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W numerze:

Nowy rok, nowe możliwości!
Ani się obejrzeliśmy, a znów usłyszeliśmy szkolny
dzwonek. Nastał wrzesień, nowy rok szkolny, a wraz z nim
nowe możliwości! Warto postawić teraz na swój rozwój –
niezależnie od tego, w jakim się jest wieku. Przed nami
ostatnie letnie dni, a później jesień i zima. Wieczory będą
coraz dłuższe, więc dobrze byłoby znaleźć zajęcie czy
hobby, któremu w tym czasie będziemy mogli się oddać.
Z nowymi propozycjami – dla małych i starszych

przychodzi Gminny Ośrodek Kultury. W ofercie znajdziemy
zajęcia, które będą kształtować nas w różnych dziedzinach.
Począwszy na zajęciach teatralnych czy tanecznych dla
dzieci, poprzez warsztaty artystyczne, programowanie,
muzykowanie, na nauce języków – angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego – kończąc.
Pamiętajcie, rozwijać można się niezależnie od wieku!
Powodzenia w działaniach!

E
WAKAC2J019
AKTYWNE

Zdjęcia: Stanisław Rolnicki, GOK Suszec
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OKIEM WÓJTA

Rozważmy to ponownie na „chłopski rozum”
Obecnie przyroda za sprawą człowieka
znalazła się w tak trudnej sytuacji jakiej nie doświadczyła na przestrzeni milionów lat. Wcześniej
eksploatacja ziemskich darów zawsze umożliwiła
samoregulację natury.
Zatraciła się w obecnym pokoleniu kompletnie równowaga między teraźniejszością a przyszłością – dystans do ludzkiej pracy, sukcesu, szacunku do czegokolwiek. Chwilowe osiągnięcia,
dobrobyt stały się obecnie dla wielu wszystkim
i znaczą nawet spokój duszy. Wydaje się wielu,
że kochane ciało i dusza mają teraz zapasy na
wiele lat i nie muszą się lękać niczego. Nic tylko
jeść, pić i odpoczywać. Zapomniano, że do życia
kolejnych pokoleń należą – i tak było zawsze –
mozół, trud, troski, utrapienia i rozczarowania,
tęsknoty i klęski, ciągła walka z naturą, ale i co
najważniejsze, dbanie o nią.

zdj. Andrzej Grynpeter

Obchodzenie świąt dożynkowych jest pradoświadczeniem ludzkości poprzez wszystkie kultury,
religie i narody we wszystkich czasach. To doświadczenie i wiara, że ludzkość swój „codzienny chleb”
nie zawdzięcza tylko swojemu wysiłkowi – samym
sobie, lecz także bogom lub Bogu było zakorzenione
w dziejach ludzkości od zarania, kiedy istniała istota
rozumna – człowiek.
Święto plonów – dożynki zawsze były świętem radości, które motywowało ludzi by ze spokojem ducha, ale i też z uporem jako chłopski
stan tę daną ziemię uprawiać i zachować dla
dobra wszystkich istot żywych.
Stosunek ludzi do zbiorów i ziemi przewija się
przez całą historię człowieczeństwa i tak będzie zawsze. Nigdy nie był on jednak tak nieodpowiedzialny, delikatnie mówiąc, jak obecnie. Tutaj nasuwa
się wręcz, co do naszego obecnego postępowania
z ziemią, użycie słowa „barbarzyński”. To nasze pokolenie wywraca niestety cały ekosystem do góry
nogami powodując, że ludzkość od ekologicznej
apokalipsy dzieli już tylko nić.
Zawsze nasi przodkowie, niezależnie od wierzeń czy to pogańskich, czy chrześcijańskich, czuli,
że otrzymali ziemię, największy dar jaki może człowiek posiadać na tym ziemskim padole, w depozycie. Została im ona niejako podarowana. Postrzegali
ją nie tylko jako żywicielkę dla swojej generacji, ale
również generacji, które po nich przyjdą.
Oni to instynktownie czuli i tak żyli, wkładając wiele troski i poświęcenia, aby utrzymywać jej
żyzność i możliwość rodzenia. Wiedzieli, że także
przyszłe pokolenia, ich dzieci, które od młodości
również uczestniczyły w tym procesie trudu rolniczego, tworząc ciągłość pokoleniową, muszą jeść,
pić czystą wodę, oddychać zdrowym powietrzem,
a w wolnym czasie odpoczywać. Zawsze też potrafili dziękować bogom czy Bogu za dary ziemi,
które otrzymywali i jednocześnie wnosić prośby
o przyszłe plony.
Troska o ziemię, która cechowała naszych
przodków, to przejaw i świadectwo głębokiego
patrzenia w przyszłość. W obecnych zachodnich
społeczeństwach dobrobytu, do którego się i my
zaliczamy, te wszystkie doświadczenia dożynkowe
coraz to bardziej tracą na wartości. Brak szacunku
do rolnika, do władzy, do czegokolwiek, to już normalność. Dziękować już nie ma komu, bo nam się
wszystko należy. Po prostu, co widać gołym okiem,
doświadczenie wartości, doświadczenie święta dożynkowego, cywilizacja zachodnia gubi wręcz w zastraszającym tempie. Myśli tylko o tym, co jest „tu
i teraz”. Przelotne, krótkotrwałe przyjemności życia
wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem.
Obecnie dożynki to dla wielu jedynie kolejny
festyn ludowy niosący za sobą wiele różnych spraw
związanych z polityką i z rolnictwem, trochę z kulturą i zabawą. W tym całym zgiełku brak coraz to bardziej tego najważniejszego przeżycia określającego
dożynki, a które przez wieki przyświecało ludzkości
„dziękczynienia”. A to była i na zawsze powinna
być prawdziwa istota każdego święta plonów.
Dziękczynienie bowiem jest odpowiedzią na
dar jaki otrzymujemy, a którym jest zboże i wszelkie
płody ziemi. Obecne pokolenie usług i konsumpcjonizmu, traktując gospodarkę rolną jako część, a nawet
tą gorszą całej machiny przemysłowej nie zdaje sobie
sprawy, że życie buduje nad przepaścią. To gospodarka rolna i dbanie o żyzność ziemi, ekologię, o cały
ekosystem są zawsze najważniejszymi wyzwaniami
stojącymi przed każdym pokoleniem. To chleb, płody
ziemi przecież przesądzały zawsze, i tak będzie do
końca świata, o ludzkim ziemskim życiu. Nie perły,
nie złoto czy brylanty. Jeżeli nie ma telewizora czy
lodówki, to nic się nie stanie, ale jeżeli nie ma chleba
to jest śmierć. Smutne, że uważające się za wielce
oświecone pokolenie XXI wieku tego nie rozumie.

Przemówienie Wójta

Przyjęcie dogmatu, że w znacznym stopniu
opanowaliśmy naturę, że możemy ją eksploatować
do woli, że mamy nad nią władzę, czyli, że nie mamy
za co dziękować jest ideologią głęboko fałszywą.
Możliwości, ekonomia, rozsądek oraz bieżące reakcje przyrody wobec, których jesteśmy całkowicie
bezsilni, jak susza czy powodzie i wiele innych zjawisk, klęsk żywiołowych, pokazują co innego. Jako
ludzie nie jesteśmy w stanie już zatrzymać tego procesu, ale na pewno potrafimy ograniczyć jego skutki, co będzie wymagało drastycznych ograniczeń.
Powrót do równowagi to okres kilku pokoleń. Ponadto szalony bieg destrukcji, kontrastu, dobrobytu
i biedy na świecie, pomimo postępu i nadmiernej
eksploatacji ziemi poza granice zachowania równowagi, rozszerza się zastraszającym tempie. Z jednej
strony niezdrowa żywność i styl życia ponad stan,
a z drugiej głód zbierają coraz to większe żniwo.

Przy okazji kolejnych dożynek
pamiętajmy o tych podstawowych
prawdach i rolnikach pracujących na roli
i składajmy im głęboki hołd za trud i pot
spadający z czoła, za troskę, za wysiłek
fizyczny i umysłowy.
Natury nie tylko nie opanowaliśmy, ale co
gorsze swoim nieodpowiedzialnym, wręcz grabieżczym, działaniem przyczyniliśmy się i dalej przyczyniamy do tego, że kolejnym pokoleniom może
zabraknąć nie tylko tego chleba powszedniego,
ale i wody oraz bogactw mineralnych, które tkwiły w głębi ziemi. Brak szacunku i miłości do ziemi,
chciwość, egoizm, brak pokory, co cechuje obecne
pokolenie, ten stan będzie tylko pogłębiał. Wiele
obszarów żyznych ziem zostało zniszczonych, zdegradowanych przez nasze barbarzyńskie działanie
i obchodzenie się z naturą. Wypaczyliśmy pojęcie
wolności, którym się chełpimy.

Zapomnieliśmy, że wolność jest prawdziwa
tylko wtedy, gdy przyjmuje z powagą i troską
problemy, ale przez nie się nie ogranicza. Wymaga patrzenia przed siebie i ponad siebie. Przede
wszystkim jest odpowiedzialna za bliźnich, świadoma odpowiedzialności za życie.
Co wyrośnie z dzieci, którym ciężko jest regularnie chodzić do szkoły, niestroniących od postępków kryminalnych, a przy obiedzie zdziwionych, że
mają za cokolwiek dziękować, skoro wszystko, co
jedzą, kupili rodzice za własne pieniądze, zapłacili
i przygotowali. Nie tylko nie dziękuje się za te dary
ziemi, ale zanika dziękowanie za cokolwiek i komukolwiek – mamie, tacie, nauczycielowi, lekarzowi,
o rolnikach nie mówiąc.
Dziś szczególnie, z wielką troską, musimy zadawać sobie pytania o przyszłość ziemi, o wyżywienie, o ekologię. Są to pytania do dyskusji nie
tylko przy dożynkowym stole, ale narodowym czy
wręcz międzynarodowym. Przecież takich zniszczeń,
wręcz wyeksploatowania i upokorzenia, w niektórych przypadkach nieodwracalnych nasza kochana
ziemia nie doświadczyła w ciągu całej swojej historii,
jakie zgotowała jej nasza cywilizacja tylko w ostatnim stuleciu. To co zrobiliśmy obecnie i wyczyniamy
na ziemi, to gwałt na przyszłości, podążanie w kierunku zagłady. Robimy wszystko, aby ziemia w następnych generacjach, i to już może dotknąć naszych dzieci, nie mogła „opowiadać o cudzie życia”.
My, ludzie w XXI wieku, musimy na nowo zrozumieć z czego żyjemy, że bez szacunku do tego
co nam daje ziemia – chleba, czystego powietrza,
wody, itd. nie ma życia. Czy musimy umrzeć, aby to
zrozumieć? Korzystajmy z egzystencjalnych osobistych doświadczeń wcześniejszych pokoleń. One
nie mogą być zastąpione przez nic i nikogo. Inaczej
gdy nie zmienimy swojego stosunku do ziemi, gdy
nie zmądrzejemy, nie zdziwmy się, że pewnego dnia
naraz stanie się nam zimno i nieprzyjemnie, a głód
będzie normalnością nie tylko w obecnych biednych
krajach, ale i w tym przyzwoitym naszym świecie
dobrobytu, na całym świecie.
Przy okazji kolejnych dożynek pamiętajmy
o tych podstawowych prawdach i rolnikach pracujących na roli i składajmy im głęboki hołd za trud
i pot spadający z czoła, za troskę, za wysiłek fizyczny
i umysłowy. Nie zapomnijmy o zwyczaju naszych
przodków, aby dziękować również niebiosom. To
nie są jakieś przestrogi czy fanaberie głoszone przez
„proroków nieszczęścia”, ale stwierdzenie obecnych
niektórych faktów, które coraz to częściej nam
uzmysławiają, że idziemy w złym kierunku, a które
niestety nie nastrajają optymistycznie, bo nasze
postępowanie się nie zmienia.
Ideologia liberalna, którą nam się wpaja nie lubi
prawdy, ani troski o przyszłość. Tych, co głoszą prawdę trzeba izolować, zmieszać z błotem. Opowiada
się ludziom tylko miłe anegdotki, bajki, bo to zwiększa konsumpcjonizm i kasę. Wpaja się codziennie
ludziom i tak kształtuje ich świadomość, jakobyśmy
posiadali bezgraniczną władzę z powodu naszych
technicznych możliwości i bezgranicznych dyspozycji, także jeżeli chodzi o żywność. Nic bardziej
bzdurnego. Ideologia spokoju duszy sprzedanej
materialnemu sukcesowi, spokoju, bez tęsknoty do
wartości wyższych, bez porywu, bez celu prowadzi
na manowce.
Otwórzmy oczy! „Chłopski rozum” z przeszłości
będzie tu nieocenioną pomocą, aby nasza cywilizacja zmądrzała. Inaczej gałąź, na której siedzimy i która jest ciągle podcinana, runie na naszych
oczach szybciej niż się spodziewamy. Możemy
czerpać z obfitości, ale niestety musimy pamiętać
o równowadze. Niech ta sztuka życia, którą wykuwali nasi ojcowie na wsi przez pokolenia, będzie
drogowskazem jakim musimy się kierować.
Wójt Marian Pawlas
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Sesja Rady Gminy
XI sesja Rady Gminy Suszec odbyła się
w czwartek, 29 sierpnia.
Przewodniczący rady Szymon Sekta stwierdził
jej zdolność do podejmowania uchwał (13 radnych).
Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji,
radni w pierwszej kolejności głosowali nad zmianą
uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2019 oraz
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026.
Podczas sesji, radni rozpatrywali uwagi do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w rejonie
ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu. Podjęli także
uchwały: w sprawie określenia zasad przyznawania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków i zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie
Gminy Suszec; w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie Suszec działek stanowiących własność Skarbu Państwa;
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec
położonej w Rudziczce oraz w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie działki położonej w Kobielicach.
Na zakończenie sesji Władze Gminy Suszec
oraz wszyscy zgromadzeni podziękowali Agacie
Lisowicz-Wali za dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. – Bardzo

dziękuję Państwu, nie zamierzam zamykać tych
drzwi. Jeżeli tylko kiedykolwiek będę mogła się do
czegoś przydać, w dwóch branżach – i tej medycznej,
i tej kulturalnej, to bardzo służę. Już nie chcę sukcesów. Świat nie potrzebuje ludzi sukcesu, tylko dobra
i dobrych ludzi, więc tego dobra życzę. Trzymam kciuki za rozwój gminy i za rozwój kulturalny wszystkich
mieszkańców – powiedziała wzruszona. – Dziękuję za
te 10 lat – bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo
wyniosłam i to wszystko ze sobą zabieram. Pamiętać
będę tylko dobre rzeczy – dodała.
Obrady rady gminy można oglądać „na żywo”
oraz po ich zakończeniu w serwisie YouTube – na
oficjalnym profilu Gmina Suszec.
wk

Ranking bogactwa samorządów. Jak wypadliśmy?
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
opublikowało coroczny ranking mówiący o zamożności polskich samorządów. W Suszcu w 2018 r. na
jednego mieszkańca przypadło 3131,18 zł.
Prof. Paweł Swianiewicz, autor rankingu zauważa,
że rok 2018 był rekordowy pod względem wielkości inwestycji samorządowych. Przekroczony został
pułap z najlepszych jak dotąd pod tym względem
lat 2009 i 2010. Bezprecedensowa wielkość środków
przekazanych Polsce w ramach unijnego budżetu na
lata 2014-2020, z których znaczna część powinna być
przeznaczona na inwestycje lokalne, kazała oczekiwać
rekordowej wielkości samorządowych wydatków majątkowych. – Tymczasem ze względu na opóźnienia we
wdrażaniu programów operacyjnych, lata 2015 i 2016
przyniosły wyraźny spadek, a rok 2017 stosunkowo
nieśmiałe odbicie wielkości wydatków inwestycyjnych. Teraz nadszedł czas na nadrabianie zaległości.
Należy się spodziewać, że będzie to kontynuowane
w kolejnych latach – uważa prof. Paweł Swianiewicz.
Jest też negatywna tendencja. – Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale
w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych
programów społecznych, które mogą mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają
wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki
rozwojowej przez samorządy albo ze zdolnością władz
lokalnych do wykonywania innych zadań publicznych

– twierdzi prof. Swianiewicz.
Jeżeli pominąć efekt budżetowy transferów socjalnych, które tylko przepływają przez kasę samorządów, to w porównaniu do 2014 roku obserwujemy
stagnację lub wzrost dochodów, ale zdecydowanie
wolniejszy od tempa rozwoju gospodarczego kraju.
W efekcie samorządy mogą podejmować decyzje o coraz mniejszym procencie środków w porównaniu do
polskiego PKB.
Wyniki rankingu
Województwo śląskie w zestawieniu zajęło 7 miejsce, podnosząc swoją pozycję o kilka oczek – z 12 miejsca. Jak wypadł powiat i poszczególne gminy? Powiat
pszczyński uzyskał 251 miejsce spośród 314 możliwych
(rok temu – 247 pozycja) z wynikiem 651,92 zł per capita.
Nieźle wypadła Pszczyna jako miasto powiatowe,
ponieważ zdobyła 59 miejsce na 267 możliwych (3355,18
zł per capita).
W rankingu pod uwagę wzięto również 1548 gmin
wiejskich. Gmina Goczałkowice-Zdrój zajęła 28 pozycję
z wynikiem 5585,46 zł na mieszkańca (w 2017 roku – 42),
gmina Pawłowice – 96 miejsce z wynikiem 4076,93 zł
(spadek z 59), gmina Kobiór – 175 miejsce z wynikiem
3555,35 zł (w 2017 roku – 281), gmina Miedźna – 262
miejsce z wynikiem 3359,44 zł (w 2017 roku – 481).
Największy spadek, bo z 64 pozycji odnotowała gmina
Suszec, zajmując teraz 470 miejsce w rankingu – wynik
3131,18 zł.

Metoda rankingu
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody
każdego samorządu podzielono przez liczbę ludności.
W dochodach samorządów pominięte zostały
wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają
one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość
dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych
i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu
– zamożność.
Tak jak w ubiegłych latach, wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane jeszcze na dwa
sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane
przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany
w środowiskach samorządowych podatek janosikowy.
Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów
dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień
w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać
faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych
w gminach decyzji fiskalnych.
Warto dodać, że PST „Wspólnota” to dwutygodnik
w całości poświęcony samorządom. Tworzony od 1990
r. przez ekspertów i dziennikarzy dostarcza fachowej
wiedzy niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy.
Jest obowiązkową lekturą prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów i marszałków województw.
wk; źródło: PST „Wspólnota”

Dożynki Gminno-Powiatowe w tym roku w Kobiórze
Święto rolników z całego powiatu pszczyńskiego odbędzie się w niedzielę, 15 września
w Kobiórze. Starostami tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych będą Beata i Marcin
Zawieruchowie.

ozdobnych, wystawę pszczelarską i wędkarską, stoiska Fundacji EKON i „Lasów Państwowych”, wesołe
miasteczko dla dzieci, przejażdżkę z końmi, stoiska
z rękodziełem artystycznym czy liczne konkursy
z nagrodami.

Dożynki Gminno-Powiatowe rozpoczną się
mszą świętą – z udziałem chóru „ExAnimo” oraz
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Echo Pszczyny”
– w kościele parafialnym w Kobiórze. Następnie
korowód dożynkowy przejedzie spod kościoła na
teren Gminnego Ośrodka Sportu. W planie imprezy
jak zwykle mnóstwo atrakcji m.in. występy zespołów regionalnych, „Teatr Jednego Mima” – Ireneusza Krosnego i koncert zespołu Carrantouhill.
Organizatorzy szykują też wystawę gołębi i ptaków

PROGRAM IMPREZY
14:00 – Msza święta (kościół parafialny w Kobiórze)
15:00 – Przejazd korowodu dożynkowego na
teren Gminnego Ośrodka Sportu
15:30 – Ceremoniał dożynkowy – wręczenie
odznaczeń i nagród
16:30 – Występy artystyczne:
- Zespół Regionalny „Kobiyrzoki”
- Zespół „Kobiórsko Czelodka”

- Zespół Pieśni „Kobiórzanie”
- Pokazy tańca nowoczesnego i towarzyskiego
- Pokaz tańca brzucha – zespół „ANWAR”
17:30 – Koncert Natalii Mikołajec z zespołem
18:15 – „Teatr Jednego Mima” – Ireneusz
Krosny
18:50 – Koncert zespołu Carrantouhill
20:00 – „Balanga u Szołtyska” Biesiada Śląska
z Mirkiem Szołtyskiem
21:30-00:00 – Zabawa taneczna z zespołem
Akord
Na tegoroczne dożynki zapraszają: starosta
pszczyński Barbara Bandoła, wójt gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański oraz starostwie dożynek, Beata
i Marcin Zawieruchowie.
wk

Nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
W lipcu przeprowadzono konkurs, w którym
wybrano nowego dyrektora GOK w Suszcu.
Do konkursu zgłosiły się dwie osoby. Komisja
powołana przez Wójta Gminy jednomyślnie wybrała

na te stanowisko Panią Katarzynę Krzempek. Swoje obowiązki, nowa pani dyrektor obejmie z dniem
1 września 2019 roku.
Z dniem 31 sierpnia swoją kadencję zakończyła
obecna pani dyrektor, Pani Agata Lisowicz-Wala.

Pani Agacie Lisowicz-Wali podziękowano za
duże zaangażowanie oraz wytrwały i owocny wkład
w rozwój kultury na terenie Gminy Suszec, na sesji
w dniu 28.08.2019 r.
UG Suszec
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Gdy zachoruje nam rodzic
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko
na chore dziecko, ale można z niego skorzystać
także w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic. W ciągu roku
kalendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem.
– Z zasiłku opiekuńczego mogą korzystać
osoby opłacające obowiązkowe, bądź dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek
opiekuńczy na chorego rodzica przysługuje nawet
wtedy, gdy z nim nie mieszkamy, ale przez ten czas
faktycznie będziemy sprawować nad nim opiekę. Co więcej, możemy z niego skorzystać także
wówczas, gdy rodzic mieszka z kimś innym, ale
domownicy są również osobami chorymi, niezdolnymi fizycznie lub psychicznie, do zapewnienia mu
w tym czasie opieki – wyjaśnia Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa
śląskiego.
Aby móc zająć się chor ym rodzicem,
lekarz musi wystawić zaświadczenie lekarskie,

i członków rodziny wymagających opieki. Ten okres
jest wliczany do 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do ukończenia 14 lat. Zasiłek wypłacany jest w wysokości
80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy
przysługuje za każdy dzień, na jaki wystawione jest
zwolnienie lekarskie, nawet jeśli są to dni ustawowo wolne od pracy.
– Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko do 14 roku życia
czy na chorych rodziców, ale też na innych członków rodziny. Według przepisów o ubezpieczeniu chorobowym za członków rodziny uważa się
oprócz małżonka, także teściów, dziadków, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat –
jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania
opieki – tłumaczy rzeczniczka.
wk; źródło: ZUS

zawierające dane osoby chorej, osoby opiekującej się oraz okres, w którym będziemy sprawować opiekę. Zaświadczenie lekarskie razem
z drukiem Z-15 B, należy dostarczyć do pracodawcy. Warunkiem do uzyskania wypłaty zasiłku opiekuńczego jest wspólne prowadzenie
gospodarstwa domowego razem z chorą osobą
w okresie, na jaki zostało wystawione zwolnienie
lekarskie. Miejsce sprawowania opieki może być
w miejscu zamieszkania osoby chorej lub w miejscu zamieszkania pracownika. Świadczenie zostanie wypłacone, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych członków
rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu.
Jeśli rodzice osoby ubezpieczonej mieszkają razem, ale jeden z nich jest schorowany lub wiek
nie pozwala mu na opiekę nad potrzebującym
współmałżonkiem, pracownik może otrzymać
zasiłek opiekuńczy.
Okres, na jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy,
to 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku

Spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”
Rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” to szansa dla mieszkańców na uzyskanie
dotacji i pożyczek na wymianę źródeł ciepła na
ekologiczne, na pompy ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne,
mikroinstalacja fotowoltaiczna) oraz wykonanie
termomodernizacji budynków jednorodzinnych
i wymiana stolarki zewnętrznej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 września
o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
przy ul. Ogrodowej 22.
Ponadto, we wrześniu br. w Urzędzie Gminy
Suszec w ramach programu ,,Czyste Powietrze” zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym
zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać
wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnianiu
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
tego programu.
Telefon kontaktowy: 32 44 93 070.
UG Suszec

będzie specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkie informacje na ten temat będzie
można uzyskać podczas spotkania, organizowanego przez Urząd Gminy Suszec. Spotkanie prowadzić

Remont wiaduktu - najnowsze informacje
W związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi obecnego stanu prac związanych
z remontem wiaduktu na ulicy Nowopszczyńskiej żorski magistrat informuje, że zgodnie z założeniami zerwano warstwę asfaltu
z połowy szerokości wiaduktu.

materiałów od projektanta, wykonawca remontu nie będzie prowadził żadnych prac na części
wiaduktu, z której usunięty został asfalt.

Wiadukt w remoncie

Przerwa w tych pracach była przewidywana
w harmonogramie prac i jest całkowicie uzasadniona, zwłaszcza, że w wyniku wcześniejszych działań
i prawdopodobnie możliwej do realizacji technologii wykonywania dalszych prac istnieje szansa,
że czas wykonywania remontu będzie mógł zostać
znacznie skrócony.
Jednocześnie Urząd Miasta Żory informuje,
że wykonawca w tym czasie prowadzi m.in. prace
warsztatowe, związane z przygotowaniem stalowych elementów do montażu stężeń poprzecznych
pod wiaduktem. Zwiększą one wytrzymałość wiaduktu w stosunku do założeń projektu sporządzonego przed laty dla potrzeb budowy tego obiektu.
Stalowe elementy, gotowe do montażu, trafią na
plac budowy na początku września.
wk; źródło: UM Żory

Na czas rozwiązania problemu naprawy – remontu wiaduktu konieczne staje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach w Suszcu.
Umożliwi to normalną pracę firmom już działającym
na terenie kopalni.
Podjęto również decyzję o udzieleniu pomocy
powiatowi pszczyńskiemu w kwocie 40 tys. zł na wykonanie projektu remontu wiaduktu, czyniąc równoległe
starania o jak najszybsze wykonanie tego projektu
i o środki na wykonanie tej inwestycji.
Szkoda, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie
poczuwa się do odpowiedzialności za naprawę szkody.
Przecież to nie samochody osobowe, ale ciężarowe,

które pracowały na rzecz kopalni przyczyniły się do
takiego stanu wiaduktu. Ale tak to już jest, że po zaprzestaniu wydobycia problemy pozostawia się gminom, powiatom, lokalnej społeczności.
Warto dodać, że obecnie jest na ukończeniu procedura pozwolenia na budowę nowych hal produkcyjnych. Wartość inwestycji opiewa na sumę ponad
100 mln zł. Ponadto Gmina jest w trakcie podpisania
porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma wytyczyć zasady współpracy w celu
zagospodarowania terenów po likwidacji infrastruktury kopalni.
Urząd Gminy Suszec

źródło: GOK Suszec

W wyniku tych prac rzeczoznawca ocenił stan
płyty betonowej na całej długości płyty oczyszczonej z asfaltu oraz wykonano niezbędne do dalszych
prac odwierty płyty. Wyniki analiz rzeczoznawcy
przekazane zostały projektantowi prac remontowych, który zadecyduje o koniecznym zakresie
prac i przedłoży wykonawcy potrzebne do dalszych prac wyliczenia oraz opis optymalnej do
stanu płyty technologii remontu wiaduktu.
Z tego względu, do czasu otrz ymania

Zmiana organizacji ruchu
Na zlecenie nadzoru budowlanego zostały
przeprowadzone badania wiaduktu na drodze
powiatowej na ulicy Piaskowej w Suszcu. Jest to
jedyna droga, która umożliwiała dojazd do terenów kopalni pojazdom o ładowności do 40 ton.
Niestety, ekspertyza wykazała zużycie niektórych
elementów wiaduktu, co skutkuje ograniczeniem dopuszczalnej masy samochodów do 15 ton. Tak znaczne
ograniczenie powoduje poważne kłopoty dla firm, które
działają w tym rejonie, szczególnie dla Jastrzębskich
Zakładów Remontowych, które realizują zadanie produkcyjne w halach znajdujących się na terenie kopalni.
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Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie”
Zapraszamy seniorów, opiekunów osób starszych, lekarzy POZ i personel medyczny współpracujący z osobami starszymi oraz wszystkich
zainteresowanych problematyką dobrego i godnego starzenia, na cykl spotkań: „Dobra starość,
długie życie!”.
Czy można dobrze się zestarzeć? Jak pozostać
sprawnym przez długie życie? Jak pomóc i otoczyć
opieką seniorów? Wiele osób, w różnym wieku zadaje sobie te i podobne pytania. Starzenie się, to
proces dotyczący każdego z nas i jest wyzwaniem,
z którym zmierzyć muszą się zarówno sami seniorzy,
ich rodziny i opiekunowie.
Podczas trzech spotkań, które odbędą się
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, poruszone zostaną tematy takie jak: profilaktyka zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia,
czy też zasady opieki domowej. Jedna z prelekcji
skierowana będzie w szczególności do lekarzy POZ
oraz personelu medycznego pracującego z osobami
w podeszłym wieku.
Spotkania poprowadzi dr n. med. Agnieszka
Jabłeka – specjalista geriatrii, specjalista chorób
wewnętrznych. Specjalizuje się w leczeniu i opiece nad osobami starszymi, diagnozie i leczeniu
zaburzeń pamięci i depresji, poprawie sprawności

seniorów. Zajmuje się również kompleksową diagnostyką i leczeniem szeregu chorób wieku podeszłego, w tym chorobą Alzheimera.
Plan prelekcji:
1. Poniedziałek, 9 września – godz. 15:00
– Sala sesyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, I piętro, pok. 44.
Temat prelekcji: „Dobra starość, długie życie.
Jak dobrze się starzeć i pozostać sprawnym przez
długie lata?”.
Cel prelekcji: zapoznanie słuchaczy z przebiegiem naturalnego procesu starzenia, definicją
dobrej starości oraz działaniami i badaniami profilaktycznymi pozwalającymi cieszyć się dobrym
zdrowiem na starość, a także promowanie zachowań
i stylu życia sprzyjającego pomyślnemu starzeniu.
Adresaci: seniorzy, opiekunowie osób starszych
oraz wszyscy zainteresowani problematyką dobrego
i godnego starzenia.
2. Poniedziałek, 21 października – godz.
15:00 – Sala sesyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, I piętro, pok. 44.
Temat prelekcji: „Pacjent geriatryczny w praktyce lekarskiej POZ”.
Cel prelekcji: zapoznanie słuchaczy z definicją
pacjenta geriatrycznego oraz wielkich zespołów geriatrycznych, a także przedstawienie zaleceń dla kon-

struowania schematów leczenia seniorów oraz monitorowanie terapii pacjentów w podeszłym wieku.
Adresaci: lekarze POZ personel medyczny pracujący z osobami w podeszłym wieku.
3. Poniedziałek, 4 listopada – godz. 15:00
– Sala sesyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, I piętro, pok. 44.
Temat prelekcji: „Organizacja opieki nad schorowanym seniorem w domu.
Praktyczne wskazówki na co dzień”.
Cel prelekcji: zapoznanie słuchaczy z koncepcją opieki domowej oraz sposobami radzenia
sobie z najczęstszymi problemami zdrowotnymi
niesprawnych seniorów, omówienie problemu wielolekowości oraz optymalizacji opieki, omówienie
problemu wypalenia opieką, zapoznanie słuchaczy z zasadami komunikacji z osobą w podeszłym
wieku.
Adresaci: seniorzy, opiekunowie osób starszych
oraz wszyscy zainteresowani problematyką dobrego
i godnego starzenia.
Spotkania mają charakter otwarty, udział
jest bezpłatny.
Program pod patronatem starosty Barbary
Bandoły został w całości sfinansowany z budżetu
powiatu.
wk; źródło: Powiat Pszczyński

Komunikat PPIS w Tychach dotyczący szczepień dzieci
Pomimo szerokich działań podejmowanych
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, ilość
osób uchylających się od szczepień ochronnych
wzrasta.
Gwarancją bezpieczeństwa dzieci jest poddanie
ich szczepieniom ochronnym. Podnosi to także znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych.

To właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować.
Pamiętajmy, że nie szczepiąc narażamy siebie,
swoich najbliższych oraz niezaszczepione osoby
z kontaktu na utratę zdrowia i życia!
Więcej informacji na stronie internetowej
www.szczepienia.pzh.gov.pl.
PPIS w Tychach

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS-ie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza
do udziału w Tygodniu Przedsiębiorcy, jaki organizuje w dniach od 23 do 27 września w oddziale
w Rybniku.
Tegoroczna edycja wpisana będzie także w cele
kampanii realizowanej przez Państwową Inspekcję
Pracy „Pracuję/zatrudniam legalnie”, a także w kampanię „Masz wybór”.
Tematyka seminariów, spotkań i szkoleń będzie
dotyczyła zatrudniania pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej. Eksperci omówią
i wyjaśnią:
- na co zwrócić uwagę przy naliczaniu

świadczeń z tytułu zatrudniania pracowników,
- uprawnienia do kontrolowania zwolnień
lekarskich,
- prawo do świadczeń w przypadku ulg w opłacaniu składek,
- kwestie delegowania pracowników do pracy
za granicą,
- ubezpieczenie unijne,
- ulgi i preferencje w momencie nowej rejestracji działalności gospodarczej.
Szczegółowy harmonogram spotkań można
znaleźć na stronie www.zus.pl. Wszystkie szkolenia
są bezpłatne.
wk

Festyn Dożynkowy
w Suszcu z DUO VOCAL

Wykaz nieruchomości do
oddania w dzierżawę

Informacja Działu Świadczeń
Rodzinnych

Sołtys i Rada Sołecka Suszec zapraszają na
Festyn Dożynkowy 28 września 2019 roku od
godziny 15:00 do 22:00 na Placu Odnowy Wsi
w Suszcu.
W programie darmowe dmuchańce, atrakcyjne
zabawy dla dzieci i dorosłych, dla wszystkich kołocz
i grochówka.
Do tańca będzie przygrywał zespół DUO VOCAL
od godziny 17:00 do 22:00.
Serdecznie zapraszamy!
Sołtys Sołectwa Suszec
Grzegorz Dera

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części
działki gruntowej stanowiącej własność Gminy
Suszec przeznaczonej do oddania w dzierżawę
na okres do 31 stycznia 2021 r. na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 3 – tel. (032) 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszcu przypomina, że od
2 września 2019 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania interesantów.
Prosimy o dostosowanie się do poniższego
harmonogramu.
- poniedziałek 8:00 – 16:30
- wtorek 8:00 – 15:00
- środa 8:00 – 12:00
- czwartek 8:00 – 12:00
- piątek – wyłączony z obsługi interesantów
GOPS Suszec
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Dawid Godziek na podium Mistrzostw Świata!
Dawid Godziek zakończył sezon rowerowy
brązowym medalem Pucharu Świata podczas
Crankworx Whistler w Kanadzie. Ponadto został
wyróżniony spośród wszystkich zawodników
jako „Crankworx World Tour Breakthrough Athlete of the Year” – wyróżnienie przyznawane jest
corocznie jednemu zawodnikowi za przełomowe
osiągnięcia w pierwszym sezonie startów w serii
Crankworx.
Zawody były ostatnim etapem diamentowej serii
mistrzostw FMB World Tour, w których Dawid bierze
udział dopiero od kilku miesięcy i z sukcesem prześciga weteranów. Już po pierwszym sezonie startów
zawodnik znalazł się w samej czołówce światowego
rankingu. Przed nim byli tylko Kanadyjczyk Brett
Rheeder i Szwed Emil Johansson.
- Tor był naprawdę wymagający i techniczny,

a treningi utrudnione przez warunki pogodowe.
Mimo wszelkich przeciwności wykonałem zaplanowany przejazd, który dał mi 3 miejsce. Tutaj nie było
miejsca na najmniejszy błąd, a każda przeszkoda miała
wielkie znaczenie w punktacji. Czas na zasłużony odpoczynek… na rowerze w górach – podsumowuje
Dawid Godziek.
Dawid na kilka tygodni przez mistrzostwami,
stanął też na podium prestiżowych igrzysk sportów
ekstremalnych X-GAMES. Perfekcyjna kombinacja tricków na najwyższym poziomie i bezbłędny przejazd
zagwarantowały Polakowi brązowy medal w dyscyplinie BMX Dirt!
Zawody X-GAMES w Minneapolis to najwyższa
poprzeczka - o samym udziale w tej imprezie walczą
najlepsi zawodnicy z całego świata. Królują tam topowe ekstremalne dyscypliny, takie jak: motocross,
deskorolka, BMX skatepark oraz BMX Dirt, w której

rywalizuje suszczanin. W tym roku tor obejmował
4 przeszkody ziemne, na których zawodnicy musieli pokazać swoje najlepsze sztuczki rowerowe
w powietrzu. Tutaj nie ma miejsca na najmniejszą
pomyłkę, a każdy trick musi być dopracowany do
perfekcji.
Walka była bardzo wyrównana, a poziom wyjątkowo wysoki. Na pierwszym stopniu podium stanął
Martin Logan (Australia), srebro trafiło do rąk Brandona
Loupos’a (Australia), a brązowy medal wywalczył Dawid Godziek. Warto dodać, że Dawid to jedyny Polak,
który aktualnie bierze udział w serii prestiżowych zawodów X-GAMES.
Zawodnik w tym sezonie udowodnił, że można osiągać sukcesy równocześnie w dwóch dyscyplinach – MTB oraz BMX, co udaje się jedynie
nielicznym! Gratulujemy!
wk; źródło: mat. prasowe

Zadzwonił szkolny dzwonek
Z dniem 1 września 2019 r. naukę rozpoczęło
w naszej gminie w 6 szkołach podstawowych
łącznie 1253 uczniów w 67 oddziałach szkolnych.
Największą szkołą pozostaje SP Suszec z 415
uczniami w 21 oddziałach, ale w ZSP Rudziczka mamy już 216 uczniów w 12 oddziałach oraz
3 odziały przedszkolne z 75 dzieci. W ZSP Kryry
– 154 uczniów w 9 oddziałach oraz 4 oddziałach
przedszkolnych, w ZSP Mizerów – 151 uczniów przy
8 oddziałach i 4 oddziałach przedszkolnych, ZSP
Radostowice – 163 uczniów przy 9 oddziałach i 4 oddziałach przedszkolnych, SP Kobielice – 154 uczniów
przy 8 oddziałach i 3 oddziałach przedszkolnych.
Wkrótce rozpocznie się budowa nowego
obiektu przedszkolnego w Suszcu. To dawno już
zapowiadana i planowana inwestycja oświatowa.
Jednocześnie na chwilę obecną, musi nastąpić pilna
rozbudowa szkoły w Rudziczce, brakuje bowiem klas
na prawidłowe ułożenie planu zajęć.
W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będzie łącznie 618 dzieci w 28 oddziałach
przedszkolnych.

Największe przedszkole gminne w Suszcu będzie liczyło 209 dzieci w 10 oddziałach. Ważne jest
to, iż gmina zapewniła dla wszystkich dzieci miejsca
w przedszkolach gminnych. Ponadto, dysponuje
jeszcze 16 miejscami w Niepublicznym Punkcie
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Suszcu. Również funkcjonuje w Suszcu Niepubliczny Żłobek,
w którym może być 21 dzieci. W miesiącu sierpniu
było tam 7 dzieci, a więc jest jeszcze kilka wolnych
miejsc, na które z pewnością będą chętni.
Zmiany istotne od września br. następują
w zakresie organizacji w szkole w Suszcu i Mizerowie. Szkoły te musiały dokonać łączenia klas.
W tej pierwszej nastąpiło połączenie czterech klas
piątych w trzy klasy po 25 uczniów, a w Mizerowie
z dwóch klas piątych utworzono jedną klasę z 26
uczniami. Rada Gminy i Wójt, ze względów głównie finansowych, podjęły decyzję o połączeniu
tych klas pomimo sprzeciwu rodziców. W sprawie
tej zabrały głos również instytucje zewnętrzne tj.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Rzecznik
Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty. Wszyscy
podkreślają, iż połączenie tych klas odbyło się

zgodnie z przepisami oświatowym. Wójt Gminy
podkreśla, iż w razie potrzeby udzieli wsparcia
w postaci godzin dydaktyczno-wyrównawczych
czy innych dodatkowych zajęć. Dzieci te pozostaną z sobą jeszcze 4 lata, a więc w okresie tym
powinna nastąpić pełna integracja. Ważne jest to,
że dzieci z orzeczeniami dalej pozostaną w swoich
zespołach klasowych, a klasy 25 osobowe nie są
dużymi klasami.
W okresie wakacji wykonywano jak zwykle
prace remontowe w szkołach. Ze względu na trudną
sytuację finansową gminy, wydatki na ten cel zostały
ograniczone i wiążą się one najczęściej z odnowieniem i malowaniem klas i korytarzy. Miało to miejsce
w SP Suszec, ZSP Mizerów i w ZSP Rudziczce. W ZSP
Mizerów odnowiono wszystkie sale przedszkolne
i korytarz. W 2 szkołach w Rudziczce i Kobielicach
nastąpiła wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych. W ZSP Kryry wymalowano świetlicę
szkolną, szkoła ta otrzymała również wyposażenie
do kuchni szkolnej i stołówki w ramach programu
MEN „Posiłek w Szkole”.
Zbigniew Łoza / GZUW

Oszustwa na podmianę numeru rachunku bankowego!
Policja ostrzega przed kolejnym rodzajem
oszustwa – poprzez podmianę rachunku bankowego. Przestępczy proceder skierowany jest przede
wszystkim na firmy. Metoda dziania przestępców
polega na wprowadzeniu w błąd jednego z kontrahentów co do zmiany dotychczasowego numeru
rachunku bankowego drugiej firmy. Jeśli wykonamy przelew na wskazany „nowy” numer rachunku
firmy, w rzeczywistości nasze pieniądze trafią na
konto oszustów. Tylko prawidłowa weryfikacja
wiadomości uchroni nas przed tym przestępczym
procederem.
Jedną z metod przestępców na wyłudzenie od
firm pieniędzy jest oszustwo poprzez podmianę
rachunku bankowego. Polega ono na podszyciu
się przez oszustów pod daną firmę, a następnie na
wprowadzeniu w błąd jednego z kontrahentów co
do zmiany dotychczasowego rachunku bankowego
firmy, pod którą podszyli się przestępcy. Oszustwo
może dotyczyć zarówno firm, z którymi dopiero nawiązujemy współpracę, jak również kontrahentów,
z którymi handlujemy od dłuższego czasu. W tej
drugiej sytuacji fakt, że dana firma działa na rynku
od dawna oraz że od dawna z nią handlujemy, może
uśpić naszą czujność. Niestety, jeśli nie zachowamy
należytych środków ostrożności, możemy stracić
nasze pieniądze.

Jak przebiega oszustwo na podmianę numeru
konta?
Otrzymujemy wiadomość, najczęściej mailową,
od kontrahenta, z którym współpracujemy. Informuje nas on o zmianie numeru konta bankowego firmy.
Ponieważ współpracujemy z kontrahentem od dłuższego czasu i zawsze wywiązywał się on ze swoich zobowiązań, nie podejrzewamy go o złe intencje. Ponadto
wiadomość wygląda podobnie, jak inne wiadomości,
które do tej pory otrzymaliśmy od tego kontrahenta.
Dlatego, gdy dostajemy od niego wiadomość o zmianie
numeru konta bankowego, bez właściwego upewnienia
się o jej autentyczności przelewamy pieniądze na nowy
numer. Po pewnym czasie kontrahent informuje nas,
że nie zrealizuje transakcji, ponieważ nie dostał od nas
żadnych pieniędzy. Okazuje się również, że nie zmienił
on numeru swojego rachunku bankowego…
Co się stało?
Nasze pieniądze zostały wysłane na konto bankowe przestępcy, który podszył się pod naszego kontrahenta. Oszustem mógł być były pracownik firmy, który
nadal miał dostęp do służbowej poczty internetowej
kontrahenta i mógł wysłać do nas wiadomość z firmowej skrzynki. Wiadomość mogła również zostać wysłana
ze skrzynki poczty elektronicznej o łudząco podobnej
nazwie (różniącej się jedynie drobnym szczegółem, takim jak dodatkowa kropka w adresie), a szata graficzna

wiadomości o zmianie numeru rachunku bankowego
była identyczna z dokumentacją firmową naszego kontrahenta. W takim przypadku oszust wcześniej pozyskał
wzór lub przykład aktualnego dokumentu finansowego
firmy, pod którą następnie się podszył. W efekcie nasze
pieniądze przelaliśmy na rachunek bankowy należący
do przestępcy. Ich odzyskanie często jest niemożliwe.
Jak bronić się przed oszustwem na podmianę
rachunku bankowego?
Sprawdzenie autentyczności adresu e-mailowego, z którego otrzymaliśmy wiadomość, nie wystarczy. Jedynym skutecznym sposobem na uchronienie
się przed tym oszustwem jest właściwe sprawdzenie,
czy nasz kontrahent faktycznie zmienił numer swojego rachunku bankowego. Należy więc skontaktować
się z partnerem biznesowym, przedstawić mu treść
wiadomości, którą otrzymaliśmy i zweryfikować, czy
jest prawdziwa. Możemy również poprosić o dosłanie
nam tej informacji, potwierdzonej podpisem i pieczątką
firmy, np. za pomocą faksu. Pamiętajmy, że właściwe
weryfikowanie wiadomości o zmianie numeru rachunku bankowego, a także każdorazowe upewnianie się,
że przelewamy pieniądze na właściwy numer konta
bankowego, to najlepszy sposób na zabezpieczenie się
przed przestępcami. Wpłata pieniędzy na niewłaściwy
numer konta może oznaczać ich utratę.
wk; źródło: Śląska Policja
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Dni sąsiada w gminie Suszec
Pomysł na świętowanie Dnia Sąsiada powstał
w 1999 roku we Francji i szybko zyskał wielu zwolenników w całej Europie. Oficjalnie obchodzimy go
co roku w ostatni wtorek maja, jednak o sąsiadach
warto pamiętać zawsze – stąd koncepcja znacznie
dłuższego świętowania, które zdecydowanie przypadło do gustu mieszkańcom naszej gminy.
Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami? –
takie pytanie zadał Polakom CBOS w 2017 roku. Ankietowani odpowiadali chętnie, ale niestety wyniki tych
badań nie nastrajają optymistycznie. Aż 84% Polaków
w relacjach sąsiedzkich najczęściej ogranicza się do
kontaktów grzecznościowych, czyli powitania w przestrzeni publicznej. A przecież można by było zamienić
dodatkowo kilka słów, zapoznać się, a może nawet zaprzyjaźnić? Psychologowie wskazują, że osoby, które
znają swoich sąsiadów i podtrzymują z nimi relacje,
czują się nie tylko bezpieczniej, ale też lepiej sypiają
i oceniają swoje życie jako bardziej satysfakcjonujące.
Warto o tym pomyśleć.
Dzień sąsiada to świetna okazja, żeby pogłębić
relacje i spędzić czas z osobami mieszkającymi obok
nas. Nie ważne, czy będzie to grill, rozgrywki w karty
i planszówki, kuchenne degustacje, potańcówka, lokalna wyprawa turystyczno-krajoznawcza – najważniejsze,

aby spędzić razem czas. Niejednokrotnie od zwykłego
„Dzień dobry, co słychać?” rozpoczyna się długoletnia
przyjaźń i okazja do działania - możemy zacząć realizować wspólne cele, znaleźć towarzysza do wspólnego
hobby, a nawet wpłynąć na rozwój naszego otoczenia.
Dni Sąsiada rozpoczęły się w naszej gminie w 2017
roku. Do tej pory zrealizowano kilkanaście inicjatyw
we wszystkich sołectwach. Tylko w tym roku było ich
6, a 3 kolejne mają się odbyć we wrześniu. Pomysły
były bardzo różne, a najaktywniejsi sąsiedzi mieszkają
w Suszcu i w Rudziczce – to właśnie z tych dwóch sołectw pochodzą tegoroczne zgłoszenia.
Jak świętowano Dni Sąsiada? Głównie kulinarnie.
Jednak grille, ogniska, wymienianie się przepisami
i degustacje potraw przeplatane były grami, zabawami, a nawet wycieczką ze wspólnym zwiedzaniem Pszczyny. Cieszy to, że imprezy mają charakter
„składkowy” – każdy coś przynosi, więc zaangażowani są wszyscy sąsiedzi. Jedni pieką i gotują, inni
przygotowują stoły i krzesła, jeszcze inni wymyślają
atrakcje dla najmłodszych – ale wszystkich te działania jednoczą. Organizatorka jednego ze spotkań
zaznacza, że najbardziej podoba się jej w Dniach Sąsiada możliwość porozmawiania z osobami, które
mieszkają blisko siebie, ale nigdy nie mają na takie
rozmowy czasu. Inna z Pań ceni sobie zaangażowanie

wszystkich w gry i zabawy, bo to bardzo jednoczy.
Wszyscy natomiast podkreślają, że jest to mile spędzony czas, który pomaga w nawiązaniu bliższych
relacji sąsiedzkich i przyjacielskich. Oczywiście podczas tegorocznych spotkań nie zabrakło miejsca na
tańce i śpiewy, a że „taniec odbiera siedem boleści
i ósmy głód”, to już wiadomo, że ten Dzień Sąsiada
na pewno będzie miał swoją powtórkę!
Każda z inicjatyw pokazała, że takie sąsiedzkie
spotkania rozwijają, dodają energii i dają mnóstwo
zabawy. Brzmi to porywająco, prawda? Zapraszamy
więc do organizacji kolejnych Dni Sąsiada! Jak to zrobić?
Wystarczy zebrać kilku sąsiadów, wymyślić plan wspólnego świętowania i zgłosić się do Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu. Po wypisaniu krótkiego formularza
zgłoszeniowego Sąsiedzi otrzymują paczkę startową
w postaci plakatów, zaproszeń, balonów i tatuaży, a także drobne wsparcie finansowe dla swojej inicjatywy.
Po przeprowadzeniu swojego Dnia Sąsiada należy dostarczyć do GOK krótką relację ze spotkania – najlepsza
relacja wygrywa nagrodę!
Chcesz zorganizować Dzień Sąsiada? Skontaktuj się
z nami: dnisasiada@kulturasuszec.pl, tel. 32 212 44 91
wew. 23. Spotkania można realizować do 30 września
2019 roku.
GOK Suszec

Dojrzali – Wspaniali!
Seniorzy. Jeszcze do niedawna postrzegani
jako spokojni domatorzy, nieoceniona pomoc przy
dzieciach czy wsparcie w prowadzeniu domu, dziś
coraz częściej głośno mówią o tym, czego naprawdę oczekują od życia. Aktywność, ciekawa oferta
spędzania wolnego czasu, dobre towarzystwo oraz
pozytywne wartości i informacje – to chyba najczęściej wymieniane przez osoby 60+ potrzeby.
Za głosem głównych zainteresowanych idą działania różnych instytucji, organizacji pozarządowych
i firm, które do grupy 60+ kierują coraz szerszą ofertę.
Kluby Seniora, Dzienne Domy Opieki, bogata oferta
zajęć sportowych i kulturalnych, wczasy, wyjazdy – jest
w czym wybierać, zwłaszcza że z roku na roku rośnie
jakość proponowanych działań.
Głosem wspierającym środowisko seniorskie na skalę
ogólnopolską są działania między innymi Fundacji Zaczyn
i Stowarzyszenia Manko. Pierwsza z nich jest już od 6 lat
organizatorką Ogólnopolskiej Parady Seniorów i Pikniku
Pokoleń, drugie – wydaje dwumiesięcznik „Głos Seniora”
oraz zarządza programem„Ogólnopolska Karta Seniora”.
VI Ogólnopolska Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali” zakończona Piknikiem Pokoleń na Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 24 sierpnia 2019
roku w Warszawie. Zgromadziła rekordową ilość uczestników i uczestniczek, a obecna była na niej również
grupa z naszej gminy, związana z realizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury projektem „Kurs na sztukę”.
Ideą całego wydarzenia jest pokazanie, że osoby
dojrzałe chcą być aktywne i wciąż mieć głos w życiu
społecznym i politycznym. Głos, z którym będą się liczyły nie tylko lokalne, wojewódzkie czy ogólnopolskie
władze, ale przede wszystkim młodsza część społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, że w zamieszkiwanej przez
nieco ponad 38 milionów osób Polsce, seniorów jest
już blisko 10 milionów, jest to głos bardzo ważny, ale
jak pokazuje życie – nadal wymagający wzmocnienia.
Stąd inicjatywy takie jak Ogólnopolska Parada Seniorów
w Warszawie czy krakowskie Senioralia cieszą się coraz
większą popularnością.
Tegoroczna parada była największą z dotychczasowych. Jak piszą jej organizatorzy: „To była Parada, która
przekroczyła nasze wszelkie oczekiwania. Na starcie
stawiło się znacznie więcej osób niż w poprzednim roku,
tłum Dojrzałych Wspaniałych wypełnił Aleje Jerozolimskie na kilkusetmetrowym odcinku drogi, szerokim na
trzy pasy ruchu. Uczestnicy przyjechali do nas nawet

ze Szczecina i Krosna, co musiało być bardzo dużym
wyzwaniem. Dziękujemy za Wasze poświęcenie, za
energię, którą pokazaliście, za inspiracje dla Waszych
rówieśników i znakomity wzór dla młodych.” A przykład
był faktycznie znakomity, bo seniorzy bawili się nie tylko
doskonale, ale też bardzo kulturalnie.
Jak podaje Fundacja Zaczyn: „Parada, rozciągnięta
na długości prawie 1 kilometra, przeszła tanecznym
krokiem do Uniwersytetu Warszawskiego – uczestnicy
wchodzili na teren Kampusu Głównego przez ponad
20 minut i szczelnie zapełnili przygotowane miejsca
siedzące. Dużą popularnością cieszyły się też zieleńce,
gdzie uczestnicy rozkładali swoje koce. Furorę zrobiły
występ legendy polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofa Krawczyka oraz Potańcówka Międzypokoleniowa
prowadzona przez ponad trzy godziny przez osiemdziesięcioletnią DJ Wikę.
Ogromną popularnością cieszyła się Strefa Zdrowia Partnera Strategicznego Parady, czyli Adamed dla
Seniora. Z bezpłatnych badań dostępnych w tej strefie
skorzystało niemal 500 osób. Setki uczestników skorzystało również z doradztwa trenerów personalnych
w strefie MultiSport Senior. Kolejki ustawiały się również
na warsztaty z makijażu dla cery dojrzałej przygotowanych przez firmę Sephora. Ogółem w Miasteczku
Atrakcji na Pikniku Pokoleń odbyło się kilkadziesiąt
różnego rodzaju warsztatów, serii badań czy spotkań
z reprezentantami instytucji publicznych, prowadzących działania prosenioralne. (…).
Rekordową frekwencję zanotowano w Strefie Paneli Dyskusyjnych działającej pod patronatem „Życia
na Gorąco”. W czterech seriach spotkań wzięli udział m.
in. Mariola Bojarska-Ferenc, Helena Norowicz, Robert
Janowski, DJ Wika, Katarzyna Pakosińska, Beata Tadla,
Tomasz Jacyków, Hanna Samson czy Beata Borucka,
znana jako Mądra Babcia. Panele zostały zarejestrowane i wkrótce będą dostępne na stronach i profilach
FB Fundacji Zaczyn.”
Grupa z gminy Suszec potwierdza relację organizatorów: - Ten wyjazd wiązał się ze sporymi emocjami.
Wielu uczestników i uczestniczek było w Warszawie po
raz pierwszy, więc wrażenie zrobiła na nich nie tylko stolica, ale też ogrom uczestników parady i pikniku, pozytywna atmosfera i ciekawy program wydarzenia – mówi
koordynatorka wyjazdu z suszeckiego GOK, Agnieszka
Zielonka-Mitura. O tym, że impreza była udana świadczy choćby fakt, że jego uczestnicy i uczestniczki już myślą o wyjeździe na przyszłoroczną paradę: - To była nasza

pierwsza wyprawa na to wydarzenie, nie wiedzieliśmy
więc do końca czego się spodziewać. Ale w przyszłym
roku będziemy lepiej przygotowani – już myślimy o ujednoliconych strojach, transparencie z nazwą naszej gminy
i może jakimiś dobrymi słowami o emeryckim życiu –
śmieje się jedna z uczestniczek wyjazdu. – Inicjatywy
dla osób starszych są bardzo potrzebne, nie tylko w Warszawie, ale w każdym miejscu w naszym kraju. Dlatego
cieszymy się, że GOK o nas myśli i mamy nadzieję, że
będzie myślał coraz częściej – dodaje inna.
A co na to Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu? Kasia
Krzempek, od lat współtworząca program działalności merytorycznej ośrodka nie ukrywa, że działania dla
seniorów są jednym z priorytetów instytucji: - Co roku
poszerzamy ofertę dla osób 50+. W tej chwili są to odbywające się w ramach projektu„Kurs na sztukę” comiesięczne spotkania z kulturą i sztuką, bezpłatne koncerty,
projekcje kinowe oraz wyjazdy. Od września rozpoczynają się we wszystkich sołectwach zajęcia„Aktywni 50+”,
podczas których można nie tylko stworzyć rękodzieło
czy pograć w karty, ale też porozmawiać, napić się kawy
i spędzić wspólnie czas. W naszej ofercie jest też„Babska
Pracownia”, zajęcia z języka angielskiego, rosyjskiego
i niemieckiego, nowy sezon otwierają zespoły śpiewacze
w Suszcu, Mizerowie i Radostowicach. Zainteresował nas
temat Ogólnopolskiej Karty Seniora i związanych z nią
zniżek w wielu punktach naszego regionu. Chcielibyśmy
również, aby nasi dojrzali-wspaniali mieli dostęp do gazety„Głos Seniora”, bo jest tam wiele ciekawych i wartościowych informacji. Intensywnie myślimy o wprowadzeniu
wolontariatu seniorskiego, który być może zainteresuje
zwłaszcza te bardzo aktywne osoby, które lubią cały czas
„coś robić”. Seniorzy to jedna z najaktywniejszych grup
w naszej gminie, więc tym bardziej zależy nam, aby mogła znaleźć u nas interesujące ją tematy, ale też wsparcie
i miejsce do spotkań.
Warto wspomnieć, że w gminie prężnie działa
koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło
Związku Górnośląskiego, działkowcy, wędkarze i Koła
Gospodyń Wiejskich – wszystkie te organizacje chętnie witają w swych szeregach osoby dojrzałe. Ciekawe
inicjatywy w postaci spotkań czy wyjazdów podejmowane są także przy parafiach.
Przy tak bogatej ofercie i szeregu różnorodnych
atrakcji nie sposób się nudzić. Warto wyjść z domu, zajrzeć w różne miejsca i znaleźć coś dla siebie. Bo przecież
emerytura to nie tylko lepienie pierogów!
Agnieszka Zielonka-Mitura

Seniorzy z Suszca w Warszawie

Dj Wika

zdj. Stanisław Rolnicki

Seniorzy z Suszca na VI Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów „Dojrzali Wspaniali”

zdj. Stanisław Rolnicki

Wspólny grill z sąsiadami

zdj. Stanisław Rolnicki

Dni Sąsiada w gminie Suszec to czas dobrej zabawy dla dzieci

źródło: Archiwum własne

Dni Sąsiada w gminie Suszec na sportowo

źródło: Archiwum własne

Dni Sąsiada w gminie Suszec to dobra zabawa

źródło: Archiwum własne
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Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki do Warszawy

AKTYWNY
SENIOR

Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!
Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.
Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
25.09, 16.10, 27.11, 18.12
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
09.10, 30.10, 20.11, 11.12
Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat) - godz. 9:00
Klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej - godz. 11:00
Środa (raz w miesiącu), cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

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

Niedziela
z Bajką

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach
(przy Szkole Podstawowej):
19.09, 31.10, 21.11, 12.12
salki przy kościele w Radostowicach:
12.09, 03.10, 24.10, 14.11
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
02.10, 23.10, 13.11, 04.12
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
03.10, 18.10, 07.11, 19.12

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

CYKL
MUZY
KA Z
DUS
ZĄ

15 września 2019
godz. 18:00
remizo-świetlica
w Mizerowie

KLASYKA W NAJLEPSZYM
WYDANIU!
Wystąpią:
Magdalena Lucjan - śpiew
Marta Lucjan - skrzypce
Małgorzata Lucjan - pianino
W programie najpiękniejsze utwory m.in.:
S. Moniuszki, G. Gershwina

Wstęp wolny

27 października 2019, godz. 16:00
sala widowiskowa w Remizo-Świetlicy w Mizerowie
Cena: 10 zł/os.
Spektakl dla dzieci od 4 roku życia.
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu

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

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

1 maja – 30 września 2019 r.
Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami ?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólna rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE
SĄSIEDZKIE !

1.
2.
3.
4.

KINO Z KLASĄ
18 września 2019 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

4 KROKI:

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.
Zgłoście Wasz pomysł
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ
(materiały pomocne w organizacji wydarzenia)
oraz wsparcie finansowe.

„Królestwo”

reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

Stwórzcie relację ze spotkania
ze swoimi sąsiadami - zdjęcie, filmik.
Nagrodzimy najlepszą relację !

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest
w całej Europie.

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

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

2019-2020
DlA dZIeCI
i MłoDZiEży:
KlUB JAsIA I mAłgOSi,
KlUB MAlUChA „ChATkA pUChATkA”,
„TańcZącE bRZdącE”,
bALeT,
MiNI K-BoOOm,
K-BoOM,
TaNIeC nOWoCZeSNy,
AkADeMIa MuZYcZNa:
GiTArA, fORtEPiAN,
RyTMiKA DLa MaLUcHA,
RyTMiKA DLa StARsZAkA,
KrAInA bęBnów,
MuZYkOWaNIe MeTOdą sUZuKI,
Chór CaNTiCUm NoVUm,
SzTUkA dLA MAlUChA,
MaLI PRoJEkTAnCI,
PrACoWNiA rYSuNKu I MAlARsTWa
OcH!rA,
TeATr DlA dZIeCI,
TeATr DlA młoDZiEży,
JęzYK ANgIElSKi DlA dZIeCI,
KoNWeRSaCJe DlA młoDZiEży,
PrOGrAMoWAnIE,

EdUKaCJa ArTYsTYcZNa
dLA EDuKAcJI DOmOWeJ,
GrOMaDA ZUcHOwA
„W STrONę słońcA w SuSZcU”.

DlA dORoSłyCH:

jęzYK ANgIElSKi,
jęzYK NIeMIeCKi,
jęzYK ROsYJsKI,
AkTYwNI 50+,
BaBSkA pRAcOWnIA,
PrACoWNiA rYSuNKu I MAlARsTWa
OcH!rA,
zESpOły ŚpIEwACzE,
Chór CaNTiCUm NoVUm,
LaTInO sOLo.

ZaPIsY oD 5 SiERpNIa 2019
DzIEń oTWaRTy - 5 WrZEśnIA 2019.

UwAGa! 10% zNIżkI
nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIEcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO
w GoK-u W SUsZCu

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

ZaPIsY oD 5 SiERpNIa 2019
DzIEń oTWaRTy - 5 WrZEśnIA 2019.

UwAGa! 10% zNIżkI

2019-2020
Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:
Kraina bębnów
Czwartek
Klub Jasia i Małgosi
Piątek

Dzieci od 7 r.ż.
17:00 – 19:00
40 zł / miesiąc
Dzieci od 3 do 7 lat
15:30 – 17:00
Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:
Akademia Muzyczna
Gitara
Poniedziałek

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30
40 zł / miesiąc

Język rosyjski

Dla młodzieży i dorosłych
18:30 – 19:30
70 zł / miesiąc

(salka sołecka przy SP w Kobielicach)

Wtorek
Klub Jasia i Małgosi
Środa
Taniec nowoczesny

Piątek

Dzieci od 3 do 7 lat
15:30 – 17:00
Zajęcia bezpłatne
MINI MINI ON THE BEAT
Dzieci od 4 do 6 lat
12:40 – 13:30
MINI ON THE BEAT
Dzieci od 6 do 8 lat
13:30 – 14:30
ON THE BEAT
Dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30
ON THE BEAT CREW
Dzieci od 11 do 15 lat
15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:
„Tańczące brzdące”
Poniedziałek

Taniec nowoczesny
Poniedziałek
Klub Jasia i Małgosi
Wtorek
Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”
Środa

Dzieci od 3 do 5 lat
15:00 – 15:45
Zajęcia bezpłatne

Freesmile
Dzieci od 5 do 9 lat
16:35 – 17:35
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 3 do 7 lat
15:30 – 17:00
Zajęcia bezpłatne
20:00

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Paraﬁi:
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Poniedziałek
Regionalny Zespół
Śpiewaczy
„Radostowianki”
Wtorek
Język niemiecki
Czwartek

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
11:00 – 11:45
Zajęcia bezpłatne
(Spotkania w SP Radostowice)
17:00
Dla młodzieży i dorosłych
18:00 – 19:30
70 zł / miesiąc

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:
Poniedziałek

Dzieci od 3 do 7 lat
15:30 – 17:00
Zajęcia bezpłatne

Taniec nowoczesny
Point Squad
Wtorek

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:15
Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi

nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIEcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO
w GoK-u W SUsZCu

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Edukacja artystyczna
dla edukacji domowej:
RYTMIKA
Środa

RYTMIKA
maluszki
Poniedziałek

Dzieci od 0 do 3 lat
16:30 – 17:00
40 zł / miesiąc

Balet

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Poniedziałek

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
16:15 – 17:00
17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne

Środa

„Tańczące brzdące”

Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45
Zajęcia bezpłatne

Poniedziałek
Sztuka dla Malucha

Dzieci od 0 do 3 lat - 9:00 – 9:45
Dzieci od 3 do 5 lat - 10:00 – 10:45
40 zł / miesiąc

Poniedziałek
Edukacja artystyczna
dla edukacji domowej:
SZTUKA
Poniedziałek
Gromada Zuchowa
„W stronę słońca
w Suszcu”

10:00 – 11:30
20 zł / miesiąc
Dzieci od 7 do 9 lat
17:00 – 18:30
Składka członkowska ZHP
10 zł / miesiąc

(hm. Anna Nowacka)

Poniedziałek

Język angielski
dla dorosłych
(gr. początkująca)

18:30 – 20:00
70 zł / miesiąc

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN
Poniedziałek

Dzieci od 6 r.ż.
14:00 – 17:00
50 zł / lekcja indywidualna

Muzykowanie metodą
SUZUKI
Poniedziałek

Dzieci poniżej 4,5 r.ż.
60 zł / lekcja indywidualna

Rytmika
dla starszaka
Poniedziałek

Dzieci od 4 r.ż.
17:00 – 17:45
40 zł / miesiąc

Teatr dla
Młodzieży
Poniedziałek

Młodziesz od 11 r.ż.
18:00 – 19:30
40 zł / miesiąc

Babska pracownia
Wtorek

17:00 – 20:00
40 zł / miesiąc

Poniedziałek

Akademia Muzyczna:
GITARA
Wtorek

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I 15:30 – 17:00
Grupa II 17:00 – 18:30
40 zł / miesiąc

9:00 – 10:00
40 zł / miesiąc
Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I 15:30 – 16:15
Grupa II 16:15 – 17:00
Grupa III 17:00 – 18:00
40 zł / miesiąc

Klub Jasia i Małgosi
Czwartek

Mali projektanci
Czwartek

Dzieci od 3 do 7 lat
15:30 – 17:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
16:00 – 17:30
40 zł / miesiąc

Konwersacje
z języka angielskiego
dla młodzieży
Czwartek

Młodzież
18:30 – 20:00
70 zł / miesiąc

RYTMIKA
maluszki
Czwartek

Dzieci od 0 do 3 lat
8:30 – 9:00
40 zł / miesiąc

Teatr dla dzieci
Czwartek

Dzieci od 7 r.ż.
16:00 – 18:00
40 zł / miesiąc

Pracownia Rysunku
i malarstwa Och!ra
Piątek

Młodzież od 13 r.ż.
17:00 – 19:00
100 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci

Dzieci od 4 do 10 lat
Grupa I „Ants” 15:20 – 15:50
Grupa II „Bees” 16:00 – 16:45
Grupa III „Crickets” 16:50 – 17:50
40 zł / miesiąc

Piątek
Chór
„Canticum Novum”
Sobota

10:00

Oferta dodatkowa:
Niedziela z bajką
Spektakle teatralne
dla dzieci

Daty spektakli zostaną podane
w późniejszym terminie.
Raz w miesiącu.
10 zł / osoba

Oferta dla przedszkoli i szkół oraz osób
indywidualnych:
Mała ﬁlharmonia

Terminy:
18 września
16 października
20 listopada
4 grudnia
29 stycznia
19 lutego
18 marca
15 kwietnia
20 maja
10 czerwca
2 zł / os.

Chór
„Pogodna Jesień”
Wtorek

10:00

Formacja taneczna
MINI K-BOOM
Wtorek

Dzieci od 8 do 12 lat
16:30 – 18:00
60 zł / miesiąc

Środa

Formacja taneczna
K-BOOM
Wtorek

Dzieci od 12 do 15 lat
17:30 – 20:00
60 zł / miesiąc

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej
w Suszcu (GCI)

- wtorek od 7:30 do 11:30
- czwartek od 10:00 do 14:00
- piątek od 14:00 do 18:00

Programowanie

Dzieci od 7 do 9 lat
oraz od 9 do 11 lat
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
60 zł / miesiąc

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla
osób uzależnionych
w Suszcu (GCI)

- w poniedziałki od 11:00 do 19:00

Środa

Nieodpłatna pomoc:

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl,
www.kulturasuszec.pl
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Finał Suszeckich Grup Zabawowych
Od października 2018, co tydzień mamy wraz
z dziećmi w wieku od 1,5 - 3 lat spotykały się w bibliotece, by wspólnie spędzić wolny czas. Wyjście
z domu jest nie tylko dobre dla maluchów, ale
także dla młodych mam. To tutaj, w bibliotece,
dzieci nie uczęszczające do żłobka lub przedszkola, mogły oswajać się z „obcą” przestrzenią,
przyzwyczajać do bycia w większej grupie dzieci,
integrować.
Biblioteka jest miejscem publicznym i nie trzeba specjalnie zapowiadać swojego przyjścia. Tutaj
można w dowolnym czasie (w godz. od 9:00-19:00)
przyjść i przyjemnie spędzić czas: rodzice mogą
odpocząć przeglądając czasopisma, a dzieci mogą
zabawić się układając tory z samochodzikami. Tu właśnie, co środę, w ciągu 2 godz. dzieci miały do dyspozycji skakanki i koła hula hop, piłeczki w suchym

basenie, policyjny samochodzik, kuchenkę i sklepik,
klocki oraz ogrom maskotek. W czasie zajęć prowadzone były zabawy paluszkowe, masażyki relaksacyjne, uczono się rymowanek, w rytm muzyki ćwiczono
gibkość ciała, przedstawiano teatrzyk kamishibai,
a tunel i chustę „klanzową” wykorzystano do zabaw
ruchowych.
Czytanie krótkich utworów było wprowadzeniem do zajęć manualnych i plastycznych, z użyciem
np. makaronu, liści czy patyczków. Pomysłowe mamy
same zorganizowały dla maluchów poczęstunek
tj. sałatka owocowa czy gofry. Odbyła się wigilijka,
i karnawałowy bal przebierańców, dzieci odwiedził
misiu Zdzisiu, a wiosną można już było się wybrać
na podwórko, by na łonie natury zorganizować piknik. Dodatkowo po każdych zajęciach mamy mogły
wypożyczyć edukacyjne worki sensoryczne, by dalej
– już w domu kontynuować ciekawe i edukacyjne
zajęcia.
Już teraz, zapraszamy chętnych do zgłaszania

uczestnictwa w jesiennych (nadal bezpłatnych) zajęciach. Jednak, by zajęcia były efektywne, konieczne
jest zgłoszenie się ok. 10 dzieci.
Podajemy kontakt: 32/4488692, gbp@suszec.pl.
GF

źródło: GBP w Suszcu

W czerwcu br. zakończono zajęcia Suszeckich
Grup Zabawowych.

Dzieci podczas zabaw

Wypadek przy pracy – na jakie świadczenia możesz liczyć?
Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu i na każdym stanowisku. Lato niestety
sprzyja większej wypadkowości, zwłaszcza
w sezonie boomu budowniczo-remontowego.
Niekiedy leczenie oraz powrót do pracy zabiera
długie miesiące.
Jeśli nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym, możemy pozostać bez środków do życia. Dlatego warto sprawdzić legalność i formę swojego
zatrudnienia oraz to, czy jesteśmy zgłoszeni do
ubezpieczeń społecznych. W związku z wypadkiem
przy pracy możemy liczyć na szereg świadczeń
wypłacanych przez ZUS, jeśli podlegamy ubezpieczeniu wypadkowemu.
- O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem
przy pracy czy chorobie zawodowej może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu
wypadkowemu. Jest ono obowiązkowe dla osób
zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie,
agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób
prowadzących własną działalność gospodarczą –
wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS w województwie śląskim.
Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegamy z tytułu umowy o dzieło. Jeżeli nie wiemy,
czy pracodawca czy zleceniobiorca zgłosił nas do
ubezpieczeń społecznych, warto to sprawdzić.
Wystarczy mieć profil na PUE ZUS lub wybrać się
do placówki ZUS. Dzięki temu mamy pewność, że
w razie nieszczęścia możemy liczyć na świadczenia
z ubezpieczenia społecznego.
Gdy doszło do wypadku
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku
z wykonywaną pracą i spowodowało uraz lub
śmierć. – Jeśli doszło do takiego zdarzenia, ważne
jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło
w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy,
czy ubezpieczony będzie miał prawo do świadczeń
odszkodowawczych – przestrzega rzeczniczka.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę
o pracę zdarzenie to zgłaszamy pracodawcy. Jego
obowiązkiem jest przeprowadzić postępowanie
powypadkowe, a w ciągu 14 dni od daty wypadku
sporządzić protokół powypadkowy.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę
zlecenie czy agencyjną przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonywana
była praca bez nawiązanego stosunku pracy.

Jeśli poszkodowany jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub współpracuje z osobami
prowadzącymi pozarolniczą działalność, bądź jesteś zatrudniony na podstawie umowy uaktywniającej, to postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia
działalności (lub miejsce sprawowania opieki nad
dzieckiem do lat 3), ZUS. Po ustaleniu wszystkich
okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż
w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku, podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe,
zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku.
Świadczenia dla poszkodowanego
Jak ważne są ubezpieczenia społeczne przekonujemy się wówczas, gdy z powodu choroby,
niezdolności do pracy, czy opieki nad chorym
członkiem rodziny nie możemy wrócić do pracy.
W przypadku ubezpieczenia wypadkowego w wyniku wypadku w pracy możemy już od pierwszego
dnia podlegania takiemu ubezpieczeniu możemy
liczyć na wypłatę świadczenia. Z ubezpieczenia
wypadkowego wypłacanych jest kilka rodzajów
świadczeń, w tym zasiłek chorobowy, świadczenie
rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do
pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna,
dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej
– dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia
z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
100 procent zasiłku chorobowego
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (także za okres pobytu w szpitalu) jest
wyższy niż zazwyczaj z ubezpieczenia chorobowego, bo wynosi 100% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnich
12 miesięcy kalendarzowych). Jeśli choroba się
wydłuża, to chory może skorzystać ze świadczenia
rehabilitacyjnego przysługującego maksymalnie
przez 12 miesięcy. Ono również jest wyższe niż
zazwyczaj i wynosi też 100% naszego średniego
wynagrodzenia.
ZUS pokrywa koszty leczenia stomatologicznego
Niewiele osób wie o tym, że z funduszu wypadkowego pokrywane są także koszty leczenia stomatologicznego i wykonania szczepień
ochronnych (nierefundowanych na podstawie
odrębnych przepisów), na które skierował ubezpieczonego lekarz orzecznik – na wniosek lekarza

prowadzącego, a także koszty zakupów wyrobów
medycznych poniesionych przez ubezpieczonego w wysokości nierefundowanej przez NFZ, czy
badań, na które ubezpieczony został skierowany
przez płatnika składek, np. pracodawcę, aby ustalić
zawartość alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych w organizmie.
Po zakończeniu leczenia – odszkodowanie
za wypadek
Jeśli osoba w wyniku wypadku czy choroby
zawodowej doznała stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu możne starać się o jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono również
uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy
procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu. Obecnie 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowi wynosi 917 zł. Stopień
tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz
orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Więcej informacji dotyczących wysokości kwot jednorazowego odszkodowania można znaleźć na stronie
www.zus.pl.
Kiedy nie otrzymamy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
ZUS nie przyzna świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego, jeżeli osoba umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszyła przepisy
o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to
była jedyna przyczyna wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym
stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był
nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających
lub substancji psychotropowych. Nie dotyczy to
członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich
przypadkach zachowują prawo do świadczeń.
Świadczenia nie przysługują ubezpieczonemu ani członkom jego rodziny, jeśli prowadził
firmę lub z taką osobą współpracował, bądź jest
duchownym, który sam za siebie opłaca składki
i występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę wyższą niż 6,60 zł
– w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku
o przyznanie świadczeń w tytułu choroby zawodowej. Świadczenia nie przysługują do czasu, aż
spłacona zostanie całość zadłużenia.
wk; źródło: ZUS
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Felieton duszą pisany
We współczesnym świecie, w którym coraz
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad
sensem podejmowanych działań, proponujemy
comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego
wierszami autora bloga „Duszą pisane” – Marcina
Weidemana. To poeta, muzyk i nauczyciel, który
swoją twórczością dzieli się również z Czytelnikami „Nowin Suszeckiej Gminy”.
W tym numerze zapraszamy do przeczytania tekstu i zatrzymania się nad własną postawą
w codziennym życiu. Czy coś przypadkiem nam
nie ucieka?

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

w stronę szczęścia i spełnienia. Zresztą ciężko czasem
w ogóle dostrzec ich wyraz twarzy i złapać wzrokowy
kontakt, bo idą z reguły nieco zgarbieni, ze spuszczoną głową, wpatrując się we... własną dłoń. Sami
wiecie, co w niej trzymają. W ich odczuciu bramę do
wielkiego świata, a w moim coś, czym się od niego
skutecznie odgradzają. Jednym z wyjątków są zakochane pary – wpatrzone w siebie, radosne i pełne
życia, ale to, tak jak mówię, wyjątki.
Mój dobry przyjaciel stanął kiedyś na ulicy
i zaczął wołać do przechodniów, żeby podnieśli oczy
i spojrzeli na ludzi wokół, na niebo, krajobraz i poszukali kontaktu z innymi. Mijający go ludzie popatrzyli
na niego, jak na kogoś niespełna rozumu. Ja jednak
twierdzę, że miał absolutną rację. Ja sam chciałbym
czasem tak zawołać. Chociaż może to właśnie robię.
Ja osobiście czuję się, jakbym coraz mniej pasował do świata, w którym ludzie uciekają w wirtualne relacje i doznania – ze strachu przed porażką
i odrzuceniem. Zaś przed poczuciem samotności

relacji zmierzamy, jako społeczeństwo, na skraj przepaści. Mnie też ta kwestia poniekąd dotyka, bo sam
łapię się na tym, że zatapiam się czasem w wirtualnym świecie. Jest to jednak, jak sądzę, pewien nawyk
i muszę nad nim po prostu popracować. Do tego
tematu jeszcze zapewne szerzej powrócę, po lekturze
„Siły nawyku” Charlesa Duhigga, która to pozycja już
leży na mojej półce.
Szczęście trzymacie w swoich dłoniach. Chociaż
w kontekście omawianej kwestii, nie powinniście
tego zdania traktować zbyt dosłownie. Tylko od Was
zależy, czy pójdziecie za tłumem, czy tak jak mój
przyjaciel, staniecie się dla siebie i innych głosem
rozsądku nawołującym do przebudzenia, nawet za
cenę narażenia się na śmieszność i spojrzenia pełne
politowania.
„Zamknij oczy”
Stoję sam pośrodku tłumu
Czując się zupełnie inny,
myśląc sercem, nie rozumem,
lecz często trwając bezczynnie
Wokół ludzie w szczurzym pędzie
Suną bezwiednie przed siebie
Oczy sklejone żądzą i lękiem
Za czym gonią nikt z nich nie wie

Miałem ostatnio okazję przez kilka dni obserwować ulice kilkumilionowego miasta i przyglądać się
ludziom, którzy się po nich poruszali. To, co zobaczyłem, nieco mnie zasmuciło. Może i moje obserwacje
nie są niczym nowym, ale czasem trzeba przekonać
się na własne oczy, żeby uwierzyć. Patrząc na ludzi
mijanych na chodnikach, przyszedł mi na myśl jeden
z rysunków Steve'a Cuttsa oraz jego krótkometrażowa animacja pt.: „Happiness”. Jeśli przeczytacie
poniższy wiersz, zorientujecie się pewnie, o który
rysunek mi chodzi.
Na twarzach przechodniów rzadko widać uśmiechy, poruszają się szybkim krokiem, prosto przed
siebie. Pędzą do pracy, na zakupy, na uczelnię, ale
sądząc po minach, mam wrażenie, że niekoniecznie

źródło: Pixabay

„Przebudzenie”

i zagubienia, chcą ratować się jeszcze większym oddaleniem od realnego człowieka, który jest, a właściwie emocjonalna i duchowa z nim bliskość, na te
bolączki lekarstwem.
Dla mnie – osoby, która pierwsze kilkanaście lat
życia spędziła w świecie bez telefonu komórkowego
i Internetu, podstawową i naturalną formą komunikacji zawsze będzie szczera i otwarta rozmowa. Jednak
w kwestii wyrażania uczuć i głębokich, intymnych

Rzeka istnień na skraj przepaści,
płynie wołając niemo o ratunek
Może spróbują zanim zgasną,
choć z trudem - zmienić kierunek
Wołam żebyś się zatrzymał
Człowieku, który ślepo gonisz
Za tym co jest nieuchwytne, bo
szczęście trzymasz w dłoniach
Zamknij oczy i kurz strzepnij,
który osiadł na Twych ramionach
Zobaczysz jaśniej przez powieki
cuda, których możesz dokonać
Marcin Weideman

Noc Bibliotek 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
przyjmuje zgłoszenia chętnych do uczestnictwa
w kolejnej Nocy Bibliotek.
W tym roku, po raz pierwszy współtwórcy: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom i Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego pod honorowym
patronatem Biblioteki Narodowej, zadecydowali, że
odbędzie się jesienią - 5 października.
My rozpoczynamy już w piątek 4 października
(o 20:00), z zakończeniem w sobotę (o 8:00 rano).
Program bogaty, całonocny, w tym warsztaty „Znajdźmy wspólny język” (realizowane w ramach projektu

„DoMowy-rodzinne historie o słowach” i programu
„Ojczysty-dodaj do ulubionych 2019”) i dlatego dzieci-śpiochy niech raczej pozostaną w domu.
Przyjmujemy dzieci z klas II-VII lokalnych
szkół podstawowych, które nie uczestniczyły w wiosennej międzynarodowej akcji „Noc
z Andersenem”. Jak zawsze konieczne jest zaopatrzenie dzieci w karimaty, śpiwory lub poduszki i koce
oraz kanapki i napoje.
Aby wziąć udział w Nocy, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie zgody przez rodzica. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece oraz emailowo
gbp@suszec.pl i telefonicznie: 32 4488692.
G.Folek

Wieczorna „czołówka” w Rudziczce
Policjanci z Pszczyny wyjaśniają okoliczności
wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek, 8 sierpnia na ul. Pszczyńskiej w Rudziczce.
Zderzyły się 2 samochody osobowe. Do szpitala
trafiły 2 osoby.
Zgłoszenie o wypadku dyżurny pszczyńskiej

komendy odebrał przed godz. 22:00. Skierowany
na miejsce patrol potwierdził zdarzenie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec Suszca jadąc oplem zafirą w kierunku Żor,
chciał uniknąć najechania na tył poprzedzającego
go samochodu. Dlatego też zjechał ze swojego
pasa ruchu.

Niestety, w tym czasie z przeciwnego kierunku
jechał vw lupo. Jego kierowca, 25-letni mieszkaniec
Suszcu, nie zdołał wyhamować auta i doszło do
czołowego zderzenia pojazdów. On i jego pasażer,
z obrażeniami nóg, zostali przewiezieni do szpitala.
Obaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.
wk; źródło: KPP Pszczyna
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Śladami historii

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

sprzedać Alaskę za odpowiednią sumę niż stracić za
kilka lat te ziemie i zostać z niczym.
Na początku marca 1867 r. car powierzył misję
negocjacyjną baronowi Eduardowi de Stoeckelowi,
która miała polegać na zaproponowaniu stornie amerykańskiej Alaski za cenę 5 mln dolarów. Rozmowy
były prowadzone z Williamem Sewardem, sekretarzem stanu w Waszyngtonie. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem. Co więcej, amerykański urzędnik
będący wyznawcą wiary w dziejowe posłannictwo
Stanów Zjednoczonych, chciał jak najszybciej dokonać transakcji. Argumentem „za” była strategiczna
lokalizacja Alaski, która miała zaowocować w przyszłości. Pośpiech strony amerykańskiej nie umknął
uwadze Stoeckelowi, który sprytnie podbijał cenę.
Ostatecznie 29 marca osiągnięto porozumienie,
zgodnie z którym Alaska została sprzedana za 7,2 mln
dolarów w złocie (11 mln rubli), co obecnie stanowi
równowartość ponad 100 mln dolarów.
Wydaje się oczywistym, że Stoeckel był zadowolony z negocjacji oraz z ceny, którą udało mu
się wypracować. Tak więc nie może dziwić, że liczył
na uznanie ze strony rządu i sowitą premię. Inaczej

wyglądała sytuacja Sewarda. Musiał przekonać Senat
oraz Izbę Reprezentantów do ratyfikowania umowy i uzyskanie niezbędnych środków. Przeciwnicy
pomysłu nazywali Alaskę „lodówką Sewarda” lub
„ogrodem dla niedźwiedzi polarnych prezydenta
Johnsona”. Argumentem, którym Seward chciał przekonać członków obydwu izb miała być przybliżona
wycena terytorium, zgodnie z którą wartość Alaski
kilkakrotnie przewyższała kwotę 7,2 mln dolarów.
Aby uciszyć niezadowolenie części deputowanych, strona rosyjska wręczyła łapówki kongresmenom oraz przekupiła nieprzychylnych dziennikarzy,
którzy od tego momentu mieli pisać pozytywnie o tej
transakcji. 18 czerwca 1868 r. projekt został przegłosowany. 113 kongresmenów opowiedziało się za zakupem, 43 było przeciw, natomiast 44 wstrzymało
się od głosu.
Początkowo Alaska nie była eksploatowana przez
Amerykanów gospodarczo. Zaczęła się rozwijać dopiero pod koniec XIX w., kiedy przy granicy z Kanadą
odkryto złoża złota. Ten cenny kruszec stał się magnesem, którzy przyciągnął ludzi liczących na szybki
i łatwy zarobek. W efekcie drewniane miasteczka rozrastały się do sporych rozmiarów miast, które stawały
się ośrodkami gospodarczymi. Co ciekawe, oficjalnie
Alaska została uznana za 49 stan USA w 1959 r.

Najgorszy deal w historii Rosji?

Sprzedaż Alaski

Źródła:
Wielkie zagadki przeszłości pod red. E. Wierzbickiej,
Warszawa 1996 r.,
S. Balcerowski, Najgorszy interes w historii Rosji – sprzedaż
Alaski w 1867 r.,
www.historia.org.pl/2015/01/14/najgorszy-interes-w-historii-rosji-sprzedaz-alaski-w-1867-r/, dostęp: sierpień
2017 r.
Więcej na www.sladamihistorii.pl

źródło: domena publiczna

Uważa się, że Rosja ustanowiła na Alasce swoją
kolonię w 1741 r., kiedy to badacz w służbie rosyjskiej Vitus Bering dokonał jej odkrycia. Po wojnie
secesyjnej amerykański rząd postanowił rozszerzyć
granice swojego kraju. W związku z powyższym powstał pomysł, którego autorem był sekretarz stanu
William Seward, aby odkupić od Rosjan to oddalone
i wyludnione terytorium. Transakcja była na rękę dla
caratu ze względu na głęboki kryzys dyplomatyczny
i gospodarczy spowodowany klęską w wojnie krymskiej oraz zaciągnięciem ogromnej pożyczki podczas
działań wojennych. Co więcej, Kompania Rosyjsko-Amerykańska, która zarządzała tym terytorium, nie
mogła funkcjonować bez pomocy finansowej rządu.
Z powodu surowego klimatu Alaska nigdy nie
była gęsto zaludnionym miejscem, w którym prężnie
działał handel. Tak więc, gdyby Stany Zjednoczone
lub Wielka Brytania chciały zagarnąć te terytorium, to
Rosjanie nie mieliby odpowiedniej ilości ludzi, by je
obronić. Co gorsza, krążyły plotki o znajdujących się
tam bogatych złożach złota i innych cennych surowców. Dlatego uznano, że lepszym pomysłem będzie

źródło: www.historia.org.pl

Z perspektywy czasu obecne władze rosyjskie żałują decyzji, jaką podjął w 1867 r. ówczesny
car Rosji, Aleksander II. Gdyby nie doszło do tej
transakcji, terytorium tego kraju obecnie rozciągałoby się na trzech kontynentach, a jego pozycja w handlu surowcami energetycznymi byłaby
o wiele silniejsza. Co skłoniło cara do pozbycia
się tak cennego terytorium?

Czek, którym rząd Stanów Zjednoczonych zapłacił Rosji za terytorium Alaski

XVI Turniej Zespołów Ludowych coraz bliżej!
Turniej Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli
„Jak ze Susca powandruje” ma szesnastoletnią tradycję. Do tej pory było to wydarzenie kierowane
do zespołów ludowych wywodzących się z Ziemi
Pszczyńskiej, a od tego roku pragniemy zaprosić
do udziału zespoły z całego województwa śląskiego
i województw ościennych.
Ideą przeprowadzania corocznego turnieju jest
pielęgnowanie i propagowanie ludowych tradycji śpiewaczych, integracja środowiska artystycznego i stwarzanie okazji do wspólnego pielęgnowania dziedzictwa
kulturowego. Nowa formuła turnieju, otwierająca go na

zespoły również spoza historycznej Ziemi Pszczyńskiej,
ma na celu urozmaicenie i wzbogacenie wykonawcze
oraz poszerzenie kontaktów, możliwości współpracy
i planów artystycznych zespołów ludowych.
To nie jedyna zmiana w regulaminie turnieju.
W tym roku wystąpić będzie mogło w sumie 18 zespołów: 3 z terenu gminy Suszec, a 15 zostanie wybrane do
udziału przez organizatorów. Preferowane będą zespoły,
które nie brały jeszcze udziału w turnieju lub brały, ale
dawno. Ponadto, wykonywane mogą być tylko pieśni
z wydanego w zeszłym roku śpiewnika „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów
rękopiśmiennych Mariana Cieśli” pod red. Joanny Glenc.

Śpiewnik można pobrać bezpłatnie, a szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w regulaminie.
Turniej odbędzie się od godz. 15:00 w dniu 3 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
a zgłoszenia zespołów przyjmujemy do 20 września
2019 roku.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Zielonką-Miturą - tel. 32 212 44 91
wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl.
Regulamin, karta zgłoszenia oraz inne
załącznik i do pobrania na stronie GOK
Suszec: www.kulturasuszec.pl.
GOK Suszec
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Szkolna przerwa - leniwa czy kreatywna?

Powyższa sytuacja raczej jest nam – uczniom,
znajoma, prawda? Chyba każdy spotkał się z bezsensownym, zazwyczaj niekulturalnym zachowaniem swoich rówieśników na przerwie między
lekcjami. Pewnie też większość z nas zastanawiała
się, skąd ono się bierze. Czy z głupoty? Czy z typowej dla nastolatków chęci robienia szalonych,
spontanicznych rzeczy? Choć wydaje się to bardzo
dziwne, w rzeczywistości jego źródłem nie są nierozsądne pomysły rozbrykanej młodzieży, ale…
nuda! Tak, właśnie ona. Ten problem, który często
dokucza nam w wolnych chwilach. Podczas przerw
młodzi po prostu nie mają niczego konkretnego
do roboty, nie umieją lub nie mogą znaleźć sobie
konkretnego zajęcia… Ale czy na pewno?
Dwadzieścia minut dla siebie – czy to aby
na pewno pora na „nicnierobienie”?
Zajrzyjmy w szkolne mury, w których właśnie
zadźwięczał dzwonek, radośnie oznajmiając koniec lekcji lub – jak określiłaby to zdecydowana
większość uczniów – istnych męczarni oraz nudów.
Dzieciaki wybiegają z sal i jednocześnie rozchodzą się po całym budynku. Część z nich siada pod
drzwiami klas, w których odbędzie się kolejna lekcja, wyjmuje z torby kanapki oraz butelki z piciem
i posila się, paplając z przyjaciółmi – najczęstszym
tematem ich rozmów są sprawy bieżące, na przykład takie: „Co dostałaś z klasówki z chemii?”. Inni
wędrują do stołówki, gdzie zajadają się pożywnym
obiadem przygotowanym przez panie kucharki.
Pozostali włóczą się po szkole bez celu, ewentualnie przystają na kilka chwil w kolejce do sklepiku,
aby kupić jakąś słodką przekąskę czy wodę albo
sok. Niektórzy z zapałem grają też w „piłkarzyki”
w otoczeniu bawiących się w berka najmłodszych
kolegów oraz koleżanek. Najstarszym zaś zdarza
się bezczelnie spisywać zadanie domowe od klasowego znajomego, bądź też wyciągnąć telefon,
mimo czujnego oka dyżurujących nauczycieli,
a tym samym ryzyka otrzymania nagany do dziennika za niedozwolone zachowanie. W tej chmarze
uczniów zajętych drobnymi, błahymi rzeczami
da się spostrzec także osoby, które odpoczywają w nieco inny, bardziej „ambitny” sposób… Ale
zaraz – to tak w ogóle można? Oczywiście! Co
takiego trzeba więc robić, żeby relaksować się
„produktywnie”?
Hobby w szkole – dlaczego nie?
Ile razy słyszeliśmy nieprzychylne opinie oburzonych rodziców, którzy sądzą, że polska szkoła
nakłada na uczniów zbyt wiele pracy, skutkiem
czego brakuje im czasu dla siebie, a ponadto sama
nie wywiązuje się ze swojego obowiązku odkrywania naturalnych predyspozycji, talentów dzieci
oraz zachęcania młodych do rozwijania swoich
uzdolnień, dzięki czemu lepiej funkcjonowaliby
oni w dorosłym życiu… „Nauczyciele powinni pomagać naszym synom i córkom, a nie podcinać im
skrzydła już na samym starcie!” – słyszymy w radiu, telewizji, czytamy na portalach internetowych.
Trzeba by jednak zauważyć, że wina leży nie tylko
po stronie pedagogów – uczeń również musi wykazać zainteresowanie, inicjować działania, które
pozwoliłyby mu odkryć jego pasje (może to zrobić,
proponując na przykład założenie koła teatralnego,

nie wchodzą do głowy oraz spokojnie, starannie
mu je wytłumaczyć. Takie wykorzystanie swoich
umiejętności podczas przerwy pozwoli słabszym
uczniom podciągnąć się nieco w nauce, zrozumieć
niezbyt lubiany niemiecki, biologię, bądź fizykę,
ale też zacieśnić koleżeńskie więzi, a nam samym
„zyskać” kogoś, kto pomoże w tak zwanej „czarnej
godzinie”. O czym to świadczy? A no o tym, że nie
potrzeba mnóstwa czasu, żeby zrobić coś dobrego
dla jednego potrzebującego czy nawet całego
społeczeństwa!

szachowego albo informatycznego…). W zasadzie
to nie potrzebuje on nawet pomocy nauczyciela
– wystarczy, że sam podczas przerwy zajmie się
czymś, co lubi. Nie tylko okaże się to korzystne
dla jego rozwoju, ale też pozwoli mu się wyciszyć,
uspokoić po stresujących zajęciach, tym bardziej,
że w domu często brakuje mu na to wszystko czasu
z powodu prac domowych.
Miłośnicy wiedzy i nauk ścisłych mogą pomaszerować do biblioteki, by poczytać książki
lub czasopisma, np. „Wiedzę i Życie” – podobnie
młodzi historycy. Mali melomani mogliby pograć
na flecie, co jednocześnie pomogłoby im dobrze
przygotować się do lekcji muzyki. Uzdolnieni literacko mają możliwość, aby próbować pisać różne
teksty (artykuły, felietony, opowiadania, a nawet
wiersze) do uczniowskiej gazetki (jeśli taka w szkole istnieje), zaś ci, którym nie brakuje talentu plastycznego, śmiało mogliby wyciągnąć szkicowniki,
brudnopisy, ołówki i kredki oraz zacząć rysować,
ba, tworzyć dzieło (pod warunkiem, że nie zapomnieli oni zabrać potrzebnego sprzętu z domu)!
Jak zatem widać, podczas szkolnej przerwy każdy
może zrobić wiele pożytecznego dla siebie samego
i jednocześnie mieć z tego sporo frajdy!

źródło: Unsplash / Ben Mullins

Zadzwonił dzwonek. Tłum rozwrzeszczanych uczniów w ułamku sekundy zapełnił korytarz. Janek również wyszedł z klasy. Rzucił
na podłogę swój plecak i odetchnął, zmęczony
rozwiązywaniem trudnych zadań z geometrii.
Wreszcie mógł odpocząć. Spojrzał na kolegów
z równoległej klasy, którzy… stali i śmiali się
z błędów popełnionych przez ich koleżankę na
lekcji angielskiego.

Pomagajmy! Kiedy? Codziennie! Gdzie?
W szkole!
Dziś tyle mówi się o okrucieństwie i egoizmie
ludzi, że można, w sumie, stwierdzić, iż wyznacznikiem człowieczeństwa jest to, czy niesie się
pomoc innym i ile daje się im „z siebie”. Idąc tym
tokiem rozumowania, wypadałoby zauważyć, że
wrażliwość na czyjąś krzywdę lub niepowodzenie
należy wpajać dzieciom już od najmłodszych lat.
Podobną funkcję pełni działający w większości
szkół wolontariat. Zazwyczaj organizuje on różne
akcje charytatywne z okazji większych świąt, na
przykład dnia Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Tymczasem jednak szkolni
wolontariusze mogą realizować takie przedsięwzięcia na co dzień – w czasie tych dziesięciu –
piętnastu minut wolnego od nauki! Wystarczy im
tylko upiec babeczki lub ciasto oraz sprzedawać
je podczas przerwy – dawka cukru pomoże zarówno największej marudzie, jak i wygłodniałemu
dzieciakowi, zaś zebrane pieniądze mogą zostaną
przeznaczone na szczytny cel i zapewne uratują
komuś zdrowie albo nawet życie!
Podobne akcje prowadzą też członkowie rady
samorządu uczniowskiego, aczkolwiek oni najczęściej przeznaczają uzbierane środki na organizację dyskoteki – bo kto nie lubi pobawić się ze
znajomymi przy dobrej muzyce? W każdym razie,
ich działania również mają pozytywny skutek –
wpływają na zadowolenie społeczności (w tym
przypadku szkolnej)… Ale czy koniecznie trzeba
być członkiem jakiejś grupy, żeby ucieszyć, okazać
serce komuś ze swojego otoczenia? Rzecz jasna –
nie! Jedyne, co trzeba zrobić, to usiąść z kolegą,
któremu tematy z danego przedmiotu kompletnie

Pomysł na wesołą szkołę? Najlepiej na sportowo i na kolorowo!
„Wyłączaj ten komputer!”, „Co ty jeszcze robisz
na komórce? Kładź się spać, jest prawie jedenasta!” – który nastolatek przynajmniej raz nie słyszał
tych słów? Chyba żaden! Żyjemy w czasach, kiedy,
niestety, zmartwieni rodzice wypowiadają je coraz
częściej. Co więcej, nie jest to spowodowane typową dla matek oraz ojców troskliwością, ale poważnym uzależnieniem szerzącym się wśród młodego
pokolenia. Elektroniczne urządzenia prawie bez
reszty pochłaniają uwagę młodzieży, której zaczyna brakować ruchu. Całkiem duża liczba zadań domowych do odrobienia oraz testów wręcz pożera
czas dzieci, które często nie mają nawet chwili,
by wyjść na podwórko. Gdy natomiast nadejdą
ferie zimowe, świąteczne czy wakacje, pokusą
dla młodocianych stają się znów laptopy, tablety,
Internet, a w nim fora społecznościowe (Facebook,
Snapchat, Instagram, Twitter) oraz niezliczona ilość
gier – do wyboru, do koloru! Kiedy więc dzieciaki
mają się „poruszać”? Najlepszą okazją ku temu jest
przerwa między obowiązkowymi lekcjami. Dlatego
też pewna część szkół zaopatrzyła się się w stoły
do tenisa (znanego jako ping-pong, lubianego
szczególnie przez chłopców) lub zorganizowała
tak zwane „aktywne przerwy”, w czasie których
uczniowie i uczennice uprawiają różne sporty na
sali gimnastycznej (najczęściej grają oni w siatkówkę albo w piłkę ręczną), a tym samym poprawiają
swoją kondycję fizyczną, a także samopoczucie.
Informacje o podobnych zajęciach często
można znaleźć na prowadzonych przez poszczególne klasy, wiszących na korytarzach gazetkach,
które pełnią funkcję nie tylko „tablicy ogłoszeń”, ale
również przypominają uczniom o różnych uroczystościach szkolnych (przykładowo o apelu z okazji
ślubowania pierwszaków) lub państwowych (dajmy na to, o Dniu Niepodległości). Zazwyczaj są
one tematycznie ozdobione, co inspiruje i stwarza
wyjątkowy nastrój – podobnie jest z dekoracjami
w salach lekcyjnych i w szkolnej auli. Na ich wykonanie można poświęcić właśnie czas przerwy
– przecież nie ma sensu zostawać po zajęciach,
a samo przystrajanie jest nie tylko elementem tradycji i obowiązkiem, ale również pobudza młodych
do kreatywnego działania oraz stwarza „charakterystyczny klimat”, sprawia, że atmosfera w szkole
staje się nieco milsza… No i od razu każdy nabiera
sił do pracy – efektywnej pracy!
W życiu człowiek nie zawsze potrzebuje lat,
by rozwiązać jakiś problem czy zrozumieć sprawę,
która od dawna go zastanawiała. Tak jest również
tu i teraz, w tym przypadku. Wystarczy nam z reguły tylko kilka minut, żeby zauważyć i zrozumieć,
że nie trzeba zbyt wiele, aby szara rzeczywistość
stała się lepsza, a nam, naszym bliskim oraz całemu społeczeństwu żyło się chociaż trochę lepiej.
Aby zmienić codzienność, człowiek – nawet ten
najmłodszy – potrzebuje mało, nic poza kwadransem zwykłej szkolnej przerwy, ciekawymi
pomysłami oraz odrobiną energii, wiary, zapału… i przede wszystkim prawdziwej chęci – bo
przecież „chcieć znaczy móc”!
Oliwia Skaźnik
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Duże zmiany w funkcjonowaniu MZK od 1 września!
Zmienione trasy i oznaczenia linii, a także wprowadzenie kolorowych stref przepływu
pasażerów – takie zmiany już od 1 września
czekają pasażerów korzystających z autobusów
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystko po to, by
rozkład jazdy autobusów był bardziej przejrzysty
i dostosowany do potrzeb podróżnych.
Międzygminny Związek Komunikacyjny zakończył prace związane ze zmianą rozkładu jazdy
w Jastrzębiu-Zdroju, czego od wielu lat domagali
się sami pasażerowie. Z jednej strony mówili o zbyt
dużej liczbie autobusów na niektórych trasach i „psutych przebiegach”. Z drugiej zaś, zwracali uwagę na
brak wielu ważnych połączeń. Nowy rozkład jazdy
zacznie obowiązywać w niedzielę 1 września i dotyczyć będzie większości pasażerów MZK.
- Zdajemy sobie sprawę, że nie zadowolimy
wszystkich mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej i wnioski zawsze będą się pojawiać.
Mimo to zrobiliśmy wszystko, co obecnie jest możliwe, by zoptymalizować rozkład jazdy, wprowadzić
zmiany, które znacząco poprawią system komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju i najbliższej okolicy –
mówi Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu
MZK Jastrzębie.
Uwzględniono wnioski pasażerów
Zmieniając rozkład jazdy zadbano przede
wszystkim o dojazd do szkół i miejsc pracy (głównie
jastrzębskich kopalń). Wzięto również pod uwagę
skomunikowanie miasta z dworcami kolejowymi
w Zebrzydowicach, Wodzisławiu i Rybniku uwzględniając obecny rozkład jazdy pociągów. Ponadto
uwzględniono napełnienia autobusów tak, aby

nie realizować kursów, z których mieszkańcy nie
korzystają. Nowy rozkład jest także odpowiedzią
na pisemne wnioski pasażerów kierowane pod
adresem MZK.
Nowe oznaczenia, mniej problemów
Rozkład jazdy nie był gruntownie zmieniany
od blisko 20 lat. Przygotowanie nowego to spore
wyzwanie. Prace trwały pół roku. To modyfikacja
około 4 tysięcy kursów tygodniowo. Pojawią się
nowe nazwy linii. – Utrzymanie dotychczasowych
oznaczeń przy zmianie rozkładu jazdy powodowałoby z pewnością spore komplikacje. Wielu pasażerów przyzwyczajonych do swoich tras nie sprawdza
rozkładu jazdy, który jest im najczęściej doskonale
znany. W przypadku planowanych zmian to przyzwyczajenie może okazać się zgubne. Pojawienie
się zupełnie nowych oznaczeń wymusza niejako
konieczność zapoznania się z nową trasą. Dzięki
temu pasażerowie unikną niepotrzebnych nerwów
i straconego czasu – wyjaśnia Rafał Jabłoński,
rzecznik prasowy MZK Jastrzębie.
Kolor, czyli kierunek jazdy
Aby ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji, MZK wprowadza dodatkowo kolorystyczne
oznaczenia linii. Pojawi się więc nie tylko jej numer,
ale także prostokąt w odpowiednim kolorze. Miasto
podzielono na sześć stref przepływu pasażerów.
Strefa „C” oznaczona kolorem zielonym to kursy
wykonywane głównie w dzielnicach centralnych
miasta. Żółta Strefa „S” to kursy w kierunku Szerokiej, Boryni i Żor, natomiast niebieska Strefa „B” to
autobusy wyjeżdżające z miasta w kierunku Bzia
i Pawłowic. Fioletowa Strefa „M” – kierunek Moszczenica i Szotkowice, a czerwona Strefa „R” to kierunek

Ruptawa i Zebrzydowice. Kolor biały będzie przyporządkowany Strefie „W”, a więc przejazdom w kierunku Wodzisławia i Rybnika. Tak więc konkretna linia
będzie oznaczona literą przyporządkowaną danej
strefie i liczbą rozpoczynająca się od 10. Przykład:
B10 – pierwsza linia w kierunku Bzia i Pawłowic.
Taniej do Wodzisławia i Rybnika
We wrześniu zniknie linia ekspresowa
E-3 z Jastrzębia przez Wodzisław do Rybnika, a także
linia 131 na tej samej trasie. W ich miejsce pojawi się
linia W10. Zmiana spowoduje znacznie tańsze przejazdy do Wodzisławia i Rybnika. Mimo że bilet na linii
ekspresowej kosztował prawie dwa razy więcej, czas
przejazdu różnił się zaledwie o 6 minut (62 minuty
na linii 131 i 56 minut na linii E-3). Zdecydowano
o wprowadzeniu jednej linii utrzymując niższą stawkę
za przejazd. Tak więc do Rybnika dojedziemy za 4 zł
i 20 groszy, a nie jak obecnie za 7,60 zł (e-bilet) i 8,40
(bilet u kierowcy).
Dyżur informacyjny
Od niedzieli 1 września w Biurze Obsługi Klienta MZK uruchomiony zostanie dyżur telefoniczny.
Kontakt będzie możliwy w czasie kursowania autobusów, a więc od wczesnych godzin porannych do
późnych godzin nocnych. Wszelkie informacje będą
dostępne pod numerami telefonów: 32 4763577
oraz 32 4751401. Dodatkowo punkt informacyjny zostanie uruchomiony w Urzędzie Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju (sala obsługi klientów na
parterze). Zadawanie pytań jest również możliwe
za pośrednictwem komunikatora Messenger dostępnego z pozycji strony internetowej i portalu
społecznościowego Facebook.
wk; źródło: MZK Jastrzębie

Wspomnienie z rekolekcji w Zakopanem
W życiu miewają miejsce różne sytuacje – niektórych wolelibyśmy uniknąć, a na inne czekamy
z niecierpliwością. Do takich właśnie przyjemnych
wydarzeń, dla którego wielu z nas zarezerwowało
część swojego wakacyjnego czasu, zaliczam sześciodniowe rekolekcje w Zakopanem, organizowane przez s. Gabrielę Dorotę Tacicę.
Czas ten, trwający od 28 lipca do 2 sierpnia, był
dla nas – młodzieży z Nysy, Krzyżowic, Orzesza oraz
gminy Suszec – znakomitą okazją do poznawania
ludzi, skłaniania siebie do głębszych refleksji, odkrywania prawd o Bogu oraz naprawiania naszych
relacji z Nim.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy od spotkania z Panem w Eucharystii połączonej z jutrznią, w czasie
której słuchaliśmy Słowa Bożego – specjalnie dla nas
wygłaszał i tłumaczył je ksiądz Paweł – i umacnialiśmy się Ciałem oraz Krwią Chrystusa. Następnie,
posileni smacznym śniadaniem, całą grupą wyruszaliśmy w trasę – nie zniechęcała nas nawet kapryśna
pogoda!
Pierwszego dnia po przyjeździe za cel obraliśmy zdobycie Gubałówki, zaś drugiego pod swoje
skrzydła przygarnęła nas Matka Boska Ludźmierska,
znana też jako Królowa Podhala. Nie zabrakło nam
również rozrywki – po odwiedzinach u Gaździny relaksowaliśmy się w szaflarskich basenach termalnych.
Te chwile wytchnienia zaowocowały kolejnego dnia,
gdy wybraliśmy się na długi spacer po malowniczej
Dolinie Kościeliskiej. Ostatnią atrakcją, która na nas
czekała, była wyprawa na Rusinową Polanę oraz Wiktorówki, gdzie wszyscy powierzyliśmy siebie i swoich
bliskich opiece Panny Najświętszej, Królowej Tatr.
O Jej wstawiennictwo prosiliśmy również, modląc się
w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny
Medalik. Oczywiście, nie zmarnowaliśmy też idealnej

okazji, by przejść się po Krupówkach – najsłynniejszej
ulicy Zakopanego – i zakupić kilka pamiątek.
Czas po powrocie do naszego poronińskiego
pensjonatu spędzaliśmy, odpoczywając i uczestnicząc w warsztatach muzycznych, w czasie których
animatorka Marysia uczyła nas, że śpiew jest najpiękniejszą z modlitw, jakie możemy zanieść do Boga
Ojca.
Każdy dzień kończyliśmy zaś tradycyjnymi nieszporami oraz seansem filmowym, który ujawniał
nam pewne tajemnice życia, zachęcał do rozmyślania
o sobie samym i ludziach z naszego otoczenia, pokazywał, co to znaczy wierzyć, poświęcać się i doceniać.
Ostatni wieczór spędziliśmy w bardziej wyjątkowy sposób – żegnaliśmy się wspólnie, śpiewając
znane, wesołe piosenki, tańcząc belgijkę, śmiejąc się
i dziękując Bogu, sobie oraz naszym opiekunom za
ten spędzony razem czas.
W drodze powrotnej do domu zdążyliśmy jeszcze zawitać do Wadowic, rodzinnego miasta naszego
Wielkiego Rodaka. Zwiedziliśmy tam kościół, w którym Jan Paweł II został ochrzczony, oraz skosztowaliśmy papieskich kremówek, ulubionego przysmaku
Karola Wojtyły z czasów liceum!
Dobrym podsumowaniem tego, czego nauczyły
nas te rekolekcje, może być porównanie naszej drogi
do Ojca właśnie do górskiej wędrówki – często nie
jest ona lekka i przyjemna, wymaga od nas wysiłku – wytchnienie daje nam jednak postój, którym
w życiu chrześcijanina jest Komunia Święta. Im bliżej
szczytu zaś się znajdujemy, tym cudowniejsze widoki podziwiamy i tym lepiej rozumiemy Dzieło Boga
Stwórcy – w tym również siebie samych. A kiedy już
znajdujemy się na samej górze, czujemy się naprawdę szczęśliwi... A razem z nami cieszy się Ojciec – On
sam jest radością, łaską i akceptacją oraz chce, aby
ta radość wypełniała całe nasze życie! Ale czy my też

tego chcemy? Czy chcemy zaprosić Jezusa do siebie
i żyć ciągle blisko Niego?
A kiedy już się zdecydujemy, Chrystus przyjdzie
i zostanie na zawsze, bo, jak sam powiedział: „(...) Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata”.
Oliwia Skaźnik

Stypendia szkolne 2019/2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:
od dnia 01.09.2019 do dnia 15.09.2019.
Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 01.10.2019 do dnia 15.10.2019
Dla uczniów i słuchaczy szkół, w których
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym od dnia 01.02.2020 do
dnia 15.02.2020.
GOPS Suszec

Dyżur telefoniczny w MZK
Jastrzębie
Od niedzieli, 1 września w Biurze Obsługi Klienta
MZK uruchomiony został dyżur telefoniczny. Kontakt
jest możliwy w czasie kursowania autobusów, a więc
od wczesnych godzin porannych do późnych godzin
nocnych.
Wszelkie informacje będą dostępne pod numerami telefonów: 32 476 35 77, 32 475 14 01,
516 686 483, 516 686 398.
wk; źródło: MZK Jastrzębie
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Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel. 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel. 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
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

Trwa wywóz nielegalnych
odpadów
W środę, 7 sierpnia z nieruchomości przy ulicy
Sosnowej w Żorach zostały wywiezione kolejne
pojemniki ze składowanymi tam nielegalnie odpadami chemicznymi. Na zlecenie i koszt właściciela
terenu, czyli spółki ZO Eurobau załadowano dwa
transporty, zawierające w sumie 40 mauzerów
z odpadami, czyli około 40 ton. Trafiły one do specjalistycznej firmy Craft Chemical Group Sp. z o.o.
w Warszawie. W sumie wywiezionych zostało już
około 170 ton odpadów.
wk; źródło: UM Żory

źródło: UM Żory

Ważne telefony:
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Odpady regularnie opuszczają nieruchomość

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla osób
uzależnionych w Suszcu
Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny jest:
- w poniedziałki od 12:00 do 16:00
(co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.
Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.

Przejazd kolejowy w Radostowicach po remoncie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły prace remontowe na przejeździe kolejowym
w Radostowicach.
W Radostowicach na linii Pszczyna – Rybnik zakończyły się roboty torowe. Nowa nawierzchnia na przejeździe przy ul. Kolejowej ułatwia płynny przejazd samochodom. Kierowców wspierają nowe urządzenia
sygnalizacji – są półrogatki, jasne oświetlenie, a kamery rejestrują obraz ze skrzyżowania.
wk; źródło: PKP-PLK
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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.
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z Tatr poj
ecia
˛

specjalność
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Zebranie Wiejskie
Sołtys Sołectwa Suszec zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz.
18:00, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w celu uchwalenia Funduszu
Sołeckiego na 2020 rok.
W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców (100 osób), zebranie w drugim terminie
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15, bez
względu na liczbę zebranych osób.
Sołtys Sołectwa Suszec
Grzegorz Dera

Koło Gospodyń Wiejskich
z Suszca zaprezentowało
swoje maszkiety
Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu w niedzielę,
25 sierpnia wzięło udział w Festiwalu Pszczyńskich
Maszkietów Chochla 2019. Daniem konkursowym
był deser śląski.
Na tę okazję Koło przygotowało deser „orzyrok
susiecki”. Gospodynie zrobiły również pyszne
ciasteczka oraz danie obiadowe.
KGW Suszec

źródło: KGW Suszec

NUMER 9 (302)

Panie z KGW w trakcie pracy nad „susieckim orzyrokie”

Święta i ważne daty we wrześniu 2019 roku
1.09 (niedziela)

Dzień Weterana, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

13.09 (piątek)

Dzień Programisty

2.09
(poniedziałek)

Pierwszy Dzień Szkoły

14.09 (sobota)

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15.09 (niedziela)

Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty

8.09 (niedziela)

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień
Walki z Analfabetyzmem

16.09
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Ochrony
Warstwy Ozonowej

9.09
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Urody

17.09 (wtorek)

Dzień Sybiraka

18.09 (środa)

Dzień Geologii

10.09 (wtorek)

Światowy Dzień Przeciwdziałania
Samobójstwom, Światowy Dzień
Drzewa, Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

12.06 (czwartek) Światowy Dzień Zdrowia Jamy
Ustnej

19.09 (czwartek) Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
21.09 (sobota)

Światowy Dzień Osób z Chorobą
Alzheimera, Dzień Służby Celnej,
Międzynarodowy Dzień Pokoju

22.09 (niedziela) Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
23.09
(poniedziałek)

Początek Astronomicznej Jesieni

24.09 (wtorek)

Międzynarodowy Dzień Głuchych

27.09 (piątek)

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki,
Światowy Dzień Serca

28.09 (sobota)

Światowy Dzień Walki z Wścieklizną

30.09
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Tłumacza,
Dzień Chłopaka

Podziękowania
dla wszystkich uczestników
Mszy Świętej Pogrzebowej
oraz modlitw w intencji

Władysława Kine
składa
żona Anna z rodziną.

