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Ferie zimowe w województwie śląskim wypadły 
w tym roku w ostatniej turze. Już w drugim ich tygodniu 
można było odczuć wyraźne ocieplenie. Jedni byli z tego 
faktu zadowoleni, spragnieni słońca, śpiewu ptaków i przy-
jemnego ciepła pierwszych wiosennych dni. Są też tacy, 
którzy zimę woleliby zatrzymać na dłużej. Do tych ostat-
nich należą narciarze, którzy mogą wreszcie poszaleć na 
opustoszałych stokach. 

Niezależnie od punktu widzenia wiosny nie da się 
zatrzymać, a wraz z nią nadchodzących zmian. Te zaszły 
na stanowiskach sołtysów w niektórych miejscowościach 
naszej gminy. Wybrano także nowe rady sołeckie. Ważne 
decyzje i zadania stoją również przed gimnazjalistami 
i ósmoklasistami, którzy w kwietniu zmierzą się z egzami-
nami. Wygląda na to, że pierwsze dni wiosny będą czasem 
intensywnej pracy dla mieszkańców naszej gminy. 

Pierwszy powiew wiosny
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Nie żyjemy w próżni
Ostatnio przeprowadzone zebrania wiejskie, 

połączone z wyborem sołtysów, nie napawają 
optymizmem. Po raz pierwszy od wielu lat wybór 
sołtysa stał się problemem. Chętnych do objęcia tej 
funkcji trzeba było wręcz zachęcać i prosić. W Susz-
cu, największym sołectwie, niestety, obecnie nie ma 
sołtysa, gdyż żaden z proponowanych kandydatów 
nie wyraził zgody na pełnienie tej funkcji. Niedługo 
odbędzie się kolejne zebranie i być może znajdzie się 
osoba gotowa podjąć tę służbę. Chwała należy się 
jedynie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, 
które dzięki zaangażowaniu wielu społeczników są 
zasilane przez kolejnych ochotników i tam tych pro-
blemów nie ma.

W kontekście tych zebrań należy zwrócić uwagę 
na kilka bardzo istotnych problemów i spraw, które 
były na nich poruszane, a które lokalna społeczność 
musi znać. Jak zawsze wszystko zaczyna się od bu-
dżetu, a ten, niestety, gwałtownie maleje ze względu 
na znaczne ograniczenia podatków od głównego 
przedsiębiorcy KWK „ Krupiński”. Nasz budżet w prze-
liczeniu na mieszkańca jest już obecnie najniższy 
w całym powiecie pszczyńskim. Co gorsza, znacznie 
są też uszczuplone środki unijne, które w minionych 
latach również były motorem naszego rozwoju. Stąd 
zgłaszane postulaty i kolejne inwestycje będą wy-
magały określenia ścisłej kolejności w zależności od 
stopnia konieczności, i rozłożone w czasie. Hasła „my 
płacimy podatki i żądamy” problemów nie rozwią-
żą. Obecnie czynimy wielkie starania, prowadzimy 
rozmowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną aby, jak najszybciej zagospodarować teren po-
kopalniany. Nie wykluczamy reaktywacji również 
nowoczesnego zakładu. 

Warto przedstawić choćby dla uzmysłowienia 
wielu mieszkańcom wyrywkowo, jak wygląda spra-
wa finansów gminy. Przyjrzyjmy się podatkowi od 
nieruchomości osób fizycznych, który wpływa do 
kasy gminy i podstawowym wydatkom bieżącym 
związanym tylko z tymi nieruchomościami, a więc 
podatkom bezpośrednio wpływającym do gminy. 
Dochody z podatku to około 2 mln zł rocznie. Wy-
datki bieżące, same dopłaty do komunikacji (około 
700 tys.), utrzymanie bieżące dróg (około 800 tys.), 
koszt drożejącej energii oświetlenia ulicznego (około 
600 tys.), dopłata do ścieków (w granicach 2 mln zł). 
Jak widać w tym bardzo okrojonym zarysie, bez 
podatków od osób prawnych, przedsiębiorców nie 
ma co liczyć na rozwój. Nasze podatki od nierucho-
mości nie wystarczają nawet na obsługę tych nieru-
chomości, nie mówiąc o inwestycjach. Mamy plany 
przestrzenne dla całej gminy, mnóstwo terenów pod 
działalność i perspektywy rozwoju. Tylko od nas za-
leży nasza przyszłość. Dotychczasowa monokultura 
górnicza, nie tylko w naszej gminie pokazuje, że da-
nym społecznościom górniczym ciężko jest zmienić 
mentalność i zmienić nie tylko sposób myślenia, ale 
i działania. Mamy przykład Wałbrzycha, Bytomia 
i innych. 

Znając tamte doświadczenia, będziemy robić 
wszystko, aby ich u nas nie powielić, aby ewentualna 
całkowita likwidacja kopalni przebiegła jak najmniej 
boleśnie, a obszary po niej stały się zalążkami nasze-
go dalszego rozwoju.

Scenariusz sąsiednich Żor, które praktycznie 
bieda kilka lat temu przy 30% bezrobociu zmusiła 
zmienić plany rozwoju, ale też utrata wielu młodych 
mieszkańców. Trzeba też pamiętać, że i tam obecnie 
pracuje wiele obcokrajowców, bo młodzież, niestety, 
w dużej ilości wtedy opuściła swoje rodzinne strony, 
a położenie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, mają 
o wiele lepsze niż my, patrząc na sieć drogową.

Te i inne problemy będą wytyczały nasze dzia-
łania i konieczność podejmowania trudnych decyzji 
w kolejnych miesiącach. Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze parę istotnych, nie mniej ważnych spraw, 
których rozwiązanie istotnie zaciąży na rozwoju nie 

tylko naszej gminy, ale i naszego rejonu. Poprawa 
życia mieszkańców jest uzależniona od wielkości 
możliwych środków budżetowych, ale i naszego 
autentycznego zaangażowania, to jak widać dziś do 
wspólnych lokalnych działań coraz to mniej chętnych.

Bardzo ważny temat, być może najważniejszy, 
bardzo istotny dla funkcjonowania i bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców to problem służby zdrowia. 
Dramatyczna sytuacja finansowa pszczyńskiego 
i okolicznych szpitali nie napawa optymizmem. Le-
czenie, stosowane obecnie nowoczesne procedury 
i wymagania są bardzo kosztowne, a chorych przyby-
wa, bo nasze społeczeństwo się gwałtownie starzeje. 
Ostatnio niebotycznych rozmiarów nabiera problem 
braku lekarzy i pielęgniarek, a i ich wypalenia zawo-
dowego pracujących często i podejmujących się wy-
siłków ponad ludzkie możliwości. Szczególnie musi 
niepokoić brak geriatrów i oddziałów geriatrycznych, 
a społeczeństwo się starzeje. Niemniejszy problem 
jest z lekarzami psychiatrami, a w zastraszającym 
tempie rośnie liczba młodych ludzi zapadających na 
te choroby. Te wyrywkowo wzmiankowane aspekty 
pokazują, że na tym polu możemy się spodziewać 
dramatycznych dla wielu osób, szczególnie bied-
niejszych, doświadczeń. Obecnie powiat pszczyński 
wystąpił do wszystkich gmin powiatu o pomoc w do-
finansowaniu pszczyńskiego szpitala. Bez pomocy 
gmin szansa na jego utrzymanie będzie nikła. Finan-
sowanie z NFOZ wystarcza na najprostsze procedury 
medyczne, a budynek szpitala wymaga kosztownego 
głębokiego remontu, przebudowy. Potrzebne są rów-
nież środki na zakup nowego sprzętu diagnostyczne-
go. Niestety, nadchodzą czasy i tego doświadcza cała 
bogata Europa, że przyjdzie wybierać albo szpitale, 
szkoły, przedszkola i ich brak lub ograniczenie innych 
inwestycji, ograniczenie usług lub ich drożenie.

Wracając do szkół i przedszkoli w naszej gmi-
nie to obecnie subwencja, która wynosi 13,8 mln zł 
nie pokrywa kompletnie kosztów funkcjonowania 
tych placówek, które obecnie wynoszą 23,4 mln zł. 
To są koszty utrzymania i nie uwzględniają w ogóle 
inwestycji, a więc dopłacamy do szkolnictwa i przed-
szkoli 10 mln zł. Rodzi się pytanie, skąd się znajdą te 
dodatkowe tak wielkie pieniądze gdy budżet gminy 
będzie ograniczony brakiem podatków z likwidacji 
kopalni. A tak patrząc z perspektywy ostatnich lat, 
to na szkolnictwo zawsze, nie tylko nasze, przezna-
czono potężne środki i dotychczas nie budziło to 
zastrzeżeń, bo zawsze traktowano to jako inwestycję 
w przyszłość, w tkankę ludzką, w rozwój młodego 
pokolenia, które powinna przynosić w przyszłości 
gminie same korzyści. Jednak dziś widać, że tak na-
prawdę to nie wygląda w rzeczywistości tak różowo. 
Jedynie co osiągnięto, to rozbudzenie aspiracji ży-
ciowych i zawodowych wśród młodego pokolenia, 
które z dotychczasowym miejscem zamieszkania 
już się nie wiąże. Polska dramatycznie się wyludnia. 
Ludzie młodzi „odpływają” a zostają „starzy”. Wyjazd 
na studia przestaje być wyjazdem na studia, lecz staje 
się emigracją definitywną dla bardzo wielu młodych 
ludzi najpierw do miast, a następnie bardzo często 
za granicę. Ponad połowa osób podejmujących stu-
dia nie podejmuje pracy zgodnej z kwalifikacjami, 
zakładając, że będzie robić co innego. To ogromne 
makroekonomiczne marnotrawstwo. Te osoby uczą 
się w naszych szkołach i kształcą się na koszt państwa 
i nasz, a i później rodzice dokładają. Nie płacą podat-
ku i ubezpieczeń. Pracy, która by zrekompensowała 
nasze społeczne nakłady na szkolnictwo, jak to było 
w przeszłości, bardzo dużo u nas nie świadczy, co nie 
przyczynia się do rozwoju.

 Dodatkowo młodzi preferują kierunki „lajtowe” 
zamiast te, które by im dały prace i były potrzebne 
społecznie. Byle jest papier. Stąd dziś znaleźć infor-
matyka, lekarza, inżyniera czy pielęgniarkę, dobrego 
fachowca graniczy coraz to częściej z cudem. Brak 
fachowców do pracy odczuwa nasz rynek coraz to 

dokuczliwiej, co każe mocno niepokoić się o przy-
szłość naszej gospodarki ale i gminy. Dlatego pono-
szone tak wielkie koszty na szkolnictwo przy obec-
nym systemie i świadomości, które, gdy nie ulegną 
drastycznej przemianie, nie są już żadną dla naszych 
lokalnych społeczności inwestycją. Pozwolono stu-
diować wszystko i to na poziomie, który w przeszło-
ści miały niejednokrotne dobre szkoły zawodowe, 
w dodatku na koszt państwa i nasz. Nie może się to 
dobrze skończyć. Dobrze, że jeszcze obecnie mamy 
pracowników z Ukrainy, bo inaczej byłaby to kom-
pletna zapaść.

Wielkim wyzwaniem jest komunikacja. To dla 
lokalnej społeczności szczególnie młodzieży i ludzi 
starszych istotny element funkcjonowania. Dojazdy 
do szkół, szpitali itd., zaspokojenie choćby w minimal-
ny sposób tych potrzeb, niestety, sprawia wszystkim 
gminom coraz to więcej problemów. Ostatnie zakłó-
cenia w komunikacji i to, co dzieje się z Międzygmin-
nym Związkiem Komunikacyjnym, musi szczególnie 
niepokoić. Należymy do tego związku i nawet na 
obecną chwilę nie mamy możliwości, aby z niego 
wyjść, bo byłoby to zbyt kosztowne i nie rozwiąza-
łoby to problemu. Podjęcie decyzji o likwidacji, a po 
ostatnich wydarzeniach na pewno dojdzie do upa-
dłości liczącego się przewoźnika Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu, oraz problemy 
głównego przewoźnika firmy Warbus pokazują, że na 
polepszenie sytuacji nie ma co liczyć i trzeba szukać 
nowych rozwiązań. Oczywiście one się znajdą, ale 
będą znacznie więcej kosztować. Pójście masowo 
prawie 100% kierowców PKM na zwolnienia lekar-
skie, żądających podwyżek płac i sprawnego taboru 
wymusiło korzystanie z przewoźników zastępczych 
oczywiście za wyższą cenę. Gmina obecnie dopłaca 
do komunikacji na naszym terenie prawie 700 tys. zł. 
Stawka osiągnięta w ostatnim przetargu przez MZK 
poniżej 5 zł za wozokilometr obecnie jest nie do 
utrzymania. Złożone obecnie oferty przewoźników 
kształtują się na poziomie o 50% wyższym niż do-
tychczasowy. Pytanie, kto i z czego dołoży kolejne 
miliony, czy wchodzi w rachubę wzrost cen biletów. 
Nie dziwi fakt, że do władz Zarządu MZK trzeba wręcz 
chętnych łowić i prosić. Niestety, niepopularną i trud-
ną decyzję musi ktoś podjąć. Brak kierowców (skąd 
to znamy z innych dziedzin) nacisk na płace, rosną-
ce wymagania co do taboru, w miarę ekonomicz-
ne rozłożenie kursów autobusów, o ile to możliwe, 
to tematy, które trzeba w najbliższych tygodniach 
rozwiązać. Tylko 100% zapełnienia autobusów, co 
obecnie jest nierealne, mogłoby zapewnić normal-
ne funkcjonowanie komunikacji. Pustki na wielu li-
niach lub przewóz dwóch czy trzech pasażerów będą 
stan zapaści pogłębiać. Ponadto nie jest możliwa 
idealna współpraca między gminami, bo każda ma 
inne parytety i inne wizje transportu oraz różnią się 
możliwościami budżetowymi. Trzeba, niestety, przy 
gwałtownie rosnących kosztach szukać jak najbar-
dziej racjonalnych rozwiązań, aby firmy przewozo-
we mogły normalnie funkcjonować i inwestować, 
a mieszkańcy niekorzystający z samochodu mogli 
dotrzeć do wyznaczonych miejsc.

Omawiając problem śmieci, należy podkreślić, 
że dotychczasowy model – „weź – wytwórz - wyrzuć” 
odchodzi do lamusa. Niestety, bez wprowadzenia 
i wdrożenia nowych zasad gospodarki śmiecio-
wej, i to odgórnie, nowego modelu przez państwo, 
i zmiany naszych upodobań konsumpcyjnych – „nie 
produkuj i nie kupuj zbędnych rzeczy – napraw – 
ponownie wykorzystaj” sytuacja będzie się ciągle 
pogarszać. Śmieci, ich odbiór będą drastycznie dro-
żeć, a globalne problemy zatrucia środowiska będą 
się powiększać. Obecnie drastycznie wzrastają stawki 
za odbiór śmieci w kolejnych nowych przetargach 
w gminach i osiągają często ceny o wiele wyższe niż 
20 zł za śmieci segregowane. U nas w zeszłorocznym 
przetargu uzyskano cenę 13,50 od osoby za śmieci 
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Wizyta gości ze Słowacji w naszej gminie

Inwestycje w gminie

We wtorek, 12 lutego br. gościła w naszej 
gminie oficjalna pięcioosobowa delegacja 
z partnerskiej gminy Zákamenné z nowym sta-
rostą tej gminy panem mgr. Peterem Klimčíkiem 
na czele. Natomiast 15 lutego br. naszą gminę 
wizytowała oficjalna delegacja z partnerskiej 
gminy Novoť ze starostą panem mgr. Rado-
slavem Kozákiem, PhD. 

W ramach tych wizyt pokazaliśmy gościom 
miejsca publiczne we wszystkich sołectwach naszej 
gminy. W trakcie realizowanego programu poby-

Znaczna część inwestycji obecnie realizowa-
nych w gminie dotyczy robót drogowych. Trwają 
prace projektowe dla przebudowy ul. Brylantowej 
w Suszcu. Założono termin realizacji prac projekto-
wych do 30 kwietnia 2019 roku. Prace te wykonuje 
firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” 
mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 
4797,00 zł brutto.

Wyłoniono także wykonawcę robót związanych 
z przebudową ul. Cichej (etap II) na odcinku od po-
sesji nr 1 do posesji nr 3 o długości około 50 mb. 
Zakłada się termin realizacji do 31 maja 2019 roku. 
Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwo-
tę 87 980,78 zł. Wejście w teren przewidywane jest 
w okresie wiosennym. W ramach robót przewiduje 
się wykonanie odwodnienia oraz konstrukcji drogi 
wraz z nawierzchnią z kostki betonowej.

Ponadto końcem lutego (27.02) podpisano 
umowę z firmą DIEGO z Wisły Małej, której przed-
miotem jest wykonanie robót związanych z przebu-
dową skrzyżowania ulic Jesionowej i Ks. Popiełuszki 

segregowane. Patrząc na elementy tej ceny, która 
również zawiera koszty dostawy pojemników na 
śmieci i worków oraz obsługę PSZOK, jest to cena, 
jaką w kolejnym przetargu trudno będzie uzyskać. 
U nas zmiana stawki na 13,50 zł/osobę za odpady 
segregowane będzie obowiązywać od lipca 2019 
roku i powinna się utrzymać do końca 2020. Należy 
podkreślić, że gwałtownie rosną opłaty za składo-
wanie śmieci, jakie muszą ponosić firmy odbierające 
i utylizujące śmieci. Nie bez znaczenia jest również 
wzrost płac, który dotyka firmy, a i rosnące wymogi co 
do odpowiedniej klasy sprzętu. Nowe wymogi ustaw 
również stawiają zdecydowanie większe wymagania 
co do składowania śmieci, a to, niestety, kosztuje. 
Oby to zapobiegło lawinom pożarów śmieci, jakie się 
przez Polskę potoczyły w ostatnim roku, czego my 
również doświadczyliśmy przy pożarze składowiska 
w sąsiedztwie naszej gminie w Żorach. Gmina w tej 
chwili jest w fazie projektowania budowy nowego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który będzie 
się mieścił przy ulicy Piaskowej – naprzeciw cemen-
towni przy kopalni. Na budowę planujemy pozyskać 

tu doszło do spotkań roboczych w Urzędzie Gmi-
ny w Suszcu, Gminnym Ośrodku Kultury, Remizie 
OSP Suszec, Szkole Podstawowej im. J. Korczaka 
i Gminnym Ośrodku Sportu w Suszcu. Owocny był 
też kontakt naszych gości z proboszczem suszeckiej 
parafii ks. Dariuszem Grodoniem.

W ramach spotkań padały deklaracje o konty-
nuacji dotychczasowej współpracy. Nie zabraknie 
tematów, w ramach których będzie kontynuowane 
partnerstwo. 

Nowych starostów w naszych gminach partner-
skich wspomagać będą nowi sekretarze tych gmin:

w Radostowicach. W ramach robót przewidziano 
wykonanie przebudowy jezdni odcinka ul. Ks. Po-
piełuszki o szerokości 5,0 m na odcinku o długo-
ści 38 mb, wykonanie przebudowy jezdni odcinka 
ul. Jesionowej o szerokości 3,20 m na odcinku o dłu-
gości 55 mb oraz wykonanie przebudowy nawierzch-
ni placu zawartego pomiędzy ul. Ks. Popiełuszki i Je-
sionową o powierzchni 522 m2. Firma wykona roboty 
za kwotę 193 233,00 zł w terminie do 27 września 
2019 roku.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla 
zadania „Przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną o długo-
ści około 465 mb”. Prace projektowe wykona firma 
Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. 
Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 4428,00 
zł brutto. Umowę podpisano 11 lutego 2019 roku, 
a termin realizacji przewidziano do 30 lipca 2019 r.

Wybrano także wykonawcę prac projektowych 
dla zadania „Przebudowa ul. Nadrzecznej w Mize-
rowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór 

dofinansowanie zewnętrzne.
Kolejny temat to „smog” i termomodernizacja 

budynków. I tutaj bez własnego zaangażowania 
i własnych środków finansowych mieszkańców nie 
rozwiąże się problemu. Albo będziemy umierać 
z zatrucia, albo z niedogrzania mieszkań. Urucho-
mione dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 
rozwiązanie sprawy na pewno przyspieszy, ale też 
trzeba pamiętać, że to dofinansowanie i jego wyso-
kość zależy od kryterium dochodowego w rodzinie. 
Bez poniesienia wydatków z budżetów domowych 
problemu się nie rozwiąże. Na początku kwietnia od-
będzie się jeszcze jedno spotkanie w GOK-u w Suszcu 
z pracownikami funduszu w celu wyjaśnienia szcze-
gółów dofinansowania po zmianach, jakich dokona-
no w programie. Termin będzie podany do publicznej 
wiadomości.

Omawiając wyrywkowo zadania, które są istot-
ne dla życia naszych wspólnot, drastyczne zadłuża-
nie się gmin, osób fizycznych, należy stwierdzić, że 
czeka nas (co zresztą widać po niepokojach w Euro-
pie) sporo pracy szczególnie na polu świadomości 

- w gminie Novoť pan Bc. Michal Godiš
- w gminie Zákamenné pan Ing. František Gonšor.
Szczególnie ucieszyła nas obecność w składzie 

delegacji z gminy Zákamenné dotychczasowego 
sekretarza tej gminy pana Jozefa Penaka, który 
odszedł na emeryturę. Dziękując Panu Józefowi za 
jego wkład w rozwijanie i kontynuację współpracy 
między naszymi gminami, życzymy mu zdrowia 
i możliwości spełnienia wszystkich zamierzeń i oso-
bistych marzeń. 

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

o długości około 705 mb”. Prace projektowe zreali-
zuje firma Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska ze 
Świnnej za kwotę 5500,00 zł brutto. Umowę podpi-
sano 11 lutego 2019 roku, a termin realizacji przewi-
dziano do 30 lipca 2019 roku.

Znany jest również wykonawca prac projekto-
wych dla zadania „Budowa odcinka bocznego ul. Ba-
raniok w Rudziczce o długości około 160 mb”. Prace 
projektowe wykona Spółka ROADPRO M. Grzegorz, 
M. Ksel z Rybnika za kwotę 4551,00 zł brutto. Umowę 
podpisano 11 lutego 2019 roku, a termin realizacji 
przewidziano do 30 sierpnia 2019 roku.

Oprócz inwestycji drogowych podejmowa-
ne są te o charakterze kubaturowym. Wyłoniono 
wykonawcę dokumentacji projektowej budowy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w nowej lokalizacji, tj. przy ul. Piaskowej w Suszcu. 
Opracowania podjęła się firma „HEKO Sp. z o. o.” z Po-
znania za kwotę 56 334,00 zł brutto. Założono termin 
wykonania dokumentacji do 14 czerwca 2019 roku. 

UG Suszec

i odpowiedzialności mieszkańców za swoje wspólnoty. 
Żadnych spraw nie załatwi za nas żadna magiczna siła, 
niewidzialna ręka. Najgorsze jest to, że przed laty nasi 
ojcowie traktowali przestrzeń wspólną jako swoje. 
A my? Dla wielu obecnie to ziemia niczyja, którą powi-
nien zajmować mityczny ktoś, oczywiście gmina. Ale 
czy na to starczy pieniędzy i kto to ma sfinansować, to 
już nikogo nie interesuje. Bez powrotu do wcześniej-
szych praktyk, bez poczucia, że to bardzo dużo zależy 
od nas, dalsza poprawa życia lokalnych wspólnot bę-
dzie, niestety, narażona na wiele perturbacji. Odcho-
dzenie od przemysłu na Górnym Śląsku jest i będzie 
bolesne dla całego regionu, a to jest nieuniknione. 
Niska jakość środowiska, słabnące tempo rozwoju, 
niekorzystna tendencja demograficzna, zróżnicowa-
nie wewnętrzne to problemy, które dotykają Śląsk, 
naszą gminę, bo nie żyjemy w próżni. Bez znacznego 
wsparcia rządowego, które otrzymały inne regiony, 
rzeczywistość rysuje się jako bardzo trudna. To już 
obecnie widać, gdy obserwujemy rozwój innych re-
gionów w kraju, Śląsk pozostaje w tyle, i to daleko.

Wójt Marian Pawlas
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Wybrano nowych sołtysów i rady sołeckie

Sesja rady gminy

Początkiem lutego w poszczególnych so-
łectwach gminy Suszec odbyły się zebrania 
wiejskie, podczas których dokonano wyboru 
nowych sołtysów na kadencję 2019-2023.

W dwóch sołectwach nie odnotowano zmia-
ny na stanowisku sołtysa. W Kobielicach funkcję 
tę nieprzerwanie od 1994 roku pełni Bronisła-
wa Czernecka. Uzyskała 51 głosów na „tak”, a w 
wyborach uczestniczyły 54 osoby. W skład nowej 
rady sołeckiej weszli: Teresa Sojka, Tadeusz Błąkała, 
Marek Machalica i Marcin Czech. 

W Kryrach zebranie odbyło się 10 lutego w re-
mizo-świetlicy. Sołtysem został Wojciech Brudek 
urzędujący również w poprzedniej kadencji (od 
2015 r.). Poparło go 48 mieszkańców na 60 upraw-
nionych. Głosowano także nad składem nowej rady 
sołeckiej, do której wybrano: Rafała Folka, Marka 
Otrębę, Benedykta Gruszkę oraz Dominika Gruszkę.

W czwartek, 28 lutego odbyła się V sesja Rady 
Gminy Suszec, podczas której obecnych było 15 
radnych. Zanim przystąpiono do podejmowa-
nia uchwał, przewodniczący rady Szymon Sekta 
podziękował sołtysom minionej kadencji za ich 
długoletnią pracę na tym stanowisku. Ustępujący 
sołtysi stwierdzili, że zostawiają swoje sołectwa w do-
brych rękach. Nadszedł też czas na przedstawienie 
trzech nowych sołtysów: Renaty Kozik z Radostowic, 
Dariusza Standury z Mizerowa i Wojciecha Prządki 
z Rudziczki.

Następnie zastępca wójta Czesław Smusz przed-
stawił wnikliwie sytuację w Międzygminnym Związku 
Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju, świadczą-
cym usługi komunikacyjne na terenie naszej gminy. 
W dalszej części sesji przystąpiono do podejmowania 
uchwał. W pierwszej kolejności tradycyjnie głosowa-
no w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok oraz odnośnie do zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na 
lata 2019-2026.

Poprzez podjęcie uchwały zdecydowano 
o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8792 zł 
w formie dotacji celowej ze środków budżetu gmi-
ny dla miasta Bielsko-Biała na działalność Ośrod-
ka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w 2019 roku. W uzasadnieniu tej decyzji można 
przeczytać: „Gminny Program Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2019 rok zapewnia stwo-
rzenie warunków do korzystania z izby wytrzeźwień 
w zakresie wczesnej profilaktyki przeciwalkoholowej”.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 

W czterech sołectwach nastąpiła zmiana. 
W Radostowicach zebranie miało miejsce 4 lute-
go w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Zadania 
po pełniącej obowiązki sołtysa od 1994 roku 
Barbarze Matuli przejęła Renata Kozik, która 
w głosowaniu uzyskała 100% głosów poparcia. 
Członkami rady sołeckiej zostali: Rafał Białas, Joan-
na Krosny, Wojciech Pyrtek oraz Marian Błaszczyk.

W Rudziczce Stanisława Godźka po 20 la-
tach na stanowisku sołtysa zastąpi Wojciech 
Prządka. Nowego sołtysa poparło 70 osób spośród 
79 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 
W wyniku tajnego głosowania zwykłą większością 
głosów skład nowej rady sołeckiej stanowić będą: 
Adam Fizia, Wojciech Kowol, Dariusz Jaszczyk oraz 
Jacek Szymanowski.

W nowej roli sprawdzi się Dariusz Stan-
dura jako sołtys Mizerowa po piastującej to 
stanowisko od 2007 r. Lucynie Budziszak. 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 
Suszec. Tym samym utraciły moc dwie wcześniejsze 
uchwały w tej sprawie pochodzące z listopada 2018 
roku. Jednomyślność panowała także podczas podej-
mowania kolejnych uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, co 
przynosi gminie dochód w postaci czynszu dzier-
żawnego oraz podatku;

- odnośnie do wyrażenia zgody na nabycie pra-
wa użytkowania wieczystego działek gruntowych 
położonych w Suszcu;

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie pra-
wa użytkowania wieczystego działek gruntowych 
położonych w Suszcu;

- dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie rekultywacji niecki 
osiadań cieku Branickiego. 

Poprzez podjęcie uchwały zdecydowano 
o udzieleniu w formie dotacji celowej pomocy 
powiatowi pszczyńskiemu na dofinansowanie za-
kupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiato-
wego w Pszczynie – Zakładu Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu: 
„udzielenie pomocy finansowej (…) pozwoli spełnić 
oczekiwania pacjentów m.in. z terenu gminy Suszec 
w zakresie należytej opieki medycznej oraz umożliwi 
ciągłe rozwijanie i unowocześnianie świadczonych 
usług w tym szpitalu”. Należy podkreślić, że placówka 
wspierana jest ze środków własnych powiatu psz-
czyńskiego oraz pozostałych gmin.

W głosowaniu wzięło udział 48 mieszkańców 
uprawnionych do głosowania, z czego 31 oddało 
głos na „tak”. Do rady sołeckiej wybrano Krzysz-
tofa Świerczka, Edytę Pniok, Wiolettę Strzałę oraz 
Elżbietę Franke.

Podczas zebrania wiejskiego w Suszcu, któ-
re odbyło się 8 lutego, nie wybrano sołtysa tego 
sołectwa. Do tej pory funkcję tę sprawował od 
2003 roku Tadeusz Paszek. Dlatego planowane 
jest kolejne spotkanie podczas którego odbędą 
się wybory.

***
Nowym sołtysom gratujemy i życzymy siły 

oraz wytrwałości w pełnionej przez nich roli! 
Ustępującym ze stanowiska dziękujemy za życz-
liwość, zaangażowanie i długoletnią pracę na 
rzecz mieszkańców poszczególnych sołectw. 

JG

Następnie podjęto uchwałę w sprawie uchwa-
lenia na 2019 rok planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez gminę Suszec. 
Ustalono, że maksymalna kwota dofinasowania wy-
nosić będzie 1000 zł za semestr. Określono 13 specjal-
ności kształcenia w zakresie studiów magisterskich 
i podyplomowych, na które dofinasowanie będzie 
przyznawane. Wśród nich znalazły się: metody Mon-
tessori w pracy z dziećmi przedszkolnymi, psycho-
logia, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe 
i przedsiębiorczość, gimnastyka korekcyjna, edukacja 
dla bezpieczeństwa, technika, wiedza o społeczeń-
stwie, zespół Aspergera, autyzm – terapia i wspoma-
ganie, tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia 
pedagogiczna, geografia, język angielski w  przed-
szkolu. Jak zaznacza dyrektor Gminnego Zespołu 
Usług Wspólnych Zbigniew Łoza, w toku wdrażania 
reformy oświaty i potrzeb z tym związanych plan 
doskonalenia zawodowego nauczycieli może ulec 
zmianie.

W dalszej części zebrania podjęto jeszcze dwie 
uchwały: w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Suszec na lata 2019 – 2023 oraz odnośnie do 
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suszec. 

Kolejna sesja rady gminy odbędzie się 28 
marca. Przypominamy naszym Czytelnikom, że 
obrady można śledzić online pod linkiem poda-
nym na stronie Urzędu Gminy Suszec.

Oprac. JG

Czym żyją sołectwa?
Zebrania wiejskie to czas na podsumo-

wanie wydarzeń minionego roku, tego, co 
udało się zrealizować w poszczególnych so-
łectwach, ale także okazja do snucia planów 
na przyszłość. Większość z organizowanych 
w poszczególnych miejscowościach wydarzeń, 
przedsięwzięć ma swoją długoletnią tradycję. 
Dlatego istnieje ścisły związek pomiędzy im-
prezami organizowanymi w 2018 roku, a tymi 
planowanymi na 2019 rok. W niektórych so-
łectwach w 2018 roku pojawiły się także nowe 
inicjatywy warte uwagi.

W tym zakresie nowością może pochwalić 
się Suszec, w którym po raz pierwszy we wrze-
śniu 2018 roku zorganizowano „Zielno w Suszcu”, 
czyli wydarzenie, podczas którego można było się 
przekonać, jak wykorzystywać dary natury. Oprócz 

tego przygotowano dożynki gminne, dwa jarmarki 
– wielkanocny oraz bożonarodzeniowy, spotka-
nie dla seniorów oraz festyn na osiedlu połączony 
z Turniejem Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa. 

W Rudziczce przygotowano Dzień Seniora, 
czerwcowy festyn rodzinny oraz dożynki sołeckie. 
Podobne imprezy planuje się zorganizować w 2019 
roku. W planie finansowym tego sołectwa uwzględ-
niono także wydatki na turnieje sportowe.

Kryry zakładają, wzorem ubiegłego roku, 
organizację festynu, dożynek oraz spotkania 
opłatkowego dla seniorów. Podobnie sytuacja się 
przedstawia w Mizerowie, w którym planuje się 
przygotowanie festynu rodzinnego oraz dożynek 
sołeckich, jak w minionym 2018 roku. 

W Radostowicach seniorzy spotkali się 
dwukrotnie – w październiku oraz w grudniu. 

Tę tradycję zamierza się utrzymać w 2019 roku. 
W 2018 roku zorganizowano także we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Sportu w Suszcu festyn re-
kreacyjno-sportowy. Podobna impreza jest w pla-
nach na 2019 rok.

Kobielice czeka w 2019 roku ważna uroczy-
stość – jubileusz 150-lecia szkoły. Dlatego w planie 
finansowym sołectwa ujęto tę okoliczność. Trady-
cyjnie przeprowadzony zostanie, jak w 2018 roku, 
Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. Kobielice an-
gażują się również w imprezy sportowe – w 2018 
roku zadecydowano tam o udzieleniu wsparcia 
podczas organizacji wyścigu kolarskiego, a w 2019 
roku planuje się przygotować Dzień Sportu. W Ko-
bielicach nie zapomniano również o seniorach, 
dla których zorganizowane zostanie spotkanie 
opłatkowe.

JG
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O co proszą mieszkańcy?

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny za 2019 rok

Zmiany w sposobie płacenia podatku

Zebrania wiejskie stanowią okazję do tego, 
aby mieszkańcy mogli wystąpić z wnioskami i za-
sygnalizować władzom, co stanowi problem wyma-
gający rozwiązania. Takie wystąpienia pozwalają 
na wskazanie spraw istotnych dla społeczności 
lokalnej.

Kwestie podnoszone przez mieszkańców 
można podzielić na dwie zasadnicze grupy.

Wójt Gminy Suszec informuje, że zbliża się ter-
min płatności I raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego za 2019 r. W związ-
ku z tym przekazuje informacje o wyznaczonych 
terminach i godzinach przyjmowania wpłat u in-
kasentów:

1. Sołectwo Rudziczka – wpłaty przyjmu-
je pan Stanisław Godziek w dniach 12-15 marca 
2019 r. w godzinach 9:00-15:00.

2. Sołectwo Suszec – wpłaty przyjmuje pan 
Tadeusz Paszek w dniach 11-16 marca 2019 r. w go-
dzinach 8:00-13:00 (w budynku GOK-u).

Większość z nas zobowiązana jest do płacenia 
różnego rodzaju rachunków, np. za prąd, wodę, gaz 
czy opłat i podatków lokalnych. Sposób płatności, 
podobnie jak inne obszary naszego życia, przechodzi 
stopniowe zmiany cywilizacyjne i z tym musimy się 
pogodzić. Płatność gotówką w kasie powoli staje 
się przeżytkiem, ponieważ powszechne stały się 
płatności bezgotówkowe, w tym również przelewy 
internetowe i za pomocą urządzeń mobilnych.

Takie zmiany cywilizacyjne dotknęły również 
naszą gminę w zakresie płacenia podatków lokal-
nych. Funkcjonujący do tej pory sposób płacenia 
podatków u inkasenta zostaje powoli wypierany 
przez inne formy płatności. 

Znaczna część spraw zgłaszanych w każdym 
sołectwie dotyczyła robót drogowych, m.in. 
remontów nawierzchni, przebudowy skrzyżowań, 
wykonania oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, budowy sygnalizacji 
świetlnej czy chodników dla pieszych.

Drugą kategorię stanowiły prace budow-
lane dotyczące remontów różnych placówek, 

3. Sołectwo Radostowice – wpłaty przyjmuje 
pani Barbara Matula w dniach 4-15 marca 2019 r.

4. Sołectwo Kobielice – wpłaty przyjmuje 
pani Bronisława Czernecka w dniach 12-15 marca 
2019 r. w godzinach: 7:30-11:30 i 14:30-16:30.

Po n a d to  i n fo r m u j e  s i ę ,  że  w  s o ł e c -
twach Mizerów i Kryry nie będą przyjmowane 
wpłaty podatku w formie inkasa. Mieszkańcy tych 
sołectw mogą uregulować płatności ww. podat-
ków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy 
Suszec w sposób i na zasadach obowiązujących 
przy płaceniu innych rachunków i opłat.

Do zachodzących zmian przygotował się Urząd 
Gminy Suszec, w którym zostały wprowadzone narzę-
dzia informatyczne do realizacji płatności masowych. 
Każdy podatnik otrzymał nakaz płatniczy z nadru-
kowanym kodem kreskowym zawierającym dane 
podatnika i nr rachunku bankowego, na który należy 
dokonać wpłaty. Podczas płacenia należności w pla-
cówkach do tego przygotowanych, jak bank, poczta, 
niektóre sklepy, nie trzeba wypisywać kwitów, tylko 
przekazać nakaz płatniczy do sczytania kodu kre-
skowego i podać kwotę do zapłaty. Taka usługa jest 
nieodpłatna przy wpłacaniu podatku w placówkach 
Banku Spółdzielczego w Żorach, ponieważ w tym 
banku prowadzone są rachunki obsługujące gminę.

rozbudowy parkingów, szkół, budowy nowego 
przedszkola w Suszcu, centrum przesiadkowego, 
mieszkań socjalnych itp.

Jak podkreśla wójt gminy Marian Pawlas, 
wszystkie sprawy zgłaszane przez mieszkańców 
są wnikliwie analizowane, a ich realizacja uzależ-
niona jest od budżetu gminy.

JG

Począwszy od II kwartału 2019 r. we wszyst-
kich sołectwach gminy Suszec nie będzie moż-
liwości płacenia podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w formie inkasa.

 Płatności te będzie można uregulować w spo-
sób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu 
innych rachunków i opłat.

Wójt Gminy Suszec informuje również 
i przypomina mieszkańcom gminy o możliwości 
złożenia u inkasenta deklaracji o przystąpieniu 
do Spółki Wodnej.

UG Suszec

 W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem 
płatnościami podatków u inkasenta i możliwością 
wpłacania rat podatku w inny dogodny sposób inka-
senci kończą swoją działalność po terminie płatności 
pierwszej raty podatku, czyli po 15 marca tego roku. 

W sołectwach Kryry i Mizerów już pierwsza rata 
nie będzie pobierana przez inkasentów, a w pozosta-
łych sołectwach podatek można wpłacać u sołtysów 
poprzedniej kadencji, ponieważ to oni są upoważ-
nieni przez gminę do wykonywania tej czynności. 

Przypominamy również o zbliżającym się 
terminie płatności opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, który mija 24 marca.

UG Suszec
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Nabór do przedszkoli 2019 – w marcu rusza rekrutacja

Egzaminy tuż-tuż

W poniedziałek, 11 marca br. rusza nabór 
dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w gminie Suszec.

 Składanie wniosków będzie trwało do 22 marca 
br., a ogłoszenie kandydatów przyjętych i nieprzy-
jętych nastąpi do 17 kwietnia br. Przeprowadzone 
zostanie jeszcze tzw. postępowanie uzupełniające na 
wolne miejsca w danym przedszkolu, które odbędzie 
się w dniach 3-12 czerwca br. 

Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można 
odebrać bezpośrednio w danym przedszkolu lub 
w zespole szkolno-przedszkolnym albo w szkole pod-
stawowej, która prowadzi oddziały przedszkolne. 
Można też pobrać wnioski wraz z załącznikami 
bezpośrednio ze strony internetowej danej pla-
cówki. W rekrutacji nie muszą brać udziału rodzi-
ce dzieci z terenu gminy, które już uczęszczają do 
przedszkola. Należy jedynie złożyć oświadczenie 
o kontynuowaniu pobytu w przedszkolu na 7 dni 
przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wielkimi krokami zbliża się kwiecień – ważny 
miesiąc dla każdego gimnazjalisty i ósmoklasisty. 
Uczniowie napiszą wtedy egzamin, którego wy-
niki przesądzą o dostaniu się do wybranej szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. 

W pierwszej kolejności swoją wiedzę i umie-
jętności sprawdzą gimnazjaliści. W dniach 10-12 
kwietnia ostatni rocznik wygaszanych gimnazjów 
przystąpi do egzaminów z języka polskiego, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmio-
tów przyrodniczych oraz języka obcego na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z języka 
polskiego i matematyki trwa po 90 minut, z kolei 
na historię i WOS, przedmioty przyrodnicze oraz ję-
zyk obcy przeznaczono po 60 minut. Każda z części 
w danym dniu oddzielona jest przerwą. Informator 
egzaminacyjny określa również typy zadań, których 

W nadchodzącym roku szkolnym 2019/20 nie 
zmieniły się zasady i kryteria naboru dzieci do przed-
szkoli. Kryteria I etapu naboru określa art. 131 ustawy 
Prawo oświatowe, a dla II etapu kryteria zostały określo-
ne uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 
r. Uchwała rady oraz kryteria naboru dostępne są rów-
nież na stronach internetowych danej placówki i GZUW 
Suszec. W dalszym ciągu obowiązuje zasada przyjęcia 
dzieci z terenu gminy, ale jeżeli są wolne miejsca, to 
można przyjąć pozostałe.  

Obecnie gmina dysponuje łącznie ok. 640 miej-
scami w przedszkolach publicznych i 16 miejscami 
w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym im. Jana 
Pawła II w Suszcu. Sytuacja w tym zakresie poprawiła 
się po oddaniu w ubiegłym roku dodatkowych oddzia-
łów – po dwa w Suszcu i w Radostowicach. Ze wstęp-
nych symulacji wynika, iż w Mizerowie i Kryrach będą 
również, jak do tej pory, po 4 oddziały, a w Rudziczce 
i Kobielicach po 3 oddziały. Przedszkole w Suszcu bę-
dzie miało prawdopodobnie 10 oddziałów i łącznie do 
dyspozycji ok. 215 miejsc. Dodatkowe 2 oddziały (dzieci 

należy się spodziewać. Jak można w nim przeczy-
tać, zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, 
przedmiotów przyrodniczych i języka obcego no-
wożytnego na poziomie podstawowym mają for-
mę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka 
polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie 
rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują 
się również zadania otwarte.

W dniach 15-17 kwietnia br. po raz pierwszy 
odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Ten z kolei do-
tyczy takich przedmiotów jak język polski, matema-
tyka oraz język obcy. Na rozwiązanie arkusza z języka 
polski przeznaczono 120 minut, z matematyki – 100 
minut, zaś na egzamin z języka obcego – 90 minut.

Podczas obu egzaminów (gimnazjalnego 
i ósmoklasisty) nie wolno korzystać z kalkulatora 
ani słowników. Zabronione jest wnoszenie na salę 
egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. 

6-letnich) będą funkcjonować, jak w bieżącym roku, 
w suszeckiej szkole.  Taka sytuacja może się powtórzyć 
w latach następnych, aż do czasu wybudowania nowe-
go przedszkola w Suszcu. 

Temat ten jest przedmiotem troski radnych i wójta 
gminy, lecz niekorzystna sytuacja związana z likwidacją 
KWK Krupiński spowalnia ten proces. Trzeba pamiętać, 
iż przy naborze do przedszkoli nie obowiązuje tzw. re-
jonizacja, a rodzic jest zobowiązany we wniosku podać 
przedszkole  pierwszego, drugiego  i trzeciego wyboru, 
co oznacza w rezultacie możliwość wskazania rodzicowi 
innego przedszkola na terenie gminy, jeżeli dysponuje 
ono wolnymi miejscami. Takie uprawnienie daje ustawa 
Prawo oświatowe. 

Jak wynika ze wstępnych symulacji, miejsc 
w przedszkolach gminnych powinno wystarczyć 
dla wszystkich dzieci z terenu gminy, a jeżeli dana 
placówka nadal będzie dysponować wolnymi miej-
scami, wówczas dyrektor może przyjąć dzieci spoza 
terenu gminy.    

GZUW Suszec

Zdający mają przy sobie wyłącznie przybory do 
pisania (obowiązuje pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem) oraz linijkę podczas egzami-
nu z matematyki. Przykładowe arkusze, zadania 
egzaminacyjne można znaleźć w dostępnych in-
formatorach, a wszelkie szczegółowe informacje 
na ten temat dostępne są na stronie internetowej 
www.cke.gov.pl. 

Na wyniki przyjdzie poczekać do czerwca 
br. W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie 
otrzymają zaświadczenie informujące o uzyskanych 
wynikach. Jak podaje Centralna Komisja Egzamina-
cyjna na swojej stronie internetowej, wynik ten jest 
ostateczny i nie może zostać podważony na drodze 
sądowej. 

Naszym uczniom życzymy powodzenia pod-
czas kwietniowych egzaminów!

JG

Uczniowie z Suszca ratują dzieci na świecie!
Szkoła Podstawowa w Suszcu bierze udział 

w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świa-
ta” organizowanej przez UNICEF Polska. 

Uczniowie z naszej placówki przygotowy-
wali szmaciane laleczki będące symbolem po-
mocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym 
dzieciom na świecie.

„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF-u, 
która już po raz piąty jest przeprowadzana w pol-
skich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wspar-
cie programów szczepień ratujących życie dzieci 
w najuboższych krajach świata. Akcję w szkole 
promują Ewa Kobacka, Marzena Maruszczyk, 
Małgorzata Szypuła oraz Anna Woźny. 

W jej ramach uczniowie własnoręcznie projek-
tują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich miała 
nadane imię i przypisany kraj, z którego pocho-
dzi. Po zakończeniu pracy w szkole odbyła się ich 
wystawa. 

Na ten dzień dzieci zaprosiły do szkoły rodzi-
ców. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować 
się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, 
przekazując na ten cel darowiznę. 

Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci 
mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, 
gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak 
gruźlica, odra, tężec czy polio. 

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera 
Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej Woli 
UNICEF-u. 

Uczniowie naszej szkoły zebrali na ten cel 
kwotę 1161 zł.

Celem projektu jest kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości 
na inne kultury. Akcja ta uświadamia również, że 
pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz 
także przyjemne, a dodatkowo pozwala na ze-
branie środków koniecznych do ratowania życia 
najbardziej potrzebujących dzieci.

Ponadto szkoła weźmie udział w ogólnopol-
skim konkursie na najładniejszą laleczkę. Szkolny 
etap wygrały laleczki zaprojektowane i uszyte 
przez Roberta i Kacpra Wloków, Amelię Lazar 
i Magdę Malcharek. 

Zachęcamy do wsparcia „naszej laleczki” 
w konkursie. Od 11 do 15 marca będzie moż-
na oddać głos na laleczkę naszej szkoły. Adres 
witryny internetowej, na której będzie można 
zagłosować, zostanie zamieszczony na szkolnej 
stronie 4 marca br.

Zachęcamy Państwa do wsparcia i oddania 
głosu. Wygraną w konkursie jest koncert Majki 
Jeżowskiej w szkole. Liczymy na Państwa pomoc 
i zaangażowanie!

Ewa Kobacka źr
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Laleczka z akcji UNICEF-u
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Koncert dla Kingi

VIII Wojewódzki Przegląd Kolędowy

W niedzielę, 3 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu odbyła się impreza zatytuło-
wana Gramy dla Kingi. 

Kinga to mieszkanka naszej gminy, która 7 stycznia 
uległa poważnemu wypadkowi w miejscu pracy. W wy-
niku nieszczęśliwego zdarzenia jej lewa ręka została 
zmiażdżona. Rehabilitacja, nowa proteza kosztują około 
300 tysięcy złotych. By uzbierać taką kwotę, stowarzy-
szenie OMNIBUS prowadzi zbiórkę pieniężną. Okazją 
do przekazania środków na leczenie był także nie-
dzielny koncert charytatywny.

Ze względu na dużą liczbę artystów, którzy zgo-
dzili się zagrać dla Kingi, zmieniona została nawet go-
dzina rozpoczęcia koncertu. Na scenie wystąpili Marta 
Malcharek, Fusion Suszec, Afterglow, sPOLISH RADIO, 
DREAM ATLAS oraz kabaret ŁOWCY.B. Koncertom to-
warzyszyła zbiórka pieniężna. Można było wziąć udział 
w warsztatach artystycznych i wykonać własną torbę, 
zakupić coś słodkiego w przygotowanej kawiarence, 
a także przekazać życzenia dla Kingi do specjalnego 
słoika.

Podczas imprezy uzbierano kwotę 9027,26 zł. Na-
szym Czytelnikom przypominamy o możliwości przeka-
zania 1% podatku na rzecz Kingi lub dokonania wpłaty 
indywidulanej poprzez podany obok link.

JG

We wtorek, 29 stycznia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Suszcu odbył się VIII Wojewódzki 
Przegląd Kolędowy. Uczestniczące w nim zespo-
ły zazwyczaj wywodzą się z kółek rolniczych i kół 
gospodyń wiejskich z województwa śląskiego. 
Współorganizatorem imprezy był Wojewódzki 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Katowicach oraz gmina Suszec.

Konferansjerką zajęła się Łucja Krutak, wice-
przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Kato-
wicach. Podczas przeglądu można było usłyszeć 
piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu artystów 
ludowych z 15 miejscowości województwa ślą-
skiego. Na scenie zaprezentowały się takie zespoły 
jak: „Wilkowianki” z Wilkowa, Zespół Śpiewaczy 

„Ciężkowianki” z Jaworzna, Zespół Śpiewaczy 
„Wręczynki” z Wręczycy, Zespół Śpiewaczy 
„Lgoczanki” z Lgoty Górnej, „Kokoszyczanki” 
z Wodzisławia Śląskiego, KGW „Niwczanki” 
z Poręby, „Szczyrbicko Czelodka” ze Szczerbic, 
„Studzieńczanie” ze Studzionki, „Folkowianie” 
z Grzawy, Zespół Regionalny „Pisarzowianki” 
z Pisarzowic, Zespół Śpiewaczy „Mszanianka” 
z Mszany, Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska 
z Konopisk, Zespół „Tęcza” z Zawiercia, „Roz-
śpiewana Tucznawa” z Dąbrowy Górniczej oraz 
„Karolinki” z Jankowic.

Niezmienne podkreśla się, że największa war-
tość tego typu przeglądów zasadza się na ich au-
tentyczności. Regionalne, oryginalne stroje, własne 

aranżacje, a nieraz i kompozycje muzyczne to ele-
menty tradycji, które warto pielęgnować.

Podczas przeglądu nie mogło zabraknąć słod-
kiego poczęstunku przygotowanego przez samych 
artystów – poszczególne zespoły przywiozły ze 
sobą własne wypieki. Gospodarze zadbali z kolei 
o gorący posiłek dla wszystkich zebranych. 

Dziękując za przybycie, organizatorzy wręczyli 
poszczególnym zespołom pamiątkowe dyplomy, ce-
ramiczną figurkę anioła, a także wydany w listopadzie 
ubiegłego roku zbiór pieśni Mariana Cieśli, który dla 
zespołów regionalnych jest szczególnym podarun-
kiem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu 
wspólnie odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. 

Oprac. JG

1% podatku

KRS: 0000237488
Cel szczegółowy:

Kinga Nowak

Wpłaty
indywidualne:

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

Ferie już za nami
„Feriowanie” z GOK-iem

Gminny Ośrodek Kultury przygotował mnó-
stwo atrakcji podczas ferii zimowych, wypeł-
niając czas uczestnikom zajęć różnorodnymi 
i ciekawymi zajęciami. 

W pierwszym tygodniu odbyły się dwa 
bale przebierańców dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym, a ich motywem przewodnim byli 
superbohaterowie znani z filmów i kreskówek. Wśród 
uczestników imprezy można było znaleźć m.in. Su-
permana, Spidermana czy Batmana. Nie zabrakło też 
księżniczek, wróżek, piratów, Psiego Patrolu, kowbo-
jów, strażaków i policjantów, biedronek, pszczółek, 
kotków i piesków. O atrakcje podczas balu zadbała 
Fabryka Dobrych Pomysłów Pozytywka, której pra-
cownicy w strojach superbohaterów zaprosili dzieci 
i ich opiekunów do wspólnej zabawy.

We wtorek, 12 lutego zaproponowano 
dzieciom spotkanie z astronomią przygotowane 
przez firmę Atrohunters.pl zajmującą się popula-
ryzacją astronomii. Po kosmicznych zajęciach na 
uczestników czekał maraton filmowy do samego 
rana, tzw. NOCNIK. Gminny Ośrodek Kultury 
umilił także czas małym artystom, zapraszając ich 

w czwartek, 14 lutego do Małej Akademii Teatral-
nej, podczas której można było stworzyć własną 
maskę teatralną. W piątek, 15 lutego, oprócz wyjaz-
du do kina, przeprowadzono warsztaty ceramiczne, 
a ich uczestnicy mieli okazję ulepić z gliny swój 
wymarzony dom.

W drugim tygodniu ferii zorganizowano 
Półkolonie z Włóczykijem. We wtorek, 19 lutego 
ich uczestnicy pojechali na wycieczkę do Krakowa. 
Tam udali się na spektakl do Teatru Bagatela oraz 
do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 
gdzie wzięli udział w warsztatach tematycznych, 
poznali specjały kuchni japońskiej i uczyli się po-
sługiwać pałeczkami. Zorganizowano także wyjazd 
do Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz w Rybniku, 
gdzie dzieci przekonały się, jakie możliwości dają 
klocki Lego i co można z nich stworzyć. Półkolonie 
z Włóczykijem to także zajęcia stacjonarne organi-
zowane w GOK-u. Wśród nich na uwagę zasługują 
warsztaty artystyczne, podczas których można było 
uszyć worek na swoje skarby.

Ferie z GOK-iem zakończono spektaklem 
dla dzieci „Piracka przygoda” Teatru Lalek Marka 
Żyły, połączonym z pirackimi warsztatami, podczas 
których mali piraci zbudowali statek i wzięli udział 
w morskiej bitwie.

Na narty i nie tylko z Gminnym Ośrodkiem 
Sportu

Gminny Ośrodek Sportu postawił w tym 
roku na miłośników białego szaleństwa. 

Dla dzieci i młodzieży z gminy Suszec zor-
ganizowano trzy wyjazdy na stoki narciarskie. 
Mniej wprawni narciarze w wyznaczonym czasie 
mogli pod okiem instruktorów doskonalić swoje 
umiejętności. 

Pomyślano także o amatorach gier zespo-
łowych. Każdego dnia ferii na hali Gminnego 
Ośrodka Sportu odbywały się zajęcia sportowo-
-rekreacyjne, zawody i turnieje. Można było pograć 
w piłkę nożną, siatkówkę czy rozegrać mecz tenisa 
stołowego. 

Najważniejsze, że ferie w naszej gminie 
przygotowano z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa, co przełożyło 
się na fakt, że podczas ich trwania nie odno-
towano żadnych poważnych wypadków – jak 
dowiedzieliśmy się w Gminnym Zespole Usług 
Wspólnych.

Oprac. JG
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zd
j. 

G
O

K 
Su

sz
ec

Wizyta w Bricks 4 Kidz

zd
j. 

G
O

K 
Su

sz
ec

Warsztaty artystyczne podczas koncertu
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Bal przebierańców
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VIII Wojewódzki Przegląd Kolędowy
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Podczas koncertu Gramy dla Kingi
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VIII Wojewódzki Przegląd Kolędowy
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Koszt: 250 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia, opieka, ubezpieczenie)

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży od 13 do 19 roku życia.
W programie*: zajęcia językowe, warsztaty, gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.

Liczba miejsc ograniczona!

Wakacje
z językiem
angielskim

7-13.07.2019

*program jest oparty o wartości chrześcijańskie i prowadzony przez przedstawicieli różnych chrześcijańskich wyznań

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: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zapisy na portalu

8-12 lipca 2019
godz. 18:00-20:00

Koszt: 50 zł

Uwaga!
Obowiązują zapisy

przez portal Biletyna.pl.

Craig Shriner
& friends

Interakcyjne zajęcia z języka angielskiego z amerykańskimi wolontariuszami
dla wszystkich poziomów zaawansowania opakowane w dużą dawkę zabawy.

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

Zapisy na portalu

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

Bilety dostępne na portalu

10.03.2019, godz. 18:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

cena: 10 zł

Joanny
Smajdor

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

Bilety dostępne na portalu

REŻyseria: Joanna Lorenc
W roli Makbecioka: Sławomir Rosowski

Występują: Monika Bulanda, Mateusz Duraj, Michał Kucz, Dagmara Kupczyk, Joanna Lorenc, Celina Rosowska, Janusz Watoła, Marta Watoła
Pomoc techniczna: Adam Wolski



Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych
oraz oddziałów gimnazjalnych. 

Każdy uczestnik może nadesłać
1 pracę o wymiarach kartki A5. 

Termin dostarczania prac:
upływa 22 marca 2019 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce dostarczania prac:
biuro GOK w Suszcu. 

Rostrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
13 kwietnia 2019 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego.

NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ
KONKURS

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: joanna@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

WIĘCEJ NA STRONIE: www.zespolslask.pl; www.zg.org.pl

XXV Regionalny 
Przegląd Pieśni 

„Śląskie 
Śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza

Eliminacje rejonowe
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu:
26 kwietnia 2018 r., godz. 9:00

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych:
19 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać na adres:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk’” im. Stanisława Hadyny,
ul. Zamkowa 3, 42 – 286 Koszęcin

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

Bilety dostępne na portalu

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

WOJNY DOMOWE

24
marca
godz. 16:00
cena 10 zł
sala widowiskowa
GOK w Suszcureżyseria: Dorota KRAWCZYK

światło: Radek BUJOK
muzyka: Kasia SKIBA i JA, Wojciech „Boogie” BAJER
dźwięk: Sebastian ZAŁĘSKI
obsada: Jagoda NOWAK, Kinga OLEJNICZAK, Dominika ODROZEK, 
Hania PISAREK, Natalia PRZYBYSZ, Oliwia WIĘCŁAW, Kaja SCHMIDT,
Amelia STRĄCZEK, Mikołaj SIMIŃSKI, Weronika MITRENGA, Karina ZAJĄC, 
Marysia JARZĄBEK, Agata BOROWSKA, Wanessa KRAJEWSKA, Julia DYLICH,
Julia TYBOROWSKA, Zuzia JABŁOŃSKA, Karolina GLAESER
scenografię wykonali: Aleksander WILKUS, Andrzej GRZESIK,
Grzegorz ROGULSKI i Dariusz WŁOSZCZYK
kostiumy uszyły: Jadwiga PŁAWNA i Katarzyna REDKA

13 kwietnia 2019 r., godz. 9:00-13:00JARMARK
WIELKANOCNY

plac św. Jana 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. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zapisy wystawców
do 5 kwietnia 2019 r.



PROJEKTANCI

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

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

BabskaPracownia
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!

We wtorki w godzinach 17:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Cena: 30 zł

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

KINO Z KLASĄ

„Billy Elliot”
reż. Stephen Daldry

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

14 marca 2019 r. godz. 18:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

AKTYWNY
SENIOR
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 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

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

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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Kurs komputerowy 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po-

nownie zamierza zorganizować kurs „Podstawy 
obsługi komputera”. 

Zapraszamy dorosłych, a szczególnie emerytów 
i seniorów. Zajęcia (po zorganizowaniu grupy) roz-
poczniemy w kwietniu, a zakończymy w czerwcu. Tak 
jak w ubiegłym roku planujemy prowadzić je w go-
dzinach popołudniowych (17:00-19:00), dwa razy 
w tygodniu. Przypominamy, że zajęcia są nieod-
płatne. 
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Tak wyglądał kurs komputerowy w 2018 roku

Powieść w odcinkach
Naszym Czytelnikom prezentujemy kolejny 

fragment powieści w odcinkach z nadzieją, że 
chętnie odkrywają wraz z bohaterami skrywa-
ne przed światem tajemnice. Zapraszamy do 
lektury!

Konfrontacja

ROZDZIAŁ VIII

Myślałam, że już nie może być dziwniej. 
A jednak. 

Dzień zaczął się w miarę normalnie. Byłam 
jedynie trochę niewyspana. Zeszłam na śniada-
nie, rozmawiałam z rodzicami, aż nagle zbliżyłam 
szklankę do ust i… przypomniałam sobie. 

Z samego szoku i natłoku informacji upuści-
łam szklankę, lecz na szczęście żadne szkło nie 
zahaczyło o moje stopy. Jakie było moje zdziwie-
nie, kiedy uświadomiłam sobie większość rzeczy, 
jakie wydarzyły się wczoraj! Na razie posiadałam 
jedynie kilka części całej układanki: ja kłócąca się 
z Chase’em, brązowowłosy chłopak o niespoty-
kanym imieniu, Samhain wraz z całym wyposa-
żeniem bojowym. Opustoszała klasa, ciemność, 
a tam…

No właśnie, co? Pozostała reszta obrazów 
ciągle pozostawała dla mnie zamazana. Najwi-
doczniej moje wspomnienia stwierdziły, że nie 
nadszedł jeszcze dobry czas, by w pełni mi się 
pokazać. 

Ja sama postanowiłam, że poczekam. Spe-
cjalnie wszystkie swoje myśli skupiłam na nauce, 
byleby nie wracać do tych zdarzeń. No i nie mo-
głam też pozwolić, by moja aktywność na lekcjach 
choć trochę podupadła. Trzeba było utrzymywać 
standardy, nawet jeśli było się dręczonym przez 
mroczne mary i objawy krótkotrwałej amnezji. 
Teraz przynajmniej miałam okazję, by pouczyć 
się lepiej do innych przedmiotów, bo wschodnie 
skrzydło, w którym odbywały się zajęcia z chemii, 
zostało zamknięte, a lekcje z panem Waltersem 
odwołane. Odrobinę mnie to zdziwiło, że nauczy-
ciel nie przyszedł do pracy, skoro za kilka tygodni 
mieliśmy konkurs. 

Przechadzałam się po korytarzu, z nosem 
utkwionym w książce. Zostały mi jeszcze dwie 
lekcje do końca, a na jednej z nich kartkówka, 
więc musiałam się przygotować. Właśnie czyta-
łam długi akapit o wojnie trojańskiej. Wgłębi-
łam się w fragment o tym, jak Achajowie zdobyli 
miasto za pomocą konia trojańskiego, w którym 
ukryli się greccy wojownicy. Oblężenie Troi 
trwało dziesięć lat, a…

Nie doczytałam, ponieważ nagle dobiłam 
do czyjegoś torsu. Książka wypadła mi z dłoni, 
upadając z hukiem na podłogę. Nie schyliłam się 
jednak po nią. Ba, nie umiałam nawet drgnąć 
palcem. Na widok nieznajomego zamarłam.

Przede mną stał dorosły mężczyzna. Mógł 
być w wieku mojego taty, jednak jego młodzień-
czy wygląd mógł świadczyć o czymś innym. Ciem-
ne włosy miał zagarnięte w niedbały kok z tyłu 
głowy. Na łuku brwiowym błyszczał srebrny kol-
czyk, podobnie jak na wardze. Był bardzo bar-
czysty i mocno umięśniony. Jego skórę zdobiły 
najróżniejsze tatuaże, znikające za rękawem ko-
szuli. Jeden z nich przedstawiał ognistą czaszkę, 
a następne były jeszcze straszniejsze. Co mnie 
zdziwiło w tych okolicznościach, mężczyzna po-
godnie się uśmiechał. 

— Zaczytałaś się, co? — zagadnął i sam się-
gnął po książkę. Mimowolnie odsunęłam się 
o krok, bojąc się, że ponownie zderzę się z jego 
barami. Oddał mi podręcznik, a jego palce mu-
snęły moją dłoń. Wzdrygnęłam się. Jego dłonie 
były okropnie szorstkie, tak jakby pół życia spę-
dził na ciężkiej, ręcznej pracy. 

— Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się już 
wcześniej? — zapytał i dopiero na to pytanie spoj-
rzałam mu prosto w oczy. 

— Nie wydaję mi się. A teraz przepraszam, 
śpieszę się — mruknęłam. Próbowałam go wy-
minąć, jednak mężczyzna zagrodził mi drogę. 

— Mogę przynajmniej wiedzieć, jak masz na 
imię? — dopytał. Zmarszczyłam brwi i mimocho-
dem odpowiedziałam.

— Gdy sama będę chciała się przedstawić, 
to wtedy się dowiesz. 

Zanim odeszłam, ostatni raz popatrzałam na 

niego. Pogodny uśmiech zastąpił dziwny smutek 
w jego oczach. Wyglądał na zawiedzionego, a ja, 
choć chciałam już iść, nie zrobiłam ani jednego 
kroku. Zamarłam. Jego ciemne oczy otworzyły 
następną blokadę. Gwałtownie zaczerpnęłam 
powietrza, tak jakbym dopiero co wynurzyła się 
spod wody. Wszystko zaczęło łączyć się w jed-
ną całość. Samhain, chłopak, który nas urato-
wał, dziewczyna-widmo, pragnąca zemsty i pan 
Walters…

O mój Boże. Już wiem, dlaczego odwołano 
zajęcia z chemii! Kolejny raz lawina informacji 
zwaliła mi się na głowę. Uginałam się pod nią, 
usiłowałam się wydostać, jednak ciężar prawdy 
był zbyt wielki, bym zdołała unieść go zupełnie 
sama. Ale ja już nie byłam z tym sama, prawda? 

Nie pożegnałam się z mężczyzną, tylko od 
razu popędziłam w stronę stołówki. Akurat była 
pora lunchu, więc bardzo możliwe, że właśnie 
tam się teraz znajdował. Niektórzy oglądali się za 
mną z uniesionymi brwiami. To właśnie do nich 
najczęściej dobijałam, oczywiście przez przypa-
dek. Prawie że zleciałby mi z głowy szary beret, 
który byłam zmuszona założyć, zamiast mojego 
ukochanego bordowego. Kiedy stanęłam przed 
wejściem na stołówkę, powoli wypuściłam od-
dech. Co mogło przecież pójść nie tak? 

Krążyłam pomiędzy stolikami, aż znalazłam 
tego jednego. Wokół niego zasiadło siedem osób, 
a on był w samym centrum. Każdy z nich coś mó-
wił, śmiał się i robił to na tyle głośno, że można 
było usłyszeć ich jeszcze na parterze. 

Moje spojrzenie zrównało się ze spojrzeniem 
Chase’a. Przyśpieszyłam kroku. Cały czas patrzy-
łam na niego, kompletnie nie zwracając uwagi 
na pozostałe osoby z jego grupy. Gdy wreszcie 
znalazłam się przy jego stoliku, pochyliłam się 
i oznajmiłam:

— Musimy porozmawiać. 

* * *

Zapisy prowadzone są w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Suszcu, a także e-mailowo: gbp@suszec.pl 
i telefonicznie: 32/4488692. 

Zapraszamy również do biblioteki od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.

G. Folek

Podziękowanie w imieniu 
Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudziczce 

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudziczce, a także wszystkich członków naszej 
jednostki, chciałbym serdecznie podziękować za 
dofinansowanie oraz zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego MAN 18.340 TGM 4 x 4 dla 
naszej jednostki. 

Podziękowania kieruję do Wójta Gminy 
Suszec, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Pszczynie, a także do Prezesa WFOŚiGW oraz 
NFOŚiGW w Katowicach. 

Jacek Szymanowski 
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„Kropla mej duszy – odcienie miłości”

I kategoria wiekowa:
dzieci od 10 do 12 lat

I miejsce: Zofia Goraus
Cień

Cień towarzyszy mi cały  
dzień

rano, wieczór i w południe.
Ciągle za mną łazi żmudnie     
krzyczę: Odczep się!
A on spokojnie czai się.
Och ten cień...
Ile razy jedząc zrazy

myślałam bez urazy -    
wynoś się i idź w sień!
A on nic i idzie w cień.
Wtedy myślę 
to klątwa! 
Taka mątwa!
Ale cóż, może pomoże mi

Anioł Stróż    
Rano siadam, grzanki zjadam, a tu obok któż?
Mój Anioł Stróż.
Cień nieboga, 
o la Boga,
o la Boga!

Moja siostra ma też cień,
jestem nim co dzień…

II miejsce: Natalia Herba
Łąka

Tu biedronka, a tam stonka
Wędruje w kierunku słonka

Wszędzie pełno pięknych kwiatków 
Stokrotek, maków i bławatków.
W oddali leśna droga
O! A tam pełznie stonoga

Świerszcz na trawie pieśni gra
A na kocu siedzę... JA

III miejsce: Anna Janosz
Przygoda Pana Groszka

Witaj panie groszku,
znalazłem cię w proszku.

Byłeś bardzo suchy,
i nawet trochę głuchy.

Więc dałem cię na deszczyk,
abyś złapał dreszczyk.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu już po raz 
dziesiąty ogłosił konkurs poetycki, do którego zgło-
siło się 34 artystów słowa z województwa śląskie-
go. Otrzymane prace oceniało wykwalifikowane w 
dziedzinie literatury jury, powołane przez organi-
zatora, w składzie: Aneta Hanak, Maria Kuś oraz 
Adam Radosz. 

Konkurs przeprowadzono w 3 trzech katego-
riach wiekowych, w których laureatami zostali:

I kategoria wiekowa - dzieci w wieku 10-12 
lat (udział wzięło 12 osób)
I miejsce: „Cień” – Zofia Goraus
II miejsce: „Łąka” – Natalia Herba

A gdy już złapałeś,
to się wykąpałeś.

A ja zamiast zrobić ci koronację,
zjadłem cię na kolację.

A po kolacji poszedłem spać,
a ty zacząłeś mi pięknie kołysankę grać.

Rano się obudziłem,
nowy groszek zasadziłem.

A historia ciągle się toczy,
i wygląda, że nigdy się nie skończy.

II kategoria wiekowa:
młodzież od 13 do 15 lat

I miejsce: Klaudia Jankowska
Mój dom

Pukam, wchodzę, obiad na kuchence,
ciepło i czysto. Czego tu chcieć więcej?
Owoce w miseczce pięknie się rumienią,
a na parapecie okna kwiaty się zielenią

Tam stół cztery krzesła i zegarek tyka,
jest też zimny nosek, właśnie mnie dotyka.
Słychać głosy dzieci, które są radosne.
Okno jest otwarte... To już mamy wiosnę?

W salonie miękki dywan, ciasteczka pychotki,
ze ścian zerkają na mnie gigantyczne paprotki
Ciepły prysznic, zapachy i delikatny koc,
codziennie przespana, bezchmurna noc

To mój dom, mój dom wymarzony,
ale tylko z rodziną całkowicie spełniony!

II miejsce: Sylwia Rębisz
Dzięki Tobie było lepiej

Nauczyłaś szeptać gdy nie mogłam mówić.
Pokazałaś jak lubić gdy nie potrafiłam kochać.
Kazałaś iść gdy nie dałam rady biec.

Udowodniłaś, że można się uśmiechać gdy chciałam 
płakać.
Mówiłaś jak oddychać gdy skończy się powietrze.
Powiedziałaś jak uwierzyć nawet gdy nie umiałam 
zrozumieć.

Kochałaś, więc każde jutro było lepsze.
Byłaś, dlatego nie upadłam jeszcze.
A tak by to wyglądało bez Ciebie.

III miejsce: „Przygoda Pana Groszka” – Anna Janosz
Wyróżnienie: „Balonik” – Milena Szkup

II kategoria wiekowa - młodzież w wieku 13-
15 lat (udział wzięło 17 osób)
I miejsce: „Mój dom” – Klaudia Jankowska
II miejsce: „Dzięki Tobie było lepiej” – Sylwia Rębisz
III miejsce: „Myślę...” – Zuzanna Żmudzińska
Wyróżnienie: „Co to jest miłość” – Maja Przybylska

III kategoria wiekowa - młodzież od 16 roku 
życia i dorośli (udział wzięło 5 osób)
I miejsce: „Wstaje nowy dzień” – Beata Grzejdak
II miejsce: „Niby” – Natalia Hanusek

Jeśli nie mogę mówić milczę.
Jeśli nie potrafię kochać nienawidzę.
Jeśli nie daję rady biec zatrzymuję się.
Jeśli nie mogę się uśmiechnąć płaczę.
Jeśli brakuje mi powietrza przestaję oddychać.
Jeśli nie umiem zrozumieć nie uwierzę.

Uczyłaś mnie, więc wszystko stało się jaśniejsze.
Teraz wiem, że jesteśmy niewolnikami własnego 
życia.
Pokazałaś co zrobić aby było lepsze.

III miejsce: Zuzanna Żmudzińska
Myślę...

Dzisiaj, 
kiedy to wpatruję się w Twoje tęczówki 
zastanawiam się
jak ja kiedykolwiek mogłam Cię
kochać.

Teraz,
kiedy tak rozmyślam i rozważam
widzę,
że musiałam być osobą naprawdę
nieinteligentną.

Powiedz,
kto robi krzywdę osobie którą kiedyś
kochał?
Mówiłeś,
że to było uczucie, które nigdy nie
przeminie.

A Ty?
Przez długi czas śmiałeś mi się w 
twarz. 
Zadrwiłeś.
Szydziłeś ze mnie i z mojej pasji,
poezji.
To ona teraz zastępuje mi Ciebie.

Uczucie,
uczucie które tym razem na pewno
nie zaginie.
Będę nieugięta,
będę dążyć do swojego wielkiego celu.
Odniosę sukces.

I nie martw się,
chłopaku, który mówił dobrze, lecz
kłamał tak zawzięcie.
Już nie pozwolę, abyś powtórzył to,
co już raz uczyniłeś.
Poezja sprawia,
że powoli zapominam o Tobie i o tym, 
jaką krzywdę mi wyrządziłeś.

III miejsce: „Myśli o Tobie nie dają mi spać” – Maria 
Błaut
Wyróżnienie: „#1” – Weronika Sekta

Wręczenie nagród odbędzie się 10 marca 
2019 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu podczas koncertu Joanny Smajdor.

GOK Suszec

Poniżej prezentujemy wiersze, którym przyznano 
I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach. Gratulu-
jemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. 

Zachęcamy do lektury oraz do własnej pracy 
twórczej. Poezję może tworzyć każdy.
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III kategoria wiekowa:
od 16 lat oraz dorośli

I miejsce: Beata Grzejdak
Wstaje nowy dzień

Wstaje nowy dzień,
znowu to samo...
Widzę Twoją twarz łzami zalaną.
On Ci to zrobił?
Pytam nieśmiało,
a Ty go tłumaczysz, że Ci się należało.
Wszyscy się pytają, czemu nie odejdziesz,
a Ty sobie wmawiasz, że dobrze będzie.
Miałaś być jego królową,
wzruszył się, gdy składał przysięgę.
Jak za nic miał to słowo
pokazał, gdy złamał Ci rękę.
Potem przeprosił, okazał skruchę,
obiecał poprawę, gdy zobaczył Cię z brzuchem.
Gdy w meczu mu przeszkodziłaś,
rzucał Tobą od ściany do ściany,
Ty sobie tłumaczyłaś,
że jest pijany.
Mnie już także z Tobą nie ma,
gdy kopnął Cię w brzuch zniknęłam ...raz dwa!
Potem w szpitalu razem z Tobą szlochał,
ciągle powtarzał jak bardzo Cię kocha.
Przysięga przed Bogiem katorgą się stała,
Ty biegniesz przerażona i obolała...

Biegniesz po pomoc,
biegniesz po schronienie.
Chcesz spotkać kogoś,
kto da Ci ukojenie
Z pomocą bliskich wracasz do życia,
dziękujesz Bogu, że wyszłaś z ukrycia.
Cierpienie Cię umocniło,
odwagi nabrałaś.
Słońce znów zaświeciło,
A Ty życie zyskałaś.

II miejsce: Natalia Hanusek
Niby

nic dzisiaj ludzi nie dotyczy
bo zapomnieli że czują
a mnie wszystko dotyka
innych dotyka wcale
ślepnę od tych rozmów
co są tylko nibyrozmowami
głuchnę od tych twarzy
co są tylko nibylądem
na trasie ku nibyprawdzie
nie chcę jej znać
bo i tak się staję niemy
jak mi każe niby niby świat
sznuruje mi usta
jak ich błyszczące adidasy
nic już nie powiem
bo już mnie to nie dotyczy

nie dotyka
bo tak łatwiej
żyć na niby
w świetle cichego czatu
bez zmysłów mnie boli
nibywcale 

III miejsce: Maria Błaut
Myśli o Tobie nie dają mi spać

Myśli o Tobie nie dają mi spać
więc nie śpię
Czekam
Kogut zaczął piać

Piękniejszy świat gdy jesteś w zasięgu mego wzroku
Ćwierkają ptaki
Rozkwitają kwiaty
lecz
na długo nie potrafię dotrzymać ci kroku

Starania me marne
więc przestaję się starać
Bo
choć świat taki kolorowy
moje myśli są czarne

A gdy sen zaczyna wchodzić mi na powieki
modlę się do swojego Boga
Odstawiam leki

W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach 
z nowym rokiem ruszyły projekty edukacyjne.

Pierwszy z nich – ogólnopolski projekt „Być jak 
Ignacy” – to wyjątkowy program edukacyjny stworzo-
ny przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 
objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej. Jego celem jest promowanie zdobywania 
wiedzy poprzez doświadczanie oraz popularyzacja 
polskich naukowców i wynalazców. Inicjatywa skie-
rowana jest do nauczycieli i uczniów klas I–III oraz 
IV–VI szkół podstawowych. Dla tych grup wiekowych 
zostały przygotowane dedykowane materiały dydak-
tyczne (za www.bycjakignacy.pl). 

W tym roku od-
bywa się jego trzecia 
edycja pod tytułem „Zo-
stań Bohaterem Nauki”. 
W niej właśnie uczest-
niczą chłopcy z klas 
I-II kryrskiej szkoły.

 Zajęcia charak-
teryzują się dużą dy-
namik ą .  Uczniowie 
oraz ich rodzice chęt-

nie współpracują. Co dzieje się na zajęciach, 
można zobaczyć na fanpage'u koła naukowego 
(www.facebook.com/pg/aleEksperyment). 

Projekty edukacyjne w szkole w Kryrach
Do tej pory poznaliśmy osiągnięcia Jana 

Szczepanika oraz Kazimierza Funka. Na kolejnych 
zajęciach będziemy poznawać wynalazki Henryka 
Magnuskiego oraz Mariana Rejewskiego. W pla-
nach mamy jeszcze wycieczkę, ale na razie nie 
zdradzamy szczegółów. Relacja na pewno pojawi 
się w prasie. 

Drugi projekt ma 
charakter ogólnoświa-
towy. EarthKAM jest 
sponsorowany przez 
NASA, a dzięki niemu 
uczniowie z całego 
świata mogą wykony-
wać zdjęcia powierzch-
ni Ziemi przy pomocy 
aparatu  c yfrowego 
znajdującego się na 

pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
ISS, orbitującej 400 kilometrów nad powierzchnią 
naszej planety z prędkością ponad 28 000 kilome-
trów na godzinę.

Każdego roku odbywa się 3-5 misji Sally Ride 
EarthKAM. Nasza szkoła brała udział w kilku po-
przednich. Obecnie odmłodzony skład (uczniowie 
klasy VI) uczestniczył w 65. misji.

Zdjęcia wyłącznie autorstwa naszego zespołu 
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Uczestnicy zajęć w szkole
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Zdjęcie wykonane przez uczniów - Czad, Afryka

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Suszcu znów działa

Z końcem 2018 roku swoją działalność wzno-
wiło Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu, które po 
niespełna dwóch miesiącach działalności zorgani-
zowało spotkanie integracyjne połączone ze zbliża-
jącym się Dniem Kobiet. Komitet założycielski liczy 
na zaangażowanie i włączenie się w działalność 
suszeckiego koła zainteresowanych pań. 

Gratulujemy inicjatywy!
JG

PODZIĘKOWANIE
Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu dziękuje 

wszystkim za pomoc i zaangażowanie przy organi-
zacji spotkania integracyjnego połączonego z Dniem 
Kobiet, które odbyło się 23 lutego 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu.

 
Trzeba życzliwości i dobroci, żeby pomagać, 

trzeba wielkiego ducha, aby pomagać bezintere-
sownie.

KGW Suszec

knapekp-smoc (nazwa pochodzi od nazwiska na-
uczyciela) można zobaczyć na fanpage'u (www.
facebook.com/pg/aleEksperyment). Wszystkie fo-
tografie można przeglądać i analizować poprzez 
witrynę internetową projektu. 

Poniżej prezentujemy kilka linków, pod któ-
rymi można znaleźć informacje na temat realizo-
wanych projektów:

1) www.zspkryry.edupage.org/news/#456
2) www.bycjakignacy.pl
3) www.earthkam.org
4) www.facebook.com/aleEksperyment
5) www.youtube.com/watch?v=yc1iOku_sYo.
    (KMO / ale Eksperyment).

Piotr Knapek
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„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy 
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczycie-
la Marcina Weidemana. We współczesnym świecie, 
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie 
się nad sensem podejmowanych działań, propo-
nujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę 
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga 
„Duszą pisane”.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

Tesla i zmiana perspektywy

Część z Was pewnie miała okazję wybrać się samo-
chodem na wakacje do słonecznej Chorwacji. Jeśli tak 
było, to, jadąc autostradą, zamiast malowniczą drogą 
biegnącą wybrzeżem, mijaliście w odległości piętnastu 
kilometrów miejscowość Smiljan. Jeśli nawet kraj ten 
nigdy nie był celem Waszych podróży, to posłuchajcie 
dalej, bo żadna z podobnych wypraw nie byłaby moż-
liwa bez człowieka, który się tam urodził w 1856 roku. 
Zupełnie inaczej wyglądałby też cały nasz współczesny 
świat.

 Osoba, o której mowa, to Nikola Tesla, inżynier 
i wynalazca serbskiego pochodzenia. Śmiem twierdzić, 
że gdyby nie on, technologicznie tkwilibyśmy jeszcze 
w XIX wieku. Był on autorem niezliczonej ilości wynalaz-
ków i patentów, które diametralnie zmieniły otaczającą 
nas rzeczywistość. 

Daleki jestem od tego, żeby ten tekst stał się peł-
nym technicznych szczegółów hymnem pochwalnym 
na cześć genialnego naukowca, jednak nie sposób nie 
wspomnieć choćby o kilku z nich, dając Wam obraz 
tego, czego dokonał. 

Co by było, gdyby Tesla się nie urodził? Bez niego, 
a właściwie opatentowanego przez niego alternatora, 
akumulator w Waszym samochodzie szybko by się 
wyładował i żadna wycieczka nie doszłaby do skut-
ku. Nie byłoby wydajnego i mało awaryjnego silnika 
elektrycznego, a ma on szerokie zastosowanie w mo-
toryzacji, elektronarzędziach czy sprzętach gospodar-
stwa domowego, więc zarówno wywiercenie dziury 
w ścianie, jak i pieczenie ciasta wyglądałoby zupełnie 
inaczej. Bez prac nad praktycznym zastosowaniem prą-
du przemiennego nie byłoby przesyłania energii na 
duże odległości i nadal dosłownie tkwilibyśmy w mro-
ku. Musielibyście ruszyć się z wygodnej kanapy, żeby 
zmienić kanał w telewizji, a Wasze dziecko nie dostało-
by pod choinkę zdalnie sterowanego samochodziku, 

ponieważ zdalne sterowanie to jego wynalazek. Nawet 
radio było pomysłem Serba, chociaż przegrał on proces 
sądowy z Guglielmo Marconim dotyczący tego patentu, 
a właśnie Marconi otrzymał w dziedzinie radiotechniki 
Nagrodę Nobla. Nawet promienie X odkrył niezależnie 
od Wilhelma Roentgena – chociaż ten drugi jest z tego 
faktu znany. Wkład Tesli w rozwój współczesnego świata 
jest więc bezsprzeczny.

Jego życie tymczasem nie miało „happy endu”, 
poświęcił się całkowicie swoim badaniom, umierając 
samotnie i kompletnie bez grosza, ale mimo to je-
go historia, a przynajmniej jej część, może nas czegoś 
nauczyć, bo był bez wątpienia wizjonerem, który do 
końca się nie poddawał w dążeniu do swoich celów. 

Patrzeć i widzieć to dwie zupełnie różne sprawy. 
Można patrzeć na to, co nas otacza, zgodnie ze sche-
matami działania, w obrębie których się przeważnie 
poruszamy, albo wyjść poza nie i zobaczyć większy 
wachlarz możliwości. Trzeba do tego jednak sporej 
odwagi, determinacji w opieraniu się przeciwnościom 
i ludziom, z których większość będzie uznawało nas 
za niespełna rozumu, ponieważ nie pasujemy do ich 
poukładanego i przewidywalnego świata. Nie każdy 
z nas jest geniuszem takim jak Tesla i nie każdy może 
zmienić losy świata, ale możemy jednak zmienić wie-
le wokół siebie, nie popadając w rutynę i uznając, że 
na każde zagadnienie można spojrzeć szerzej i z innej 
perspektywy. My często jednak dajemy się wtłoczyć 
w jakieś ramy, gonimy za pieniądzem, skupiamy się na 
posiadaniu i w tym kieracie po jakimś czasie zapomi-
namy tak naprawdę, że można w ogóle inaczej, że są 
inne opcje. Kiedy tracimy punkt odniesienia, bo wszyscy 
wokoło przecież zachowują się i myślą podobnie, wyda-
je się nam, że takie właśnie postępowanie jest słuszne.

 Raz na jakiś czas pojawia się jednak ktoś, kto 
burzy cały znany nam świat, rewolucjonista, który 
swoimi pomysłami i działaniem wykracza poza grani-
ce naszego pojmowania, który pokazuje nam rzeczy 
dla nas niewyobrażalne. Nawet jeśli nie bardzo chce 
nam się wierzyć w to, co głosi, to może jest to kwestia 
naszych wąskich horyzontów, a nie nieprawdziwości 
przekazywanych przez niego sądów? Otwórzmy na-
sze umysły i przyjmijmy, że są rzeczy, o których nie 
śniło się filozofom.

„Pies i tęcza”

Pod presją czasu i obowiązku
Tak świat każe Ci działać i żyć
Wtłoczony w schemat i rutynę
Zaczynasz bardziej mieć niż być

Z czasem poddajesz się prądowi,
który Cię ciągnie utartym szlakiem
Tak łatwiej jest chyba...i wygodniej
Niż coś na przekór zrobić... inaczej

Tłumem malkontentów nasiąkasz
Ich pesymizm jak gąbka chłoniesz,
a wystarczy nieco zmienić kierunek...
Wystarczy wola i dwie chętne dłonie

Tyle jest wokół pięknych rzeczy,
które możesz na zawsze stracić,
więc nie bądź ślepcem jak inni
bądź psem, który tęczę zobaczył...

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Konkurs na kandydata na dyrektora SP w Suszcu
Wójt Gminy Suszec ogłasza konkurs na kan-

dydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Suszcu, ul. Szkolna 
130, 43 – 265 Suszec. Do konkursu może przystą-
pić kandydat, która spełnia wymagania określone 
w § 1, § 2 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w spra-
wie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stano-

wisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1597). 

Szczegółowe informacje o konkursie moż-
na znaleźć na stronie internetowej gminy Suszec 
www.suszec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy w Suszcu oraz Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Suszcu.

Oferty należy składać do 18 marca 2019 r. 
do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy 
Suszec, ul. Lipowa 1. Konkurs przeprowadzi Ko-
misja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Suszec. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu, 
ul. Wyzwolenia 2, tel. 032/212 42 77 w godzinach 
7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

GZUW Suszec
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Orzech włoski Juglans regia

Zaskakujące właściwości orzecha włoskiego
Ukazujący się od września minionego roku 

na łamach naszego miesięcznika cykl poświęco-
ny wykorzystaniu darów natury i ich prozdro-
wotnych właściwościach sprawia, że Czytelnik 
nieraz na nowo odkrywa produkty dotychczas 
przez siebie stosowane w kuchni. Tak może 
być również z orzechem włoskim, który oprócz 
walorów smakowych, ma wiele innych zalet. 
Zapraszamy do lektury artykułu.

 „Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza” 
(J. W. Goethe)

Orzech włoski Juglans regia nazywany jest tak-
że orzechem wołoskim, królewskim i orzechem 
greckim. Nazwa orzech „włoski” wiąże się z legen-
dą o św. Jacku. Zakonnik, przebywając w Rzymie, 
ponoć tak rozsmakował się w owocach tej rośliny, 
że napchał nimi sakwy podróżne i przywiózł je do 
kraju. 

Orzech szybko stał się bardzo popularny 
w średniowiecznej Polsce. Znane są liczne wie-
rzenia z jego wykorzystaniem – dawniej rzucano 
orzechami pod nogi świeżo poślubionej parze, aby 
zapewnić jej liczne potomstwo i zespolenie tak 
silne jak skorupka owocu. Wierzono, że zapewnia 
płodność i szczęśliwe życie. Z wykorzystaniem 
orzecha tworzono farby, odtrutkę na zatrucie 
rtęcią, przygotowywano olej jadalny i gotowano 
zupy. W gospodarstwie był wykorzystywany do 
nacierania skóry bydła w ochronie przed owadami. 
Szybko okazało się, że orzech ma także wiele cen-
nych właściwości leczniczych, które wykorzystuje 
się nadal we współczesnej farmakoterapii. Nieste-
ty, w czasie I wojny światowej wycięto większość 

dziko rosnących drzew Juglans regia, które posłu-
żyły jako surowiec do wyrobu kolb muszkietów.

Surowcami leczniczymi orzecha są liście, 
zielona naowocnia i niedojrzałe owoce zbierane 
w lipcu. Garbniki zawarte w liściach wykazują dzia-
łanie ściągające, przeciwzapalne i bakteriobójcze. 
Z tego względu można sporządzić odwar (20-30 g 

liści orzecha gotujemy przez 20 minut w szklance 
wody) i używać go do przemywania cery trądzi-
kowej, miejsc pokrytych liszajami, do płukania 
jamy ustnej przy zapaleniu dziąseł czy nasiadó-
wek u osób cierpiących na hemoroidy. Proszek 
juglandowy, czyli zmielone bardzo drobno suche 
liście orzecha, używa się do osuszania tłustej cery 
łojotokowej pokrytej trądzikiem młodzieńczym, 
owrzodzeń, ran opryszczkowych i ropni.  

Odwar z orzecha można zastosować także 
do moczenia stóp u osób borykających się z nad-
mierną potliwością i grzybicą, ponieważ działa 
grzybobójczo. Doskonale wzmocni to terapię stan-
dardowymi środkami farmakologicznymi i może 
zapobiegać dalszym epizodom grzybicy. 

Orzech włoski ma właściwości barwiące włosy 
i skórę, więc płukanie odwarem z łupin nada deli-
katny połysk włosom ciemnym i ukryje pierwsze 
siwe włosy. W kosmetyce dodaje się go do balsa-
mów delikatnie brązujących ciało i naturalnych 
peelingów.

Oprócz zastosowań zewnętrznych roślina ta 
może być używana wewnętrznie w postaci napa-
rów, odwarów, nalewek czy miodu juglandowego. 
Wskazania to brak łaknienia, nieżyt żołądka, nie-
strawność, biegunka i robaczyca. Orzech wpływa 
korzystnie na skład mikroflory jelitowej, a wiado-
mo, że stan jelit wpływa na poziom odporności 
i zdrowie całego organizmu. Odwar z orzecha może 
być stosowany przez osoby z cukrzycą, ponieważ 
zmniejsza poziom glukozy we krwi. Dodatkowo 
obniża stężenie lipidów, co korzystnie wpływa na 
układ krążenia.

Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)
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Wypalanie trawy zmorą leśników
Co roku na przełomie marca i kwietnia na 

łamach lokalnej prasy czy też w fachowych 
periodykach takich jak „Trybuna Leśnika” czy 
„Las Polski” niczym bumerang wraca temat 
wypalania traw. W tym właśnie okresie dzięki 
dużemu nasłonecznieniu i stosunkowo wysokim 
temperaturom wysuszona trawa idealnie się do 
tego nadaje. 

W mentalności rolników proces ten ma słu-
żyć użyźnianiu gleby, co według najnowszych 
badań okazuje się mitem. 

W wyniku wypalania traw i nieużytków rol-
nych na obrzeżach dużych miast i wsi ginie cała 
mikrofauna i mikroflora, która ożywia glebę. 
Zniszczeniu ulega również warstwa próchnicy, 
przez co nawet niewielki ogień zaburza procesy 
chemiczne w ziemi, wytwarzając szkodliwe dla 
środowiska związki. Pożary powstałe w wyniku 
wypalania powodują, że giną cenne gatunki ro-
ślin i ziół. Duże zwierzęta leśne takie jak jelenie 
czy dziki niejednokrotnie ulegają zaczadzeniu, 
a małe pożyteczne zwierzątka, do których za-
liczają się gryzonie i płazy, giną bezpowrotnie. 
Co najważniejsze, przy gaszeniu pożarów zda-
rzają się również przypadki utraty życia przez 
strażaków walczących z ogniem, jak chociażby 
podczas „pożaru stulecia” w Kuźni Raciborskiej 
(26.08.1992 r.) 

Na pytanie o statystyki dotyczące pożarów 
odpowiedzi udzieliła mi pani Jadwiga Długajczyk, 
która na co dzień jest specjalistką od spraw zagro-
żeń pożarowych w Nadleśnictwie Kobiór. 

W 2018 r. odnotowano 9 pożarów, z czego 
większość powstała w wyniku wypalania traw 
i podpaleń. Wbrew pozorom to nie rolnicy 
w największym stopniu przyczyniają się do 

wybuchu pożarów, a mieszkańcy udający się na 
wypoczynek poza miasto. Prawdopodobnie z po-
wodu zaniedbań i bezmyślności są sprawcami 
podpaleń. 

Podsumowując, należy mieć na uwadze fakt, 
iż ogień jest siłą nieokiełznaną i destrukcyjną, 
dlatego należy mieć się na baczności i zachować 

wszelkie środki ostrożności zarówno podczas 
porządków na swoich posesjach, jak i w czasie 
weekendowych wypadów na łono natury, aby 
uniknąć przykrych konsekwencji związanych 
z pożarami.

Józef Szołtysek 
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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
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 

Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Joanna Gruszczyńska 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

Wykaz części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w użyczenie na 
czas nieoznaczony. Przedmiotem użyczenia będą 
pomieszczenia położone na parterze segmentu po-
łudniowego budynku zlokalizowanego w Suszcu przy 
ul. Wyzwolenia 2. 

Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń od-
dawanych w użyczenie wynosi 236,75 m2. Przedmiot 
użyczenia wykorzystany będzie w celu prowadzenia 
działalności wychowania szkolnego i przedszkol-
nego. Planowane jest zawarcie umowy użyczenia 
z dotychczasowym użytkownikiem. Bliższe informa-
cje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. 
nr 3 – tel. (032) 4493075 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy 

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem działki gruntowej 
nr 29 położonej w Suszcu, stanowiącej własność 
gminy Suszec, przeznaczonej do dzierżawy w dro-
dze przetargu na czas oznaczony do 3 lat. Działka 
przeznaczona jest do rolniczego użytkowania. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w pok. nr 3 – tel. (032) 4493073 lub na stro-
nie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

UG Suszec

Spotkanie informacyjne dla 
rolników

Urząd Gminy w Suszcu, ŚODR w Częstochowie 
oraz PZDR w Pszczynie zapraszają rolników na spo-
tkanie informacyjne, które odbędzie się 11 marca 
2019 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu. W programie: 

- PROGRAM AZOTANOWY – zmiany w zakresie 
przechowywania i stosowania nawozów naturalnych 
dla gospodarstw rolnych 

- bieżące informacje instytucji współpracujących. 
UG Suszec

Informacja dla 
użytkowników wieczystych 

Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę 
roczną z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów stanowiących własność gminy Suszec należy 
wpłacać bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec 
nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002 w terminie 
do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwa-
nia użytkowania wieczystego. W tytule przelewu 
należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”. 
Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki 
ustawowe. 

Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informa-
cje dotyczące wysokości opłaty w Biurze Gospodar-
ki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami 
w siedzibie Urzędu Gminy Suszec, pokój nr 3 lub 
pod numerem telefonu (032) 4493073. 

UG Suszec
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC
o trzecim publicznym przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie wraz z pomiesz-
czeniem gospodarczym, ogródkiem oraz udzia-
łem w nieruchomości wspólnej.

1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienio-
ne nieruchomości:

a) Nieruchomość zapisana w Księdze Wie-
czystej nr KA1P/00037193/4  prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, stanowiąca lo-
kal mieszkalny nr 6 położony w Mizerowie przy 
ul. Wyzwolenia 241, o powierzchni użytkowej 
wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 
wynoszącą 71,7 m2 wraz z udziałem wynoszącym 
52/1000 w nieruchomości wspólnej zapisanej 
w Księdze Wieczystej nr KA1P/00037093/3, którą 
stanowi grunt – działki nr 946/90 o powierzchni 
0,2055 ha i nr 948/90 o powierzchni 0,0572 ha, 
obręb Mizerów, karta mapy 3 oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali.

 b) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości 
objętej Księgą Wieczystą nr KA1P/00037091/9 sta-
nowiącą działkę nr 945/90 o powierzchni 0,3260 
ha, obręb Mizerów, karta mapy 3.

 c) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości 
objętej Księgą Wieczystą nr KA1P/00037092/6 sta-
nowiącą działkę nr 947/90 o powierzchni 0,3150 
ha, obręb Mizerów, karta mapy 3.

 2. Cena netto łącznie za nieruchomości prze-
znaczone do sprzedaży wynosi: 90 000,00 zł (słow-
nie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 
w tym 76,0% ceny stanowi wartość lokalu miesz-
kalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspól-
nej, 15,6% ceny stanowi wartość nieruchomości 
zabudowanej budynkiem gospodarczym, a 8,4% 
ceny stanowi wartość nieruchomości niezabudo-
wanej. Nieruchomości zabudowane zwolnione są 
z podatku VAT. Nieruchomości niezabudowane 
objęte są podatkiem Vat w wysokości 23%. Do 
części wylicytowanej ceny nieruchomości odpo-
wiadającej procentowo udziałowi nieruchomości 
niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę 
(8,4% wylicytowanej ceny) zostanie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.

 3. Wysokość wadium: 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 4. Przedmiotem przetargu jest lokal miesz-
kalny nr 6 położony w budynku znajdującym się 
w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241 o powierzch-
ni 55,5 m2 . Lokal zlokalizowany jest na drugim pię-
trze budynku, posiada korzystny układ funkcjonal-
ny, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, 
łazienki z WC. Wejście do wszystkich pomieszczeń 
z przedpokoju. Lokal posiada balkon i piwnicę. 
Ponadto przedmiotem przetargu są również udzia-
ły w nieruchomościach przyległych użytkowane 
zgodnie z umownym podziałem mieszkańców jako 
pomieszczenie gospodarcze i ogródek. Przedmio-
towy lokal mieszkalny nie jest zamieszkany.

 5. Działki będące przedmiotem zbycia położo-
ne są na terenie obowiązywania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała 

nr IV/20/2015 Rady Gminy Suszec z 8 stycznia 
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów położonych 
w sołectwie Mizerów. Zgodnie z wyżej wymienio-
nym planem przedmiotowe działki oznaczone są 
symbolem: D3MW – tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.

 6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, 
zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 
28 listopada 2018 roku.

 7. Drugi przetarg ustny nieograniczony, za-
kończony wynikiem negatywnym, odbył się 4 lu-
tego 2019 roku.

 8. Trzeci przetarg odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 
2 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00. 

 9. Wadium należy wpłacić 27 marca 2019 
r. na konto gminy Suszec prowadzone przez 
Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec nr 
58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje 
data wpływu na konto.

 10. Przetarg prowadzony będzie zgod-
nie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

 11. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści 
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Suszec i opublikowane na stronie internetowej 
www.suszec.pl.

 12. Szczegółowe informacje dotyczące 
ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, pok. 
numer 3, tel. (032) 449 30 73.

UG Suszec




