zmarłej. Czasem ktoś, kto doświadczył straty, mówi
to na głos, ale bardzo często dzieje się to w myślach,
nie widać tego etapu w taki oczywisty sposób.
Kolejne, co zwykle dzieje się w procesie żałoby,
to etap smutku. Trwa on zazwyczaj najdłużej, ale
oczywiście nie ma na to reguły. To czas, w którym
już bardzo realnie odczuwamy brak ważnej dla nas
osoby, odczuwamy tęsknotę, bywa że pojawiają się
fale intensywnego smutku podobne do depresji. To
w tym etapie płaczemy, w dzień, w nocy, w pracy,
w aucie, płaczemy niejako bez powodu, bez kontroli.
Czasem płaczemy głośno, zanosząc się jak dziecko,
a czasem tylko łzy płyną z oczu. Każdy inaczej odczuwa smutek, inaczej go wyraża. Jedni potrafią
się dzielić tą emocją ze wspierającą osobą, a czasem smucimy się w samotności. To czas, w którym
wspominamy zmarłego, oglądamy zdjęcia, filmy.
Niektórzy mówią, że człowiek wtedy sam się nad
sobą znęca, wzmaga smutek, który już ma. Smutek,
jak każda emocja, wymaga wyrażenia. Czasem potrzebna jest do tego odpowiednia atmosfera. Jeśli
ktoś potrzebuje zdjęcia lub filmu po to, by otwarcie zapłakać, to ja to kupuję. Jest to warte tego, by
emocja była uważniona, by dać jej miejsce i czas,
by wyrazić ją w taki sposób, jaki dla nas będzie
oczyszczający. I znowu – jeden będzie płakał dzień
i noc, opowiadał wkoło te same historie, dzielił się
z innymi swoim smutkiem, a drugi przestanie spotykać się z ludźmi, trochę się zaniedba, będzie jadł
mrożone posiłki, weźmie urlop w pracy.
Przychodzi także moment na bardzo ważny
etap żałoby, który nazywa się akceptacją. To czas,
w którym godzimy się, także na racjonalnym poziomie (nie tylko emocjonalnym) ze śmiercią bliskiego. Oczywiście nadal będzie pojawiał się smutek,
to nie jest tak, że cieszymy się, że ktoś umarł. Ale
emocje są o wiele mniej intensywne, nie wpływają
na nasze codzienne funkcjonowanie, można powiedzieć, że wracamy wtedy do swojej zwyczajności,

są częściej momenty, w których się śmiejemy, cieszymy z tego, co zwykle. Jesteśmy w stanie rozmawiać
o zmarłym bez płaczu, opowiadać anegdoty, nawet
podzielić się tym, czego nam nie brakuje w związku
z tą osobą. To coś, do czego zwykle zachęcam – by
kreować w swojej głowie zwyczajny obraz zmarłego.
By nie słuchać powiedzenia, że o zmarłych nie mówi
się źle. Ten, kogo już nie ma, to był zwykły człowiek.
Mógł być dobry, cudowny, zabawny, ale jak każdy
miał swoje wady. Dobrze mieć je w swojej głowie.
Dużo bardziej człowiek cierpi, gdy ze świata odchodzi ideał, anioł wcielony, niż zwyczajny człowiek, ze
swoimi plusami minusami.
Etapy żałoby, które zostały krótko opisane,
mogą pojawiać się u każdego inaczej, mogą się
powtarzać, nakładać na siebie, pojawiać tylko
na chwilę i przechodzić w kolejne. Nie ma takiej
normy, która mówi że etap szoku to dwa dni, a targowania to tydzień, zaś akceptacja musi nastąpić
po 6 miesiącach. Ważne, by każdy etap miał prawo
się wydarzyć, choćby przez chwilę i by etap akceptacji w końcu nastąpił. Moment, w którym żałoba
przestaje nam utrudniać codzienne życie, musi
nastąpić. Jeśli się to nie dzieje, to można mówić
o „patologicznej żałobie”. Niestety nie ma jasnych
wytycznych czasowych dotyczących żałoby, umownie ustala się, że jest to rok. Ale nie działa to w ten
sposób, że gdy mija rok od czyjejś śmierci, to dnia
następnego już człowiek jest szczęśliwy. Dla każdego to kwestia indywidualna. Zachęcam do tego,
by w momencie niepewności, czy to, co się ze mną
dzieje, jest „normalne”, czy żałoba trwa zbyt długo,
skonsultować się z psychologiem. Niestety powikłaniem po takiej nieprawidłowo przebiegającej
żałobie może być depresja lub zaburzenie lękowe.
Na koniec chciałabym podkreślić, że w procesie żałoby są takie bardzo specyficzne momenty,
w których stan emocjonalny może się gwałtownie
zmieniać, często właśnie wtedy człowiek wraca do
etapu smutku lub złości. Te momenty to często
święta, Boże Narodzenie i Wielkanoc, Wszystkich
Świętych, dzień urodzin zmarłego, ważne wydarzenia rodzinne (czyjeś wesele, komunia wnuka,
narodziny dziecka) oraz oczywiście rocznica śmierci.
Warto wtedy mieć więcej zrozumienia i dobroci dla
osoby w żałobie, ale także dla samego siebie, co
chyba jeszcze bardziej cenne.
To, czy ktoś doświadcza żałoby w taki czy inny
sposób – to sprawa indywidualna. Zależy od ogromnej ilości czynników. Od wsparcia, od stanu zdrowia,
od swoich zasobów psychicznych, od charakteru
więzi z osobą zmarłą, od wcześniejszych doświadczeń, od przekazu rodzinnego, od sytuacji osobistej,
od pozostałych obciążeń i stresów i wielu innych.
Dlatego nie warto porównywać ludzi czy siebie do
innych, bo każdy z czymś innym wchodzi w każde
doświadczenie.
Jest kilka czynników, które sprzyjają prawidłowemu przeżywaniu żałoby. Nie dają one pewności,
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że nie wystąpią powikłania oraz nie przyspieszają
tego procesu, ale mogą korzystnie wpływać na osobę doświadczającą straty. Po pierwsze – wsparcie
społeczne – ale nie wsparcie, które będzie mówiło
„ogarnij się, już przestań płakać”, lecz wsparcie dostosowane do potrzeb osoby w żałobie. Jeden będzie potrzebował wyjazdu w góry, inny, żeby ugotować dla niego obiad, jeszcze inna osoba potrzebuje
kogoś, z kim może posiedzieć w ciszy, a ktoś będzie
chciał opowiadać historie o zmarłym. Każdy ma inne
potrzeby w tym czasie. Warto sięgać po wsparcie
i dawać je również swoim bliskim. Kolejny czynnik

WYDARZENIA / INFORMACJE
to płacz. Blokowanie łez, zaciskanie zębów, by nie
płakać, wypieranie potrzeby płaczu tylko komplikuje sprawę. Nie możemy udawać, że nie ma
w nas emocji smutku czy wypierać, że chce nam
się płakać. Pozwalając sobie na łzy, pozwalamy sobie na emocje, a emocje wyrażone, szybciej mijają.
Nasza codzienność też często działa korzystnie. To,
że trzeba dziecku ugotować posiłek, wyprowadzić
psa, pójść do pracy – to nam daje poczucie normalności, zwyczajności, mimo że jest ona nieco
inna, bo brakuje bliskiej osoby. Bywa, że w żałobie
potrzebujemy „urlopu” od codzienności – na to też

9
jest przyzwolenie, ale warto mieć na uwadze, by
nie trwało to zbyt długo. Ostatecznym czynnikiem
pomocowym mogą być leki. Czasem jest to konieczność, by ktoś w ogóle był w stanie skorzystać
z pomocy np. psychologa.
Żałoba to mało przyjemny proces, jednak
ogromnie potrzebny. Ważne, by dać sobie przyzwolenie na emocje, na czas słabości, poprosić o pomoc
i wsparcie dla siebie. Każdy z nas może jej doświadczyć i każdy zasługuje wtedy na odrobinę dobroci
dla siebie od innych, ale także od siebie samego.
Ewa Żmuda

Więc chodź, pomaluj mój świat…
„Nareszcie koniec! Ile można było siedzieć
w tym kościele? Jest Wielkanoc, ale dlaczego trzeba się tyle modlić? Na zewnątrz już czeka festyn!
O, stoją już dla nas ławki. I namioty... A w nich same
łakocie. Oby mama pozwoliła zjeść ciastko... A to co
nowego? Malowanie twarzy? Trzeba tam iść! Wszędzie kolorowe farbki, lusterko, wzorki do wyboru...
Piesek, kotek... Pirat, Spider-Man... ważka, biedronka,
motyl... Dwie dziewczyny malują pędzelkami inne
dzieci. Ja też chcę! Dlaczego ta kolejka musi być taka
długa? Chcę jak najszybciej mieć moją biedronkę.
Biedronki są takie ładne na kwiatkach, a teraz jedna
wyląduje mi na rączce... Hurra! Biegnę jeszcze raz
do kolejki. Teraz chcę kolorowego motyla na buzi.
Przylecę do mojej mamy i jej go pokażę. Będzie się
cieszyć i śmiać, tak jak ja!”
Rzeczywiście. Tego zadowolenia nie dało się

nie zauważyć. Uśmiechów od ucha do ucha, błyszczących dziarsko oczu i wypieków na twarzy, kiedy
maluchy z pośpiechem dojadały i kruszyły ciasto,
żeby móc ustawić się w kolejce. Prawdziwa dziecięca radość, którą – strach pomyśleć – nie wiadomo kiedy czuły ostatnim razem. Wyrażona tak
prosto, bo bez zbędnych słów. Właśnie, zbędnych.
Nie dlatego, że nie mogłabym dogadać się z tymi
ukraińskimi dziećmi, ponieważ nie znam ich języka.
Zbędnych dlatego, że te uśmiechnięte buzie mówiły same za siebie. Namalowana na nich radość
odmalowywała się w moich własnych dziecięcych
wspomnieniach. To było wspólne doświadczenie,
które malowało jeszcze jedną myśl: „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.
Tacy sami – chociaż różni. Bo kiedy na rączkach
i twarzach dzieci powstawały te urocze „tatuaże”,

w tle grała żywiołowo tradycyjna ukraińska muzyka,
której słowa nie do końca rozumiałam. Słuchacze
mogli poczęstować się pochodzącymi z Ukrainy
przysmakami, których w większości nigdy nie miałam okazji skosztować. To była inna kultura, ale radość z tego, że w obcym miejscu można się spotkać
z tym, co znajome, co rodzime – z tym, co pozwala
poczuć się sobą – ta sama. Znowu, tym razem już
bez farbek i pędzli, namalowało się wspólne doświadczenie. A razem z nim myśl: „Wszyscy jesteśmy
tacy sami”.
Jesteśmy tacy sami, a więc – jesteśmy dla siebie.
Sami możemy, tak jak na tym festynie z okazji prawosławnej Wielkanocy, być razem, budować relacje
i siebie. Sami możemy przyjść i wzajemnie malować
nasz świat – nie tylko na żółto i na niebiesko.
Oliwia Skaźnik

Program wsparcia seniorów
Wójt gminy Suszec wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w suszcu zaprasza
mieszkańców gminy Suszec w wieku 65+ do
udziału w Rządowym Programie Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022 moduł II „Opieka na odległość”.
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe
lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W Gminie Suszec przyjęty został program
osłonowy w ramach Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022.
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suszcu. Program realizowany
będzie od momentu wdrożenia do 31 grudnia 2022 r.

– zgodnie z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”
na rok 2022.
W ramach programu osłonowego „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II, i pozyskanych środków, około 20 seniorów mieszkający w Gminie Suszec może otrzymać za darmo
„opaskę bezpieczeństwa”.
Opaska wyposażona będzie w co najmniej trzy
z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się
z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności
życiowe (puls, saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona
z usługą operatora pomocy (24 h na dobę, siedem

dni w tygodniu). W przypadku trudnej sytuacji lub
nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (tj. ratownik
medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy
seniorowi.
W zależności od sytuacji może on zapewnić
wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora
(rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub
wezwać służby ratunkowe.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przyjmuje zgłoszenia do
w/wym. Programu pod nr tel. 32 449 30 83, lub osobiście w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka
tj. 7:30 – 15:30.
UG Suszec

Policjanci z wizytą u naszych seniorów

Dużą frekwencją cieszyła się prelekcja dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, którzy przeprowadzili ją w domu seniora przy
ulicy Wyzwolenia 2 w Suszcu. Policjanci omówili
ze swoim słuchaczami podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z dróg. Szczególną
uwagę zwrócono na takie tematy, jak: którą stroną drogi się poruszać, kiedy bezpiecznie można
przejść przez drogę oraz jak sygnalizować manewry podejmowane podczas jazdy na rowerze.

Mundurowi przypomnieli też o obowiązku
noszenia odblasków po zmroku poza obszarem
zabudowanym. W dalszej części stróże prawa
skupili się na przypomnieniu o oszustwie metodą
„na wnuczka” i „na funkcjonariusza”. Dzielnicowi
omówili typowe działanie przestępców oraz sposób prowadzenia przez nich rozmowy telefonicznej. Policjanci wyjaśnili także, jak nie paść ofiarą
złodziei kieszonkowych podczas przejazdu środkami komunikacji miejskiej lub będąc w dużym
skupisku ludzi.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze oraz
pozostawiło w świadomości seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy chętnie dzielili się swoim życiowym
doświadczeniem i niejednokrotnie przykrymi
sytuacjami, ale pozwalającymi na wyciągnięcie
konstruktywnych wniosków na przyszłość.

Na koniec tego spotkania dzielnicowi otrzymali pamiątkę własnoręcznie wykonaną przez
seniorów.
KPP Pszczyna

źródło: KPP Pszczyna

Policjanci z pszczyńskiej komendy kolejny
raz odwiedzili seniorów, aby przypomnieć im,
jak bezpiecznie spędzić jesień życia. Mundurowi
zwrócili szczególną uwagę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przypomnieli,
jakie metody wykorzystują oszuści i co zrobić,
aby się przed nimi uchronić.
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Dęby ku pamięci radostowickiego leśniczego
na skraju lasu była miejscem, do którego chętnie się
zaglądało. Obok rutynowej, codziennej pracy, potrafił
znaleźć czas na inne zajęcia, najczęściej związane
z leśnictwem i łowiectwem. Krzysztof Konieczny miał
również pasję przyrodnika, gdyż taki cel przyświecał
mu, gdy wybierał życiową, nie tylko zawodową, drogę leśnika. Nie było przypadkiem, że na terenie Jego
leśnictwa utworzono rezerwat „Babczyna Dolina”,
a znajomość leśniczego rzadkich gatunków roślin
była imponująca. Mówił o tym nadleśniczy M. Pigan,
a J. Kubis dodał, że dla okolicznych mieszkańców

leśniczy zawsze znajdował czas, gdy trzeba było doradzić lub pomóc w jakiejś sprawie.
W pobliżu leśniczówki Leśnictwa Radostowice, przy drodze z Kobióra do Radostowic, 26 maja
posadzono dęby pamięci Krzysztofa Koniecznego
z udziałem kobiórskich leśników, zaproszonych gości
oraz rodziny zmarłego leśniczego: Grażyny Kozioł,
siostry K. Koniecznego, jej męża Andrzeja, kuzynki
Doroty Stawowy oraz siostrzeńca Macieja Kozioła
z żoną Izabellą.
Nadleśnictwo Kobiór

źródło: Nadleśnictwo Kobiór

Śp. Andrzej Łabno i śp. Krzysztof Konieczny, leśnicy Nadleśnictwa Kobiór, którzy zmarli w tym roku,
mają już swoje miejsca pamięci w lasach kobiórskich.
26 maja w leśnictwach Czarków i Radostowice uroczyście posadzono pamiątkowe dęby tworzące leśne
aleje dębowe.
Andrzej Łabno pracę zawodową rozpoczynał w Nadleśnictwie Pszczyna, był m.in. leśniczym
Leśnictwa Kajzerowiec w Nadleśnictwie Kobiór,
a potem aż do przejścia na emeryturę był wieloletnim leśniczym Leśnictwa Czarków. Z tym lasem
związał się na dobre. Znał tu każdy kamień. Był
świetnym gospodarzem swojego terenu, a jednocześnie miał ogromne wyczucie spraw ludzkich,
umiał nawiązywać relacje z drugim człowiekiem.
Miał także ogromny szacunek dla historii, również
tej leśnej związanej z następującymi po sobie pokoleniami leśników. Okolice tzw. Małego Kamienia,
poksiążęcej pamiątki – głazu w Leśnictwie Czarków,
były jednymi z ulubionych miejsc leśniczego. Tutaj
z udziałem kierownictwa oraz pracowników Służby
Leśnej Nadleśnictwa Kobiór na śródleśnej łące przy
drodze posadzono dęby, które będą przypominały
o postaci – zmarłego 28 stycznia tego roku w wieku
68 lat – Andrzeja Łabno.
- Andrzej był nietuzinkowym człowiekiem i wyjątkowym leśnikiem – powiedział Marian Pigan,
nadleśniczy w Nadleśnictwie Kobiór. – Był świetnym
gospodarzem lasu. Zawsze mówił o czymś ważnym, co
zostawało w naszej pamięci.
Jacek Kubis, sołtys z Czarkowa, przypomniał,
że śp. A. Łabno był osobą niezwykle życzliwą, który
miał bardzo dobre relacje z mieszkańcami sołectwa
pomagając im w ich codziennych sprawach.
Śp. Krzysztof Konieczny, wieloletni leśniczy
Leśnictwa Radostowice, niespodziewanie zmarł
23 kwietnia. Od 1996 r. był gospodarzem radostowickiego lasu. Oddany swojej pracy, nie liczył godzin, które poświęcał na sprawy lasu, a leśniczówka

„Mały Brzym” – wśród występujących zespół z Radostowic

Na pszczyńskim rynku wystąpiło siedem zespołów: Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, Dziecięcy
Zespół Regionalny „Ślązaczek” z Pałacu Młodzieży
w Katowicach, Dziecięcy Zespół Regionalny „Radość” z Radostowic, Dziecięcy Zespół Regionalny
„Młode Pszczynioki” z Pszczyny, Dziecięcy Zespół
Regionalny „Pawłowice”, Kapela dziecięco-młodzieżowa „Pszczynioki” oraz Dziecięcy Zespół Regionalny
„Jedynka” z Pszczyny.
Podczas występów najmłodsi mieszkańcy powiatu pszczyńskiego pokazali, jak kultywują tradycje
regionu.
- To wyjątkowe spotkanie z utalentowanymi, młodymi ludźmi, którzy zarażają energią i radością, krzewią lokalny folklor oraz tradycje. Podczas prezentacji
zespołów było widać, że te dzieci kochają tańcować
i śpiewać – mówił Damian Cieszewski, wicestarosta
pszczyńska.
Muzyka niosła się wśród stoisk, gdzie miejscowi
producenci w ramach Festiwalu Lokalnych Produktów Ziemi Pszczyńskiej promowali wyroby wyróżnione znakiem jakości.
Każdy dziecięcy zespół otrzymał dyplom,
a jego członkowie – upominki. Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Marcin Bienioszek wręczył też podzię kowania opiekunom zespołów. Wydarzenie

w śląskiej gwarze poprowadziła „Śląsko bajarka”
Dominika Kierpiec-Kontny.
Organizatorami wydarzenia byli Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Starostwo
Powiatowe w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie,

Pszczyńskie Centrum Kultury, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz Osiedle
Siedlice.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

Blisko 150 najmłodszych miłośników śląskiej
kultury zaprezentowało swoje umiejętności
taneczne i wokalne podczas jubileuszowej,
20. edycji Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym”.
Wydarzenie miało miejsce 4 czerwca.

RADOSTOWICE
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DOŻYNKI
SOŁECKO-GMINNE

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
12:30 13:00 14:00 14:30 -

zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i gości
Msza Św. w kościele pw. Imienia Maryi w Radostowicach
przemarsz korowodu dożynkowego
rozpoczęcie ceremoniału dożynkowego z udziałem
Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”,
wręczenie wyróżnień gminnych

PROGRAM ARTYSTYCZNY:
15:30
16:10
16:30
18:00
19:30

-

występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach
występy zespołów śpiewaczych „Pogodna Jesień” i „Mizerowianki”
MIREK SZOŁTYSEK
FOCUS
zabawa taneczna z zespołem ZGODNI

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- darmowe animacje Klubu Działań Pozytywnych,
- darmowe dmuchańce,
- stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
w ramach Narodowego Czytania 2022:
Ballady i Romanse A. Mickiewicza

Serdecznie zapraszamy osoby po 50 roku życia,
które są na emeryturze lub rencie, do udziału w projekcie!
W programie:
Spotkania z Kulturą
Kino z Klasą
Kulturalne Wycieczki
Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny!
Więcej informacji i zapisy:

sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl

Organizatorzy:

Ogrodowe
dla dzieci Koncerty

Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

15 czerwca – 15 października 2022 r.
Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólną rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE
SĄSIEDZKIE!

Freepik.com

Szczegóły na www: kulturasuszec.pl

Godz. 11:00, teren zielony za GOKiem
26 czerwca / 17 lipca / 7 sierpnia
Sylwia Skiba / Kornelia Zelcer-Maleszewska / Bogdan Szymura
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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KINO Z KLASĄ
6 lipca 2022
10 sierpnia 2022
14 września 2022
5 października 2022
Sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 10:00
WSTĘP WOLNY
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych.
Przy R-Ś w Kryrach. Prowadzi Marcin Mitura.
Terminy:
9.07, godz. 9:00 - 14:00,
13.08, godz. 9:00 - 14:00.
Koszt: 40 zł / 1 dzień.
Obowiązują zapisy przez strefazajec.pl
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: marcin@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

RODZINNY
RAJD
ROWEROWY
31 lipca 2022 r.
Program rajdu:
Zbiórka przy Hali Sportowej w Suszcu
ul. Szkolna 130A
Trasa:
Długość trasy około 20 km.,
drogi asfaltowe i leśne.
Punkt końcowy - wspólne ognisko.
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
Designed by Freepik

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

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

Konkurs fotograficzny

Photo by Alexander Milo on Unsplash

MOJE MAŁE I DUŻE
MIKRO PODRÓŻE

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

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

„MALWINKA
W PTASIM KRÓLEST WIE”

w GoK-u

TEAT R CHICHOTEK
Premiera spektaklu
25.09.2022, godz. 16:00
sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

w SuSZcU
6 WRzEśnIA 2022

cena biletu: 15 zł

w GoDZiNAcH 17:00-19:00

UwAGa! 15 % zNIżkI
sPOtKAnIA Z iNStRUkTOrAMi
pREzENtACjE pRAcOWnI
ZaPIsY pRZeZ sTReFAzAJeC.pL

Designed by Pixelbuddha

nA zAPiSY POdCZaS dNIa OtWArTEgO!

Reżyseria
Izabela Karwot

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

Na podstawie scenariusza
Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: zajecia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Scenografia
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Muzyka
Mateusz Walach

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

Światło
Marcin Mrówczyński
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Recenzja książki
„Ten thriller zaczyna się tam, gdzie inne się
kończą” – taką obietnicę składa nam wydawca
debiutanckiej powieści „Ukochane dziecko”, autorstwa niemieckiej pisarki Romy Hausmann.
I dotrzymuje słowa.
Historia rozpoczyna się bowiem w momencie, gdy, w wyniku wypadku, do szpitala trafiają
kobieta i jej córka. Podczas kiedy lekarze walczą o życie rannej, dziewczynka, znajdująca
się pod opieką pielęgniarki, zaczyna roztaczać
przed personelem medycznym niepokojącą wizję
domu, w którym mieszka. Z jej opowieści wyłania
się obraz rodziny bytującej w szałasie w środku lasu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Równocześnie pojawia się podejrzenie,
że poszkodowana to zaginiona kilkanaście lat
wcześniej Lena, której od dawna bezskutecznie
poszukiwała policja i zrozpaczeni rodzice. Czy
to szczęśliwy finał dramatu kobiety, którą uprowadzono i przetrzymywano w zamknięciu? Czy
mała Hannah zazna życia na wolności, u boku
ukochanej matki?
Romy Hausmann po mistrzowsku buduje
napięcie. Opowiada historię z perspektywy kilku
bohaterów, kreśląc ich głębokie psychologiczne

portrety. Prezentuje anatomię lęku, najgłębiej
skrywanych obaw i determinacji. Stworzone
przez nią postacie tworzą galerię ludzkich charakterów. W tym thrillerze jest wszystko, czego
oczekujemy. Napięcie, niepewność, dynamika
i niespodziewane zwroty akcji. Do końca nie
jesteśmy pewni, czy ta historia ma prawo zakończyć się happy endem. Czy w ogóle jest
możliwy szczęśliwy finał w sytuacji, gdy czyjeś
życie ogranicza się do czterech ścian szałasu –
i to przez większość jego/jej życia? W książce
tej pobrzmiewa echo głośnego dzieła Emmy
Donoghue „Pokój”, nota bene zekranizowanego
nie tak dawno temu. Po części „Ukochane dziecko” to analiza sytuacji, w której ofiara przez tak
długi czas pozostaje w niewoli, że stan ten staje
się dla niej naturalny. Ale czy na pewno? Czy
długa niewola = akceptacja i uległość? Gdzie
kończy się poczucie wolności? Czy pozbawienie
jej w aspekcie fizycznym oznacza także niewolę
psychiczną?
To doskonały, zaskakujący debiut i pozycja
obowiązkowa dla wszystkich miłośników thrillerów, trzymających w napięciu do ostatniej strony.
Tutaj nic nie jest tym, czym się wydaje.
Monika Panfil

Wędkarski Dzień Dziecka
Odbyły się one 4 czerwca na Ośrodku Rekreacyjnym w godzinach 15.00-18.00. Zawody przyciągnęły wielu młodych miłośników wędkarstwa.
Dzieci rywalizowały ze sobą w kilku kategoriach
wiekowych. W kategorii 6-9 lat wystartowało 18
uczestników, w kategorii 10-12 lat swoich sił próbowało 16 dzieci, w kategorii 13-16 lat zgłosiło się
5 uczestników, zaś w kategorii członkowie PZW do
16 lat – 7 osób. W towarzystwie rodziców, dziadków, rodzeństwa, dzieci łowiły ryby, które potem
– komisyjnie – ważono. Dla każdego przewidziano
upominki!
Wszystkie dzieci otrzymały po zawodach na-

grody oraz paczki wypełnione łakociami, a także
otrzymały poczęstunek w postaci kiełbasek
z grilla. Wśród zaproszonych na wydarzenie gości znaleźli się Wójt Marian Pawlas oraz Dyrektor
GZUW Zbigniew Łoza, którzy wręczali młodym
wędkarzom nagrody. Zawody udały się doskonale.
Dopisali uczestnicy, pogoda, a wędkarski Dzień
Dziecka na „Gwarusiu” na długo pozostanie w pamięci młodych miłośników wędkarstwa.
Zarząd koła pragnie podziękować wszystkim
sponsorom wydarzenia: Zakładowi Ślusarskiemu A. i W. Dziadek, Gminie Suszec, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury, Gminnemu Zespołowi Usług
Wspólnych oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej.
Źródło: koło 114 Suszec
Oprac. Monika Panfil

Zdj. Monika Panfil

To była bardzo emocjonująca sobota
na „Gwarusiu”. Zarząd koła 114 Suszec zorganizował zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

Wystawa JASNOWIDZE 3
Znajdziemy tutaj 54 prace nadesłane z różnych
stron świata. Tworzą bogatą i interesującą kolekcję
pomysłów na ilustrowaną książkę dla dzieci. W konkursie wzięli udział debiutanci i doświadczeni autorzy – pisarze i graficy, występujący indywidualnie
lub zespołowo.

Nagrodzone i wyróżnione projekty oraz 40 prac,
które najbardziej zwróciły uwagę jurorów, prezentowane są na wystawie pokonkursowej oraz
w katalogu, który znajdą Państwo w GOK-u.
Niektóre z ilustracji znajdą Państwo w wydanych już książkach, np. „Amadeusz Foczka (ale
z głową bobra)”.
Wystawę można oglądać w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu.
Wystawa potrwa do 13 lipca 2022 roku.
Zapraszamy serdecznie.
Sylwia Rybakowska

Zdj. GOK Suszec

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry zaprasza
do odwiedzenia wystawy pokonkursowej z roku
2018/2019, zatytułowanej „Jasnowidze 3”, czyli
trzeciej edycji konkursu.

Konkurs plastyczny „Moje spotkanie z Harrym Potterem”
Czy mamy tutaj fanów przygód Harrego Pottera,
którym konkursy nie są straszne? Gminny Ośrodek
Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży
z klas I-VI szkoły podstawowej z gminy Suszec.

Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji
oraz krótkiego opisu do wybranej sceny z książki „Harry
Potter i kamień filozoficzny”. Dodatkowo inspiracją do
stworzenia pracy mogą być publikacje, komiksy czy
znany film o przygodach młodego czarodzieja.

Szczegółowe informacje znajdują się
w regulaminie konkursu dostępnym na stronie
www.kulturasuszec.pl. Na zgłoszenia czekamy do
26 sierpnia 2022 roku.
Sylwia Rybakowska
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Konwent w Kobiórze

Jednym z tematów posiedzenia była budowa
schroniska dla zwierząt. Z taką inicjatywą wyszły
przedstawicielki Fundacji „Zwierzęca Arkadia”, która
od wielu lat zajmuje się w naszym regionie ratowaniem zwierząt i ograniczaniem ich bezdomności.
Jak podkreślały, na ogromnym obszarze, który poszerzono również o gminę Czechowice-Dziedzice
i Strumień, nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, a te które funkcjonują w oddalonych miejscowościach, są przepełnione. Potrzeby w tym zakresie są
ogromne. Fundacja od 10 miesięcy prowadzi zbiórkę
środków na budowę schroniska dla zwierząt. Samorządowcy rozeznają w swoich gminach możliwości
przeznaczenia terenu na ten cel, a temu tematowi
zostaną poświęcone kolejne spotkania. W konwencie
wzięli udział także przedstawiciele Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Strumień, którzy również wyrazili
poparcie dla takiej inicjatywy.
W dalszej części posiedzenia Katarzyna Michalik,
nowa prezes zarządu Szpitala Joannitas w Pszczynie
Samorządowej Spółki Sp z o.o. przedstawiła koncepcję rozwoju placówki. Szpital w ostatnim czasie
uruchomił poradnię onkologiczną, poradnię chorób
zakaźnych oraz szkołę rodzenia.
- Musimy zadbać o optymalizację kosztów – racjonalne wydatkowanie środków, które nie powoduje
utraty jakości. Chcemy prowadzić szerokie działania
informacyjne, o tym, co planujemy, ale też zachęcać mieszkańców do profilaktyki. Chcemy bardzo
mocno budować relacje z pacjentami i okolicznymi

szpitalami. Bardzo ważny jest dla nas rozwój diagnostyki. Mamy bardzo dobry zespół w laboratorium
i diagnostykę obrazową na najwyższym poziomie
dzięki nowoczesnym urządzeniom. Możemy chwalić
się endoskopią. Chcemy też uruchomić w poradni chirurgii ogólnej zakres świadczeń realizowanych przez
pielęgniarkę po to, aby pacjent nie czekał na zmianę
opatrunku czy czyszczenie rany - mówiła Katarzyna
Michalik.
Większościowym udziałowcem szpitala jest
Powiat Pszczyński, a część udziałów objęła Gmina
Pszczyna.
- Systematycznie dopłacamy do bieżącej działalności szpitala, na którą nie starczają środki z NFZ.
Powiat, który jest właścicielem budynku, finansuje
także remonty. Cieszę się, że również w pozostałych
samorządach jest duże zrozumienie dla kwestii potrzeby wspierania szpitala – mówi Barbara Bandoła,
starosta pszczyńska.

W kolejnym punkcie konwentu samorządowcy
analizowali możliwości dochodzenia do samowystarczalności energetycznej na przykładzie klastra
energii i spółdzielni energetycznej. Rozmawiano
także o opracowywanej „Strategii Rozwoju Powiatu
Pszczyńskiego na lata 2022-30”.
W konwencie wzięli udział: Barbara Bandoła
– starosta pszczyńska, Grzegorz Nogły – członek
Zarządu Powiatu, Gabriela Placha – wójt Goczałkowic-Zdroju, Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny,
Jan Słoninka – wójt Gminy Miedźna, Franciszek
Dziendziel – wójt Gminy Pawłowice, Marian Pawlas
– wójt Gminy Suszec. Gospodarzem konwentu był
Eugeniusz Lubański – wójt Kobióra. W posiedzeniu
uczestniczyli także: Maciej Kołoczek – zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz Robert Mazgaj –
kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

W czwartek, 2 czerwca w Urzędzie Gminy
w Kobiórze odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. Dla
włodarzy to okazja do wymiany opinii oraz podjęcia wspólnych inicjatyw w kwestiach dotyczących
funkcjonowania całego powiatu.

Nasze zespoły znów najlepsze!
Sezon konkursów i przeglądów trwa
w najlepsze, a zespoły śpiewacze i taneczne
z Gminnego Ośrodka Kultury nie próżnują!
Wyróżnienie z Międzykulturowego Festiwalu
Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi przywiózł zespół
„Pogodna Jesień”. „Radostowianki” zdobyły I miejsce
na XXVII Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych „Jak Cie

widzóm, tak Cie piszóm” oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty
Kłos – Eurofolklor 2022. W tym ostatnim przeglądzie
III miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”.
Pięknie występowała także nasza młodzież z grup
tańca nowoczesnego. Na XVIII Międzynarodowym
Festiwalu Tanecznym BALLO – ŻORY 2022 – MY tańczyMY Mini K-Boom zdobyło I miejsce, a K-Boom

wyróżnienie I stopnia w kategorii „Street Dance”. Z kolei podczas zawodów „Dzieci dzieciom bez barier” Mini
K-Boom zdobyło wyróżnienie III stopnia, a K-Boom –
III miejsce, również w kategorii „Street Dance”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim występującym oraz instruktorkom – Halinie Gryszko i Karolinie
Głowińskiej.
Agnieszka Zielonka-Mitura

Gmina z funduszami na kolejne inwestycje
Na inwestycje bliskie mieszkańcom rząd przeznacza kolejne miliardy złotych. Samorządy z województwa śląskiego otrzymają blisko 2,5 mld zł
na sfinansowanie 336 zadań własnych w ramach
II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych.
Każda jednostka samorządu terytorialnego
(JST) mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł
oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze

samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację
żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom: drogi, szkoły, obiekty sportowe
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga
edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia
2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r.

Nasza gmina w drugiej edycji programu uzyskała
promesy finansowania dwóch poważnych inwestycji. Pierwsza z nich to budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach, a kwota dofinansowania wynosi
4 275 000,00 zł. Drugą inwestycją jest termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Kobielicach. Z rządowego programu mamy otrzymać na ten cel 4 050 000,00 zł.
Źródło: Urząd Wojewódzki w Katowicach
Oprac. Monika Panfil

Zaproszenie na Dożynki w Radostowicach
Dożynki Sołecko-Gminne w Radostowicach to
okazja do spotkania z rolnikami z innych sołectw oraz
wymiany doświadczeń, nie tylko dla osób pracujących na roli, ale także dla przedsiębiorców współpracujących z rolnictwem. Zgodnie ze staropolskim
zwyczajem, dożynki to podziękowanie rolnikom za
ich trud i za zebrane zboże, które spożywamy w postaci chleba. Dożynki, to także święto każdego z nas,
gdyż z tej prac y korzystamy.

Jak co roku razem z gospodarzami Dożynek –
tym razem mieszkańcami Radostowic – zapraszamy
do wspólnego uczestnictwa w obchodach.
Dożynki Sołecko-Gminne to przede wszystkim
wyśmienita zabawa dla mieszkańców gminy oraz
przybyłych gości, ale także promocja sołectwa Radostowice i Gminy.
Tegoroczną uroczystość, która odbędzie się
3 września 2022 roku na boisku w Radostowicach,

rozpoczniemy mszą świętą w kościele parafialnym
pw. Imienia Maryi w Radostowicach.
Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy m.in.:
Mirka Szołtyska oraz zespoły FOCUS i Zgodni, a także lokalnych artystów. Wśród dodatkowych atrakcji
znajdą się: bezpłatna strefa animacji dla dzieci oraz
EKO JARMARK.
Zapraszamy serdecznie.
GOK Suszec
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„Mama, Tata i Ja”
XI edycji Konkursu Powiatowego „Pieśniczki i Przyśpiewki Śląskie”, organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Żory.
W radosnych nastrojach rodzice wraz z dziećmi
mogli skorzystać z licznie przygotowanych atrakcji
na świeżym powietrzu. Zebrani mogli podziwiać występy taneczne najmłodszych, obejrzeć wernisaż prac
plastycznych zgłoszonych do konkursu „Książka moim
przyjacielem”, a także uczestniczyć w zabawach prowadzonych przez animatorki Mega Frajdy. Starsi i młodsi
brali udział w zabawnych konkurencjach, a dzieci doskonale bawiły się na dmuchańcach – ogromnym statku, zjeżdżalni „Psi Patrol” czy przy tarczy DART. Odbył
się także pokaz gigantycznych baniek mydlanych, zabawy z chustą Klanza, a chętni mogli korzystać z mini
siłowni, mini trampoliny, tunelu, ścieżki sensorycznej
„rzeki”. Dla najmłodszych przygotowano także zabawy
plastyczne czy stoliki wielorakich aktywności, oparte
o zabawy sensoryczne.
Na zakończenie każde z dzieci otrzymało prezent
z okazji Dnia Dziecka – kolorową piłkę. Rodzice i ich
pociechy pokazali, że uwielbiają wspólnie spędzać
czas i cenią te wspólne, rodzinne chwile.
Organizatorzy – Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Publicznego w Suszcu – składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do pomocy przy organizacji
Święta „Mama, Tata i Ja”, w szczególności:
- ks. Proboszczowi – za udostępnienie ogrodu
parafialnego,

- p. Sołtysowi – za wypożyczenie namiotów,
ławek, transport i zasponsorowanie zjeżdżalni –„Psi
Patrol”,
- Tatusiom Jakuba, Filipa i Hani za pomoc przy
składaniu ławek i stołów po uroczystości,
- Tatusiowi Oskara i Kasi za transport sprzętu
ogrodowego i innych rekwizytów oraz za zasponsorowanie piasku do stoliczków,
- Mamusiom Mileny, Róży oraz Kacpra i Hani
za przygotowanie piłek,
- Młodzieży z Cenacolo za pomoc przy rozkładaniu ławek,
- Radzie Rodziców za zabezpieczenie finansowe zjeżdżalni – „Statek”, poczęstunku dla rodziców
i niezbędnych materiałów plastyczno-dekoracyjnych.
Oprac. Monika Panfil

źródło: Przedszkole w Suszcu

W piątek 3 czerwca w ogrodzie parafialnym
odbyło się rodzinne spotkanie całej suszeckiej społeczności przedszkolnej pod hasłem „Mama, Tata
i Ja”, które jest organizowane od 2002 r. Na wstępie
pani dyrektor Róża Dubiel przywitała wszystkich
zebranych oraz zaproszonych gości: Wójta Mariana
Pawlasa, Dyrektora GZUW Zbigniewa Łozę, Sołtysa
Grzegorza Derę, księży: Dariusza Grodonia oraz
Karola Materę. Oczywiście nie zabrakło także rodziców, dziadków, cioć, wujków i rodzeństwa. Głównym
założeniem imprezy było miłe, aktywne spędzenie
wolnego czasu całej społeczności przedszkolnej.
Uroczystość rozpoczęła się występami przedszkolaków z poszczególnych grup wiekowych z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Były to bardzo ciekawe,
kolorowe prezentacje wokalno-taneczne. Kolejnym
punktem programu było podsumowanie działań
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa
Edukacji i Nauki – ogłoszenie wyników konkursu
plastycznego dla dzieci i rodziców „Książka moim
przyjacielem”. Laureaci otrzymali nagrody książkowe
(przygotowane zarówno dla dzieci, jak i rodziców).
Jury konkursu postanowiło przyznać wszystkim 36
uczestnikom ex aequo pierwsze miejsce! Następnie wręczono wszystkim przedszkolakom nagrody
w postaci książek za udział w grupowych zmaganiach „Quizu wiedzy o bajkach”. Podczas spotkania
wręczono także podziękowania za przygotowanie

Przystanek: Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza na ZAJĘCIA WAKACYJNE w każdą środę i czwartek (od lipca do sierpnia), w godz. 16:00-18:00.
Będzie ciekawie i różnorodnie, bo proponujemy:
- zaprezentujemy teatrzyk Kamishibai i pokażemy, jak stworzyć własny,
- stworzymy prace z koralików Pyssla,
- dla urozmaicenia zajmiemy się papieroplastyką

typu Origami i Quilling,
- dodatkowo spojrzymy na prezentacje multimedialne związane z bohaterami bajek oraz wykonamy
własną (magiczną) książkę,
- ponadto po prostu „Zagraj z nami planszówkami”, ponieważ wznawiamy spotkania Koła Miłośników Gier Planszowych.
Natomiast we wtorki w godz. 14:00-16:00 odbędą

się zajęcia, gdzie uczestnicy zajmą się łamigłówkami,
rozwiązywaniem quizów i zagadek.
Chętni już się mogą zgłaszać (tel. 32/4488692), ale
każda osoba, która podejmie decyzję o przyjściu do
Biblioteki na ostatni moment, z pewnością zostanie
przyjęta.
Serdecznie zapraszamy.
Gabriela Folek

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie były
wyjątkowe, bo zbiegły się z jubileuszem 30-lecia
powołania Państwowej Straży Pożarnej.
- To zawodowa, profesjonalna i jednolita formacja,
która w ciągu 30 lat przeszła wiele zmian cywilizacyjnych, technologicznych i mentalnościowych – mówił
st. bryg. Grzegorz Kołoczek, komendant powiatowy PSP w Pszczynie.
Uroczysty apel odbył się w pszczyńskiej komendzie, która swoim zasięgiem obejmuje cały powiat
pszczyński. Służy w niej 76 strażaków. Wspiera ich
27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarny. Podczas
uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć strażaków-ochotników, którzy zginęli w kopalniach „Pniówek”
i „Zofiówka”. Wspomniano też ukraińskich strażaków,
którzy oddali życie podczas służby niosąc pomoc
mieszkańcom, zaatakowanej przez Rosję – Ukrainy.
Strażacy z pszczyńskiej komendy nie szczędzą
sił i energii, kiedy tylko zagrożone jest czyjeś życie,
zdrowie lub mienie. Podczas uroczystości wręczono
mundurowym awanse, odznaczenia i wyróżnienia.
Wśród tegorocznych awansowanych na wyższe

stopnie służbowe znalazł się także komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
st. bryg. Grzegorz Kołoczek, który odebrał awans
podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
Dzień Strażaka stał się okazją do podziękowań.
Życzenia Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie złożyli m.in. starosta Barbara Bandoła

oraz z-ca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP
w Katowicach st. bryg. Mirosław Synowiec.
- Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc – w obliczu pożarów, katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków
drogowych i wielu innych zdarzeń. Dziękuję za wsparcie
niesione drugiemu człowiekowi w najtrudniejszych sytuacjach, w chwilach zagrożenia życia – mówi Barbara
Bandoła.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

Ratują życie innych, walczą z klęskami żywiołowymi, pomagają poszkodowanym w wypadkach. W piątek 20 maja bohaterowie, którzy
na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
powiatu pszczyńskiego, świętowali Międzynarodowy Dzień Strażaka.
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Nowi dyrektorzy szkół
Z dniem 1 września 2022 r. zmienią się dyrektorzy w 2 placówkach oświatowych na terenie gminy. Z dniem 31 sierpnia br. na emeryturę odchodzi
Pani Róża Dubiel, wieloletni Dyrektor Przedszkola
w Suszcu oraz Pani Magdalena Merkel Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.
W wyniku przeprowadzonego konkursu
w miesiącu kwietniu br., na dyrektora Przedszkola w Suszcu została wybrana na okres 5-letniej
kadencji dotychczasowa wicedyrektorka Pani

Katarzyna Gieleciak. Natomiast w wyniku nierozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, Wójt Gminy powierzył obowiązki dyrektora tego Zespołu
na okres 10 miesięcy Pani Lucynie Musiolik –
dotychczasowemu wicedyrektorowi. Również
swoje obowiązki na stanowisku Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kobielicach będzie pełnić dalej
Pani Renata Ławniczek, wyłoniona w drodze
przeprowadzonego konkursu.

Dyrektorom odchodzącym na emeryturę
dziękujemy za długoletnie kierowanie tymi placówkami, za trud i poświęcenie, dbanie o dobro
i bezpieczeństwo dzieci i uczniów. Dużo zdrowia
i radosnego czasu życzymy na zasłużonej emeryturze. Nowo wybranym dyrektorom życzymy
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, spokojnej pracy, dużo cierpliwości i zaangażowania
w rozwój placówki.
Zbigniew Łoza

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach!
Zapraszamy do udziału w Zaawansowanym Szkoleniu ,,Pakiet MS OFFICE” w ramach
DigComp.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się
z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami
aplikacji Microsoft Office. Na zajęciach realizujemy dziesiątki zadań i przykładów, to jedyny
sposób by opanować swobodne poruszanie się
w edytorze tekstu MS Word czy arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Proces kształcenia na kursie realizowany jest
w formie zajęć on-line.
Uczestnikami mogą zostać:
1. Osoby pracujące (umowa o pracę/zlecenie/
działo/powołanie/mianowanie, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych), które
ukończyły 18 rok życia
2. oraz zamieszkujące lub pracujące na terenie Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego (powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta
na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice,
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze).
Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i jest
zakończony zewnętrznym egzaminem certyfikującym z kompetencji cyfrowych w ramach
DigComp.
Kurs komputerowy realizowany jest w ramach
projektu „Otwarci na nowe możliwości – kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.

Jak zgłosić swój udział w Szkoleniu pakiet
MS OFFICE?
1. Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe.
2. Prześlij swoje zgłoszenie mailowo:
a.michalczak@csi.info.pl (z dopiskiem pakiet
MS Office).
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń! Ilość
miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH Szkoleniach językowych (język angielski,
niemiecki, francuski)
Podczas realizowanych szkoleń uczestnicy
nabędą lub podwyższą posiadane kompetencje
z zakresu znajomości wybranego języka obcego
– do wyboru język angielski, niemiecki lub francuski. Szkolenia realizowane będą na wybranym
poziomie zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem
zewnętrznym, dającym możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje
językowe.
nia:

Korzyści wynikające z ukończenia szkole-

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia
swoich kompetencji językowych, co jest szczególnie istotne na współczesnym rynku pracy. Szkolenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb
i preferencji Uczestników, zarówno pod względem
poziomu zaawansowania, jak również formy i terminów przeprowadzanych szkoleń.
Naszą ofertę kierujemy do osób pracujących/lub zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany
jest w formie zajęć on-line/lub stacjonarnie.

Uczestnik zajęć on-line powinien dysponować komputerem lub innym urządzeniem
mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem
do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest
potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Szkolenia językowe organizowane są przez
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Uczestnikami mogą zostać osoby pracujące,
które ukończyły 18 rok życia oraz pracują i/lub zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego (powiaty: będziński,
bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz
miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy,
Zabrze).
W bezpłatnych szkoleniach nie mogą brać
udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Jak zgłosić swój udział w wybranym Szkoleniu językowym?
1. Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe.
2. Prześlij swoje zgłoszenie mailowo:
k.blotniak@csi.info.pl (z dopiskiem „Szkolenia językowe”).
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń! Ilość
miejsc jest ograniczona.
Dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć
na stronie Urzędu Gminy Suszec.
UG Suszec

Zostań rodzicem zastępczym
Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dzieciom w najtrudniejszych dla nich chwilach. Stale potrzeba nowych rodzin zastępczych. Jeżeli
ich brakuje, dzieci trafiają do placówek opiekuńczych, a te nigdy nie zastąpią domów.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Powiecie Pszczyńskim poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziców zastępczych dla
dzieci, które nie znajdują w swoim domu właściwej opieki.
Aktualnie w powiecie pszczyńskim opieką
w 87 rodzinach zastępczych (41 niespokrewnionych, 37 spokrewnionych i 9 zawodowych) oraz
trzech rodzinnych domach dziecka otoczonych
jest 145 dzieci. Potrzeby w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych są wciąż aktualne.
- Każde dziecko pragnie miłości i bezpieczeństwa. Niestety, nie wszystkie mogą na to liczyć. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich, którzy są gotowi
wziąć na siebie obowiązki, jakie wiążą się z byciem
rodzicem zastępczym do kontaktu z Organizatorem

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim – mówi Damian Cieszewski, wicestarosta
pszczyński.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, czyli
jednostka organizacyjna Powiatu Pszczyńskiego,
która zajmuje się pozyskiwaniem i wspieraniem
rodzin zastępczych na naszym terenie, deklaruje
pomoc w całym procesie rekrutacji.
- Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie
opieki i wychowania dzieciom w systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu
rozwojowi dzieci – mówi Katarzyna Motyka, kierownik Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w powiecie pszczyńskim. – Osoby decydujące się na
zostanie rodziną zastępczą mogą liczyć m.in. na profesjonalne i kompleksowe wsparcie naszych specjalistów – psychologów, pedagogów, koordynatorów,
radcy prawnego, którzy pomogą sprostać nowym
wyzwaniom. Oferujemy także szkolenia oraz grupy
wsparcia. Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej

formy opieki – dodaje.
Bycie rodzicem zastępczym nie jest równoznaczne z adopcją. To tymczasowa forma pieczy
nad dzieckiem, którego rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą,
gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim
problemami, dzieci mogą wrócić do swoich domów. Jeśli nie jest to możliwe po uregulowaniu
sytuacji prawnej dziecka, jest ono zgłaszane do
przysposobienia. Niestety, nie wszystkie dzieci
mają szansę na znalezienie rodziny adopcyjnej,
wówczas muszą pozostać w rodzinie zastępczej
aż do momentu ich usamodzielnienia.
Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby
będące w zawiązku małżeńskim, ale również samotne. Nie mogą być karane, muszą przejść badania psychologiczne i stosowne szkolenie.
Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić się do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a lub
zadzwonić pod nr tel. 32 449 35 14.
Powiat Pszczyński
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W całej Europie budzili zarówno strach, jak i podziw. Z jednej strony byli brutalni i bezlitości, natomiast z drugiej trudno było znaleźć inną formację
wojskową w XVII w., która była tak skuteczna w boju.
Byli świetnie wyszkolonymi najemnikami, którzy żyli
z wojaczki.
Od początku swego istnienia lisowczycy cieszyli się złą sławą. Zostali „wymyśleni” w 1614 r.
pod koniec wojny z Moskwą przez hetmana Jana
Karola Chodkiewicza. Ze względu na chroniczny
brak pieniędzy postanowił wykorzystać nieregularne oddziały wojska działające na terenie Rosji,
bez narażania skarbu Rzeczypospolitej na uszczerbek (wynagrodzeniem dla nich były łupy wojenne). Na ich czele ustanowił pułkownika Aleksandra
Józefa Lisowskiego herbu Jeż. Od nazwiska tego
zasłużonego dowódcy i zarazem awanturnika formacja zaczerpnęła swoją nazwę.
Ich przywódca władać orężem uczył się na służbie u hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły.
Następnie zaciągnął się do husarii walczącej w Inflantach ze Szwedami. Jednakże w momencie, gdy
zaprzestano wypłaty żołdu, Lisowski odłączył się
od oddziałów Chodkiewicza i przeciągnął na swoją
stronę dwustu innych buntowników. Zawiązali konfederację wojskową i łupili terytorium Kurlandii. Mimo
że sejm ogłosił go infamisem (człowiek wyjęty spod
prawa), wziął jeszcze udział w rokoszu Zebrzydowskiego, a w 1607 r. zaangażował się w moskiewską
wojnę domową. Jako że wyróżniał się talentem wojskowym, to przyciągał do siebie podobnych sobie
awanturników. W ten sposób utworzył kilkutysięczny
oddział, który palił i grabił. Gdy do wojny po carski
tron włączył się Zygmunt III Waza, Lisowski od razu
przeszedł pod jego komendę. W ten sposób zdjęto
z niego jarzmo infamii, a na polu walki zasłużył się
na tyle, że hetman Chodkiewicz właśnie jemu polecił
wykonać plan królewskiego wojska bez żołdu.
W 1615 r. żołnierze Lisowskiego walczyli z Rosjanami, przy okazji łupiąc, kogo się da. Mimo kilku
porażek ich oddział nigdy do końca nie został rozbity. W trakcie swoich wypraw lisowczycy zdobyli tak
złą sławę, że na sam dźwięk ich nazwy mieszkańcy
miasteczek i wsi kryli się w lasach. Szczęście krótko
sprzyjało Lisowskiemu. W 1616 r. zmarł w obozie
pod Starodubem. Mimo to formacja, którą stworzył,
wciąż istniała i siała popłoch, a dowództwo przejął
pułkownik Stanisław Czapliński. Pod jego rozkazami
ponownie wyruszyli w głąb Rosji, odnosząc wiele

Źródła:
K. Jóźwiak, Lisowczycy, krwawi elearzy, Uważam Rze
Historia nr 12 (93) grudzień 2019.
Historia Polski. Tom 1 – Polska do 1586, Kraków 2007.

Juliusz Kossak, Lisowczyk

źródło: domena publiczna

Lisowczycy

Józef Brandt, Strzelanie z łuku

źródło: domena publiczna

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 współczesne. Zapraszamy do lektury!

sukcesów. Po śmierci nowego dowódcy w 1618 r.
jego następcą został Walenty Rogawski, który kontynuował działania wojenne za naszą wschodnią granicą aż do 1619 r. i podpisania traktatu pokojowego
między Rzeczypospolita i Moskwą.
Należy stwierdzić, że lisowczycy byli ubocznym
produktem niezliczonych konfliktów zbrojnych, które
wówczas miały miejsce w Europie. Od samego początku byli oddziałem zróżnicowanym społecznie
i narodowościowo. Jednakże trzon wojska stanowiła szlachta, natomiast chłopi pełnili służbę głównie
jako ciurowie (pachołek wojskowy). Nazywano ich
również elearami (słowo pochodzi z języka węgierskiego i oznacza „idącego z przodu”). Nie posiadali
wozów, a wyposażenie i żywność przewozili na koniach jucznych. W ten sposób stali się najszybszą
formacją w ówczesnej Europie – w ciągu doby byli
w stanie pokonać nawet 160 km. Wśród ludu panowało przekonanie, że lisowczycy zaprzedali diabłu
dusze i dzięki temu byli nieśmiertelni.
Po zakończeniu dymitriad i wojny z Moskwą lisowczycy pozostali bezrobotni. W związku z tym zaczęli grabić ziemie Rzeczypospolitej, w szczególności
na Wołyniu. By pozbyć się problemu, Zygmunt III postanowił wysłać na pomoc w dopiero co rozpoczętej
wojnie trzydziestoletniej cesarzowi lisowczyków, którzy oficjalnie nie byli żołnierzami Rzeczypospolitej.
W listopadzie 1619 r. wkroczyli do Siedmiogrodu,
a ich zadaniem było odciągnięcie władcy Siedmiogrodu Bethlena od Wiednia, który w tym czasie oblegał. Polscy awanturnicy po dwudniowych starciach
pod Humiennem i Zavadą rozgromili węgierski korpus Jerzego I Rakoczego. W efekcie Bethlen został
zmuszony do wycofania się spod Wiednia. Tzw. pierwsza odsiecz wiedeńska zakończyła się sukcesem, a lisowczycy, sponsorowani z prywatnego skarbca króla
Polski, uratowali Habsburgów.
Ich powrót do kraju był równy ponownym grabieżom. Pod koniec stycznia 1620 r. wojsko pod dowództwem Stanisława Koniecpolskiego pokonało
lisowczyków pod Miechowem. Część z nich wcielono
do wojska koronnego, natomiast resztę zmuszono do
przejścia na Śląsk, gdzie po raz kolejny mieli służyć
cesarzowi. Od tego momentu lisowczycy już nigdy
nie działali jako jeden pułk, lecz walczyli na różnych
frontach pod różnymi dowódcami. 8 listopada 1620 r.
pod Białą Górą wojska cesarskie rozgromiły Czechów,
a istotną rolę odegrali w niej lisowczycy. W następnych latach walczyli m.in. w wojnach Rzeczypospolitej z Turkami i Szwedami o Pomorze, przyczyniając się
do wielu sukcesów. O ich waleczności i bezwzględności mogli się przekonać również m.in. Włosi w Lombardii, Ligurii i Wenecji oraz Francuzi w Lotaryngii,
Pikardii i Szampanii.
Sposób na życie lisowczyków w tamtych czasach nikogo nie dziwił. Również legendy, które o nich
krążyły, były zapewne mocno przesadzone i nie wyróżniały się na tle epoki. Nietypowe było jednak to,
że często łupili swoje ziemie ojczyste. Dlatego począwszy od 1623 r. Rzeczypospolita rozpoczęła polowanie na lisowczyków. Dopiero w styczniu 1625 r.
dano im szansę na odkupienie win i zaproponowano służbę w armii Rzeczypospolitej. Natomiast jeśli
chodzi o Europę, to łupili ją bez ustanku przez kolejnych kilkanaście lat. Pozostały po nich mrożące krew
w żyłach opowieści oraz słynny obraz Rembrandta
„Jeździec polski”.
Jakub Raczkiewicz

źródło: domena publiczna

Śladami historii

Władysław Szerner, Michał Kluczewski, Lisowczyk na pikiecie
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Suszecki Bieg Leśny
Dodatkowo możliwość udziału we wszystkich kategoriach wiekowych tworzy rodzinny charakter
wydarzenia. W biegu mogły wystartować nawet
dzieci z rocznika 2022! Na wszystkich czekały pamiątkowe medale.
Jak zawsze, Leśny Bieg Suszecki okazał się sukcesem, a pogoda dopisała amatorom aktywnego
spędzania czasu. Jak komentowali organizatorzy:
„Gratulujemy wszystkim uczestnikom Leśnego
Biegu Suszeckiego, którzy kończyli bieg na swoim
dystansie. Gratulacje dla zwycięzców!
Dziękujemy za stworzenie pozytywnej atmosfery.”
Nowością tegorocznej edycji biegu była wspólna klasyfikacja uczestników Leśnego Biegu Suszeckiego i sierpniowego Hałda Run w Suszcu. Łączna klasyfikacja z dwóch biegów będzie dotyczyła

mieszkańców z terenu Gminy Suszec. Warto więc
wziąć udział także w sierpniowej imprezie.
Oprac. MP

źródło: GOS Suszec

W kalendarz miłośników biegów na stałe
wpisała się impreza, którą z powodzeniem od lat
organizuje Gminny Ośrodek Sportu. Leśny Bieg
Suszecki to pięciokilometrowa trasa prowadzącą
duktami „Baranioka”, czyli Lasu Baranowickiego.
Start umiejscowiony jest na urokliwym terenie
Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś” w Suszcu. Bieg
dedykowany jest zarówno dla początkujących biegaczy, ze względu na długi limit czasu, którego
nikt jeszcze nie przekroczył, jak i dla doświadczonych biegaczy, którzy często rywalizują ze sobą
do ostatnich metrów.
W tym roku bieg odbył się w niedzielę 5 czerwca i przyciągnął sporą liczbę miłośników sportu. Jak
podkreślają organizatorzy, Leśny Bieg Suszecki to
przede wszystkim sposób na rekreacyjno-sportowe spędzenie jednego z czerwcowych popołudni.

Sukcesy kobielickich zawodników
żółtą koszulkę lidera do mety. Cieszy również sukces
systemu szkoleniowego, który ustalony został 5 lat temu
i, z małymi modyfikacjami, stosowany jest do dnia dzisiejszego. O efektach tego systemu słyszy cała Polska,
a jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie usłyszy
świat – dodają władze UKS Avatar.
W czerwcu odbyły się zaś kolejne ważne zawody.
W sobotę 11 czerwca zawodnicy UKS wystartowali
w Koziegłowach w Mistrzostwach Śląska w jeździe
na czas. Swoich sił próbowali zawodnicy w kategoriach: Młodzik, Junior Młodszy i Junior. Z kolei w niedzielę 12 czerwca w Pińczycach odbyły się Mistrzostwa Śląska ze startu wspólnego. Kobieliccy kolarze
przywieźli do domu sporo medali!
W jeździe na czas w kategorii Młodziczka niepokonana okazała się Agata Sekta, która zajęła
1 miejsce. Z kolei w kategorii Młodzik 1 miejsce zajął
Łukasz Rutkowski. Także w kategorii Junior Młodszy na najwyższym stopniu podium stanął Dawid
Szulik. Wśród Juniorów najwyżej – na drugim miejscu – uplasował się Franciszek Kocur.
Zawodnicy potwierdzili także swoją dyspozycję
i świetną formę podczas wyścigu ze startu wspólnego. W kategorii Młodziczka Agata Sekta wywalczyła

2 miejsce, w Kategorii Żakini triumfowała Lena Ruszkiewicz. W Kategorii Młodzik świetnie zaprezentował
się Łukasz Rutkowski, który zakończył zmagania
na 2 miejscu. Z kolei wśród Juniorów Młodszych dobrze spisał się, zajmując drugą lokatę, Dawid Szulik.
W Kategorii Junior na podium stanęli: Jakub Jankowski (2 miejsce) i Franek Kocur (3 miejsce).
Gratulujemy!
Monika Panfil

źródło: UKS Avatar

Maj i czerwiec były zdecydowanie dobrymi
miesiącami dla kolarzy z UKS Avatar. Grupa juniorów pokazała się z najlepszej strony podczas wiosenno-letnich zawodów. Pod koniec maja czterech
zawodników: Mikołaj Szulik, Marek Filapek, Jakub Jankowski i Franciszek Kocur wzięło udział
w XL Wyścigu Kolarskim Juniorów w Dobczycach.
W wyścigu startowało 83 zawodników. W kolarskim
peletonie ścigali się nie tylko zawodnicy z Polski,
ale także spoza naszego kraju – np. Litwy i Niemiec.
Wyścig był czteroetapowy i bardzo trudny — ukończyło go 54 zawodników. Po kilkudniowych zmaganiach i dzięki pracy całego zespołu, tytuł mistrzowski
wywalczył Mikołaj Szulik. To ogromny sukces. Jak
podkreślają trenerzy i władze klubu: „Zwycięstwo
Mikołaja Szulika w tym wyścigu, przy pomocy całej
drużyny Juniorów, to zdecydowanie jeden z największych sukcesów w dotychczasowej działalności klubu
UKS AVATAR z Kobielic. To najcięższy i najbardziej
obsadzony w ekipy zagraniczne wyścig w Polsce.
Oprócz zawodników z kraju, na starcie zawitały ekipy
z Litwy, Niemiec, Ukrainy.”
- Cieszy forma Mikołaja, Franka, Kuby i Marka,
którzy zdołali odeprzeć ataki konkurentów i dowieźli

Hałda Run Extreme już w sierpniu
Po raz drugi śmiałkowie zmierzą się z trudną trasą suszeckiej hałdy! Amatorzy ekstremalnych biegów
mają do wyboru kilka tras.
Zawody dla dorosłych (od 18 lat) rozegrane zostaną na trzech dystansach: krótkim – „Służba Przygotowawcza” (5,5 km), klasycznym – „Pierwsza Szychta”
(11 km), długim – „Ściana Płaczu” (półmaraton z górką
23 km).
Dodatkowo zostaną przeprowadzono zawody
dla młodzieży w grupach wiekowych:
10-11 lat (rocznik 2012, 2011) (M/K-10)

12-13 lat (rocznik 2010, 2009) (M/K-12)
14-15 lat (rocznik 2008, 2007) (M/K-14)
16-17 lat (rocznik 2006, 2005) (M/K-16)
Koszt udziału wynosi 2 zł.
Odbędzie się także bieg na dystansie 1326 m (odnoszący się do daty pierwszej, historycznej wzmianki
o miejscowości Suszec).
W biegach dla młodzieży nagradzani będą
statuetkami i nagrodami rzeczowymi zawodnicy
z miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej – osobno

dziewczynki, osobno chłopcy. Wszystkie dzieci otrzymają na mecie medal.
Hałda Run Extreme w tym roku, przy współpracy
z GOS i Gminą Suszec, przeprowadza łączną klasyfikację dla mieszkańców Gminy Suszec o Puchar Wójta
Gminy Suszec za pokonanie dwóch Biegów: Leśnego
Biegu Suszeckiego i Hałda Run.
Hałda Run Extreme odbędzie się w sobotę
27 sierpnia.
Zapisać można się na stronie: www.haldarun.eu.
Monika Panfil

W Czechach w sobotę 25 sierpnia odbył się
już po raz 28. wyścig zaliczany do kultowych –
Beskyd Tour.
Bezchmurne niebo i sprzyjająca, przyjemna letnia pogoda towarzyszyła prawie czterystu uczestnikom peletonu na trzech torach w tym najstarszym
maratonie drogowym. Wyścig odbywał się na trzech
dystansach: 163 km, 121 km i 53 km.
Nie zabrakło w nim także naszych, polskich i suszeckich akcentów. Na starcie wyścigu stanęli zawodnicy UKS Krupiński Konwa Bike: Marek Konwa,
Staś Goliwąs i Piotr Pietrzak. Cała trójka świetnie

zaprezentowała się w swoich kategoriach.
Marek Konwa – startujący na dystansie
121 km – nie ustępował rywalom i ukończył wyścig
na drugim miejscu. Z kolei dwaj młodsi zawodnicy – próbując sił na dystansie 53 km – także zajęli
wysokie lokaty. Startując w grupie 54 zawodników,
Staś Goliwąs zakończył wyścig na trzecim miejscu,
a Miłosz Pietrzak – na miejscu osiemnastym. To doskonałe rezultaty i potwierdzenie wysokiej formy
suszeckich zawodników.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych
udanych startów!
Monika Panfil

źródło: UKS Krupiński

Sukcesy UKS Krupiński Konwa Bike w Beskyd Tour
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Koniec przebudowy ulicy Porębskiej w Radostowicach
- Zadanie o tak dużym zakresie i znaczących kosztach mogliśmy zrealizować dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych. 3 mln zł otrzymaliśmy z Funduszu Dróg
Samorządowych, a wkład własny w wysokości 3 mln zł
Powiat Pszczyński sfinansował we współpracy z gminami – Pszczyna i Suszec. Dziękuję burmistrzowi, wójtowi
i radnym obu gmin za współpracę, dzięki której mogliśmy
zrealizować tak ważną dla mieszkańców inwestycję –
mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska i dodaje,
że dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych powiat
może realizować inwestycje drogowe o wartości kilkunastu milionów złotych rocznie.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

Nawierzchnia ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej
w Radostowicach oraz Studzienickiej w Piasku została
kompleksowo przebudowana.
W środę, 15 czerwca odbył się odbiór końcowy największej inwestycji drogowej realizowanej
przez Powiat Pszczyński – przebudowy ul. Szkolnej
w Porębie i Porębskiej w Radostowicach.
To droga powiatowa o długości ponad 2,2 km
łącząca dwie drogi wojewódzkie DW 933 i DW 935.
Zadanie polegało na przebudowie odwodnienia drogi,
konstrukcji jezdni, poszerzeniu jej, przebudowie zjazdów do posesji oraz budowie chodnika dla pieszych.
Łączna wartość zadania wyniosła niemal 6 mln zł.

Maturzysto! Zdobądź stypendium pomostowe
Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia
dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok
nauki.
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można
uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.
Dla kogo przeznaczone są stypendia?
O stypendium na I rok studiów może aplikować
każdy maturzysta z 2022 r., który ukończy liceum lub
technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022
roku i:
- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 –
zgodnie z algorytmem programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23
na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych
uczelniach akademickich;
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na osobę nie przekracza 2107 zł);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

- pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego
pracownika PGR
lub
- jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
- jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był
wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Kiedy można składać wnioski o stypendium?
Rekrutacja do programu przebiega on-line.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od
4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.
Jaka jest wysokość stypendium?
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest
wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Co zyskują stypendyści?
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki

w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością
społeczną (patrz: regulamin), mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: na II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział
w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery
zawodowej.
O programie
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych
pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.
Dotychczas, w ramach programu, przyznano
26 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko
18 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 130 milionów zł.
Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ułatwiają poruszanie się niewidomym i słabowidzącym
W budynku Starostwa Powiatowego oraz Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wykonano ścieżki
naprowadzające z polami uwagi. Wypukłe oznaczenia ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym
poruszać się samodzielnie i bezpiecznie w nieznanym
otoczeniu.
Ścieżka w pszczyńskim starostwie kieruje osoby
niewidome od głównego wejścia do planu tyflograficznego z rozkładem i spisem pomieszczeń w brajlu oraz punktu obsługi klienta. Powstała w ramach
projektu zwiększającego dostępność realizowanego
przez Powiat Pszczyński wspólnie z Centrum Doradczo-Szkoleniowym „Dobre Kadry”. Ścieżka w Centrum

Przesiadkowym prowadzi z trzech wejść w kierunku
punktu dyspozytorów, planu tyflograficznego oraz
toalet.
- Zależy nam, żeby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły samodzielnie uczestniczyć w bezpośredniej
obsłudze w naszym urzędzie, dlatego systematycznie
realizujemy wiele działań zwiększających dostępność
komunikacyjną, architektoniczną i cyfrową – mówi
Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.
W budynku starostwa oraz powiatowych jednostkach dostępne są pętle indukcyjne wspomagające komunikację z osobami słabosłyszącymi.
W pszczyńskim starostwie tabliczki brajlowskie na

drzwiach informują o przeznaczeniu pomieszczeń.
W punkcie obsługi klienta dostępne są lupy, w tym
elektroniczne, ułatwiające wypełnianie wniosków
osobom słabowidzącym. Działa też bezpłatna wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami. To część z wielu wdrażanych działań.
Trzeci czwartek maja obchodzony jest jako
Światowy Dzień Świadomości Dostępności. Ma przypomnieć, że zwiększanie dostępności cyfrowej, ale
również komunikacyjnej i architektonicznej to ważna
kwestia, bo dzięki niej osoby ze szczególnymi potrzebami mają możliwość udziału w życiu społecznym.
Powiat Pszczyński

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami
Powiat Pszczyński podjął kolejne działania, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Budynek pszczyńskiego
starostwa został doposażony w nowe sprzęty, a część
pracowników urzędu wzięło udział w cyklu szkoleń.
Powiat Pszczyński uczestniczył w projekcie
„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach, którego przeprowadzono przegląd
rozwiązań i procedur związanych z obsługą klienta
oraz dokonano audytu dostępności budynku pszczyńskiego starostwa i jednostek. W efekcie powstał
raport zawierający wnioski i rekomendacje, gdzie
wskazano rozwiązania, które mogą przyczynić się
do podniesienia dostępności urzędu.

Część pracowników urzędu przeszło cykl szkoleń
podnoszących ich kompetencje z zakresu wdrażania
dostępności. Powiat Pszczyński w ramach projektu
otrzymał dodatkowy sprzęt, m.in. lupy elektroniczne, przenośne pętle indukcyjne, koc ewakuacyjny,
aktywator sznurowy gongu alarmowego wraz z odbiornikiem oraz oznaczenia i tabliczki informacyjne.
Opracowano także procedurę obsługi klienta
ze szczególnymi potrzebami, która z powodzeniem
funkcjonuje w pszczyńskim starostwie.
- Chcemy, by osoby z niepełnosprawnościami czuły
się u nas dobrze, dlatego wdrażamy wiele działań w pszczyńskim starostwie i naszych jednostkach, które mają
na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi

potrzebami. Są to działania wielokierunkowe - mówi
Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. - Obejmują zarówno tworzenie dostępnych dokumentów i informacji,
likwidację barier architektonicznych, czy wprowadzenie
ułatwień wspomagających osoby głuche, słabowidzące,
mające problemy z poruszaniem się, które przy zapewnieniu odpowiednich warunków, mogą realizować swój
potencjał tak samo jak osoby sprawne – dodaje.
Projekt „Śląskie samorządy bez barier dostępne
dla wszystkich” był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowany przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów w partnerstwie firmy Euro Innowacje.
Powiat Pszczyński
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Kącik poezji

Ważne telefony:
Chodzę

*** [przypalano jego ciało żywcem]

I chodzę sobie między domami
Pod dachami
Gdzie głośno
Gdzie spokój
Płynie obok

przypalano jego ciało żywcem
tak jak co dzień
bez jego wyraźnej zgody
wystawiano go na spotkanie
z płomieniami
pobłękitniałymi od nienawiści

I chodzę sobie między dachami
Nad domami
I próbuję

miejscami kapała im żółta ślina
kiedy lizały jego sine ciało
błyszczące jeszcze godnością

Nie słyszeć kwiatów
Nie widzieć piosenek

gotowała się cała jego wnętrzność
puchnąc coraz mocniej
pęcherzami z wody i powietrza

Nie próbować zrozumieć
Dlaczego woda szumi w kolorze
Przezroczystym

Marc Chagall Zatoka Aniołów – Muzeum Narodowe w Warszawie

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Marcin Gamrot (Mizerów) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec, Rudziczka)
tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kryry, 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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Dyżury rybnickiego Punktu
Obsługi Klienta w szpitalu
Punkt Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku będzie kontynuował działalność na terenie powiatu
pszczyńskiego.
Punkt Obsługi Klienta od lipca do grudnia czynny będzie w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
Wyjątek stanowił będzie listopad. W tym miesiącu
dyżury odbędą się w drugi i czwarty wtorek.
Rybnicki Punkt Obsługi Klienta w wysokim budynku pszczyńskiego szpitala przy ul. dr Witolda

on powstrzymywał się od pisku
modląc się blaszanymi ustami
by przekroczyć próg bólu z wczoraj
tortura kończyła się przecież korzystnie
rozlaniem ciepła w gardle oprawcy
podczas śniadania
korzystnie
chociaż jednostronnie
przypalano jego ciało żywcem
i czułem go tylko ja
oprawca
Oliwia Skaźnik

Antesa 11 będzie działał w godzinach od 8.00 do
13.00 (przerwa w godz. 10:00-10:15). Klienci będą
przyjmowani w pokoju na parterze przed kaplicą.
Harmonogram dyżurów Punktu Obsługi
Klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku:
- 5 i 19 lipca 2022,
- 2 i 16 sierpnia 2022,
- 6 i 20 września 2022,
- 4 i 18 października 2022,
- 8 i 22 listopada 2022,
- 6 i 20 grudnia 2022.
Powiat Pszczyński

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

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
Delikatesy Centrum R adostowice,
ul. Pszczyńska 186
Piekarnia Vito Radostowice, ul. Pszczyńska 200
Sk lep Spoż y wcz y u S ekt y K o b i e l i ce,
ul. Spacerowa 5
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Hulajnogą elektryczną... po jezdni?
Ciepłe dni zachęcają do zostawienia samochodu na parkingu i poruszania się po drodze,
np. hulajnogą elektryczną. No i tu powstaje pytanie – z której części drogi korzystać? Możemy
poruszać się po jezdni? A może jednak powinniśmy jeździć po chodniku?
Dużo osób na co dzień korzysta z hulajnóg
elektrycznych. Ale nie wszyscy pamiętają, że oprócz
przywilejów wynikających z poruszania się na takim
sprzęcie, są także obowiązki...
Dopuszczalna prędkość, z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej, to 20 km/h.
Natomiast dopuszczalna PRĘDKOŚĆ nie oznacza,
że ma to być nasza stała prędkość. Zawsze należy
dostosować ją do warunków panujących na drodze.

Warto też wiedzieć, że osoby między 10 a 18
rokiem życia, muszą posiadać UPRAWNIENIA do
kierowania hulajnogą elektryczną – kartę rowerową
lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T.
ZAKAZ korzystania z hulajnóg elektrycznych
na drodze dotyczy dzieci do 10 roku życia. WYJĄTEK
występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko jest
pod opieką osoby dorosłej.
Jadąc na hulajnodze elektrycznej naszym obowiązkiem jest korzystanie z drogi rowerowej lub
pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku
korzystamy z jezdni – TYLKO, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h. Jeśli
jednak dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni
jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi rowerowej

i pasa ruchu dla rowerów – wtedy dopiero jeździmy
po chodniku lub drodze dla pieszych. Oczywiście
pamiętamy o tym, że musimy ustępować pierwszeństwa PIESZYM i dostosować swoją prędkość do ich
prędkości.
Zabrania się:
- kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
- przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
- ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
- jazdy bez trzymania co najmniej jedną ręką
kierownicy.
KPP Pszczyna

Skorzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Sięgając po listę jednostek nieodpłatnego
poradnictwa dowiesz się m.in. jakie jednostki
udzielają nieodpłatnych porad rodzinnych, psychologicznych i pedagogicznych oraz gdzie udać
się po pomoc w zakresie praw konsumentów,
dziecka czy pacjenta.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
zawiera dane jednostek uporządkowane według

tematyki. To zarówno instytucje i organizacje działające na terenie powiatu pszczyńskiego, a także
jednostki ogólnopolskie.
Obejmuje przede wszystkim jednostki świadczące bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne
i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy społecznej,
praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta,
praw osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.

Zawiera także wykaz jednostek, które udzielają
bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach interwencji
kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.
Pełna lista jednostek dostępna na stronie
Powiatu Pszczyńskiego: www.powiat.pszczyna.pl
Powiat Pszczyński

Informacja Naczelnika US
14 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 15 czerwca
br. pod pozycją 1265. Zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych wejdą w życie 1 lipca 2022 roku. Wszelkie
informacje dotyczące zmian podatkowych dostępne
są na dedykowanej stronie www.podatki.gov.pl/
niskiepodatki/

W nawiązaniu do dotychczasowej współpracy
serdecznie zapraszam na bezpłatny cykl spotkań
online w zakresie Niskich Podatków. Na szkolenie
można zapisać się na stronie www.podatki.gov.pl
– Webinary – Niskie podatki.
Spotkania są dedykowane przedsiębiorcom,
osobom zajmującym się obsługą kadr i płac, pracownikom, emerytom, rencistom oraz rodzicom.
Formuła spotkania to prezentacja z możliwością

zadawania pytań na czacie. Działa również Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, konsultanci
KIS na bieżąco udzielą odpowiedzi na wszystkie
Państwa pytania.
Zapraszam również do Naszego urzędu skarbowego i umawiania wizyt za pośrednictwem usługi
„Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
Źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

Strategii „Wizja Zero”, której głównym celem jest
wyeliminowanie zagrożeń przy pracy oraz chorób
zawodowych.
W bieżącym roku Kasa chce zwrócić szczególną
uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie
rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii
Wizja Zero.
Zadanie konkursowe jest skierowane do
młodzieży w wieku od 13 do 21 lat i ma na celu

stworzenie krótkiego filmu promującego bezpieczne
zachowania w rolnictwie, oczywiście z podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad
ochrony życia i zdrowia na wsi.
Szczegóły dotyczące kampanii prewencyjnej
można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero. Zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie.
KRUS

„Moja Wizja Zero”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zainaugurowała w miesiącu czerwcu IV Ogólnopolski
Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w tym
roku przebiegać będzie pod hasłem – „Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. Patronat Honorowy nad konkursem
sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk
Kowalczyk.
Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowej

Szanowni dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy szkół!
Drodzy rodzice i kochani uczniowie!
Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego ucznia. Dzień, w którym każdy uczeń otrzymał
świadectwo swojej pracy. W imieniu całej społeczności naszej gminy pragniemy podziękować Wam za ogromne zaangażowanie,
sumienną pracę, za serce i poświęcenie, które przejawialiście w ciągu tego roku szkolnego. Tylko dzięki Wam, Waszej pracy i trudowi
włożonemu w nauczanie dzieci, możemy kończyć kolejny rok szkolny z wysokimi wynikami, osiągnięciami.
Dziękujemy Wam, Drodzy Rodzice, że podjęliście trud współpracy ze szkołą dla dobra swoich dzieci oraz za okazane im wsparcie.
Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za osiągnięte wyniki, chęć w zdobywaniu wiedzy.
Absolwentom szkół życzymy powodzenia na dalszym etapie nauki w wybranych przez Was szkołach.
Wszystkim życzymy spokojnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się w pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!
Dyrektor GZUW Zbigniew Łoza
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan
Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

2022

Nakręć film

i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl

Patronat Honorowy

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 31 października 2022 r.
Szczegóły na www.krus.gov.pl
Organizatorzy:
Patronat medialny:

