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Choć dekoracje świąteczne zniknęły już z naszych
domostw, ulic i sklepów, w uszach wciąż pobrzmiewają kolędy. A to za sprawą różnego rodzaju przeglądów,
konkursów, oglądanych przedstawień jasełkowych.
W lutowym numerze „Nowin” zamieszczamy kilka relacji
z takich imprez, które odbyły się w styczniu. Temat, który obecnie zajmuje nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale całego województwa śląskiego, to zbliżające się

ferie zimowe. Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Ośrodek Kultury
proponują szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Coś dla
siebie znajdą pasjonaci bajek retro, miłośnicy teatru, fani
piłki nożnej i siatkówki. Śniegu na stokach narciarskich
również nie zabraknie, dlatego warto ten czas spędzić
aktywnie. Korzystając z bogatej oferty zajęć, zachowajmy
zdrowy rozsądek i zadbajmy o bezpieczne ferie!

plakat: GOK Suszec
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Rozum musi zwyciężyć
nie potrafią się ich całkowicie pozbyć u siebie, nie
mówiąc o tym, że „brudne” produkcje realizują w krajach biednych, gdzie wszelkie normy środowiskowe
są setki tysięcy procent przekraczane. A świat jest
przecież jeden, to system naczyń połączonych. To
nie imigranci w ludzkiej postaci będą naszą zgubą,
ale imigranci płynący w skażonym powietrzu jak pyły,
gazy, fekalia w skażonej wodzie, śmiercionośne ładunki trucizn z palących się składowisk śmieci itd.
Dając przykład Niemiec, chcę uświadomić, że nie
po raz pierwszy okazuje się, że silniejszy może dużo,
wręcz wszystko, kształtować opinię, a słabszy ściśle
musi przestrzegać reguł. Te barbarzyńskie metody
stosują bogate kraje w ogromnej skali szczególnie
w stosunku do krajów biednych. To jest właśnie ta

zdj. Monika Panfil

Zagadnienie zmian klimatu, nawarstwiających
się problemów, i to w każdej dziedzinie, oraz konsekwencji z tym związanych nie są dla wielu mieszkańców naszego globu priorytetowe. Można tego było
doświadczyć choćby przy okazji odbytego w grudniu
2018 roku szczytu klimatycznego COP24, który odbył się w Katowicach. Dla wnikliwych obserwatorów
tego forum nasuwa się jednoznaczne stwierdzenie,
że globalny rynek nadal ma służyć obecnie najbogatszej mniejszości świata. Wyraźnie zarysował się po
raz kolejny dwubiegunowy podział świata na kraje
rozwinięte i rozwijające się. Ponadto po raz kolejny
okazało się, że dobro wspólne znika z horyzontu
wielu dziedzin życia. Na tym polu panuje jedynie
egoizm i liczy się silna władza. Działania dla dobra na
rzecz ludzkości schodzą tak naprawdę na dalszy plan.
Nieobecność przedstawicieli najwyższych
władz poszczególnych krajów dobitnie to potwierdziła. W szczycie zabrakło decydentów krajów mających największy wpływ na światową ekologię, tj.
USA, Chin, Indii, Rosji itd. Przybyły delegacje prawie
wszystkich państw mieniący się światową awangardą
obrońców klimatu liczące tysiące osób, aby wypracować i wdrożyć w życie zasady, przepisy dotyczące
ochrony klimatu. Tak naprawdę uczestnicy szczytu
zaliczyli kolejną wycieczkę do kolejnego kraju. Przylatując samolotami emitującymi setki tysięcy ton
CO2 i objadający się mięsiwem i innymi produktami,
które są sprawcami emisji nie mniej groźnego dla
atmosfery ziemskiej gazu, jakim jest metan, sami
sobie wystawiali świadectwo hipokryzji. Ponadto o ich głównie turystycznym zamiarze świadczy
również fakt, że interesowały ich wyłącznie hotele
pięciogwiazdkowe, co najwyżej czterogwiazdkowe.
Największy ekoaktywista promowany przez media,
przybyły na szczyt, szczycący się co najwyżej atletyczną postawą Arnold Schwarzenegger do Katowic
przyleciał prywatnym odrzutowcem emitującym do
atmosfery dziesiątki ton gazów cieplarnianych. Niestety, tacy ludzie, podobnie jak guru ekologów – były
wiceprezydent USA Al Gore, miliarder reprezentujący
światową śmietankę finansową, kształtują za pomocą
środków przekazu ludzką świadomość, wprowadzając ją w dalsze zagubienie. Według nich najlepiej, aby
cała ludzkość oczywiście oprócz nich zrezygnowała
z wszelkich paliw i udała się na drzewa. Im nie chodzi o rozsądną politykę klimatyczną, ale hipokryzję
i głupotę wpisaną w „polityczną poprawność” oraz
własną kasę. O prezydencie Austrii, który przyjechał
z Wiednia zwykłym pasażerskim pociągiem, dając
przykład ekologicznego stylu życia, nie wspomniano
w ogóle. Ponadto przewodnim tematem w mediach
generalnie był znienawidzony węgiel. Oczywiście
w pierwszej kolejności ten polski, który niektórym
nawiedzonym oszołomom, dziennikarzom, w tym
polskim, służył za przykład potwierdzający, jak to
„Polacy trują planetę”. Dla nawiedzonych, zacietrzewionych ekologów węgiel nawet jest złem, gdy służy
jako leczące chorą skórę mydło. Typowa dla środowisk „ekologicznych dziennikarzy” arogancja, chamstwo, wręcz nietolerancyjne sposoby zachowania
i przekazu znalazły swój upust w czasie szczytu. To,
że Polska zużywa 1% węgla, a choćby bogate Niemcy
trzykrotnie więcej i tyleż więcej emitują do atmosfery
gazów cieplarnianych, o tym ani słowa. Do Zagłębia
Ruhry nie pojadą, żeby np. pohejtować Niemców.
O Puszczy Białowieskiej szum w całym świecie, ale
o tym, że ostatnio w Niemczech pod kopalnię węgla
brunatnego wykarczowano liczący 12 tysięcy lat las,
który był domem dla 142 gatunków zwierząt, ani
słowa. Trzeba się jednak cieszyć, że Katowicom, temu
przeobrażonemu miastu, jakie zobaczyli zagraniczni
goście, promocji może pozazdrościć Hamburg i wiele
miast niemieckich. To jedynie wielkie osiągnięcie dla
Katowic i Polski. Oczywiście daleko mi tutaj do krytyki Niemiec, które robią bardzo dużo, jeżeli chodzi
o ekologię. Ale też bogactwo osiągnęli, korzystając
w przeszłości z „brudnych technologii”, a i dziś też

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

mowa nienawiści, która płynie w świat, sytuując
prawdę tylko po stronie bogatych. Prezentowane
na szczycie stanowisko Polski, w tym szczególnie rozwiązania, które zaprezentowała Jastrzębska Spółka
Węglowa, były nie tylko interesujące, ale i inspirujące
oraz pokazywały, że węgiel to surowiec, który przy
wdrożeniu odpowiednich technologii może być nie
tylko zeroemisyjny, ale stać się cennym surowcem,
z którego można z korzyścią dla gospodarki wytworzyć wiele produktów.
I to jest jedyne rozsądne przesłanie i właściwa
droga dla naszej i światowej gospodarki wynikająca
z tego szczytu. Ale o tym pojawiły się tylko w niektórych mediach niezauważalne wzmianki. Węgla
bowiem w krótkiej, najbliższej perspektywie nie da
się wyeliminować z obiegu gospodarczego, co nie
zwalnia nas z ciągłego szukania paliw alternatywnych. Nie przybywając na szczyt, swoją nieobecnością potwierdzili to przywódcy bogatych państw.
Oczywiście CO2 jest światowym problemem, ale
wdrażanie postulatów ekologów jest niczym innym
jak dalszym kolonizowaniem krajów biednych, rozwijających się, w tym Polski. Kraje bogate, które zaśmieciły świat i dalej to czynią, wyrzucając „brudne
technologie” poza swoje granice, zamiast pomóc,
dalej chcą żyć kosztem krajów biednych. Przecież
rynek praw do emisji jest niczym innym jak czerpaniem kolosalnych zysków przez bogatych giełdowych spekulantów, którzy, kupując te prawa tanio,
a sprzedając drogo, czerpią kolosalne zyski. To nie jest
działanie dla dobra ludzkości, ale zwykłe bezczelne
okradanie w białych rękawiczkach biednych, niemające nic wspólnego z działaniem na rzecz poprawy
klimatu. Ponadto system handlu emisjami funkcjonuje tylko w Europie. Ponadto kraje bogate, gdyby
naprawdę chciały, to nie windowałyby horrendalnie

cen urządzeń do energii odnawialnej, które produkują, będąc bardziej zaawansowanymi technicznie.
Oczywiście można wyłączyć elektrownie węglowe,
zakazać spożywania mięsa i wielu innych produktów,
ale wtedy katastrofa nie będzie wcale mniejsza niż
wówczas, gdy nie zrobimy nic. Ponadto co do szkodliwości samego CO2 zdania na świecie są podzielone.
I tutaj dotykamy sedna problemu, który powinien
wybrzmieć na cały świat z katowickiego centrum.
„To nie CO2 bezpośrednio zagraża światu. To tylko jeden z incydentów. Problem dotyczy przede
wszystkim i wyłącznie obecnego systemu wartości oraz sposobu myślenia. Ileż to już odbyło się
szczytów, a emisja tak zwalczanego CO2 od 1990 roku
od pierwszych podpisanych umów, zamiast zmaleć,
na całym świecie wzrosła o 20%. Paradoksalnie w Polsce zmalała o 30%. To pokazuje, że obecnie brakuje
zrozumienia pomiędzy narodami i nieposzanowania
wartości, jaką jest uczciwość. Na papierze można
zapisać wszystko. A nadszedł dla całej ludzkości
zamieszkującej nasz glob naprawdę wielki czas
próby. Więcej szkody przynosi rabunkowa gospodarka leśna, surowcowa. Problem zagrożenia życia
wszystkich istot na Ziemi nie dotyczy bowiem CO2,
ale głównego winowajcy, który będzie decydował
o naszej cywilizacji – rozbujałego konsumpcjonizmu”.
Staliśmy się zniewolonymi trybikami tej machiny
i jedynie wyzwolenie się z niej może wytyczyć dla
świata optymistyczną przyszłość. Na nieszczęsne
CO2, które jest tylko jednym z zagrożeń, światowa
finansjera chce skierować uwagę, ale tylko skierować,
a nie myśli, jak pomóc rozwiązać problemy obecnego światowego chaosu konsumpcyjnego, który
jest jego przyczyną. Emisja CO2 rośnie, ale również
galerie, te świątynie konsumpcjonizmu rosną jeszcze
szybciej. Ten szczyt mi uświadomił po raz kolejny, że
żyjemy w świecie fałszywej rzeczywistości, gdzie za
pomocą mediów próbuje się z jednej strony dalej
promować styl konsumpcyjny, a z drugiej wylewać
łzy nad pędzącym ku zagładzie światu. Na Titanicu,
który tonął, bogaci bawili się do końca. Najgorsze jest
to, że bogate społeczeństwa, a i nasze, które trudno
do biednych zaliczyć, nie są odpowiedzialne, bo jest
im za dobrze. Medycyna, opieka, bezpieczeństwo
osiągnęły poziom, jakiego ludzkość nie znała nigdy
w historii. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że
te dokonania cywilizacyjne ostatnich lat obecnie
przemijają i są dostępne dla coraz mniejszej grupy
z trendem pogłębiającym się na gorsze. Problemy
z utrzymaniem standardów tych zdobyczy socjalnych ostatnich lat i obniżania ich poziomu są obecnie
codziennością. Nic nie dają nam również do myślenia kolejne kataklizmy, bo przeważnie zdarzają się
w odległych krajach. Nikt niczego się nie boi. Ciągłe
wpajanie przez media zrównoważonego rozwoju
tak naprawdę, jeżeli popatrzy się globalnie na świat,
nie ma nic wspólnego z tym pojęciem. To tak naprawdę obecnie epoka chaosu gospodarczego, która
osiąga w obecnej dobie apogeum. Rządzi w świecie czysta głupota, nieuctwo, brak zrozumienia dla
różnych zjawisk, a mądrzy ludzie uciekają od spraw
publicznych. Co się stanie, jeżeli Europa pogrąży się
w większym chaosie niż „żółte kamizelki”? Emisja CO2
to odwracanie uwagi od pozostałych, o wiele niebezpieczniejszych problemów. Choćby problem śmieci
i wyczerpywania się wielu surowców.
W latach 70. wydobywano około 20 mld ton surowców naturalnych na rok, obecnie to 80 mld ton.
Przyrost globalnej populacji wymusza podwojenie
tego wydobycia do 2050 roku. To jest niemożliwe,
a więc każdy odpad musi stać się materiałem do
ponownego użycia w obiegu zamkniętym, a i reglamentacja jest nieunikniona, zmiana stylu życia.
W oceanach pływa tyle śmieci, że można by już
odtworzyć ląd wielkości Europy. W Polsce na jednego mieszkańca, w tym dzieci, przypada rocznie
średnio 350 do 500 kg śmieci. Popatrzmy na naszą
gminę – to rocznie minimum 4200 ton. Oczywiście
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nikt śmieci nie chce składować u siebie, są wielkie
protesty. Najlepiej swoje brudy wyeksportować,
podrzucić do sąsiada. Pytanie tylko gdzie i komu?
Problem składowania dodatkowo to przyczyna
oblegających miasta szczurów, wydzielania szkodliwych gazów do atmosfery, zeszpecenie okolicy
itd. Obecnie pływające w oceanach śmieci nie tylko
zanieczyszczają akweny morskie, ale i niszczą faunę
i florę tych życiodajnych zbiorników i wywierają olbrzymi wpływ na klimat i zdrowie ludzi. Palące się
składowiska, a tego również doświadczyliśmy ostatnio w sąsiednich Żorach, to niepowetowane straty
ekologiczne, zdrowotne. Są protesty, obrażanie się,
szukanie winnych, ale nikt nie zadaje sobie pytania,
ile tam było naszych śmieci, opon? Jeśli nie były na
tym składowisku, to są na innym.
Inny kolejny, nieobcy nam przykład to sprowadzenie w roku 2018 z zachodnich krajów prawie 1 mln sztuk samochodów używanych. Rośnie
i będzie się zwiększać przewaga sprowadzanych,
wycofywanych tam aut z silnikami diesla, które są
nie mniejszymi kopciuchami niż nasze piece. Co
z tego, że w iluś domach wymieniliśmy kolejne piece, skoro emisja szkodliwych gazów z tych „cacek”
przerasta nasze krajowe wysiłki. W naszym powiecie na 100 000 ludzi jest zarejestrowanych prawie
tyle samo aut. Ile to emisji zanieczyszczeń, gdzie
składować złomy? Oczywiście znów nikt nie chce
mieć ich u siebie. A gospodarka jest tak ustawiona,
że hutom złom nie bardzo się opłaca przerabiać.
Rosnąca ilość wszelakich odpadów to trudny temat, który musi być rozwiązany natychmiast bez jakiejkolwiek zwłoki, bo inaczej całkowicie się w nich
my i świat zanurzymy. I tutaj już nikt nie powinien
mieć złudzeń, że jedyne rozwiązanie to generalne
ograniczenie konsumpcjonizmu. To jest zadanie
dla ludzkości nie na dziś, ale na wczoraj. Dotyczy
to nie tylko nas, ale całego świata. O tym się nie
mówi lub mówi bardzo mało, bo przecież śmietanka światowej finansjery opanowała intratny rynek
produkcji napojów w tanich PET-ach, a i wiele innych bubli, które beztrosko nabywamy za ciężko
zarobione pieniądze.
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Przykład świąt Bożego Narodzenia – to obecnie praktycznie „święta kupowania”. Mówienie
o tych sprawach to dla większości populacji otumanionej nachalnymi reklamami „mowa nienawiści”.
Kolejny nasz wytwór to smog. I nie mylić tego
z CO2. Trujemy się na potęgę pyłami, tracimy zdrowie.
Kolejne zgony młodych ludzi nic nie dają nam do
myślenia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że większość
smogu u nas jest z niewłaściwego spalania węgla.
Ale też smog z rur wydechowych aut, ze ścierania
klocków hamulcowych, opon itd. stanowi nie mniejszy problem. A co z wszędobylską emisją hałasu
powodującą szczególnie w miastach głuchotę. Nie
mówiąc o tym, ilu młodych ludzi na własne zamówienie naraża się na utratę słuchu na dyskotekach,
nie wspominając o zagrożeniach padaczką i innymi
chorobami wskutek uszkodzeń układu nerwowego.
Nic nie mówimy o smogu elektromagnetycznym,
wielkich skażeniach wody.
Niemniej groźny dla kondycji naszej bogatej
cywilizacji jest „smog objadania się”. Stąd cukrzyce,
choroby wieńcowe, nowotworowe i wiele innych,
które zbierają żniwo. Biedni z kolei doznają nie mniej
groźnych chorób wskutek wygłodzenia. Mówi się,
a wręcz grzmi o (tak przynajmniej piszą) 40 tysiącach
zgonów wskutek smogu, a nic, kompletna cisza o setkach zgonów wskutek naszych cywilizacyjnych innych przypadłości. Przecież co 20 sekund na świecie
amputuje się nogę wskutek cukrzycy, żniwo zbierają
również choroby związane z nadwagą itd. Powinno
się krzyczeć, a nie tylko mówić o tych przypadkach.
To świadome niszczenie naszego zdrowia jest cząstką
naszego opętania konsumpcjonizmem, który stał się
religią naszego wieku. Świat stanął przed potężnym
wyzwaniem powstrzymania negatywnych skutków
dla środowiska, jakie niesie uprzemysłowienie coraz
to większych postaci globu i nadeksploatacji surowców. My, jako sól tej Ziemi, i to wszyscy musimy sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie z siebie dać wszystko, małą cząstkę ku poprawie życia na
Ziemi przez uczciwe segregowanie odpadów, spalanie właściwe paliw, świadome, ograniczone do istotnych potrzeb ekologiczne wybory konsumenckie.

Konieczny jest obieg zamknięty wytworzonych dóbr.
Jeżeli nie odwrócimy się od zła, jakim jest obecnie
promowany konsumpcjonizm, to naszym dzieciom,
wnukom pozostawimy zgliszcza. Przecież wybraliśmy
bieg ku katastrofie. Czy nie bolą nas sumienia? Kult
posiadania, ta religia obecnego wieku prowadzi nas
na manowce.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że najtańsza energia to ta zaoszczędzona. Przykładowo
w Polsce, gdyby obecnie wykorzystano istniejący
potencjał kogeneracji i termomodernizacji, dałoby
to około 4 tys. MW, czyli tyle energii, ile planowana elektrownia atomowa. Niestety, bez poniesienia
ofiar i osobistego zaangażowania każdego z nas
w termomodernizację, ekologiczne palenie, zdrowe żywienie itd. nie wygramy nigdy walki o czyste
powietrze, zdrowie nasze i naszych dzieci, przyszłość
naszej planety. Żaden czujnik, idealne urządzenia do
pomiaru jakości wody, smogu, powietrza itd. oraz
filtry nam nie pomogą. W opomiarowanym więzieniu
się nie da żyć.
Reasumując, wierzę, że znajdą się misjonarze,
autorytety, ludzie, którzy zmienią obłędny marsz naszego pokolenia ku unicestwieniu i to nie tylko fizycznemu, ale i duchowemu. Bo obecny świat wymaga
wręcz misyjnego poświęcenia, aby zawrócić i zejść ze
ścieżki śmierci, z powrotem wrócić na ścieżkę życia.
Mamy tylko jedną Ziemię. Uratować nasz wspólny
dom i przyszłość życia może tylko głęboka przemiana
w naszych sumieniach i sercach. To nie uchodźcy
są naszym zagrożeniem, ale my sami dla siebie nim
jesteśmy. Czyż nie przeraża demografia w bogatej
Europie, gdzie średnia wieku przekracza już 45 lat,
wigor i dynamika, innowacyjność przeniosły się do
Azji, odnotowuje się coraz mniejszy udział w światowym handlu itd.? Najgorsze, że jeszcze większe
spustoszenie zapanowało w sferze duchowej. Sprawy poruszone w kontekście szczytu klimatycznego,
o których piszę, to nie są rzeczy widziane w krzywym
zwierciadle, ale gorzka i to bardzo gorzka prawda
o nas wszystkich bez wyjątku. Oby ta gorzka prawda
zamieniła się w dobro.
Marian Pawlas

jednostkach organizacyjnych, a także na dopłaty do
usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków za
2018 rok. Zostaną przeprowadzono kontrole funkcjonowania remizo-świetlic, jak również umów i kosztów
związanych z wywozem odpadów komunalnych oraz
ściągalności opłat.
Podczas IV sesji głosowano także nad uchwałami
w sprawie skarg złożonych na Wójta Gminy Suszec
oraz na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu. Obie skargi uznano za bezzasadne.
Kilka uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na
najem dotychczasowemu najemcy pomieszczeń
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 i w Mizerowie przy
ul. Wyzwolenia 279. Wszystkie przyjęto jednogłośnie.
Radni byli jednomyślni także podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu
Osłonowego pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie

dożywiania na lata 2019-2023”. Program został utworzony przez Radę Gminy Suszec w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W roku 2018 pomocą w zakresie dożywiania objęto
59 osób na łączną kwotę ponad 22 tys. zł. Program
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy ze szkołami i przedszkolami.
Jako ostatnią uchwałę poddano pod głosowanie
tę odnośnie do ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Kolejna sesja rady gminy odbędzie się 28 lutego.
Przypominamy naszym Czytelnikom, że obrady można śledzić online pod linkiem podanym na stronie
Urzędu Gminy Suszec.
Oprac. JG

Sesja rady gminy
Styczniowa sesja rady gminy rozpoczęła się
minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Po stwierdzeniu przez przewodniczącego Szymona Sektę zdolności rady do podejmowania uchwał
i po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji
przystąpiono do głosowania.
W pierwszej kolejności tradycyjnie przyjęto
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2019 rok oraz odnośnie do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec
na lata 2018-2026.
Poprzez podjęcie uchwały zatwierdzono plan
pracy Komisji Rewizyjnej, która w 2019 roku przeprowadzi m.in. kontrole wydatków na OSP, tych poniesionych na szkolenia, kursy, delegacje w wybranych

Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć?
Od 2017 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców i kominków), w których następuje spalanie paliw stałych.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r., tzw. antysmogowa, zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych
i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent. W przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych
budynkach uchwała zobowiązuje mieszkańców do
instalacji kotłów spełniających klasę 5 według normy

PN-EN 303-5:2012. Wprowadzone zostały również
daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych,
których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września
2017 r. w zależności od wieku urządzenia:
- powyżej 10 lat – do 31.12.2021 r.,
- od 5 do 10 lat – do 31.12.2023 r.,
- poniżej 5 lat – do 31.12.2025 r.,
- spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 według
normy PN_EN 303-5:2012 - do 31.12.2027 r.
Zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że
od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność
80% lub posiadać elektrofiltr.

Spalanie wilgotnego drewna jest mniej wydajne
energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje
zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna
spala się nawet dwukrotnie więcej, co przekłada się
na wyższe koszty ogrzewania. Im większa zawartość
wody w drewnie opałowym, tym niższa temperatura
spalania, a to oznacza brak całkowitego spalania części lotnych – niespalone gazy uciekają przez komin
do powietrza, a smoła i sadza osadzają się w kominie
i na wymienniku kotła, obniżając dodatkowo jego
sprawność i przyspieszając korozję.
UG Suszec
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Niewidzialny podpalacz
Zapalenie się sadzy w kominie to coraz częstsze
zjawisko, przybierające z roku na rok większe rozmiary. Przypominamy o bezwzględnej konieczności
czyszczenia kominów, przeglądów kominiarskich.
Igramy nie tylko z utratą domu, ale zdrowia i życia.
Zarośnięty sadzą komin jest bombą, która może
wręcz zniszczyć cały nasz dorobek.

Powstałe przy okazji iskry rozrzucone w promieniu kilku metrów mogą być zarzewiem kolejnych pożarów.
Pamiętajmy o przeglądach kominowych
i oczyszczaniu kominów z sadzy.To nie tylko
obowiązek, ale konieczność!
Wójt Gminy Suszec

Do pożaru kominowego wystarczy mniej niż
centymetrowa warstwa sadzy oraz iskra, a pożar
pewny. Temperatura spalin może osiągnąć 1200ºC,
co jest powodem nagrzania się komina, jego pęknięcia czy rozsadzenia, a tym samym ryzykujemy
zapaleniem się przyległych do niego elementów
poddasza i dachu.

Zaproszenie na Dni Furmańskie

źródło: UG Suszec

w listopadzie ubiegłego roku wójtem panem Radosławem Kozakiem na czele i całym gronem radnych.
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Corocznie od kilkunastu lat władze gminy Novot`
zapraszają mieszkańców naszej gminy do udziału
w tej pięknej imprezie. W tym roku zaproszenie to kierują do nas nowe władze gminy Novot` z wybranym

źródło: UG Suszec

W sobotę, 2 marca 2019 r. od godziny 10:00
w zaprzyjaźnionej z nami miejscowości Novot` na
Słowacji po raz kolejny odbywać się będzie impreza o nazwie „Dni Furmańskie” ciesząca się od wielu
lat dużym powodzeniem. Świętują na niej przede
wszystkim hodowcy i miłośnicy koni, leśnicy i drwale,
a także licznie zebrani mieszkańcy i przybyli goście.
W tym dniu będzie można podziwiać w ocenianych różnych konkurencjach konie w zaprzęgach. Najsilniejsze konie zimnokrwiste wykazywać
będą swoje możliwości przy przeciąganiu po śniegu potężnych kłód drewna. Będą też udostępnione
konie do jazdy wierzchem. Niewątpliwą atrakcją
imprezy są psie zaprzęgi wykorzystywane do
przejażdżek dedykowanych najmłodszym uczestnikom imprezy oraz loteria fantowa. Na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, a unoszące
się zapachy ze stoisk gastronomicznych zapraszać
będą do konsumpcji.

Koń w zaprzęgu

Przeciąganie kłód drewna

kolumnach ewakuacyjnych, a główne marszruty
prowadziły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic.
Cała trasa, w tym ta wiodąca przez naszą gminę,

usłana była tysiącami ciał więźniów, którzy zostali
zastrzeleni, przemarzli lub padli z wycieńczenia.
Szacuje się, że w całej akcji ewakuacyjnej śmierć
poniosło 9 tysięcy osób, choć mówi się nawet
o liczbie 15 tysięcy.
Aby uczcić pamięć ofiar, corocznie władze samorządowe, kombatanci, przedstawiciele różnych
organizacji oraz placówek oświatowych składają
hołd pomordowanym oraz zmarłym z przemarznięcia
i wycieńczenia więźniom. W tym roku kwiaty, wieńce
i znicze złożono w piątek, 18 stycznia we wszystkich
miejscach, w których znajdują się pamiątkowe mogiły, tj. w Miedźnej, Pszczynie, Pawłowicach, Studzionce, Brzeźcach oraz w suszeckim Łęgu. Główne obchody miały miejsce w Pszczynie przy ul. Bogedaina
(obok pamiątkowej tablicy).
JG

Pro memoria
Tu zginęli pomordowani przez hitlerowskich
oprawców więźniowie polityczni obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w czasie ewakuacji obozu
19 i 20 stycznia 1945 roku. Cześć ich pamięci.
Taki napis widnieje na pomniku w suszeckim Łęgu, postawionym 50 lat temu jako hołd
dla ofiar obozu w Oświęcimiu. To tam corocznie odbywają się obchody upamiętniające tzw.
marsz śmierci.

zdj. JG

Ewakuacja więźniów poprzedziła wyzwolenie
KL Auschwitz, które miało miejsce 27 stycznia 1945
roku. Zanim jednak doszło do oswobodzenia, w połowie stycznia 1945 roku rozpoczęto likwidację obozu w Oświęcimiu i jego podobozów. W konsekwencji wyprowadzono 56 tysięcy więźniów w pieszych

Pomnik w suszeckim Łęgu

Szkoła z Radostowic dwukrotnym laureatem konkursu

zdj. JG

Występujących podzielono na cztery kategorie: soliści i duety klas I-IV oraz V-VIII, a także zespoły
wokalne klas I-IV i V-VIII.

Wyróżnienie dla ZSP w Rudziczce

w Rudziczce, prowadzony przez Mariolę Zyzańską,
za wykonanie kolędy „Lulajże, Jezuniu”.
Zasiadający w jury ksiądz dr Krzysztof Kmak, proboszcz parafii w Kryrach, muzykolog, komentując
wystąpienia młodych artystów, zwrócił uwagę na
fakt, że z roku na rok podczas przeglądu pojawia się
coraz więcej instrumentów, co stanowi niewątpliwy
atut danej prezentacji.
JG

zdj. JG

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach
zaprezentował się dwukrotnie, a oba chóry zostały
przygotowane przez Katarzynę Machnik. „Zielone
Nutki”, którym akompaniował na fletach zespół „Flauti
Dolci”, kolędą „Cieszmy się i pod niebiosy” wyśpiewały I miejsce w kategorii klas I-IV. Chór „Piano-Forte”
z kolei zwyciężył w kategorii klas V-VIII kolędą „Ogłaszamy dziś nowinę”. W tej samej kategorii wyróżniono
zespół „Rudziki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

I miejsce dla „Piano-Forte” z Radostowic

zdj. JG

W środę, 23 stycznia w Pszczyńskim Centrum
Kultury odbył się XV Konkurs Piosenki Religijnej
zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie. Gminę Suszec reprezentowały
dwie szkoły – z Radostowic i Rudziczki.

„Zielone Nutki” z Radostowic
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W skład jury wchodzili:
- prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
- prof. zw. dr hab. Roman Grucza
- prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
- prof. zw. dr hab. Anna Domańska
- prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski
- prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nowak
- prof. UMFC dr hab. Wioletta Miłkowska
- prof. dr hab. Barbara Sobolczyk
- prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
- dr hab. Michał Sławecki
- Krzysztof Kozłowski (koordynator konkursu)

Po przesłuchaniach wszystkich szkół w Polsce
20 listopada 2018 roku na stronie internetowej
ogłoszono werdykt jury.
Nagrodę główną w wysokości 20 000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (województwo
łódzkie). Drugie miejsce zajęły ex aequo: SP im.
Franciszka z Asyżu w Jelnej i SP w Niepublicznym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach, a trzecie miejsce ex aequo: SP nr 47 im. J. I.
Kraszewskiego w Lublinie oraz SP im. Jana Pawła
II w Starym Wiśniczu. Przyznano również 12 nagród
wojewódzkich.
Wśród nagrodzonych placówek znalazła się
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Suszcu,
która jako jedyna w województwie śląskim została wyróżniona i zdobyła I miejsce. Otrzymała
również nagrodę pieniężną w wysokości 5000
złotych.
Gala wręczenia dyplomów odbyła się 19 grudnia 2018 roku w Pałacu Krasińskich w Warszawie.
Została zorganizowana przez Narodowe Centrum
Kultury. Na uroczystość zaproszona została dyrygent Alicja Pastuszka- Koczar, która przygotowała uczniów do tego konkursu. Towarzyszyły jej
dwie uczennice z tej placówki. Dyplomy wręczył
dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał
Wiśniewski, a galę poprowadziła Hanna Kochańska.
SP Suszec

Gala wręczenia nagród

źródło: SP Suszec

W listopadowym numerze „Nowin” pisaliśmy
o przystąpieniu trzech gminnych szkół do Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Do
Hymnu” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022. Powracamy do tego tematu, ponieważ
19 grudnia wręczono nagrody zwycięzcom, wśród
których znalazła się szkoła z Suszca.
Październikowy występ został zarejestrowany
przez jury w formie dźwięku i obrazu. Nagranie zostało przekazane do Warszawy, gdzie poszerzony,
ogólnopolski skład jury dokonywał oceny ostatecznej, wskazywał laureatów i przyznawał miejsca oraz
nagrody.

źródło: SP Suszec

Szkoła w Suszcu odebrała nagrodę

Delegacja ze szkoły w Suszcu z nagrodą

Historia chóru „Parole Melodiche”
Chór „Parole Melodiche” może poszczycić się
wieloma osiągnięciami. Wśród nich warto wymienić:
- dziewięciokrotne zdobycie I miejsca oraz
kilkukrotne zdobycie II i III miejsca w Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie
śpiewanie” zwieńczone zdobyciem GRAND PRIX –
„SZCZYGLIKA” w XIV edycji (2007 r.),
- uzyskanie dwóch brązowych i siedmiu srebrnych medali w Międzynarodowym Festiwalu Chórów
w Ołomuńcu,
- siedmiokrotne zdobycie I miejsca z wyróżnieniem na Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Rybniku,
- trzykrotne uzyskanie I miejsca, sześciokrotne II lokaty i trzykrotne III lokaty w Wojewódzkim
Przeglądzie Kolęd ,,Bóg się rodzi” w Żorach (2008,
2009 r. i 2010 r.),
- dwukrotne zdobycie I i trzykrotne zdobycie
II miejsca w Katowickich Spotkaniach Kolędowych
„Śpiewajmy Jezusowi”,
- dwukrotne uzyskanie I i II miejsca w II Przeglądzie Chórów Szkolnych i Zespołów Wokalnych
w Pawłowicach,

- I miejsce w I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń
Ludowa w Muzyce Artystycznej” w Chorzowie
(IV 2002 r.),
- zdobycie I miejsca i Grand Prix w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Katowicach
w 2009 r.,
- uzyskanie III i II miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Chórów Szkolnych w Częstochowie,
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni
Maryjnej w Zabrzu,
- dwukrotne zdobycie I i II miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Droga do Gwiazd przez Gimnazjum”
w Knurowie,
- I miejsce i trzykrotne uzyskanie II miejsca
w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej
w Knurowie.
Uroczystość obchodów 25-lecia chóru „Parole Melodiche” była wzruszającą i sentymentalną
podróżą w przeszłość naszej śląskiej tradycji. Nie
zabrakło słów uznania, wyrazów szacunku, gratulacji i życzeń. Były kwiaty, prezenty, uśmiech i łzy,
wspomnienia, ale również marzenia oraz ambicje
na przyszłość.
SP Suszec

Żubr Starosty Pszczyńskiego dla „Parole Melodiche”

źródło: SP Suszec

ludowe, sakralne oraz piosenki dziecięce.

źródło: SP Suszec

Przypadająca 30 listopada 2018 r. uroczystość
z okazji 25-lecia chóru „Parole Melodiche” działającego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Suszcu, a prowadzonego przez Alicję Pastuszkę-Koczar, stała się pretekstem do przypomnienia historii
zespołu i jego krótkiej charakterystyki.
Chór rozpoczął swoją działalność we wrześniu
1993 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
w oparciu o uczniów szkoły podstawowej, a później
od 2000 r. dołączyli do niego uczniowie Gimnazjum
Publicznego w Suszcu.
Podczas swojej działalności zespół wystąpił
z wieloma koncertami w szkole, na terenie gminy
Suszec oraz w wielu miastach województwa śląskiego. W ciągu 25 lat przez chór przewinęło się
ponad 300 uczniów. Występowali oni na licznych
przeglądach, festiwalach i konkursach na szczeblu
rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając czołowe miejsca. „Parole
Melodiche” nagrywał także pieśni śląskie dla audycji
radiowej „Po naszymu” emitowanej w Ogólnopolskiej
Rozgłośni Radiowej w Katowicach „Radio Katowice”.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory a'capella
i z akompaniamentem. Są to pieśni okolicznościowe,

Chór ze swoją dyrygentką
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Świąteczne kolędowanie w Radostowicach

Świąteczne kolędowanie w Radostowicach

zdj. JG

Podczas rozmów przy kawie i ciastach zebrali oni
gratulacje i usłyszeli wiele ciepłych słów od zgromadzonych gości.
JG

„A cóż z tą dzieciną”. Warto podkreślić, że najmłodsze
flecistki to 6-latki.
Doceniono starania młodych aktorów i zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie imprezy.

zdj. JG

Mimo że okres świąt Bożego Narodzenia się zakończył, w styczniu w poszczególnych instytucjach
odbywały się jeszcze poświąteczne spotkania, podczas których dla społeczności lokalnej, rodziców,
mieszkańców poszczególnych sołectw prezentowano bożonarodzeniowe przedstawienia.
Do takiego spotkania doszło m.in. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach. W środę,
16 stycznia zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć
jasełka w wykonaniu uczniów tej placówki, którzy
zostali przygotowani przez grupę nauczycieli: Dawida
Klisia, Barbarę Kotowską oraz Arkadiusza Wciślaka.
O oprawę muzyczną przedstawienia zadbała Katarzyna Machnik, a prowadzony przez nią chór „Piano-Forte” zaśpiewał kolędy wzbogacające występ.
Przed publicznością zaprezentowały się także dwa
zespoły fletowe, które zagrały: „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, „Lulajże, Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna” oraz

Świąteczne kolędowanie w Radostowicach

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszcu
W niedzielę, 13 stycznia od samego rana
wolontariusze w całej Polsce w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zbierali środki na zakup sprzętu medycznego
dla szpitali dziecięcych. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie
proste”.

27. Finał WOŚP w liczbach

Deklarowana kwota:
92 142 798 PLN

Zebrana kwota:
20 443,60 PLN

1572 sztaby

45 wolontariuszy

zdj. GOK Suszec

W gminie Suszec:

„Smocze gadanie”

zdj. Adam Kajda

Warsztaty dla dzieci

zdj. Adam Kajda

Kwestujący wolontariusze

zdj. GOK Suszec

Suszecki sztab

W Polsce:

zdj. GOK Suszec

W gminie Suszec do działania przystąpiło 45
wolontariuszy, którzy kwestowali w okolicach kościołów i w gminnym sztabie mieszczącym się w
GOK-u. WOŚP można było wesprzeć, wrzucając
pieniądze do puszki, ale także uczestnicząc w licytacjach. Wśród gadżetów znalazły się kalendarze,
płyty, koszulki, a nawet voucher na usługi ogrodnicze. Z licytacji uzyskano kwotę 2210 zł.
Jak co roku w ramach koncertu finałowego
odbyło się wiele imprez towarzyszących. Wszystkie
one miały miejsce w sali widowiskowej suszeckiego domu kultury. Podczas darmowych warsztatów
najmłodsi mogli wykonać pod okiem prowadzącej Katarzyny Rząsy prezenty dla babci i dziadka
z okazji ich styczniowego święta. Dzieci przygotowały własnoręcznie zdobione torby. Dla nich wystąpił także Teatr Ziemi Rybnickiej ze spektaklem
pt. „Smocze gadanie”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się przejażdżka na trenażerze, podczas której można było
wybrać jedną z kilku wirtualnych tras. Dla tych, którzy postanowili wesprzeć WOŚP podczas 27. Finału,
o godz. 18:30 wystąpił zespół Fusion z koncertem
„Suszec świątecznie”.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli w organizacji finału: kierowcom,
osobom, które przekazały rzeczy na licytacje,
firmom, które zorganizowały poczęstunek dla
kwestujących, osobom, które liczyły środki,
koordynatorom akcji i samym wolontariuszom.
Do zobaczenia za rok!
JG

Koncert zespołu „Fusion”
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XVI Powiatowy Przegląd Jasełek
nie należała do najłatwiejszych zadań ze względu
na wysoki i bardzo wyrównany poziom gry aktorskiej. Choć wszystkie przedstawienia miały inny
scenariusz, każde podejmowało temat narodzin
Chrystusa, przemiany w naszych sercach pod
wpływem świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy
byli dumni z tego, co zaprezentowali na scenie.
Wszystkim przed samym wyjściem na estradę towarzyszył stres, który jednak udało się opanować
podczas występu. Dla młodych aktorów przygotowano także słodki poczęstunek.
Poszczególne występy zapowiadała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Agata Lisowicz-Wala. Serdeczne podziękowania należą się opiekunom, którzy przygotowali
i motywowali swoich podopiecznych. Cieszymy
się, że wzięłyśmy udział w tym przedsięwzięciu
i mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy
miały okazję wystąpić w takim przeglądzie.
Dagmara, Agnieszka, Martyna
z klasy VIIIB z ZSP Radostowice

zdj. GOK Suszec

W kategorii przedszkolnej Grand Prix
zdobyło Przedszkole Niepubliczne „Pociecha”
z Pszczyny, zaś I miejsce przypadło w udziale
Przedszkolu Publicznemu w Suszcu. Drugą lokatę
uzyskało Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka”
we Frydku, a na podium znalazł się również
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (Gminne
Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima). Wyróżniono także jasełka
przygotowane przez Przedszkole Publiczne nr 14
w Studzionce.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej
Grand Prix uzyskał Zespół Szkół Specjalnych nr
3 im. J. Korczaka w Pszczynie. Pierwsze miejsce
przyznano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pawłowicach, a II miejsce zajęła Szkoła

Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach.
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych Grand Prix powędrowało do Zespołu Szkół
w Woli. Na podium znaleźli się kolejno od miejsca I do III: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza
Korczaka w Pawłowicach, Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Kobielicach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Piasku. Wyróżnienie
przyznano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Krzyżowicach.
W kategorii oddziałów gimnazjalnych i klas
VII-VIII Grand Prix zdobyła Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Suszcu. Pierwszą lokatę
uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza
Korczaka w Pawłowicach. Na drugim miejscu
znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana
Brzechwy w Radostowicach, zaś Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach zajęła
III miejsce.
W jury zasiedli Dominika Kierpiec-Kontny,
Halina Gryszko i Adam Radosz. Ocena występów

Występ w XVI Powiatowym Przeglądzie Jasełek

zdj. GOK Suszec

W styczniu w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się XVI Powiatowy Przegląd Jasełek.
W konkursie wzięło udział kilkanaście szkół
z powiatu pszczyńskiego.

Występ w XVI Powiatowym Przeglądzie Jasełek

Grand Prix dla Canticum Novum
do suszeckiego zespołu. To nie jedyny ich sukces
podczas tego festiwalu. Jury doceniło profesjonalizm i zaangażowanie Szymona Cichonia, uznając
go najlepszym dyrygentem festiwalu.
Wśród laureatów tyskiego przeglądu znalazły się
aż trzy zespoły z powiatu pszczyńskiego. Pierwsze
miejsce w kategorii chórów mieszanych przypadło
w udziale Młodzieżowemu Chórowi Per Spasso prowadzonemu przez Katarzynę Machnik, a Kobiórzanie
zdobyli wyróżnienie.
JG

Canticum Novum z Grand Prix

zdj. Archiwum prywatne

podczas XXVIII Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”. Również w Myślenicach
doceniono Canticum Novum, przyznając chórowi
II nagrodę oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie kolędy obowiązkowej w opracowaniu Szymona
Cichonia.
Finałowy koncert Tyskich Wieczorów Kolędowych, który przypadł 12 stycznia, śpiewacy
Canticum Novum zapamiętają na długo. Wtedy
ogłoszono zwycięzców konkursu chórów, a najważniejsza nagroda – Grand Prix – powędrowała

zdj. Archiwum prywatne

Styczeń okazał się szczególnie pracowity dla
suszeckiego Canticum Novum. Pierwszy koncert
chórzyści dali 5 stycznia w ramach Tyskich Wieczorów Kolędowych. W niedzielę, 6 stycznia wystąpili
w kościele w Kobielicach, natomiast tydzień później zaśpiewali w ramach XI Festiwalu Kolęd „VENITE
ADOREMUS” w Żorach-Kleszczówce. W niedzielę,
20 stycznia Canticum Novum zaprezentowało swój
kolędowy repertuar w gminnych kościołach w Suszcu
i Rudziczce.
Styczniowe tournée chóru zamknął występ

Szymon Cichoń został uznany najlepszym dyrygentem festiwalu
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Pomoc dla Kingi Nowak
Przed nami czas składania rocznych zeznań
podatkowych. Jeżeli nasi Czytelnicy nie zdecydowali jeszcze o przekazaniu 1% podatku na
organizację pożytku publicznego, zachęcamy do
wsparcia w ten sposób mieszkanki gminy Suszec,
która 7 stycznia uległa poważnemu wypadkowi
w miejscu pracy.
W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia lewa ręka
Kingi Nowak została zmiażdżona. Rehabilitacja,
leczenie oraz nowa proteza kosztują około 300
tysięcy złotych. W ulotce wydanej przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży
OMNIBUS, które prowadzi zbiórkę pieniężną na
protezę, można przeczytać, że: „Takiej kwoty Kinga nie jest w stanie uzbierać samodzielnie. Pomóżmy jej uwierzyć, że zebranie takich środków
finansowych jest możliwe i że życie z protezą nie
jest końcem, ale początkiem nowego, nieznanego
rozdziału”.
Dla Kingi zorganizowany zostanie także koncert, podczas którego można będzie dołożyć do
swoją cegiełkę i przyczynić się do powrotu do
zdrowia mieszkanki naszej gminy.
Obok podajemy informacje niezbędne do przekazania 1% podatku, a także link do zbiórki pieniężnej.
Oprac. JG

1% podatku

Wpłaty
indywidualne:

KRS: 0000237488
Cel szczegółowy:
Kinga Nowak

www.omnibus.pless.pl/
zbiorki/kinga-nowak

Gala wręczenia nagród za najlepsze jasełka
Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” z Pszczyny zachwycił taniec aniołów w podświetlanych
pelerynach, wykonany przy zgaszonym świetle.
Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. J. Korczaka
zaprosił na przedstawienie, w którym do żłóbka
przybywają postaci z bajek – Pinokio, Czerwony
Kapturek, Calineczka czy Kopciuszek. Mnóstwo
śpiewu, akompaniament instrumentów, wdzięk
i swoboda, z jaką dzieci występowały na scenie,
to niewątpliwe atuty tego spektaklu.
Zespół Szkół w Woli udowodnił natomiast,
że w święta wszystko jest możliwe – nawet figury z bożonarodzeniowej szopki mogą ożyć.
Odwołanie się do tradycji śląskiej to kolejne
dobre posunięcie autora sukcesu tej placówki
w tegorocznym przeglądzie. Nagrodzona w ostatniej kategorii Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Suszcu przypomniała dawno zapomniane

Dominika Kierpiec-Kontny i Agata Lisowicz-Wala

zdj. GOK Suszec

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród

zdj. GOK Suszec

Występ nagrodzony w tegorocznych jasełkach

zdj. GOK Suszec

Występ nagrodzony w tegorocznych jasełkach

zdj. GOK Suszec

zdj. GOK Suszec

Jedna z jurorek Dominika Kierpiec-Kontny,
podsumowując przegląd, zwróciła uwagę, że wyróżniały się te spektakle, w których zachowano
pewną spójność i konsekwencję w toku sztuki
jasełkowej. Zachęcała również do tego, aby nie
bać się użyć tradycyjnej kolędy i śpiewu a’capella.
Na koniec podziękowała pedagogom i dzieciom
za zaangażowanie w przygotowanie występów.
Każde z nagrodzonych Grand Prix przedstawień czymś się wyróżniało. W jasełkach

tradycje, a opowiedziana przez nią historia obejmowała czas od zwiastowania po ukamienowanie
św. Szczepana.
Podsumowując XVI Regionalny Przegląd
Jasełek, wicestarosta powiatu pszczyńskiego
Damian Cieszewski zaznaczył, że „powiat tradycją
stoi” i jest pod ogromnym wrażeniem poziomu
prezentowanych spektakli. W imieniu starosty
Barbary Bandoły wręczył upominek dla dyrektor
GOK-u Agaty Lisowicz-Wali.
Tegoroczny przegląd jasełkowy został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu we współpracy z partnerami: Starostwem
Powiatowym w Pszczynie, Urzędem Gminy Suszec, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz Gminnym Zespołem Usług
Wspólnych w Suszcu.
JG

Występ nagrodzony w tegorocznych jasełkach

zdj. GOK Suszec

W tegorocznym przeglądzie jasełek wzięło
udział 21 placówek z terenu powiatu pszczyńskiego. W niedzielę, 27 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury można było
obejrzeć cztery przedstawienia, które decyzją
jury uzyskały Grand Prix w poszczególnych
kategoriach.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród

Joanny
Smajdor

10.03.2019, godz. 18:00

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

cena: 10 zł

Babska
Pracownia
We wtorki w godzinach 17:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Cena: 30 zł

Pracownia rękodzielnicza
dla młodzieży i dorosłych w miłej i luźnej atmosferze,
przy kawie i w kameralnym gronie,
młodsze i starsze Panie będą mogły
zarówno oddać się starym pasjom,
jak i poznać nowe rodzaje rękodzieła.
Program w dużej mierze będzie
zależał od zainteresowań Pań
przychodzących na zajęcia!

Najpiękniejsze polskie i światowe melodie m.in. „Być kobietą”,
„Dancing Queen”, „Natural women”, „Nie wierz mi, nie ufaj mi”.
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście 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 od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: joanna@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

KONKURS RECYTATORSKI

„MAŁY OKR 2019”

PROJEKTANCI
„OKR 2019”

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE: 25 lutego 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Koszt: 20 zł / os.
ELIMINACJE LOKALNE
DO POZIOMU REGIONALNEGO: 4 marca 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

MALI PROJEKTANCI
Poniedziałek, godz. 15:30-16:30
Wiek: 7-11 lat
Koszt: 30 zł/miesiąc
Miejsce: GOK w Suszcu
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

11 - 24 luty 2019

Poniedziałek 11.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Wtorek 12.02
Kosmiczny Suszec + Nocnik
Zajęcia astrologiczne

godz. 20:00 – 8:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Środa 13.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Remizo-Świetlica w Mizerowie
WSTĘP WOLNY

Czwartek 14.02
Mała Akademia Teatralna

Warsztaty z tworzenia własnych masek
teatralnych
godz. 10:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Poniedziałek Piątek 18-22.02
Półkolonie z Włóczykijem

w programie: zabawy integracyjne,
warsztaty artystyczne,
spotkania z lokalnymi pasjonatami,
teatr pacynek, przygody Włóczykija,
wyjazd do teatru,
wyjazd do Cinema City,
warsztaty Bricks 4 Kidz
godz. 7:45 - 16:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 250 zł/os.

NIEDZIELA 24.02
Niedziela z Bajką

Spektakl „W poszukiwaniu królewny”
w wykonaniu Teatru Supełek DK Boguszowice
godz. 16:00
dla dzieci od 4 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 10 zł/os.

Piątek 15.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz warsztaty ceramiczne

Wyjazd do kina, obiad oraz warsztaty
ceramiczne, gdzie uczestnicy będą mieli
okazję ulepić z gliny swój wymarzony dom
dla dzieci od 7 r. ż.
koszt: 55 zł/os.

Zapisy na ferie od 12 grudnia 2018 r. Na wszystkie atrakcje
podczas ferii obowiązują zapisy w sekretariacie GOK Suszec.
Szczegółowy harmonogram ferii zostanie zamieszczony
na stronie internetowej: www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

Konkurs na małe inicjatywy

Konkurs poetycki

Kulturalne wydobycie

Kropla mej duszy

Mieszkasz w gminie Suszec i chciałbyś
coś zmienić/zrobić dla innych?
> To konkurs dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do udziału w Konkursie Poezji Twórczości Własnej
„Kropla Mej Duszy - odcienie miłości”.

Twój pomysł + nasze pieniądze
= wspólna realizacja
Spotkanie informacyjne
> 4 lutego 2019, godz. 18:00
Nabór pomysłów trwa
> do 4 marca 2019
Szczegóły są dostępne
na stronie www.kulturasuszec.pl
oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
od pn. do pt. od 8:30 do 19:30,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl
aga@kulturasuszec.pl

Zgłoszenie odbywa się poprzez osobiste lub listowne złożenie koperty
z własnymi utworami poetyckimi, kartą zgłoszeniową oraz adresem zwrotnym,
do dnia 8 lutego 2019 r. (włącznie) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

APETYT
NA KULTURĘ!
Jeśli masz skończone 50 lat, jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!

Miejsca i terminy spotkań:
GOK Suszec: 16.01 i 27.02, godz. 10:00
R-Ś w Rudziczce: 16.01 i 27.02, godz. 12:30
R-Ś w Kryrach: 16.01 i 27.02, godz. 15:00
R-Ś w Mizerowie: 15.01 i 26.02, godz. 10:00
Salka Rady Sołeckiej w SP Kobielice:
17.01 i 28.02, godz. 10:00
Salki przy kościele w Radostowicach:
17.01 i 28.02, godz. 10:00

Kino z klasą:
Seanse będą się odbywały w sali widowiskowej GOK w Suszcu
o godz. 18:00 w dniach: 10 stycznia, 7 lutego i 14 marca.
Na seanse zapewniamy bezpłatny transport z wszystkich sołectw!

Zapisy i informacje:
sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl
Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

11 lutego 2019 13 lutego 2019
o godz. 17:00

w sali widowiskowej

GOK w Suszcu

Motywem przewodnim balu będą „Superbohaterowie”

o godz. 17:00

w Remizo-Świetlicy

w Mizerowie

Motywem przewodnim balu będą „Superbohaterowie”

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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 i III klasy gimnazjum - 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.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Niedziela
z Bajką
„Piracka Przygoda”
Teatr Lalek Marka Żyły

24.02.2019, godz.: 16:00, cena: 10 zł

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

AKTYWNY
KINO Z KLASĄ
SENIOR
7 luty 2019 r. godz. 18:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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 co 3 tygodnie 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:
06.02, 13.03, 03.04, 24.04
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
05.03, 26.03, 16.04, 29.04

„Pan od muzyki”
reż. Christophe Barratier

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach
(przy Szkole Podstawowej):
05.02, 12.03, 02.04, 23.04
salki przy kościele w Radostowicach:
26.02, 19.02, 09.04, 30.04
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
20.02, 27.02, 10.04, 29.04
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
06.03, 20.03, 10.04

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Ferie z biblioteką
Projekt „Kodowanie w bibliotece – II edycja” realizowany jest w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek 2017-2018 finansowany
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
w ramach umowy dotacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Nasza biblioteka jako
uczestnik projektu otrzymała ww. sprzęt na
własność o łącznej wartości 2740,92 PLN.

Zaczynamy 12 lutego spotkaniem miłośników gier planszowych, dalej – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, a w kolejnym dniu Dzień
Kota. Rozpoczynamy też cykl literackich zajęć
„Przystanek Czytankowo” (15 i 18 lutego),
gdzie przedstawimy chętnym teatrzyk kamishibai (z głośnym czytaniem obrazowej lektury dla
dzieci) oraz pokażemy ciekawe graficznie i nieoczywiste formy wydawnicze książek z naszych
zbiorów.
W drugim tygodniu ferii zapraszamy na zajęcia „Kodowanie w dywanie”. Na uczestników
czekają już 3 ogromne maty edukacyjne, roboty Photon EDU programowane i kierowane za
pomocą tabletów oraz gry Scottie Go! z interaktywnym kursem programowania. Spotkania
rozpoczęto już jesienią, ale teraz dzięki udziałowi
w projekcie „Kodowanie w bibliotece” (i pozyskaniu nowego sprzętu) możliwe jest dalsze
prowadzenie tak niekonwencjonalnych zajęć
(19 i 21 lutego).

odbywają się w każdą środę od 11:00 do 13:00),
a od ferii wypożyczane będą także pozostałym
czytelnikom.
Zapraszamy też do filii bibliotecznej
w Mizerowie, gdzie w poszczególnych dniach
(16:00 do 18:00) odbywać się będą: obchody
Dnia Bezpiecznego Internetu (14 lutego), pokaz
bajek retro z rzutnika (15 lutego), obchody Dnia
Kota (20 lutego), zajęcia stolikowe „Zagraj z nami
planszówkami” (21 lutego) oraz ponownie pokaz
bajek kliszowych (22 lutego).
Natomiast w filii bibliotecznej w Rudziczce odbędą się: „Zagraj z nami planszówkami”
(18 lutego), „Świerszczykowe” warsztaty (20 lutego), zajęcia plastyczne „Fantastyczne origami”
(22 lutego, także od 16:00).
Przypominamy, że wszystkie zajęcia są
nieodpłatne.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę
www.biblioteka.suszec.pl, gdzie znajduje się
szczegółowy harmonogram spotkań.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 do19:00. Można też kontaktować
się z nami telefonicznie: 32 4488692.
GF

źródło: www.scottiego.com

źródło: www.photonrobot.com

Natomiast 20 lutego dzieci będą brały udział
w bibliotecznym escape roomie oraz wypróbują nowe gry typu „wyjście z pokoju”. W nagrodę uczestnicy zajęć będą mogli nieodpłatnie
wypożyczyć płytę DVD oraz skorzystać z tzw.
Biblioteczki dla Najmłodszych.
A na czym ona polega? To wypożyczalnia
zestawów składających się z książki, zabawki,
gry edukacyjnej oraz prostej instrukcji obsługi
o sposobie korzystania „z wkładki” wraz z informacją, jak dana zabawka stymuluje rozwój
dziecka. O wyborze przedmiotów wchodzących
w skład tzw. worków sensorycznych decydowali
specjaliści z Fundacji Rozwoju Dzieci. Do tej pory
wypożyczane były one uczestnikom Suszeckich
Grup Zabawowych (zajęcia dla dzieci do 3 lat

Gra Scottie GO!

źródło: GBP Suszec

Na czas ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przygotowała wiele
atrakcji.

Photon Robot

„Świerszczykowe” warsztaty

We wrześniu 2018 r. 800 bibliotek publicznych (3500 oddziałów bibliotecznych)
przystąpiło do pilotażowej edycji projektu
dla trzylatków, realizowanego w ramach
kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Ma ona zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego,
rodzinnego czytania z dzieckiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
otrzymała 80 egzemplarzy (dla urodzonych
w 2015 r.). Pozostało jeszcze 10 sztuk i te możemy obecnie rozdać (dalej nieodpłatnie) kolejnym
dzieciom – tym razem urodzonym w 2016 r.
Wierzymy, że pierwsza wizyta w bibliotece
może być początkiem wspaniałej przygody na
całe życie. Dlatego zapraszamy rodziców trzylatków, żeby wspólnie ze swoimi maluchami
odebrali w bibliotece w Suszcu ten wyjątkowy
prezent – wyprawkę czytelniczą.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 do 19:00. Można też kontaktować się z nami telefonicznie: 32 4488692.
GF

Z książką na start

W styczniu br. Instytut Książki podsumował
projekt: polskie biblioteki pozyskały 28 tys. nowych
czytelników! Oczywisty sukces będzie skutkował
kolejną edycją w 2019 r. i wtedy także starsze
dzieci będą mogły zostać obdarowane książkami
„na dobry start”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
zaprasza chętne dzieci (w wieku od 7 do 12
lat) – uczniów placówek oświatowych gminy
Suszec do uczestnictwa w akcji zainicjowanej
przez czeski Klub Bibliotek Dziecięcych Związku
Bibliotekarzy i Pracowników Informacji.
Razem będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, upamiętniający
dzień urodzin duńskiego baśniopisarza
Hansa Christiana Andersena. Zawitają do nas
aktorzy ze spektaklem teatralnym oraz goście-pasjonaci. Dzieci zostaną ubezpieczone,

a opiekować się nimi będą bibliotekarki i pielęgniarka. Wystarczy zabrać ze sobą śpiwór, poduszkę, kanapki i napoje.
Zapisy prowadzone są w bibliotece w Suszcu
i to tutaj należy dostarczyć zgodę rodzica na pobyt dziecka w dniach 29 marca (piątek od godz.
20:00) oraz 30 marca (sobota do godz. 8:00).
Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń
uczestników.
Biblioteka w Suszcu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do19:00,
tel. 32 4488692.
GF

źródło: Wikipedia

11. Noc z Andersenem - zapisy

Hans Christian Andersen
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Felieton duszą pisany
„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczyciela Marcina Weidemana. We współczesnym świecie,
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie
się nad sensem podejmowanych działań, proponujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga
„Duszą pisane”.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

Po swojej śmierci spotyka się ze Stwórcą, któremu
żali się, że przecież tak bardzo wierzył w jego potęgę, a Ten zostawił go na pastwę żywiołu. W odpowiedzi słyszy: „Wysłałem Ci dobrych ludzi, łodzie
i helikopter. Czego jeszcze oczekiwałeś?”.
Podobnych przykładów można by znaleźć
o wiele więcej. Mamy swoje wymagania i wyobrażenia. Swoją ocenę sytuacji opieramy na schematach i utartych wzorcach. Zapominamy, że czasem
dzieje się coś nieszablonowego, coś, co może nie
odpowiadać temu, czego akurat się spodziewamy.
Zdarzyć się może nam otrzymanie pomocy od kogoś zupełnie obcego, dobra rada od przypadkowo
i przelotnie spotkanej osoby, zwrócenie uwagi na
nasze niewłaściwe zachowanie przez własne dziecko – a wtedy pozostaje spłonąć rumieńcem, kiedy
okazuje się, że trzeba przyznać mu rację. Bywa też,
że szukając inspiracji, patrzymy zbyt wysoko, a ona
może spłynąć na nas za sprawą kogoś, kogo wiek
nie sugeruje wielkiej życiowej mądrości, jednak
dojrzałość i trafność obserwacji nas zupełnie zaskakują.
Znaki pojawiają się ciągle i uruchamiają często

lawinę niesamowitych zdarzeń. Tak jakbyśmy
szarpnęli koniec włóczki, a kłębek sam zaczął się
rozwijać; jakbyśmy poruszyli tryb maszyny, która
potrzebowała tylko tego małego impulsu, żeby
już pracować dalej zupełnie bez naszego udziału.
Rozglądajmy się uważnie wokół, bo świat nie jest
często taki, jakim nam się zdaje.
„Pozory”
Patrzysz w górę, szukając natchnienia
W błagalnym geście unosząc swe ręce
Pomocy, inspiracji chcesz i wytchnienia
Spokoju w swym sercu i niczego więcej
Czekasz na głos ze świetlistej chmury
Na słup ognia, który podąży za Tobą
Na rozstąpienie mórz i anielskie chóry
I sztuczne ognie tuż nad Twoją głową
A co jeśli patrzysz wciąż zbyt wysoko
i zbyt daleko za horyzont spoglądasz?
Oczekujesz czegoś, by nacieszyć oko,
i niezbyt uważnie się wokół rozglądasz

„To nie jest tak, jak myślisz”
Jest pewna pouczająca opowieść o człowieku,
którego powódź zastała w jego własnym, kilkukondygnacyjnym domu. Woda zalewa w niej poszczególne
piętra, jedno po drugim, aż po sam dach, a on w tym
czasie czeka na pomoc samego Boga, który zjawi się
nagle i uratuje go w spektakularny sposób. Przypływają kolejne łodzie z ratownikami, a nawet przylatuje
helikopter, ale bohater tej historii konsekwentnie
odmawia przyjęcia pomocy, twierdząc, że czeka
na pomocną rękę Boga, a nie człowieka. W konsekwencji swoich poczynań przypłaca tę lekkomyślność
własnym życiem, tonąc ogarnięty złością i frustracją.

źródło: Pixabay

Uczyć wcale nie musi Cię mędrzec
Bóg nie musi mieć wcale siwej brody
Pora w prawdy lustrze się przejrzeć,
i zmyć pozory w chłodnej tafli wody
Nic nie jest tym, czym się wydaje być
Znaki nie zawsze są takie oczywiste,
a dziecko może powiedzieć, jak żyć
i pokazać całkiem inną rzeczywistość.
Marcin Weideman

Świąteczne tradycje w Przedszkolu Publicznym w Suszcu

zdj. JG

zaproszonych rodziców-muzyków. Dzieci mają nie
tylko możliwość wspólnego kolędowania, ale mogą
wysłuchać pastorałek z różnych regionów świata.
Tradycją świąteczną przedszkola są również
jasełka, a myślą przewodnią tegorocznych były

Mikołaj z zaprzęgiem konnym

zdj. Archiwum prywatne

Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych
stanowi nieodłączny element życia suszeckiego przedszkola. Dzień Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej
oczekiwanych dni. W naszym przedszkolu, jak co roku,
upłynął on w niezwykłej atmosferze. Przedszkolaki oczekiwały bowiem przybycia niezwykłego gościa.
Orszak Świętego Mikołaja, przybyły z zaprzęgiem konnym, rozpoczął swoją wizytę w grupach
młodszych przy ul. Wyzwolenia, by potem udać się do
dzieci w pozostałych placówkach przedszkola. Szczęśliwe maluchy powitały brodacza w czerwonym płaszczu,
śpiewając znaną piosenkę: Prawda jest, prawda jest, że
św. Mikołaj dobry jest. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały,
co nasz wspaniały gość przez cały rok zapisał w swojej
złotej księdze. Rozmawiały z Mikołajem, ochoczo odpowiadając na jego pytania. Wreszcie nastąpił długo
wyczekiwany moment – wręczenie prezentów. Dzieci
pomachały Mikołajkowi na pożegnanie, wierząc, że za
rok znów go zobaczą, a potem jeszcze długo dzieliły
się wrażeniami z tego wyjątkowego dnia.
Świąteczną tradycją przedszkola jest także
pieczenie ciasteczek z udziałem rodziców. Nasi
mali cukiernicy również w tym roku z pieczołowitością przygotowywali przepyszne wypieki. Zapach
piernika, miodu i cynamonu roztaczał się w całym
przedszkolu. Pięknie udekorowane ciasteczka nie
tylko ozdobiły stół wigilijny, ale przede wszystkim
zachwyciły dziecięce podniebienia oraz stanowiły
element dekoracyjny stołu wigilijnego podczas spotkań organizowanych w okresie świątecznym.
W przedszkolu nie mogło zabraknąć także
wspólnego kolędowania, które zgodnie z przedszkolnym zwyczajem odbywa się z udziałem

Przedstawienie jasełkowe przedszkola w Suszcu

słowa piosenki „Wyśpiewamy Ci, Dziecinko”. Jasełka
zostały wystawione dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, dla społeczności przedszkolnej, a w kościele dla mieszkańców Suszca. Bogate
kostiumy i rekwizyty oraz niezwykła scenografia
wzbogaciły przedstawienie dzieci. Zwieńczeniem
występów jasełkowych był udział w Regionalnym
Przeglądzie Jasełek, organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu, podczas którego nasza
placówka zdobyła I miejsce w kategorii przedszkoli.
Zgodnie z coroczną tradycją w styczniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
w przedszkolu przy ul. Świętego Jana 70, w oddziałach przedszkolnych przy ul. Szkolnej 130 i oddziałach przedszkolnych przy ul. Wyzwolenia 2. Podczas
obchodów tego wyjątkowego święta dzieci z grup
starszych zaprezentowały jasełka, natomiast te z grup
młodszych przedstawiły program artystyczny, wiersze,
inscenizacje, piosenki, tańce połączone z prezentacją multimedialną zadedykowaną Kochanej Babci
i Kochanemu Dziadkowi stanowiące wyraz dziecięcej
wdzięczności dla zgromadzonych gości. Na zakończenie przedszkolaki złożyły babciom i dziadkom życzenia
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty.
Wszystkie działania podejmowane w ramach
dorocznych świąt i uroczystości są realizowane
w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM
zaangażowanym osobom za pomoc i wsparcie naszych działań oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, dzięki którym odnosimy wiele sukcesów.
Róża Dubiel
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu
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Powieść w odcinkach
W historii publikowanej na łamach „Nowin”
co jakiś czas pojawiają się nowe postaci zwiastujące zagadkowe zjawiska. Wygląda na to, że
cała rodzina zaangażowana jest w tajemniczy
proceder, którego cel i sens Czytelnicy poznają
w kolejnych odsłonach powieści prezentowanej
w odcinkach.
Niespodziewany gość
ROZDZIAŁ VII
Ruszyłem do jadalni, po drodze poprawiając czarną koszulę i upewniając się, że nie widać
na niej żadnych plam krwi. Spojrzenia rodziców
siedzących przy długim stole, zbyt długim jak
na trzy osoby, przeszyły mnie, gdy przeszedłem
przez łuk do pomieszczenia. Moi rodzice byli dokładnie jak ten dom: eleganccy i jednocześnie
surowi.
Matka ubrała srebrną sukienkę, a ze swoimi gładkimi, czarnymi włosami i bladą skórą
przypominała porcelanową lalkę. Ta delikatność
i kruchość była jednak tylko pozorem, bo w rzeczywistości to twarda kobieta, zawsze stawiająca
na swoim. I teraz przenikała mnie spojrzeniem
zimniejszym niż lód.
Ojciec jak zawsze miał na sobie garnitur.
Gdy byłem małym dzieckiem, zakradłem się
do sypialni rodziców, żeby sprawdzić, czy nawet do snu go zakładał. Dostałem wtedy tygodniowy szlaban i wykład na temat przestrzeni
osobistej. Nie odziedziczyłem po nim nic oprócz
ciemnych, brązowych oczu. Gdyby nie krótsze
włosy z zakolami i kwadratowa szczęka, byłby
zadziwiająco podobny do Eugene’a, ale w przeciwieństwie do wuja od ojca zawsze emanowało
chłodne wyrachowanie. Prawdopodobnie oblicze
moich rodziców było zimniejsze niż dotyk zjaw,
z którymi walczyłem.
— Dobry wieczór — przywitałem ich, siadając
na moim zwyczajnym miejscu.
Spojrzałem na talerz, gdzie spoczywało już
zapewne wystygłe mięso i warzywa. I tak nie byłem głodny, ale żeby zająć czymś ręce, chwyciłem
sztućce.
— Spóźniłeś się — odezwała się mama. —
Znowu byłeś na polowaniu?
Napiłem się soku ze szklanki. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo miałem wysuszone

gardło. Wychyliłem całą szklankę, zanim
odpowiedziałem.
— Tak.
Kobieta wydęła usta.
— Powinieneś nam wcześniej o tym powiedzieć. Zresztą Eugene też mógłby nas powiadomić.
— Ta sprawa wyniknęła zbyt szybko. Nie
mieliśmy czasu. I było z nią sporo kłopotów,
dlatego jestem tak późno.
— Od teraz powiadamiaj nas o polowaniach jak
najszybciej — nakazał ojciec. — Martwiliśmy się.
Skinąłem głową, nie odzywając się. Nie mogłem im powiedzieć, że tym razem byłem sam na
polowaniu. Eugene’owi pewnie by się oberwało, a ja nie mógłbym z nim chodzić na „akcje”
przynajmniej przez miesiąc. Nie mogłem teraz
pozwolić na ograniczenia, szczególnie, że czułem,
że powinienem obserwować tamtą dwójkę.
— A tak w ogóle, jaka to była sprawa? — zapytał ojciec. — Był to przynajmniej jakiś potężny
duch? Opowiedz nam o tym.
Miałem ochotę westchnąć. Wiele razy chciałem im już wytłumaczyć tę sprawę. Duch to duch.
Mściwa istota, której coś nie daje spokoju, przez
co nie może udać się na spoczynek. Nie ma znaczenia, czy jest silny czy nie — i tak trzeba go „wyplenić”. To jedyny sposób, aby pomóc zjawom.
Wiedziałem jednak, że reakcja rodziców na
moje słowa nie będzie pozytywna, więc zatrzymałem komentarz dla siebie.
— Zjawa dziewczyny w szkole. Miała romans
z jednym z nauczycieli w przeszłości, ale on ją
skrzywdził. Tyle wiem. Wyglądała nawet zwyczajnie, więc ciężko było wyczuć, że jest duchem.
A tego dnia chciała zaatakować nauczyciela.
— Udało ci się go uratować? — zapytała
matka.
Zacisnąłem rękę na nożu.
— Nie, nie udało mi się — mruknąłem, niewiele głośniej od szeptu.
— Samhain, ile razy mam ci powtarzać, żebyś mówił wyraźniej? — wzburzyła się mama, na
szczęście od krępujących wyjaśnień uwolnił mnie
dzwonek. Słychać było kroki Bena zmierzającego
do drzwi.
Rodzice spojrzeli po sobie z zaskoczeniem.
Mnie zaś ogarnęło raczej zaciekawienie.
— Nie spodziewamy się dzisiaj gości —
powiedział tata. — Szczególnie tak późno, więc
kto...

— Moja ulubiona rodzinka Morganite!
Odwróciłem głowę i na moje usta spłynął wesoły uśmiech. Nie wstałem, choć miałem ochotę
uściskać wchodzącego mężczyznę.
— Chuck! — krzyknąłem, kiedy podszedł
i poklepał mnie po ramieniu.
Mężczyzna zaśmiał się.
— Sami, nieźle wyrosłeś przez te lata! Słyszałem, że coraz lepiej sobie radzisz na polowaniach.
Rodzice nie odzywali się ani słowem, kiedy
Chuck zwrócił się do nich, opadając na krzesło
obok mnie.
— Ethell, muszę przyznać, że wyglądasz jak
zawsze czarująco. — Matka przybrała dziwny wyraz i wypiła łyk wina, aby nie patrzeć na niego.
Zwrócił się tymczasem do zezłoszczonego taty.
— A ty, Jerome, chyba się nie starzejesz! Tylko
mógłbyś chociaż w domu zakładać coś normalnego.
— Co tu robisz? — zapytał ojciec, ściskając
smukły dół kieliszka z winem.
Chuck rozparł się wygodniej na krześle.
— Byłem akurat w okolicy. Miałem sprawę
do załatwienia i chciałem wpaść do Eugene’a,
ale musiał wyjechać na polowanie, bo dom ma
zamknięty na cztery spusty. Chociaż tej rudery
i tak nikt by raczej nie okradł.
W jego głosie nie było złośliwości. Mężczyzna
zawsze był bezpośredni, często nawet za bardzo,
ale to w nim ceniłem. Sam Chuck nie zmienił się
od naszego ostatniego spotkania około półtora
roku temu. No, może na jego ręce było parę nowych tatuaży, które teraz pokrywały skórę od
nadgarstka i niknęły za czarną koszulką. Sprawił
też sobie nowy kolczyk na brwi. Poza tym wyglądał jak zawsze: rosły mężczyzna, z wielkimi pięściami i barami z ciemnymi włosami związanymi
w koczek. Początkowo budził strach, ale szybko
okazywało się, że to dobry gość. No chyba że chodziło o duchy. Dla nich potrafił być nieprzyjemny.
— No i pomyślałem — kontynuował łowca
— że skoro tu jestem, to odwiedzę starych znajomych i ich zdolnego syna.
— Ale... — zaczęła mama.
— Jestem głodny. Młody, będziesz to jadł? —
przerwał jej mężczyzna, pokazując na mój talerz.
Chciało mi się śmiać. Zapowiadał się ciekawy
wieczór.
***

Nowe obowiązki podmiotów zbierających odpady komunalne
Zgodnie z art. 9nb ust. 1-4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) od
1 stycznia 2019 r. powstał obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań
przez podmioty zbierające segregowane odpady komunalne takie jak:
papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
Sprawozdania należy przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Zgodnie z art. 9xaa cyt. ustawy podmiot zbierający odpady komunalne,
który przekazuje sprawozdanie po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).
UG Suszec

zdj. Unsplash / Alfonso Navarro

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
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Nieruchomości niezamieszkałe - ważne informacje
Obowiązki przedsiębiorców/rolników i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Gmina Suszec zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) objęła
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości zamieszkałe. Art. 6 tej ustawy nakłada
na prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą
oraz na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(w tym budów) obwiązek posiadania indywidualnych
umów na odbiór odpadów komunalnych.
Jeżeli na objętych systemem gospodarowania

odpadami nieruchomościach zamieszkałych prowadzona jest działalność gospodarcza, to właściciel tej
nieruchomości, mimo że wnosi do gminy opłaty za
gospodarowanie odpadami, ma obowiązek zawrzeć
umowę na odbiór odpadów komunalnych z części
niezamieszkałej, w której jest prowadzona działalność
gospodarcza (sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty
samochodowe, rzemiosło, w tym: fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo itp.). Zwolniona z tego obowiązku jest
jedynie obsługa biurowa. Tak stanowi prawo.
Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy
zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi

na terenie gminy Suszec wpis do rejestru działalności
regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających
odpady komunalne z terenu gminy Suszec są dostępne w na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: Informacje / Zasady gospodarki odpadami /
Wykaz firm odbierających odpady.
Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji
tych umów zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Suszec ich kserokopii. Brak
złożenia wymaganych umów skutkuje wezwaniem
do ich okazania.
UG Suszec

Kontrole te są prowadzone głównie w związku z interwencjami zgłaszanymi przez mieszkańców, jak również wyrywkowo, zwłaszcza po zawiadomieniu gminy
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Katowicach o przekroczeniach w powietrzu wartości
dopuszczalnych pyłu zawieszonego i substancji rakotwórczych. Kontrola dotyczy głównie spalania śmieci,

jak również typu pieca i jakości stosowanego opału.
Wszelkie zjawiska związane z unoszeniem się
dymu z palenia odpadów na powierzchni ziemi, jak
również niepokojąco dławiące dymy kominów należy
zgłaszać do dzielnicowych policji na numer telefonu
723 643 715 lub 723 644 210.
UG Suszec

Kontrola kotłowni
Informujemy, że realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa
Śląskiego w 2017 r., na terenie naszej gminy prowadzone są przez dzielnicowych policji kontrole kotłowni, których celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy
ogrzewają swoje domostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga! Sprostowanie błędów w harmonogramie na maj
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
na terenie gminy Suszec obowiązuje od stycznia do
grudnia 2019 roku.
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu

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

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą
wystawione przed posesję w miejscu umożliwiającym
dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).
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Żeń-szeń na wagę złota
Według chińskiej tradycji zima jest najlepszym czasem na stosowanie żeń-szenia
w celach zdrowotnych. Warto poznać jego dobroczynny wpływ na nasz organizm, zwłaszcza w okresie obniżonej odporności.

zastosowaniu, dlatego nazywana jest w literaturze
„wszechlekiem” lub „korzeniem życia”. Działa pobudzająco na układ nerwowy. Sprzyja utrzymaniu koncentracji i wzmacnianiu pamięci, może

źródło: Wikipedia

Żeń-szeń właściwy, czyli Panax ginseng to roślina stosowana od wieków w ziołolecznictwie.
Najstarsze wzmianki o właściwościach leczniczych
żeń-szenia pochodzą z chińskiego dzieła „Korzenie
i zioła Shennonga”. Wiadomo, że już 2000 lat temu
podawano go żołnierzom chińskim jako środek pobudzający i wzmacniający po bitwach. Co ciekawe,
według tradycji Chińczyków powinno korzystać się
z dobrodziejstwa tej rośliny jedynie w miesiącach
zimowych. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ
współczesne badania dowodzą, że Panax ginseng
stymuluje układ odpornościowy i chroni przed
przeziębieniami.
Do Europy żeń-szeń przywieźli z dalekich podróży holenderscy kupcy. Popularność ginsenga
była tak ogromna, że w XIX wieku trzeba było zapłacić za niego prawie 20-krotnie więcej niż za taką
samą ilość złota.
Chińczycy najczęściej żują korzeń żeń-szenia,
czasami w połączeniu z miodem, by poprawić jego
smak. Obecnie na rynku dostępne są tabletki, kapsułki czy też herbatki zawierające wyciąg z korzenia
żeń-szenia standaryzowany na zawartość substancji – ginsenozydów.
Panax ginseng to roślina o wszechstronnym

Żeń-szeń

być stosowany w początkowym etapie choroby
Alzhaimera i u osób starszych, jeżeli nie ma przeciwskazań lekarskich.
„Wszechlek” zwiększa libido u mężczyzn i już
za czasów Ludwika XIV wchodził w skład nalewki
„pentao” przeciwko niemocy płciowej. Roślina poprawia wydolność psychiczną i fizyczną organizmu,
jest wskazana w okresach rekonwalescencji, także
po przebytej chorobie nowotworowej. Warto na
niego zwrócić uwagę, jeśli uprawiamy sport lub
pracujemy fizycznie, ponieważ poprzez obniżenie
produkcji kwasu mlekowego zapobiega zakwasom
mięśniowym.
Żeń-szeń obniża poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Ma właściwości hepatoprotekcyjne,
czyli chroni i regeneruje komórki wątrobowe. Działa także przeciwzakrzepowo, dlatego bardzo ważne
jest skonsultowanie z lekarzem rozpoczęcie kuracji
żeńszeniowej. Aby taka terapia przyniosła efekty,
powinna trwać co najmniej 8 tygodni, jednak nie
dłużej niż 3 miesiące bez robienia przerw. Stosowany w dawkach terapeutycznych jest bezpieczny,
jednakże jego przedawkowanie grozi wystąpieniem tzw. syndromu żeńszeniowego. Objawia się
on podwyższeniem ciśnienia, biegunką i wysypką
skórną. Z dobrodziejstw rośliny nie mogą korzystać
dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na bezsenność, kołatania serca i przyjmujące niektóre leki
przeciwdepresyjne.
Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

W 2018 roku urodziło się 151 dzieci w gminie Suszec
Początek nowego roku to dobry czas na podsumowanie minionego. W poprzednim numerze
„Nowin” przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia 2018 roku. Tym razem przywołujemy dane
z Urzędu Stanu Cywilnego w Suszcu.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba stałych mieszkańców wynosi 12 059, czasowo zameldowanych jest 165. Optymizmem napawają dane
dotyczące liczby urodzeń – w minionym roku na
świat przyszło 151 dzieci. Rodzice najczęściej dla

dziewczynek wybierali takie imiona jak: Barbara,
Klara, Lena, Maja i Amelia. Wśród chłopców dominowali: Jakub, Marcel, Wojciech i Szymon. Bardzo
rzadko decydowano się na takie imiona jak: Borys,
Brunon, Nela, Stella czy Hiacynta.
Jak podaje Urząd Stanu Cywilnego w Suszcu,
w 2018 roku odnotowano 94 zgony. Analizując
przyrost naturalny, należy stwierdzić, że w naszej
gminie tendencja wzrostowa utrzymuje się od wielu lat. Nie każda gmina w powiecie pszczyńskim
może pochwalić się takimi wynikami – są takie,

w których było więcej zgonów niż urodzeń.
USC dostarczył jeszcze informacji na temat
liczby zawartych małżeństw. Należy tutaj mieć na
uwadze, że dane te odnoszą się wyłącznie do liczby
małżeństw zawartych w gminie, a nie stanowią informacji o ilości ślubów udzielonych mieszkańcom
gminy. Istnieje bowiem możliwość zawarcia związku
w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
Mamy nadzieję, że w 2020 roku gminne statystyki będą równie optymistyczne.
JG

Ferie 2019 na sportowo
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza na
turnieje i zajęcia dzieci i młodzież z terenu gminy
Suszec podczas zbliżających się ferii. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej w Suszcu dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Suszec odbywają się według poniższego
harmonogramu.

Turnieje i zawody sportowe odbywające się
w hali sportowej

I tydzień ferii
- Poniedziałek, 11 lutego, godz. 12:00-13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy) - gimnazjum
i szkoły średnie
- Wtorek, 12 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy) - szkoły podstawowe
- Środa, 13 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy) - gimnazjum i szkoły
średnie
- Czwartek, 14 lutego, godz. 12:00-13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy) - szkoły
podstawowe
- Piątek, 15 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka nożna, siatkówka, t. stołowy) - gimnazjum
i szkoły średnie

- Poniedziałek, 18 lutego
Piłka nożna halowa – (rocznik 2007 i młodsi),
godz. 9:00-12:00
- Wtorek, 19 lutego
Piłka nożna halowa – (rocznik 2008 i młodsi),
godz. 9:00-12:00
- Środa, 20 lutego
Piłka nożna halowa – (rocznik 2010 i młodsi),
godz. 9:00-12:00
- Czwartek, 21 lutego
Piłka nożna halowa – (rocznik 2011 i młodsi),
godz. 9:00-12:00
Piłka nożna halowa – (rocznik 2003 i młodsi),
godz. 12:00-13:30
- Piątek, 22 lutego
Siatkówka 3–osobowa w rocznikach: 2006
i młodsi, 2003 i młodsi oraz 1999 i młodsi, godz.
9:00-12:00.

II tydzień ferii
- Poniedziałek, 18 lutego, godz. 12:00-13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy) - szkoły podstawowe
- Wtorek, 19 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka

nożna, siatkówka, t. stołowy) - gimnazjum i szkoły
średnie
- Środa, 20 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy) - szkoły podstawowe
- Czwartek, 21 lutego, godz. 13:30-15:00 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy) - gimnazjum i szkoły
średnie
- Piątek, 22 lutego, godz. 12:00-13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy) - szkoły podstawowe.
GOS Suszec

Gminny Halowy Turniej
Piłki Nożnej Oldbojów
Zapraszamy do udziału w Gminnym Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów, który odbędzie się
w sobotę, 23 lutego 2019 r. w hali sportowej w Suszcu.
Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16:30.
Drużyny proszone są o przybycie na godz. 16:10.
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z terenu
gminy Suszec z rocznika 1975 i starsi. Swój udział
potwierdziły drużyny z Kryr, Kobielic, Radostowic
i Suszca.
Kontakt z organizatorem: mk@hala-suszec.pl
GOS Suszec
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Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (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:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LUTY 2019

Dofinansowanie do
kosztów demontażu
i unieszkodliwiania azbestu

Szkolenie dla rolników
z zakresu uboju cieląt na
użytek własny

W związku z możliwością uzyskania przez
gminę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu usuwania
wyrobów azbestowych w 2019 roku informuję,
że zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę azbestowych pokryć dachowych, mogą
zgłaszać takie zamierzenie inwestycyjne w Urzędzie Gminy Suszec w pok. nr 6 lub telefonicznie (32 4493071, 32 4493066) w terminie do
28 lutego 2019 r.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Wójt Gminy Suszec serdecznie zaprasza na
szkolenie dla rolników z zakresu uboju na użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca
życia, świń oraz owiec i kóz.
Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu 15 lutego br. o godz. 15:00.
Szkolenie organizowane z inicjat y w y
Śląskiej Izby Rolniczej przeprowadzi Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Pszczynie.
UG Suszec

Kontrola umów na wywóz
nieczystości ciekłych

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie posiadające stałe miejsce zameldowania
w gminie Suszec, które będą obchodzić w 2019
roku jubileusz 50, 55, 60 lub więcej lat zawarcia
związku małżeńskiego, do zgłoszenia swojego
udziału w corocznie organizowanej uroczystości
przez Urząd Stanu Cywilnego w Suszcu.
Zgłoszeń par małżeńskich można dokonywać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Suszcu (biuro nr 11, I piętro) lub telefonicznie
pod numerem telefonu 32 449 30 65 do końca
lutego 2019 roku.
UG Suszec

Ponownie przypominamy o obowiązku prawidłowego gospodarowania gospodarką wodno-ściekową. W związku z interwencjami mieszkańców będzie zwiększona kompleksowa kontrola
umów, jak i prośba o okazanie dowodów opłat
za wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości
niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej.
Pro s i my o p owa ż n e p o t ra k towa n i e
sprawy.
UG Suszec
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NUMER 2 (295)

Wnioski na dopłaty do paliwa rolniczego w roku 2019
Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w terminie od 1 do 28 lutego
2019 r. można składać w Urzędzie Gminy Suszec
(sekretariat) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019 zwiększony został limit
zwrotu podatku akcyzowego do 1 ha użytków
rolnych.

Producenci rolni mogą również ubiegać się
o dopłaty do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła, będącego w ich posiadaniu w poprzednim roku, po którym został złożony wniosek
o zwrot podatku.

o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.

Rolnik, składając wniosek, musi dołączyć:
1) Faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) Dokument wydany przez kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje

Wnioski można otrzymać w urzędzie gminy
(Referat OŚR - pokój nr 6).
Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie
podatkowym.
Referat OŚR

Akcja „Bezpieczne ferie 2019”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
rozpoczęła akcję „Bezpieczne ferie 2019”. Warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Jak można przeczytać na stronie internetowej instytucji, jej założeniem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. W tym celu przygotowano plakat zawierający
porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego, który prezentujemy
obok.
Obszerny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” wydało również
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Można go znaleźć na stronie internetowej
www.men.gov.pl.
JG

Szkolenie dla rolników
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Powiatowy
Zespół w Pszczynie ogłasza nabór na szkolenia chemizacyjne uzupełniające i podstawowe „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym”.
Terminy:
- 27.02.2019 r. w Warszowicach – szkolenie uzupełniające
- 27-28.02.2019 r. w Wiśle Wielkiej – szkolenie podstawowe
- 12.03.2019 w Brzeźcach – szkolenie uzupełniające
- 14.03.2019 r. w Rudołtowicach – szkolenie uzupełniające.
Koszt szkolenia:
- uzupełniającego 90 zł
- podstawowego 120 zł
Kontakt:
- Iwona Wróbel-Olszak, tel. 515 275 910
- Anna Rogala-Romanek, tel. 515 275 909
- Biuro Powiatowego Zespółu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie,
ul. Bielska 44, tel. 32 2103328
UG Suszec

Pani Justyna serdecznie przeprasza Pana Jana
Mirowskiego za zniesławienie w obecności
klientów, które nastąpiło w wyniku fatalnej
pomyłki w dniu 11.01.2019 r.
Wszystko, co zostało powiedziane, nie dotyczyło
Pana osoby.
Jeszcze raz bardzo przepraszam.
Justyna S.

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91

