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Sierpień 2019

Pełen mądrości sierpień!

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

Ludowe przysłowia zawierają w sobie wiele mądrości.
Powstawały przez obserwację życia, zjawisk, pór roku. Tworzyły je kolejne pokolenia – na przestrzeni wieków, a prawda
w nich zawarta jest ponadczasowa.
Przysłów o sierpniu znajdziemy bardzo wiele. Na pewno zawarta w nich wiedza i doświadczenie niejednokrotnie
wybrzmiewają jako ostrzeżenie czy wróżba dla tego, kto je
słyszy. Jak kształtował się sierpień w ludowych mądrościach?

„W sierpniu wszelki zbytek nie idzie w pożytek.”
„Czego sierpień nie uwarzy, wrzesień tego nie upiecze.”
„Gdy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.”
„Lekarstwo często nie służy – w sierpniu, jeśliś zdrów
i duży, nie skąp sobie, nie cierp głodu, wypij spory kufel miodu.”
„We Wniebowzięcie Panny Marii słońce jasne, będzie
wino godnie kwaśne.”
„Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami.”
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Dzwony na trwogę biją
Jest lato, kolejne, które nam wręcz dobitnie
uzmysławia, że w przyrodzie dzieje się źle, następuje klęska klimatu. Praktycznie bezśnieżne
zimy i zanik takich pór, jak jesień czy wiosna na
naszym kontynencie, to wyraźne symptomy niepokojących zmian. Czego trzeba się nie tylko bać,
ale zapobiegać skutkom i to niezwłocznie.
Miało być „Oświecenie”, a dochodzimy w każdej dziedzinie do strasznego chaosu, do którego
przyczyniamy się osobiście wszyscy, jakiego świat
w całej historii nie znał. Wiele problemów osiągnęło
apogeum, tylko w czasie ostatnich kilku lat „rozwoju”.
Czy trzeba kolejnego wielkiego cierpienia, wojny,
aby świat się „nawrócił”?
Świat od dawna boryka się z kryzysem wodnym,
a woda to życie. W obecnych czasach nabiera on niestety tragicznego charakteru, nie tylko w świecie, ale
i u nas. Goreje już praktycznie 90% naszego globu,
ubywa gwałtownie wody pitnej, zanikają wody gruntowe, zamierają oceany, a do ludzkości otumanionej
konsumpcjonizmem kompletnie nie docierają te
wielkie nadciągające zagrożenia. Wszyscy udają, że
nic się nie dzieje, nie zdając sobie Sprawy, że klęska
klimatu to koniec ludzkości.
Dostęp do wody pitnej ma obecnie około 6 miliardów osób, przy czym około 2,5 mld cierpi na jej
chronicznym brak. Około 1 mld korzysta z byle czego,
co wodą trudno nazwać. A ludzi na planecie przecież
przybywa. Jest nas około 7 mld, a niedługo będzie
10 mld.
Brak dostępu do czystej wody i związanych z tym
problemami dla organizmu oraz utrzymania zasad
higieny każdego dnia zabija wiele istnień ludzkich .
Wiele umiera z powodu odwodnienia organizmu, na
biegunki, zakażenia itd. Proces ten w dobie „oświeconej cywilizacji” zamiast ulegać poprawie, nie tylko się
pogłębia, ale nabiera charakteru ciągłego i się rozszerza.
Te miliardy, cyfry, gdyby tak przełożyć na konkrety, a więc nie tylko ograniczyć się do dostępu do
wody, ale również do jej dostatku, który decyduje
o jakości życia, wyglądałoby to o wiele gorzej, a wręcz
tragicznie. Gdyby się bliżej przyjrzeć, to ponad połowa ludzkości cierpi na jej niedostatek. Jak poważny to
problem świadczy fakt, że to prawie już 2 miliardom
ludzi brakuje wody, którzy mieszkają w dorzeczach
rzek, gdzie powinno być jej pod dostatkiem. Mniej
wody już w tych rejonach dopływa, niż jest na nią
zapotrzebowanie. U nas wyraźne zmniejszanie się
dopływu wody jest zauważalne już od kilku lat np.
w Zbiorniku Goczałkowickim, a Wisła zaczyna przypominać miejscami zwykły strumyk pokazując swoje
dno. To są fakty. Czego jeszcze potrzeba, jakich doświadczeń, aby wreszcie się obudzić i przejrzeć na
oczy, że dzieje się bardzo źle?

Nakreślając te problemy z wodą to niestety, ale
nasz kraj milowymi krokami zbliża się również do
sytuacji, kiedy woda będzie dobrem luksusowym,
niedostępnym dla większości, jeśli natychmiast nie
podejmiemy radykalnych kroków.
Nie jest to jakieś straszenie czy fantazjowanie,
ale stwierdzenie obecnych faktów, opis dzisiejszej
teraźniejszości, potwierdzony badaniami naukowymi. Nasze rzeki, niestety w coraz to szerszym zakresie, przez dużą część roku pokazują nam od paru
lat swoje dno, by w czasie coraz to częstszych ulew
być przyczyną zniszczeń dramatów na rozległych
obszarach, po czym wody z nich odpływają do morza wnosząc również zagrożenie do tych akwenów
w postaci spłukanych chemikaliów i nawozów z pól.
Czy nabierające na sile powodzie w ostatnich latach,
susze już prawie chroniczne, jakie nawiedzają nasz
kraj i sąsiednie nie dają nam wiele do myślenia? Czy
wreszcie zrozumiemy, co to znaczy zrównoważony rozwój? Bo to, co się obecnie dzieje w świecie
za sprawą ludzką, trudno nazwać jakimkolwiek rozwojem. Cywilizacja zachodu, a i świata, patrząc na
beztroskę, w jaki sposób podchodzi do życia niszcząc
wielowiekową równowagę w przyrodzie, obrała kurs
na wyniszczenie, zagładę. Uważa, bo jak to inaczej
rozumieć „po nas choćby potop”.

Problemy z wodą możemy ograniczyć,
opóźnić, zapobiec nieodwracalnym
skutkom, ale to zależy w dużej części
od nas.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasza tzw.
„zachodnia cywilizacja” w niedalekiej przyszłości nie
będzie istnieć ze względu na kryzys demograficzny,
który obecnie nie jest już możliwy do odwrócenia.
Europę zasiedlają przybysze z innych kontynentów.
Czy to znaczy, że naszym dzieciom, wnukom i mieszkańcom innych kultur, chcemy zostawić piekło? Nieodpowiedzialność, wręcz głupota w działaniu, bo
jak to nazwać wielu narodów, cywilizacji prowadzi
wprost do zagłady.
Ziemia będzie istnieć, ale bez ludzi. Dodatkowo już tak znikome zasoby wody niszczymy
w wyniku nieodpowiedzialnej działalności, odprowadzając nieoczyszczone ścieki do rzek i mórz.
Na potęgę w swojej diecie zwiększamy udział mięsa, na którego produkcję trzeba użyć kilka razy
więcej wody niż na inne produkty o podobnych
właściwościach. Dodatkowo produkcja dużych
ilości mięsa, to wytwarzanie potężnej ilości gazów cieplarnianych ocieplających naszą planetę.

Przemysłowa eksplantacja gleby to potężna ilość
nawozów, które spływają do mórz i oceanów siejąc
tam spustoszenie. Sinice, które opanowują już nie
tylko Bałtyk, ale i inne morza, to dramat dla tych
akwenów i istot tam żyjących ze względu na tworzenie się stref beztlenowych. Tlenu w morzach
i oceanach już tak ubywa ze względu na ocieplenie
klimatu. Robimy raban, że nie możemy używać
kąpieli, a to my jesteśmy przyczyną tej sytuacji. Za
niedługo trucizną otoczymy się całkowicie, bo to
już nie tylko problem słodkiej wody, ale i słonej.
O zaśmieceniu akwenów morskich nie ma co już
wspominać, bo to kolejna tykająca bomba, która niedługo da o sobie znać. Jak beztrosko podchodzimy do wody może świadczyć na przykład
naśnieżanie stoków narciarskich przed sezonem,
gdzie używa się potężne ilości słodkiej, cennej
wody. Ale cóż, chwilowa „przyjemność” musi być
zaspokojona, choćby kosztem przyszłych nieodwracalnych konsekwencji.
Czy nie zastanawiamy się również, że podkłady węgla i innych surowców tworzyły się miliony
lat, a nasza cywilizacja w ciągu niecałych stu lat
potrafiła większość już tych zasobów już „przetrawić”, wręcz „wyrąbać”. Miliony komputerów to
potężne źródło pożeraczy energii. Czy ktoś surfując
po Internecie w ogóle o tym myśli? Na wytworzenie każdego kilowata energii potrzeba nie tylko
surowców, ale również potężnych ilości wody.
A przecież woda to płyn, bez którego człowiek nie
może funkcjonować, bo jego organizm składa się
praktycznie w 80% z wody i ciągle potrzebuje uzupełnienia . Niedługo, bez podjęcia zdecydowanych
działań, nie tylko będziemy umierać z łaknienia, ale
i z braku żywności, prądu itd. Woda jest niezbędna
w rolnictwie. Jest potrzebna do chłodzenia bloków
energetycznych, w procesach technologicznych,
w elektrowniach wodnych itd.
Wodę magazynuje już wiele bogatszych krajów. Dlatego nie dziwmy się, że zaczynają one
odgradzać się murami od tych lekkomyślnych.
Budowanie murów, które się obecnie praktykuje
jest kompletnie idiotyczną diagnozą na współczesne problemy, wręcz wskazuje to na bezradność.
Ostatnio już w niektórych regionach Polski zakazywano pod groźbą kary podlewania ogrodów,
działek itd. Ale czy to jest rozwiązanie problemu?
Wystarczy deszczowy tydzień, aby duży obszar
kraju ogarnęła katastrofalna powódź, a następnie
tydzień, aby wiele rejonów zostało zagrożone nie
mniejszą katastrofą, jaką jest susza. Straty w rolnictwie ciągle corocznie rosną, a na wielu obszarach
następuje wręcz kompletny zanik wegetacji, gleba
ulega erozji, nieodwracalnej degradacji.
Dalsza część tekstu na str. 4

Sesja Rady Gminy
Za nami X sesja Rady Gminy Suszec,
która odbyła się w czwartek, 25 lipca.
Przewodniczący rady Szymon Sekta stwierdził jej zdolność do podejmowania uchwał (13
radnych). Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji, radni w pierwszej kolejności głosowali nad zmianą uchwały budżetowej Gminy
Suszec na rok 2019 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suszec na lata 2019-2026. Jednogłośnie
zagłosowano „za” przyjęciem uchwał.
Podczas sesji, radni wyrazili także zgodę na
sprzedaż działki gruntowej położonej przy ulicy
bocznej do ul. Na Grabówki w Suszcu. Działka ta
stanowi samodzielną działkę przeznaczoną pod
zabudowę. Z wnioskiem o jej zakup wystąpiła
osoba zainteresowana budową domu w tym

miejscu. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie
powołania zespołu do przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników na
kadencję 2019-2023. W skład zespołu weszli:
Roman Szopa, Grzegorz Dera, Wojciech Prządka,
Wojciech Brudek, Dariusz Standura, Bronisława
Czernecka, Renata Kozik.
W trakcie sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli realizacji i rozliczenia zadania
inwestycyjnego - adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby
przedszkola. Skontrolowano dokumentację przetargową, finansową oraz źródła finansowania
tej inwestycji.
Na zakończenie sesji Władze Gminy Suszec

oraz wszyscy zgromadzeni podziękowali Zastępcy Wójta Czesławowi Smuszowi za dotychczasową pracę na rzecz samorządu i lokalnej społeczności. Nie zabrakło kwiatów i symbolicznych
prezentów. – Dziękuję za życzliwość, za zrozumienie. Dziękuję wszystkim radnym, również
poprzedniej kadencji, sołtysom, dyrektorom
szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych,
prezesowi i pracownikom PGK. W poniedziałek
odbieram świadectwo pracy i kieruję się do
ZUS-u po emeryturę – powiedział wzruszony
Czesław Smusz.
Przypomnijmy, że obrady rady gminy można oglądać „na żywo” oraz pod ich zakończeniu w serwisie YouTube – na oficjalnym profilu
Gmina Suszec.
wk
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O rozwijaniu szpitala, inwestycjach i komunikacji

Włodarze zapoznali się z aktualną kondycją Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W placówce systematycznie zwiększa się liczba hospitalizowanych pacjentów
i wykonywanych zabiegów. Od sierpnia do końca 2018
roku hospitalizowanych było 3260 pacjentów, na izbie
przyjęć zaopatrzono 4353 osoby, urodziło się 277 dzieci.
Za pierwsze pięć miesięcy 2019 roku hospitalizowanych
było 3729 pacjentów, udzielono 4913 porad, urodziło
się 277 dzieci. W szpitalu przeprowadzono 257 operacji
chirurgicznych w 2018 roku i 425 w roku 2019. Operacji
ortopedycznych było odpowiednio 236 i 289, natomiast
ginekologicznych – 282 i 298.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie wśród
największych zagrożeń wymieniał niedostatek personelu, niedofinansowanie z NFZ, zużytą infrastrukturę oraz
braki sprzętowe. – Jest mowa o 150 do 200 szpitalach
przeznaczonych do zamknięcia i mówi się o tym, że
połowa z nich będzie zamykana na Górnym Śląsku. Okoliczne szpitale mają gigantyczne zadłużenie. Wierzę,

że nasz szpital, niezadłużony i wspierany przez samorządy będzie miał szansę przetrwania – mówił dr Marcin
Leśniewski i zaproponował, by od przyszłego roku szpital prowadziła szpitalna spółka samorządowa z udziałem powiatu pszczyńskiego oraz okolicznych gmin.
Obecnie 100% właścicielem Centrum Przedsiębiorczości, spółki prowadzącej szpital, jest powiat pszczyński.

źródło: Powiat Pszczyński

Włodarze gmin i powiatu pszczyńskiego podczas konwentu rozmawiali o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie, wspólnych
inwestycjach na drogach powiatowych oraz komunikacji publicznej. 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbył się Konwent Starosty,
Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego.

Konwent odbył się 27 czerwca

- Pozostaje pospolite ruszenie i próba stworzenia czegoś, co będzie absolutnym nowatorstwem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce, czegoś, co zasadza
się na niezwykłej odpowiedzialności za mieszkańców.

Samorządy dopłacają do subwencji oświatowej 10-20%
wartości swoich budżetów. Dopłata 1-2% budżetu do
niewystarczającej subwencji NFZ-u pozwoliłaby nam
nie tylko zachować szpital, ale również go rozwijać i tym
samym zabezpieczyć 110 tys. mieszkańców powiatu –
mówił dyrektor Leśniewski.
O przemyślenie propozycji apelowała Barbara
Bandoła, starosta pszczyński. – Jest nowe otwarcie,
szpital dostał nowego ducha. Działania podejmowane
przez powiat i gminy w celu spełniania oczekiwań i potrzeb mieszkańców przynoszą najlepsze efekty, kiedy
realizowane są wspólnie i solidarnie. Jeżeli połączymy
siły, możemy mieć w powiecie pszczyńskim nowoczesny szpital – powiedziała.
Włodarze zgodnie podkreślili, że potrzebna jest
szeroka dyskusja w tym temacie, dlatego ustalili, że
po wakacjach odbędzie się debata na temat szpitala
z udziałem radnych wszystkich gmin w powiecie.
Podczas konwentu rozmawiano także o wspólnych
inwestycjach na drogach powiatowych. Włodarze ustalili wstępny plan remontów. Plany zależne są jednak od
pozyskania dofinansowania na ten cel.
Samorządowcy dyskutowali o możliwościach
uruchomienia wspólnych linii komunikacji publicznej. W najbliższych tygodniach wypracowane zostaną
możliwe rozwiązania.
wk; źródło: Powiat Pszczyński

Przyjmowanie wniosków na dopłaty do paliwa rolniczego
Producentów rolnych informuje się, że w miesiącu sierpniu 2019 r. można składać w Urzędzie
Gminy Suszec (sekretariat) wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, w roku 2019
zwiększony został limit zwrotu podatku akcyzowego do 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą
również ubiegać się o dopłaty do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła, będącego w ich posiadaniu w poprzednim roku, po którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.

Rolnik składając wniosek, musi dołączyć:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku (w przypadku ubiegania się przez
producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

Uwaga: rolnicy, którzy przedłożyli w/w dokument w pierwszym terminie, są zwolnieni
z tego obowiązku przy składaniu wniosku
o zwrot podatku akcyzowego w drugim
terminie.
Wnioski można otrzymać w urzędzie gminy (Referat OŚR – pokój nr 6). Przed złożeniem
wniosku, należy uzgodnić powierzchnię użytków
rolnych w referacie podatkowym.
Z uwagi na to, że 31 sierpnia br. przypada w sobotę, wnioski można składać do dnia
30 sierpnia br. (piątek) lub wysłać pocztą do
dnia 31.08.2019 r.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UG Suszec

Ostrzeżenie dla rolników i hodowców związane z upałem
W związku z występującymi podczas wakacji
wysokimi temperaturami powietrza, które mogą
również wpływać na dobrostan zwierząt, Pracownicy
Inspekcji Weterynaryjnej przypominają o istotnych
zasadach, których powinni przestrzegać rolnicy.
Hodowcy zwierząt hodowlanych powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej
ilości wody pitnej dla zwierząt, a także wystarczającej
wentylacji i ochłodzenia (np. poprzez zapewnienie zacienienia w formie wiaty lub naturalnego w postaci
drzew). Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu zwierząt.
W stajniach, halach i innych budynkach gospodarskich, w których temperatura może wzrosnąć bardzo wysoko, należy zapewnić wentylację oraz alternatywne źródła
energii. Plan awaryjny hodowcy wskazuje okres, w którym
dobrostan zwierząt może być utrzymany w przypadku
awarii sztucznego systemu wentylacji. Obowiązek ten
dotyczy wszystkich gospodarstw, w których wentylacja zależy od systemu sztucznej wentylacji. W przypadku awarii
zasilania w miejscu zakwaterowania rolnik musi zapewnić
działanie alternatywnych źródeł energii.
W dużych fermach świń i oborach zaleca się chłodzenie zwierząt pod prysznicem w przypadku ekstremalnych temperatur. Zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza
bydło i owce w naszym kraju, ale także konie, muszą być

w stanie ukryć się w cieniu przed słońcem. Potrzebują
również odpowiedniego źródła pokarmu. Dla lepszego
zrozumienia ilość wody, jakiej wymaga zwierzę gospodarskie dziennie: dorosłe świnie – 25 l; dorosłe owce
– 20 l; dorosłe bydło – 40 l i krowy mleczne – 100-180 l.
Hodowcy powinni monitorować prognozy pogody,
a także przewidywać problemy, które mogą spowodować nagłe zmiany temperatury. Wiele przypadków
śmiertelności drobiu w halach hodowlanych może wynikać z braku odpowiedniego serwisowania i nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych.
Osoby podróżujące z psami, kotami lub innymi
zwierzętami towarzyszącymi nie powinny zapominać
o wystarczającej ilości wody. Szczególnie na długich trasach kierowcy powinni regularnie się zatrzymywać i pozwolić zwierzętom biegać i pić. Zwierzęta muszą mieć
zapewniony cień, a w przypadku wysokiej temperatury,
chłodzenie najlepiej wilgotną szmatką. Nie zaleca się
polewania zwierzęcia wodą. Nagłe ochłodzenie może
przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.
W upalne dni hodowcy nigdy nie powinni zostawiać
zwierzęcia w samochodzie, temperatura może osiągnąć
50° C w ciągu kilku minut, co może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu zwierzęcia. Jeśli zwierzę przegrzeje się, konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przez ochłodzenie
letnią wodą, umieszczenie zwierzęcia w cieniu, zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w wodę i zwrócenie się

o pomoc do lekarza weterynarii. W przypadku codziennych spacerów psów najlepszy czas jest zalecany rano
i wieczorem, gdy temperatury są do zniesienia.
Podobne zasady dotyczą transportu zwierząt gospodarskich. W upalne dni zaleca się planowanie podróży do wczesnych godzin porannych lub wieczornych.
W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie
zgodności z wymogami prawodawstwa (rozporządzenie
WE 1/2005), w szczególności temperatura transportu,
długość transportu, zapewnienie karmienia i pojenia.
wk

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec
przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na
czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się
działki położone w Suszcu, przeznaczone pod ogrody
lub do rolniczego użytkowania.
Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 3 – tel. (032) 4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec
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Dalsza część tekstu ze str. 2
W tak ważnej dziedzinie nie wolno dyskutować,
a my ciągle jesteśmy na takim etapie. W wielkiej
skali zagrożenia muszą być podjęte natychmiastowe, efektywne działania w kierunku gromadzenia
wody, oczyszczania wszystkich ścieków, rozwoju
małej i wielkiej retencji, używania wody w procesach produkcyjnych, w obiegach zamkniętych itd.
Tutaj bez zaangażowania całego społeczeństwa nic
się nie poprawi. Jak tu jednak mówić o tak wielkich
przedsięwzięciach, skoro w każdej praktycznie gminie (są tylko nieliczne, gdzie się to udaje) nie da się
założyć podstawowej organizacji, która czuwałaby
nad lokalną gospodarką wodną „Spółki Wodnej”. Odtworzenie prawidłowej gospodarki wodnej po znisz-
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czeniu ekosystemu, do którego doprowadziła nasza
cywilizacja musi i będzie sporo kosztować i potrwa
kilka lat. Musimy jedno wybrać, śmierć przyszłych pokoleń, a może i jeszcze naszego w żarze, spiekocie lub
używanie życia, doświadczanie komfortu i to krótko
przez naszą nieodpowiedzialną, obecną cywilizację.
Z czasem życie stanie się nie do zniesienia . Nie
łudźmy się, że gdzieś wyjedziemy, bo świat się zagęszcza, a wzrost populacji w innych krajach i zmniejszanie w naszych to uniemożliwi. Zresztą wszędzie
będzie podobnie. Deficyt wody pitnej i wszelkiej
innej będzie się pogłębiał, bo odbudowa przyrody
to długi okres czasu.
Problemy z wodą możemy ograniczyć, opóźnić,
zapobiec nieodwracalnym skutkom, ale to zależy

w dużej części od nas. Bez wody kolejne pokolenia
nie mają szans na przeżycie. Gdy słyszy się zewsząd
wołanie o „dobru dzieci”, to przeraża fałsz i hipokryzja.
Jakie dobro my im szykujemy? Niszczymy wszystko,
co się da. Hołdujemy krótkotrwałemu komfortowi,
przyjemnościom, co obecnie stało się opętaniem,
a odrzucamy to, co jest perspektywiczne, wartościowe. Pamiętajmy, że żadne technologie nie zastąpią
umiaru i oszczędności. Wprawdzie ciężka praca
fizyczna zanikła, ale stało się to kosztem wręcz rabunku, korzystania z ograniczonych zasobów ziemi.
Przyrody nie da się okraść. Deficyt wody, jej zanieczyszczenie to praktycznie najpoważniejszy problem
dzisiejszego świata. Czas trwogi nastał.
Wójt Marian Pawlas

Nie daj się oszukać kupując w Internecie
Zaniżone ceny oferowanych towarów, fikcyjne opinie klientów czy żądanie przedpłaty – internetowi oszuści chwytają się różnych sposobów,
żeby wyłudzić od nas pieniądze. Zdarza się, że
zamiast zamówionego towaru otrzymujemy bezwartościowe przedmioty, bądź przesyłka w ogóle
nie dociera. Do pszczyńskiej komendy docierają
za to kolejni pokrzywdzeni. Ostatnio, po zawarciu
umowy dotyczącej transportu na odbywający się
Kostrzynie festiwal, pokrzywdzona straciła 160 zł,
a inna kobieta – młoda mama z Woli – nie otrzymała wózka dziecięcego, za który zapłaciła 500 zł.

poczcie lub on-line), sprawdźmy kod pocztowy
i numer kierunkowy czy zgadzają się z miejscem
zamieszkania sprzedawcy.
6. Zrezygnujmy z aukcji, w których nie ma możliwości odbioru osobistego. Nawet, gdy mieszkamy daleko, zapytajmy czy można po towar zgłosić się osobiście.

Kilka cennych wskazówek dla kupujących
w Internecie:
1. Bardzo tanie = bardzo podejrzane.
2. Zwróćmy uwagę na ilość komentarzy.
3. Sprawdźmy w karcie sprzedawcy komentarze (pozytywne, neutralne, negatywne), ale także od
kiedy osoba jest użytkownikiem serwisu i co sprzedawała/sprzedaje.
4. Czytajmy dokładnie wszystko, co jest na aukcji
napisane, jeżeli czegoś brak – pytajmy przez telefon
lub mailem.
5. Poprośmy o numer telefonu stacjonarnego,
poszukajmy jaki numer widnieje pod nazwiskiem
sprzedawcy w książce telefonicznej (dostęp na

źródło: Pixabay

Pszczyńscy policjanci kilka razy w miesiącu przyjmują zgłoszenia dotyczące oszustw internetowych.
Zakupy w Internecie to wygodna forma kupowania
i sprzedawania przeróżnych rzeczy, ale jak wszędzie,
należy być ostrożnym, aby nie dać się oszukać.

7. Potwierdzajmy wygranie licytacji, ale z wpłatą
pieniędzy poczekajmy kilka dni, żeby upewnić się czy
wszystko jest w porządku. Opóźni to czas dostawy,
ale w przypadku gdy konto zostało przejęte przez
osobę podszywającą się, zmniejszamy ryzyko. W ciągu tych kilku dni prawdziwy właściciel zorientuje się
i powiadomi portal aukcyjny, a oni nas.
8. W przypadku cennych przesyłek wybierajmy list/paczkę z zadeklarowaną wartością. Ustalmy ze sprzedawcą, kto zapłaci za tę usługę. Wiele
firm, np. kurierskich, oferuje ubezpieczenie bez

dodatkowych opłat. Omówmy też sposób zapakowania towaru. Im lepiej zapakowany przedmiot, tym
mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru.
9. Gromadźmy całą korespondencję. Nie zajmuje
wiele miejsca, a jest bezcennym dowodem kontaktów ze sprzedającym.
10. Pamiętajmy, że strony mają 7 dni na nawiązanie kontaktu i finalizację sprzedaży. Wielu sprzedawców prowadzi równocześnie wiele transakcji.
Bądźmy wyrozumiali, jeśli sprzedawca nie kontaktuje
się z nami natychmiast.
11. Jeśli towar nie dotarł, nie panikujmy. Przesyłka mogła zaginąć z różnych powodów. Skontaktujmy
się ze sprzedawcą, który powinien iść na pocztę i wyjaśnić sytuację. Poprośmy go o numer nadania, datę
wysłania, adres urzędu pocztowego i odwiedźmy
własny oddział pocztowy.
Co zrobić, jak już staniemy się ofiarą cyberprzestępcy? Postępowanie osoby pokrzywdzonej.
Osoba, która stała się ofiarą oszustwa internetowego (cyberprzestępstwa) ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w jednostce
Policji lub w prokuraturze, najlepiej najbliższej dla
miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym w danym
momencie się znajduje. Ze względu na możliwość
utraty lub zniszczenia danych informatycznych zawiadomienie o popełnieniu tego typu przestępstwa,
należy złożyć możliwie w jak najkrótszym czasie od
momentu jego ujawnienia. Zwiększa to szanse organów ścigania na zabezpieczenie kompletnego
materiału dowodowego i ustalenie sprawcy.
wk; źródło: KPP Pszczyna

Tr wa w y wóz odpadów chemicznych,
nielegalnie składowanych na terenie jednej
z posesji przy ul. Sosnowej w Żorach. Do końca
lipca specjalistyczna firma wywiozła już ponad 100 ton odpadów do firm zajmujących się
ich utylizacją.
Najpierw w maju, a następnie w czerwcu
i lipcu kolejne tony nielegalnych odpadów opuściły posesję przy ul. Sosnowej w Żorach-Kleszczowie.
Transporty trafiły do spalarni w Dąbrowie
Górniczej, a także do Zakładu Robót Sanitarnych

„Sanator – bis” Sp. z o.o. w Zgierzu, Fcc Eko
Radomsko i Craft Chemicals Poświętne.
Wywozem zajmuje się specjalistyczna firma
PARDI Sp. z o.o. Przy okazji załadunku firma przewozowa porządkuje teren w taki sposób, aby
odpady nie znajdowały się już w pobliżu innych
prywatnych posesji.
Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta
w Żorach, wywóz odpadów odbywa się na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, na której
znajdują się te odpady. Gmina Żory nie ponosi
z tego tytułu żadnych kosztów.
wk; źródło: UM Żory

źródło: UM Żory

Kolejne wywozy nielegalnych odpadów

Wywóz odpadów z ul. Sosnowej

Poszukiwani świadkowie zdarzenia
Odjechał w kierunku Żor, wcześniej jednak
uczestniczył w zdarzeniu, w którym ucierpiał
40-letni rowerzysta.
Kierowca audi A4 zaparkował przy sklepie
znajdującym się przy ul. Pszczyńskiej w Rudziczce.

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach 40-latek
wpadł pod jego samochód. Wiadomo natomiast,
że rowerzysta miał w swoim organizmie prawie
3 promile alkoholu.
Osoby, które widziały to zdarzenie proszone
są o kontakt z policjantami pszczyńskiej jednostki

policji. Doszło do niego 10 lipca br. około godz.
22:00. W tej sprawie można dzwonić do sekretariatu wydziału kryminalnego wybierając numer telefonu 32 4493280 lub kontaktować się mailowo:
kryminalny@pszczyna.ka.policja.gov.pl.
wk; źródło: KPP Pszczyna
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Zostawili psa przy fontannie i odjechali

Zdarzenie miało miejsce 25 maja br. w pobliżu fontanny znajdującej się przy ul. Św. Jana w Suszcu. Mieszkająca
nieopodal kobieta widziała, jak para – kobieta i mężczyzna
– wysiadła z samochodu, przez krótką chwilę spacerowała
z huskim, a następnie, już bez psa, wsiadła do swojej mazdy i odjechała. Zgłaszająca postanowiła zaopiekować się
zwierzęciem. W przypadku, gdyby do poniedziałku nie
zgłosili się po czworonoga jego właściciele, planowała
zgłosić ten fakt w urzędzie. Niestety, nie zdążyła, ponieważ

pies uciekł. O wszystkim poinformowała więc miejscowych
policjantów.
- Do dzisiaj nie wpłynęła do pszczyńskiej jednostki
żadna informacja na temat tego psa, jego odnalezienia lub
związanego z nim incydentu. Nie zgłosili się także po niego
jego właściciele. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt – informuje asp. sztab. Karolina Błaszczyk, rzecznik
prasowy KPP w Pszczynie. – Prosimy więc wszystkie osoby,
mogące pomóc, o kontakt. Każda informacja na temat
aktualnego pobytu haskiego lub jego właścicieli, może
okazać się kluczowa dla sprawy – dodaje.
Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego
zdarzenia, psa lub ich właścicieli proszone są o kontakt
z sierż. szt. Moniką Szromczyk. Można dzwonić wybierając
numer tel. 32 4493278 lub wysyłać wiadomości drogą

mailową: monika.szromczyk@pszczyna.ka.policja.gov.pl.
wk

źródło: KPP Pszczyna

Policjanci z pszczyńskiej komórki ds. zwalczania
przestępczości gospodarczej apelują o pomoc w ustaleniu okoliczności związanych z porzuceniem psa rasy
Husky. Z tego, co ustalili mundurowi wynika, że poruszający się srebrną mazdą 6 kobieta i mężczyzna
pozostawili bez opieki psa i odjechali.

Porzucony pies

„Zaopiekował się” cudzym piwem i papierosami
Ponad 100 butelek piwa i 4 paczki papierosów
stały się łupem 43-latka, którego 17 lipca br. zatrzymali pszczyńscy kryminalni. Mężczyźnie zarzuca się
włamanie do niezamieszkałego domu w Kobielicach
i kradzież 4 transporterów z alkoholem oraz tytoniu.
Podejrzany przyznał się do popełnienia kradzieży
z włamaniem. Tłumaczył, że nie planował tego, miał
jedynie zaopiekować się posesją do czasu przyjazdu
właścicieli.
Zawiadomienie o włamaniu do niezamieszkałego

domu w Kobielicach dotyczyło okresu pomiędzy 11
a 16 lipca tego roku. Właściciel posesji zorientował
się, że pod jego nieobecność ktoś nieproszony gościł
w jego domu. Sprawca, jak podkreślał pokrzywdzony,
musiał dostać się do środka wyłamując zabezpieczenia w oknie piwnicznym i drzwiach prowadzących
na parter. Dodatkowo, zniszczył zamontowany na
budynku alarm i pozostawił po sobie nieporządek
w zlewie kuchennym.
Niechcianego„gościa”ustalili i zatrzymali pszczyńscy
kryminalni. Typowania okazały się słuszne, a sam podej-

rzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyraził żal
i szczerze dodał, że cały alkohol już wypił i butelki sprzedał
w pobliskich sklepach. Niestety, nie posiadał również uzyskanych w ten sposób pieniędzy, ponieważ zdążył wydać
je na alkohol, który też już wypił.
W chwili zatrzymania 43-latek miał w swoim organizmie około pół promila alkoholu. W trakcie przesłuchania
podkreślał, że dokładniejsze wyjaśnienia złoży w sądzie.
Za kradzież z włamaniem mężczyźnie grozi nawet
10-letni pobyt w więzieniu.
wk; źródło: KPP Pszczyna

Ochrona danych osobowych na wakacjach
Mamy dla Was kilka cennych rad, dotyczących
ochrony danych osobowych. Co zrobić, kiedy zgubimy
dowód osobisty oraz jak zachować się, kiedy ktoś chce
zatrzymać nasz dokument tożsamości jako zastaw
za wypożyczany sprzęt?

ochoty, jest niedozwolone i możemy przeciw takim
praktykom protestować.
Pamiętaj, że na wykorzystywanie danych w celu
zawarcia lub wykonania umowy zgoda w ogóle nie
jest potrzebna.

Co jeśli utracimy dokument tożsamości?
Gdy dojdzie do kradzieży lub zgubienia dokumentu potwierdzającego tożsamość, warto niezwłocznie
zastrzec go w ogólnopolskiej bazie Dokumenty Zastrzeżone (szczegółowe informacje na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl. W tym elektronicznym systemie
wymiany informacji uczestniczą wszystkie banki w Polsce
oraz szereg innych firm i instytucji. Ogranicza to możliwość
późniejszego wykorzystania tych dokumentów do celów
przestępczych, popełnianych w imieniu i na szkodę osoby,
która je utraciła.
Pamiętajmy, że utracony dokument tożsamości może
zostać wykorzystany w celu wyłudzenia pożyczki lub kredytu, ale także do wynajmowania pokoi hotelowych bez
uiszczania opłaty, wypożyczania samochodów i późniejszej ich kradzieży, czy też do zakładania spółek, które posłużą przestępcom do wyłudzania pieniędzy. Jeśli utrata
dokumentu nastąpiła wskutek kradzieży, należy zgłosić to
na policji oraz w urzędzie gminy lub miasta, gdzie będzie
można wyrobić nowy dokument. W przypadku pobytu za
granicą, zgłoszenia utraty paszportu lub dowodu osobistego można dokonać w najbliższej placówce konsularnej
RP, która może wydać paszport tymczasowy.

Zanim wrzucisz zdjęcie z wakacji pomyśl, czego
dowiedzą się o Tobie inni
Podczas wakacji często chwalimy się fotografiami
z odwiedzanych miejsc. Niejednokrotnie już sceneria w tle
zdradza, gdzie jesteśmy. Jednak na fotografii cyfrowej znajdziemy o wiele dokładniejsze dane dotyczące geolokalizacji, czyli informacji o położeniu geograficznym. Jedną
z funkcji cyfrowych aparatów fotograficznych i smartfonów jest bowiem geotagowanie, dzięki któremu we właściwościach zdjęcia zapisywane są informacje o lokalizacji
geograficznej aparatu. Na tej podstawie można ustalić
dokładne położenie miejsca, w którym zdjęcie zostało
wykonane.
Pomijając oczywiste zagrożenie, jakim taka informacja jest dla złodziei (gdyż sugeruje, że nie ma nas w domu),
zastanów się, czy rzeczywiście chcesz, aby śledzono każdy
Twój krok?
Zatem zanim opublikujesz zdjęcia z wakacji w sieci
lub prześlesz je znajomym, oczyść je z metadanych dotyczących geolokalizacji czy informacji o aparacie cyfrowym,
którym je wykonano. Na rynku są dostępne darmowe
aplikacje, które są w tym pomocne. Zawsze też możesz
podzielić się swoimi wakacyjnymi wspomnieniami już
po powrocie.

Uwaga na klauzule
Jeśli mamy do podpisania jakikolwiek formularz
zawierający w treści klauzulę zgody na przetwarzanie
danych osobowych, dokładnie go przeczytajmy, by
nie paść ofiarą – wyłudzających je – nieuczciwych
firm. Takie klauzule obejmują zgodę na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy, a dodatkowo
zgodę np. na przekazanie ich innym podmiotom,
w tym za granicę, czy na wykorzystanie ich w celach
marketingowych. Jeśli się na to nie zgodzimy umowa, którą chcemy zawrzeć – nie dojdzie do skutku.
Takie wymuszenie zgody na coś, na co nie mamy

Zdjęcia dzieci upubliczniaj z rozwagą
Rozumiejąc pragnienie rodziców, zwłaszcza młodych,
by podzielić się z innymi radością i dumą ze swoich dzieci, warto wskazać na związane z tym zagrożenia. Trzeba
pamiętać, że treści, które udostępniamy w Internecie, pozostają w nim na zawsze. Dlatego przed zamieszczeniem
takiego zdjęcia, zawsze warto pomyśleć o konsekwencjach
takiego działania, zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Kradzież, powielenie fotografii i wykorzystanie wizerunku dziecka w negatywnym kontekście, modyfikacja
zdjęcia i udostępnienie go w postaci mema, a w skrajnych

przypadkach kradzież tożsamości lub pożywka dla osób
o pedofilskich skłonnościach - to tylko przykładowe zagrożenia, na jakie rodzice bez namysłu publikujący zdjęcia
w Internecie, narażają swoje dzieci.
Osobną kwestią jest też to, że nasze dzieci już niebawem będą duże i niekoniecznie będą chciały widnieć
w sieci jako roześmiane bobasy bez przednich zębów.
Takie zdjęcie z przeszłości może być powodem drwin
i żartów rówieśników w szkole. Znane są już tragiczne
finały tego typu nierozważnego publikowania fotografii.
Tymczasem dziecko, tak jak dorosły, ma prawo do
prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych. Co więcej,
fakt, że samo nie umie jeszcze nimi zarządzać, tym bardziej
powinien skłaniać rodziców to tego, by robili to w jego
imieniu rozważnie.
Nikt nie może żądać pozostawienia dowodu osobistego w zastaw
Zatrzymanie dowodu osobistego jako zastawu za
wypożyczony np. rower, sprzęt wodny, leżak czy audioprzewodnik w muzeum jest również niezgodne z prawem
i nie powinniśmy się na to godzić.
Co do zasady nie wolno zatrzymywać dokumentu
tożsamości, dane potrzebne do identyfikacji osoby, której
wypożycza się jakąś rzecz wystarczy po prostu spisać.
Sytuacje wyjątkowe, odbiegające od tej zasady są ściśle
określone w przepisach prawa.
Dowód osobisty nie zawsze można kserować
Niejednokrotnie zdarza się również, że nasz dowód
osobisty jest kserowany. Żeby ustalić, czy ktoś ma do tego
prawo, powinniśmy się, czy jest on uprawniony do pozyskania wszystkich danych, które dokument zawiera.
Samo kserowanie dokumentu jest czynnością stricte
techniczną. Najważniejsze jest to by ten kto pozyskuje
dane zawarte w dowodzie tożsamości był do tego uprawniony. Przy czym istotny jest zakres danych, jakie się gromadzi, który często określony jest w przepisach prawa.
Zaznaczyć bowiem należy, że najistotniejsza jest podstawa
prawna i zakres pozyskiwanych danych osobowych a nie
sama czynność kserowania.
wk; źródło: Powiat Pszczyński
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100-lecie powstań śląskich
W tym roku przypada ważna rocznica setnej
rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. Z tej
okazji na łamach „Nowin” przybliżamy historię
tych wydarzeń.
Teksty zostały opracowane przez pracowników Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki
Śląskiej w Katowicach i zostały udostępnione
na oficjalnym portalu poświęconym powstaniom
śląskim: www.powstania.slaskie.pl.
Zachęcamy do lektury!

I powstanie śląskie – 16 sierpnia
do 24 sierpnia 1919
Koniec I wojny światowej
Zakończenie I wojny światowej oraz klęska
Niemiec i Austro-Węgier doprowadziły na przełomie
lat 1918/1919 do zmiany sytuacji politycznej w Europie
środkowo-wschodniej i powstania nowych państw,
w tym także odrodzonej po 123 latach zaborów
Polski. Oczekiwanie na przyłączenie Górnego Śląska
do niepodległej Rzeczypospolitej po raz pierwszy
jasno wyraził Wojciech Korfanty w głośnym przemówieniu wygłoszonym 25 października 1918 roku
w parlamencie niemieckim. Zażądał wówczas włączenia do państwa polskiego ziem zabranych w wyniku
zaborów, a także Śląska Górnego znajdującego się
w państwie pruskim od wojen śląskich w XVIII wieku.
Polacy, Niemcy i separatyści
Pod względem politycznym na Górnym Śląsku
ukształtowały się jesienią 1918 roku trzy konkurencyjne obozy: niemiecki, polski i separatystyczny.
Tworzenie polskiego ośrodka władzy przyspieszyły wydarzenia rozgrywające się w Wielkopolsce,
gdzie powstała Naczelna Rada Ludowa (NRL), do której
wszedł Wojciech Korfanty. W ślad za tym na Górnym
Śląsku utworzono w Bytomiu Podkomisariat NRL
(kierował nim Kazimierz Czapla). Podporządkowały
mu się stopniowo polskie rady ludowe powstające
samorzutnie w poszczególnych miejscowościach. Zaczęły się również odradzać partie polityczne, z których
czołową rolę odgrywały: chadecja (Chrześcijańskie
Zjednoczenie Ludowe) na czele z Wojciechem Korfantym, socjaliści (Polska Partia Socjalistyczna), której
przewodniczącym był Józef Biniszkiewicz i centrowe
Narodowe Stronnictwo Robotników (jego wiceprezesem był Józef Rymer), potem działające jako Narodowa
Partia Robotnicza. Powstała także polska konspiracja
wojskowa. 5 stycznia 1919 roku wysłannik z Poznania,
Józef Wiza, zainicjował działalność organizacji wojskowej, a 11 stycznia 1919 roku na Górnym Śląsku
powstał Główny Komitet Wykonawczy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW GŚ), którego
przewodniczącym został Józef Grzegorzek. Aktywność polska spowodowała zaniepokojenie Niemców
polskimi roszczeniami terytorialnymi, sięgającymi na
Górnym Śląsku poza obszar dziewiętnastowiecznych
zaborów. Organizacją reprezentującą ich interesy stał
się od 1919 roku Verband Heimattreuer Oberschlesier (Związek Górnoślązaków Wiernych Ojczyźnie).
Pojawili się także politycy żądający powstania niepodległego państwa „Górny Śląsk”. Założyli oni separatystyczny Związek Górnoślązaków kierowany przez
Tomasza i Jana Reginków oraz Ewalda Latacza.
Artykuł 88 Traktatu Wersalskiego
18 stycznia 1919 roku uroczyście otworzono
obrady konferencji w Paryżu, podczas której pod
dyktando przywódców mocarstw (premiera Wielkiej
Brytanii David Lloyd George’a, premiera Francji
Georges’a Clemenceau, premiera Włoch Vittorio
Emanuele Orlando i prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona) rozstrzygano warunki
pokoju z Niemcami. Delegacja polska mogła liczyć
tylko na wsparcie Francji. W jej składzie znaleźli się:
premier Ignacy Paderewski, przewodniczący Komitety

Narodowego Polskiego Roman Dmowski i odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Władysław Grabski.
Polskie postulaty przedstawił Roman Dmowski
29 stycznia 1919 roku. Żądał między innymi przyłączenia pruskiego Górnego Śląska oraz byłego Księstwa
Cieszyńskiego. Po początkowym zaakceptowaniu polskich postulatów protesty niemieckie i sprzeciw brytyjski spowodowały przyjęcie innego, niekorzystnego
dla Polski rozstrzygnięcia – przeprowadzenie głosowania (plebiscytu). Traktat pokojowy został podpisany
w pałacu w Wersalu 28 czerwca 1919 roku. W artykule
88 zapisano, że każdy dorosły mieszkaniec Górnego
Śląska będzie mógł zadecydować, czy chce pozostać
w państwie niemieckim, czy też chce przyłączenia
do Rzeczypospolitej Polskiej.
Represje niemieckie i masakra w Mysłowicach
Po zakończeniu konferencji w Paryżu wszystkie
obozy polityczne na Górnym Śląsku decyzję o plebiscycie za porażkę. Polacy uważali, że tylko z powodu nacisku Rzeszy Niemieckiej alianci wycofali się
z przedstawionej na początku konferencji propozycji
przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Separatyści czuli się zepchnięci na margines, ich głosu
w ogóle nie uwzględniono w rozstrzygnięciach traktatowych. Niemcy, posiadający w swoim ręku kontrolę
nad administracją cywilną, policją i wojskiem, zareagowali z kolei falą antypolskich represji. Aresztowania przeprowadzone przez policję niemiecką w lipcu
1919 roku, a także pogłoski o przygotowywaniu list
proskrypcyjnych obejmujących polskich działaczy,
wraz z fatalną sytuacją gospodarczą, sprowokowały
strajki na kopalniach i w hutach. Samo powstanie poprzedziła 15 sierpnia tzw. masakra w Mysłowicach.
Podczas oczekiwania robotników i ich rodzin na wypłatę przed bramą mysłowickiej kopalni doszło tragedii, otwarcia ognia do demonstrującego bezbronnego
tłumu i ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej.
Wybuch powstania 17 sierpnia
POW GŚ kilkakrotnie już wcześniej rozpatrywała
w pierwszej połowie 1919 roku możliwość wybuchu
powstania, wzorując się na przykładzie zakończonego
sukcesem powstania wielkopolskiego. Odkładano te
plany na wyraźne polecenie Korfantego, obawiającego
się negatywnej reakcji aliantów zachodnich. Latem
1919 roku nacisk komendantów powiatowych konspiracji wojskowej był już tak duży, że 11 sierpnia
Stefan Grzegorzek zwołał zebranie w Strumieniu,
by po raz kolejny omówić możliwość rozpoczęcia
walki. Na skutek aresztowania przez Niemców części przywódców POW GŚ razem z samym Grzegorzkiem, część komendantów powiatowych pod wpływem Maksymiliana Iksala z powiatu pszczyńskiego
ogłosiła samodzielnie wybuch powstania 17 sierpnia. Jednak dopiero dzień później rozkaz o przystąpieniu do walki wydano dla pozostałych powiatów.
W pierwszym dniu powstania walki skoncentrowały
się z tego powodu we wschodniej części powiatu
pszczyńskiego, wzdłuż granicy z Polską. Fiaskiem
zakończyła się próba wszczęcia powstania w samej
Pszczynie. Niemcy byli dobrze przygotowani, policja
już wcześniej znała plany polskie i patrole niemieckie
uniemożliwiły koncentrację peowiaków. Niepowodzeniem zakończyła się także akcja POW GŚ w drugim
mieście w powiecie - Mikołowie, chociaż doszło tutaj
do walk i Niemcy ponieśli straty w ludziach. O wiele
lepiej działania powstańcze rozwijały się w gminach
wiejskich we wschodniej części powiatu pszczyńskiego: Tychy zajęto na kilka godzin, w Czułowie zmuszono
do kapitulacji kilkunastoosobowy oddział niemiecki, w Paprocanach zdobyto działa po zaatakowaniu
kwaterującej w miejscowości baterii niemieckiej. Pod
kontrolą powstańców znalazły się ponadto czasowo
m.in. Bojszowy, Jedlina, Bijasowice, a także nadgraniczny Bieruń. 17 sierpnia, nastąpił także atak oddziału
ochotniczego sformowanego z uciekinierów z Górnego Śląska w nadgranicznych Piotrowicach. Peowiacy

zajęli na krótko niewielkie miejscowości na południu
powiatu rybnickiego: Gołkowice i Godów, ale ostatecznie musieli się wycofać po wprowadzeniu do walki regularnych oddziałów niemieckich. Ponieważ nie udało
się opanować żadnego z miast na terenie powiatu
pszczyńskiego, a Niemcy sprowadzili silne oddziały
wojskowe, powstańcy w Pszczyńskim poprosili o natychmiastową pomoc Wojsko Polskie. Wkroczenie na
Górny Śląsk regularnych polskich jednostek nie było
jednak możliwe ze względu na zobowiązania jakie
rząd Polski podjął na konferencji pokojowej w Paryżu.

Walki 18-24 sierpnia 1919 roku
Dowództwo nad powstaniem znalazło się od
tej pory w rękach pełniącego od sierpnia funkcję komendanta głównego POW GŚ Alfonsa Zgrzebnioka.
Swój sztab ulokował w Sosnowcu. W nocy z 17 na
18 sierpnia walki rozlały się już na cały obszar wschodniej części Górnego Śląska, wzdłuż ówczesnej granicy
z Polską. Ze względu na słabość polskich oddziałów
i brak wystarczającej ilości broni (tylko co trzeci spośród zaprzysiężonych prawie 24 tys. członków POW GŚ
dysponował karabinem lub pistoletem) Polakom udało się odnieść tylko lokalne sukcesy. Większe potyczki
miały miejsce w powiatach: rybnickim (m.in. Wodzisław Śląski, Gołkowice, Godów, Gortatowice), katowickim (m.in. Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Giszowiec,
Szopienice, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice,
Janów, Nikiszowiec, Ligota, Ruda) oraz w Tarnowskich
Górach, Bytomiu, Zabrzu, Radzionkowie i Piekarach
Śląskich. Najdłużej oddziały powstańcze utrzymały
się we wschodniej części powiatu katowickiego. Teren
między Katowicami a Mysłowicami był jednym z nielicznych, gdzie powstańcy zachowali pełną kontrolę
nad kilkoma gminami leżącymi nieopodal granicy
polsko-niemieckiej (Nikiszowiec, Giszowiec, Szopienice, Janów, Dąbrówka Mała, Siemianowice, Słupna,
Brzęczkowice). Tutaj peowiacy dysponowali sporą liczbą broni, zarówno skonfiskowanej, jak i przeniesionej
przez granicę.

Rząd polski nie mogąc interweniować zbrojnie,
ale zintensyfikował wysiłki dyplomatyczne, by skłonić
wielkie mocarstwa do interwencji na Górnym Śląsku.
Dowództwo Wojska Polskiego starało się, oprócz dostarczania broni, stworzyć kilka batalionów złożonych
z uciekinierów z Górnego Śląska, by je przerzucić przez
granicę do ożywienia gasnących walk. Nie były jednak
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już w stanie odwrócić losów powstania, musiały się
wycofać przed znacznie liczniejszymi oddziałami
wojska niemieckiego.
Upadek powstania
24 sierpnia Alfons Zgrzebniok został zmuszony do podjęcia decyzji o zakończeniu walk. Większość uczestników powstania zbiegła do obozów
dla uchodźców ulokowanych wzdłuż granicy, po jej
polskiej stronie (m.in. Praszka, Sosnowiec, Będzin,
Zawiercie, Oświęcim, Jaworzno, Czechowice), a na
Górny Śląsk spadły represje niemieckie. Trudno dzisiaj
precyzyjnie oszacować straty ludzkie. Nie znamy liczby
ofiar cywilnych. Przy braku zorganizowanej pomocy
medycznej w oddziałach powstańczych (ograniczała się ona do opatrywania rannych przez kilkunastu
górnośląskich lekarzy w domach i niekiedy ewakuacji
do Polski) trudno precyzyjnie podać liczby ofiar śmiertelnych wśród walczących. Dzisiaj jest ona szacowana
na około pięciuset powstańców.
Niemcy zamknęli 25 sierpnia kordon wzdłuż granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Uchodźcy
w obozach rozmieszczonych po polskiej stronie granicy musieli czekać do listopada 1919 roku na ogłoszenie amnestii i wkroczenie na Górny Śląsk wojsk
sojuszniczych. Nie był to jednak koniec powstańczej
epopei. Dla Górnoślązaków zaczynała się kampania propagandowa przed plebiscytem, nikt jeszcze
nie wiedział, że będą jej towarzyszyć kolejne dwa
powstania.
KALENDARIUM
10 listopada 1918
W Bytomiu, Królewskiej Hucie, Załężu i Zabrzu
miały miejsce manifestacje o charakterze narodowym,
na których polska ludność wyraziła po raz pierwszy
otwarcie pragnienie przyłączenia Górnego Śląska
5 stycznia 1919
Tradycyjnie przyjmowana data założenia Polskiej
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW GŚ);
11 lutego odbyło się w domu związkowym „Ul”
w Bytomiu pierwsze zebranie Komitetu Wykonawczego POW GŚ.
28 czerwca 1919
W Wersalu podpisano traktat pokojowy z Niemcami, w jego artykule 88 zapowiedziano przeprowadzenie na Górnym Śląsku plebiscytu.
15 sierpnia 1919
Przed bramą kopalni „Mysłowice” wojsko niemieckie otworzyło ogień do oczekujących na wypłatę
robotników i ich rodzin
16-17 sierpnia 1919
Rozkaz o wybuchu powstania wysłano do komendantów powiatów rybnickiego i pszczyńskiego;
z Piotrowic wyruszył oddział powstańczy składający
się z czterdziestu peowiaków, który stoczył walkę
w Gołkowicach
We wschodniej części powiatu pszczyńskiego
udało się zająć przejściowo kilka miejscowości (m.in.
Tychy, Bijasowice, Jedlinę, Bieruń), ale po przybyciu
posiłków niemieckich oddziały powstańcze zostały
zmuszone do cofnięcia się za granicę polsko-niemiecką
18 sierpnia 1919
Walki wybuchły na terenie innych powiatów Górnego Śląska: rybnickiego, bytomskiego, gliwickiego,
tarnogórskiego, katowickiego i chorzowskiego (królewsko-huckiego); nie udało się zająć żadnego miasta
powiatowego
19 sierpnia 1919
Kontratak niemiecki w Goduli, i upadek powstania
w powiecie bytomskim; zacięte walki w Bogucicach,
Janowie i Mysłowicach; rząd Polski wzywa sojuszników do interwencji i przerwania represji niemieckich
na Górnym Śląsku
20 sierpnia 1919
Kontratak niemiecki na Dąbrówkę Małą
i Szopienice
21 sierpnia 1919
Nieudana próba ataku powstańców na Mysłowice
22 sierpnia 1919
Oddziały powstańcze wycofują się do Polski

INFORMACJE
23-24 sierpnia 1919
Próby ożywienia walk powstańczych przy pomocy oddziałów uzbrojonych i przygotowanych
z pomocą Wojska Polskiego
24 sierpnia 1919
Alfons Zgrzebniok podjął decyzję o zakończeniu
powstania
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II powstanie śląskie – 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920
W styczniu 1920 roku weszły w życie na Górnym
Śląsku postanowienia traktatu wersalskiego. Niemiecka Straż Graniczna i wojska niemieckie opuściły teren
plebiscytowy, a na ich miejscu pojawiły się kilkunastotysięczne oddziały alianckie (francuskie, brytyjskie
i włoskie). Władzę cywilną na obszarze plebiscytowym
i zwierzchność nad wojskami alianckimi należała do
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej
na Górnym Śląsku, która na swoją siedzibę wybrała
Opole. Na jej czele stanął francuski generał Henri Le
Rond, a jego zastępcami byli: angielski pułkownik
Henry Percival i włoski generał Armando de Marinis.
Zainteresowane kraje (Polska, Niemcy, Czechosłowacja i Stolica Apostolska) miały u boku Komisji swoich
stałych przedstawicieli.
Dla celów prowadzenia kampanii plebiscytowej
rząd polski powołał Polski Komisariat Plebiscytowy
(PKPleb.), na czele którego stanął Wojciech Korfanty. Jego siedziba znalazła się w Hotelu „Lomnitz”
w Bytomiu. Odpowiednikiem po stronie niemieckiej
PKPLeb. był Niemiecki Komisariat Plebiscytowy (Plebiszitkommissariat für Deutschlands) w Katowicach,
działający pod przewodnictwem działacza katolickiej
Partii Centrum - Kurta Urbanka.
Kampania plebiscytowa po obydwu stronach
opierała się na operowaniu argumentami o różnym
charakterze, najbardziej widoczne w propagandzie
były historyczne i etniczne. Największą rolę odegrały
jednak wizje przyszłości roztaczane przez obydwie
strony w wypadku głosowania za Polską lub Niemcami. Niemcy grozili, iż w niepodległej Rzeczypospolitej nastąpi zapaść gospodarcza górnośląskiego
przemysłu ciężkiego, wynikająca z oderwania od
rynków zbytu w Niemczech i w Europie. Ważkim
argumentem było również wskazywanie na Polskę,
jako państwo niestabilne, bliskie rozpadu („Polska jako
państwo sezonowe”). Z kolei w polskiej propagandzie
ostrzegano przed koniecznością spłacania przez wiele
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dziesiątków lat przez Niemcy odszkodowań wojennych, co spowodować miało załamanie gospodarki.
Ostrzegano także przed utrzymaniem się na Górnym
Śląsku tradycyjnego podziału społecznego: Niemiec
– obszarnik, kapitalista, Polak – wykorzystywany
i uciskany robotnik. Bardzo ważne były składane po
obydwu stronach konfliktu obietnice nadania po plebiscycie specjalnego statusu prawnego dla Górnego
Śląska. Niemcy zapowiadali szeroką autonomię, a już
w 1919 roku wydzielili nawet ze Śląska odrębną pruską
prowincję. Po korzystnym rozstrzygnięciu w Berlinie
zapowiadano nawet kolejny plebiscyt (rzeczywiście
odbył się w 1923 roku), mający zadecydować o ewentualnym utworzeniu osobnego Kraju (Land) w Rzeszy
Niemieckiej. Polska obietnica była bardziej konkretna.
15 lipca 1920 roku polski Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o utworzeniu w przyszłości samorządowego województwa śląskiego (potem posługiwano
się najczęściej terminem autonomii śląskiej), które
miało odgrywać w odrodzonej Rzeczypospolitej rolę
szczególną, najbardziej rozwiniętego gospodarczo
i cywilizacyjnie województwa.
Wiosną i latem 1920 roku podczas prowadzonej kampanii plebiscytowej dochodziło wielokrotnie
pomiędzy Polakami i Niemcami do walk (m.in. Opole,
Bytom, Gliwice), które z trudem pacyfikowali żołnierze
wojsk sojuszniczych. Po stronie polskiej odtworzona
po nieudanym I powstaniu śląskim Polska Organizacja
Wojskowa Górnego Śląska (POW GŚ) angażowała się
w ochronę polskich wieców i zebrań, co doprowadzało do starć z funkcjonariuszami policji niemieckiej (Sicherheitspolizei – SiPo). Na zaostrzenie sytuacji
politycznej na Górnym Śląsku w połowie 1920 roku
wpłynęło także niepowodzenie ofensywy polskiej
na Ukrainie. Kiedy wojska sowieckie zbliżały się do
Warszawy Niemcy podjęli próbę wykorzystania tej
sytuacji dla przejęcia Górnego Śląska bez plebiscytu.
W lipcu 1920 roku wybuchł na Górnym Śląsku strajk
wywołany przez niemieckie związki zawodowe przy
akceptacji partii niemieckich. Protestowano przeciwko
wojnie polsko-radzieckiej i żądano wzmocnienia sił
alianckich na Górnym Śląsku, a nawet użycia w celu
ochrony granicy dodatkowych niemieckich sił policyjnych wprowadzonych na teren plebiscytowy.
W Katowicach 17 sierpnia demonstracja niemiecka w centrum miasta doprowadziła do starcia
z francuskimi oddziałami. Później doszło do ataku na
siedzibę polskiego powiatowego PKPleb. i redakcję
socjalistycznej „Gazety Robotniczej”. Tragicznie zginął wówczas zamordowany przez Niemców znany
polski działacz polityczny i społeczny, katowicki lekarz
- Andrzej Mielęcki.

Wydarzenia w Katowicach skłoniły Korfantego
znajdującego się już pod naciskiem dowódców powiatowych POW GŚ, szczególnie Walentego Fojkisa
z powiatu katowickiego, do ogłoszenie II powstania
śląskiego (18/19-25 sierpnia 1920 roku). Tym razem
precyzyjnie określono cele powstania: likwidację
stronniczej policji niemieckiej i stworzenie opartej na
parytecie policji plebiscytowej. Powstanie zakończyło
się sukcesem polskim, zajęto powiaty nadgraniczne
i większość górnośląskiego okręgu przemysłowego,
starano się tylko by nie atakować centrów miast,
gdzie stacjonowały wojska alianckie. Francuscy żołnierze i oficerowie wyraźnie zresztą sympatyzowali
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z Polakami, tylko żołnierze włoscy, deklarując swoją
neutralność, zmuszali kilkakrotnie siły powstańcze do
odstąpienia (w tym czasie na terenie plebiscytowym
nie było wojsk brytyjskich).

Sukces powstańców umożliwił po rozmowach
prowadzonych w Bytomiu pod patronatem Komisji
Międzysojuszniczej z udziałem obydwu komisarzy
plebiscytowych, Korfantego i Urbanka, podpisanie
porozumienia o zawieszeniu walk. Najważniejszym
rezultatem układu było stworzenie tzw. Policji Plebiscytowej (Abstimmungspolizei - APO), a więc spełnienia żądań strony polskiej.
Literatura
- Encyklopedia powstań śląskich, red. Franciszek
Hawranek, Opole 1982
- Jędruszczak Tadeusz, Powstania śląskie 19191920-1921, Katowice 1981
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1920-1922, Wrocław 1970
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(Powstania śląskie 1919-1920-1921)
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Wydawca IBR BŚ (Powstania śląskie)

III powstanie śląskie – 2/3 maja do
5 lipca 1921
20 marca 1921 roku przeprowadzono na Górnym
Śląsku zapowiedziany w Traktacie Wersalskim plebiscyt. Wzięło w nim udział 1190637 osób (97,5% ogółu
uprawnionych), w tym 191308 (19,3%) tzw. emigrantów (osoby urodzone na obszarze plebiscytowym,
ale już na nim nie mieszkające). Za przynależnością
do państwa niemieckiego opowiedziało się 707393
(59,4%) głosujących, w tym 182 tys. „emigrantów”, a za
przyłączeniem do Polski 479365 (40,3%) biorących
udział w głosowaniu. W przeliczeniu na gminy Niemcy zwyciężyli w 834 gminach na 1510. Pełny sukces
odnieśli w miastach.
Brak porozumienia w Komisji Międzysojuszniczej,
jak podzielić teren plebiscytowy po takim wyniku głosowania (Włosi i Anglicy proponowali przyłączenie do
Polski tylko powiatów rybnickiego i pszczyńskiego,
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a więc bez kluczowego okręgu przemysłowego),
skłonił Korfantego do zaproponowania własnego
rozwiązania możliwego do przyjęcia przez stronę
polską - granicy przebiegającej od południa wzdłuż
biegu Odry, a potem do Olesna (tzw. Linia Korfantego). Brak zgody Komisji alianckiej w Opolu na takie
rozwiązanie (strona polska posiadała wsparcie tylko
Francuzów) skłonił Korfantego jeszcze raz do podjęcia
decyzji o konieczności wywołania powstania.
Przygotowany już wcześniej przez oficerów konspiracji powstańczej (działała teraz pod nazwą Dowództwo Obrony Plebiscytu) plan operacyjny Korfanty
zatwierdził ostatecznie 29 kwietnia 1921 roku. Powstanie w zamyśle Korfantego miało się ograniczyć do
krótkiej demonstracji na wzór II powstania śląskiego,
potwierdzającego wolę Górnoślązaków przyłączenia
do państwa polskiego. Rząd polski oficjalnie nie zaakceptował decyzji o wybuchu powstania, ale stale
udzielał pomocy wojskowej dla wojsk powstańczych.
III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na
3 maja 1921 roku ogłoszeniem strajku generalnego
i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia
kolejowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. W ślad za tym poszło szybkie zajęcie całego
górnośląskiego okręgu przemysłowego przez siły powstańcze wzmacniane ochotnikami z Wojska Polskiego. Liczyły one początkowo około 30 tys. żołnierzy, by
wzrosnąć po mobilizacji nowych oddziałów do około
46 tys. armii pod koniec powstania (w niektórych źródłach liczba powstańców w czasie całego powstania
szacowana jest nawet wyżej i wynosi 60 tys.). Dowódcą oddziałów polskich został pochodzący z Wielkopolski ppłk. Maciej Mielżyński, który jako Dowódca
Naczelny stał na czele 3 grup operacyjnych: „Północ”
(kpt. Alojzy Nowak), „Wschód” (kpt. Karol Grzesik), „Południe” (ppłk. Bronisław Sikorski). Przed wybuchem
powstania, według danych polskich, dysponowano
prawie 31 tys. karabinów ręcznych, 632 karabinami
maszynowymi (lekkimi i ciężkimi), 3292 pistoletami
i kilkudziesięcioma tysiącami granatów. W trakcie powstania to uzbrojenie rosło, pod koniec maja dysponowano już m.in. 50 działami, 16 pociągami pancernymi
i kilkoma samochodami pancernymi. Większość zaopatrzenia w ciężką broń strzelecką oraz artylerię, a także
szkolenie dowódców powstańczych odbywało się
przy ścisłej współpracy ze sztabem Wojska Polskiego.

Po dotarciu powstańców pod koniec pierwszej
dekady maja do „Linii Korfantego” wszczęto rokowania z Francuzami i 10 maja polska Naczelna Komenda
Wojsk Powstańczych ogłosiła wstrzymania działań
ofensywnych. Ograniczone walki toczyły się jednak
dalej, ponieważ Niemcy odmówili prowadzenia rozmów. Przygotowywali się już wówczas do kontrofensywy. Ze stworzonej już w 1920 roku niemieckiej
organizacji konspiracyjnej - Organizacja Bojowa Górnego Śląska (Kampforganisation Oberschlesiens) i oddziałów ochotniczych napływających z Niemiec
(Freikorpsy) powstała niemiecka formacja pod nazwą
Samoobrona Górnego Śląska (Selbstschutz Oberschlesiens - SSOS). Jej dowódcą został znany na Górnym Śląsku z okresu dowodzenia Strażą Graniczną w 1919 roku
gen. Karl Hoefer. Razem siły niemieckie liczyły około 30
tys. (według polskich nawet 40 tys. pod koniec powstania). Były bardzo dobrze uzbrojone w broń strzelecką,
a według danych niemieckich dysponowały ponadto
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na początku kontrofensywy 30 działami artyleryjskimi,
6 pociągami pancernymi i w pełni uzbrojonymi oraz
wyszkolonymi pododdziałami kawalerii.
Kluczowa bitwa III powstania śląskiego rozegrała
się o Górę Świętej Anny (miejscowość na Górze Chełmskiej). Opanowanie tego wzniesienia umożliwiłoby
Niemcom prowadzenie planowanej dalszej ofensywy
w kierunku górnośląskiego okręgu przemysłowego.
Niemiecka kontrofensywa rozpoczęła się 21 maja
w nocy z rejonu koncentracji w okolicach Gogolina-Krapkowic. Góry Chełmskiej broniły oddziały 8 pułku
pszczyńskiego pod dowództwem Franciszka Rataja.
Potem zaangażowano do walk podczas próby polskiej
kontrofensywy inne oddziały tzw. I Dywizji Powstańczej dowodzonej przez mjra Jana Ludygę-Laskowskiego. Walki zamarły po wyparciu oddziałów polskich
z Góry Chełmskiej 26 maja, chociaż Niemcy mimo
niebezpiecznego wygięcia się na wschód polskiej linii
obrony nie przerwali frontu. Część oficerów niemieckich parła wtedy już do kolejnej ofensywy w kierunku Gliwic, na którą nie zgodził się jednak gen. Hoefer,
obawiając się ingerencji wojsk alianckich po stronie
polskiej. Na początku czerwca zażarte walki trwały
jednak nadal, tym razem bardziej na południu o ważny
węzeł kolejowy w Kędzierzynie, który ostatecznie po
prawie pięciodniowej bitwie Niemcy zajęli.
Mimo uzyskania sukcesu taktycznego Niemcy po
bitwach o Górę Świętej Anny i Kędzierzyn nie zrealizowali ostatecznie strategicznego celu, jakim miało
być wkroczenie do centrum okręgu przemysłowego
i zajęcie utraconych w pierwszej dekadzie maja powiatów we wschodniej części Górnego Śląska. Nacisk
Komisji Międzysojuszniczej i ostatecznie zaakceptowana przez obydwie strony mediacja brytyjska pozwoliły
w połowie czerwca 1921 roku na rozdzielenie obu
walczących stron.
26 czerwca Wojciech Korfanty z Karlem Hoeferem
podpisali po długich negocjacjach porozumienie o wycofaniu oddziałów obu stron z linii frontu, a 5 lipca
zakończono ewakuację rozdzielonych wcześniej przez
oddziały alianckie oddziałów niemieckich i polskich.
Liczba poległych po stronie polskiej powstańców
szacowana jest zazwyczaj na ok. 1800 ofiar (w niektórych źródłach ta liczba jest wyższa i sięga 2 tys.). Sam
Jan Ludyga-Laskowski określił straty w III powstaniu na
1218 zabitych i 794 ciężko rannych. Wacław Ryżewski
podaje liczbę ok. 2 tys. poległych. Po stronie niemieckiej liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na około 500
i około 1500 rannych.
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Wstęp wolny

Gry i zabawy podwórkowe dla dzieci w wieku 3-10 lat

na terenie całej gminy

Podwórkowe
Szaleństwa
RADOSTOWICE – 2 i 23 sierpnia
teren przy parafii
RUDZICZKA – 5 i 19 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy
KOBIELICE – 7 i 21 sierpnia
teren przy Szkole Podstawowej
KRYRY – 9 i 30 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy
MIZERÓW – 12 i 26 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy
SUSZEC – 14 i 28 sierpnia
plac zabaw przy GOK-u

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 16:00 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

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograﬁcznym

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

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

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE
SĄSIEDZKIE !
Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 1 lipca do 7 września 2019 r.
Ogłoszenie wyników I etapu do 23 września 2019 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwaliﬁkowały
do II etapu do 14 października 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2019 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

1.
2.
3.
4.

4 KROKI:

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

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

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

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

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

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

Sołecko-gminne

Rudziczka, 7 września 2019
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

12:30 - zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i gości
przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce
13:00 - uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Rudziczce
14:00 - przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem
Orkiestry Dętej „Krupiński” na teren uroczystości
14:30 - rozpoczęcie ceremoniału dożynkowego,
wręczenie wyróżnień gminnych.

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

15:30 - występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudziczce
16:00 - POINT SQUAD
16:35 - Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”, Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
17:05 - rodzinne rozgrywki sportowe prowadzone przez Halę Sportową
w Suszcu
18:00 - Koncert & potańcówka z kapelą Rube Świnÿe
19:30 - KAPELA PIECZARKI
21:00 - zabawa taneczna z zespołem muzycznym Cantare

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:

- darmowe animacje Klubu Działań Pozytywnych,
- darmowe dmuchańce,
- stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
w ramach Narodowego Czytania 2019 - Nowele polskie.
Organizatorzy:

Sponsorzy:
ROK ZAŁOŻENIA 1927

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŻORACH

Sponsor główny:

Rok zał. 1988

SEKMARmedialni:
Patroni

PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO-USŁUGOWE
„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

LESZKO TRANS

LESZEK KRĘTOSZ Mizerów

ANETA GAŁUSZKA

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

UwAGa! 10% zNIżkI

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

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

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

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

Poniedziałek
„Tańczące brzdące”

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:
Akademia Muzyczna
Gitara
Poniedziałek
Język rosyjski
Wtorek
Klub Jasia i Małgosi
Środa
Taniec nowoczesny

Piątek

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

Poniedziałek
Klub Jasia i Małgosi
Wtorek
Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”
Środa
„Tańczące brzdące”
Piątek

Regionalny Zespół
Śpiewaczy
„Radostowianki”
Wtorek
Język niemiecki
Czwartek

Gromada Zuchowa
„W stronę słońca
w Suszcu”
Poniedziałek

Język angielski
dla dorosłych

Mali projektanci

18:30 – 20:00
70 zł / miesiąc

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN
Poniedziałek

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

Muzykowanie metodą
SUZUKI
Poniedziałek

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

Rytmika
dla starszaka
Poniedziałek

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

Freesmile
Dzieci od 5 do 9 lat
16:35 – 17:35
Zajęcia bezpłatne

Teatr dla
Młodzieży
Poniedziałek

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

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

Babska pracownia
Wtorek

17:00 – 20:00
40 zł / miesiąc

20:00

Poniedziałek

Akademia Muzyczna:
GITARA
Wtorek

Dzieci od 3 do 5 lat
17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne

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

Poniedziałek

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

Taniec nowoczesny
Point Squad
Wtorek

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

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

Chór
„Pogodna Jesień”
Wtorek

10:00

Formacja taneczna
MINI K-BOOM
Wtorek

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

Formacja taneczna
K-BOOM
Wtorek

Dzieci od 12 do 15 lat
17:30 – 19:30
60 zł / miesiąc

Programowanie

Środa

Środa

Dzieci od 0 do 3 lat - 9:00 – 9:45
Dzieci od 3 do 5 lat - 10:00 – 10:45
40 zł / miesiąc
11:00 – 12:30
40 zł / miesiąc

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

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

Balet

Klub Jasia i Małgosi

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

(hm. Anna Nowacka)

Edukacja artystyczna
dla edukacji domowej:
RYTMIKA
Środa

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

(gr. Początkująca)

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:
Klub Jasia i Małgosi

Poniedziałek

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

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Paraﬁi:
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Poniedziałek

Sztuka dla Malucha

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

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:
Taniec nowoczesny

Poniedziałek

Edukacja artystyczna
dla edukacji domowej:
SZTUKA
Poniedziałek

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

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

Czwartek

Czwartek

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

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

Konwersacje
z języka angielskiego
dla młodzieży
Czwartek

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

RYTMIKA
maluszki
Czwartek

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

Teatr dla dzieci
Czwartek

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

Pracownia Rysunku
i malarstwa Och!ra
Piątek

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

Język angielski
dla dzieci

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

Piątek
Chór
„Canticum Novum”
Sobota

10:00

Oferta dodatkowa:
Niedziela z bajką
Spektakle teatralne
dla dzieci

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

Oferta dla przedszkoli i szkół oraz osób
indywidualnych:
Mała ﬁlharmonia

Środa

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

Nieodpłatna pomoc:
Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej
w Suszcu (GCI)

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

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla
osób uzależnionych
w Suszcu (GCI)

- w poniedziałki od 11:00 do 19:00

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

JAM SESSION
POD FONTANNĄ

Intercultural

SPOTKANIA
Gathering for Music
MUZYKI
Creativity
KREATYWNOŚCI

18 sierpnia 2019, godz. 18:00
Plac św. Jana w Suszcu
WSTĘP WOLNY

and Expression

I EKSPRESJI

Franciszek Raczkowski – fortepian
Mateusz Szewczyk – kontrabas
Stefan Raczkowski – perkusja

WARSZTATY
INSTRUMENTALNE
I WOKALNE
DLA DZIECI 7+

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

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

17 sierpnia 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
KOSZT: 30 ZŁ

9:45-11:15 – Edi Sanchez
11:30-13:00 – Grzegorz Karnas

OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY!

„Królestwo”

reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

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

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

w GoK-u

w SuSZcU
5 WRzEśnIA 2019
w GoDZiNAcH 17:00-20:00

UwAGa! 10 % zNIżkI
nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIęcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO
KrótKIe ZaJęcIA POkAZoWE
RoZMoWY Z iNStRUkTOrAMi
ZaPIsY pRZeZ sTReFę zAJęć

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

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

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

DlA dORoSłyCH:

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

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

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

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Poszukują Perły Podbeskidzia!
28 września już po raz 9 zostanie podsumowany Kongres Kobiet Podbeskidzia. Pomysłodawczynią i główną organizatorką jest
Mirosława Nykiel, Posłanka na Sejm RP. Gala
odbędzie się o godzinie 17:00 w Sali Pod Orłem
(ul. 11 Listopada 60/62) w Bielsku-Białej. Gwiazdą
wieczoru będzie Sonia Bohosiewicz z koncertem
„10 sekretów Marilyn Monroe”.
Kongres to coroczne wydarzenie, mające kilka
towarzyszących eventów organizowanych przez
Beskidzką Izbę Lekarską, Bielską Wyższą Szkołę im.
Tyszkiewicza, Future Clinic, Studio Figura.

źródło: materiay prasowe

Do tej pory wzięło w nich udział ponad 10 tys.
osób, wybrano 6 Pereł Podbeskidzia. Gośćmi imprez
byli m.in. Alicja Majewska, Katarzyna Bosacka, Gosia
Andrzejewicz czy zespół Future Folk. Jeżeli znasz kobietę, która działa charytatywnie, angażuje się w pomoc
innym, robi coś wyjątkowego lub sama tak działasz –
zgłoś się! Szczegóły na stronie www.kobiety-podbeskidzia.pl w zakładce Perły Podbeskidzia.
– Czekamy na każdą wyjątkową kobietę. Zwłaszcza szukamy kobiet wyjątkowych, które działają
bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka! –
zachęcają organizatorzy.
wk

Posłanka Mirosława Nykiel z laureatkami poprzedniej edycji

Canticum Novum w Lublinie

Kurs komputerowy dla
pracujących
źródło: Canticum Novum / Facebook

Na początku lipca (4-7.07) chórzyści
z Canticum Novum wyjechali do Lublina, by wziąć
udział w X Krajowym Kongresie Polskiej Federacji
Pueri Cantores.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 800
chórzystów z całego kraju, którzy przeżyli m.in.
noc chórów w kościołach, modlitwę o pokój czy
koncert galowy oraz – na zakończenie – mszę
świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej
w Lublinie.
wk

Suszecki Chór w Lublinie

W środę, 24 lipca rozpoczął się bezpłatny kurs
komputerowy dla zatrudnionych, w wieku 25+.
Szkolenia odbywają się w każdą środę i piątek,
w godzinach popołudniowych, w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Suszcu. Informujemy, że jest jeszcze
możliwość dołączenia do grupy. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece lub telefonicznie pod numerem:
32/4488692.
GF

Voicingers już wkrótce!
11. Międzykulturowe Spotkania Muzyki,
Kreatywności i Ekspresji „Voicingers” w Suszcu
rozpoczną się już 13 sierpnia!

- Mateusz Szewczyk – kontrabas,
- Stefan Raczkowski – perkusja.
Jam rozpoczyna się o godz. 18:00, wstęp wolny!
Więcej informacji pod numerem telefonu 32 212 44 91 wew. 21 lub pod adresem mailowym: kasia@kulturasuszec.pl.

du na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń! – zachęcają.
Warsztaty odbędą się 17 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu:
- 9:45-11:15 – Edi Sanchez,
- 11:30-13:00 – Grzegorz Karnas.
Równocześnie organizatorzy zapraszają
do wspólnego jammowania przy fontannie na Placu
Św. Jana w Suszcu w niedzielę, 18 sierpnia. Podczas
Jam Session wystąpią:
- Franciszek Raczkowski – fortepian,

Festiwal Vocingers już po raz drugi będzie gościł
w gminie Suszec. Również i w tym roku organizatorzy
zapraszają do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
gdzie odbędą się warsztaty wokalne i instrumentalne
dla dzieci. – Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku
7+. Koszt uczestnictwa w zajęciach to kwota 30 zł
(w cenę wliczono drobny poczęstunek). Ze wzglę-

Bilety oraz karty zgłoszeniowe na warsztaty
można nabyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu.
wk

Z Suszca do Częstochowy. Tradycyjna pielgrzymka za nami
były wyczytywane w kolejnych dniach wspólnego
pielgrzymowania.
W połowie trasy, czyli 20 lipca, w godzinach
porannych do wędrujących dołączyli następni pielgrzymi. Grupa licząca już 92 osoby nie poddając się
ruszyła dalej. Każdy dzień był przesiąknięty wspólną
modlitwą, a codziennie odprawiana Eucharystia dodawała wszystkim sił, aby iść dalej. Na trasie można
było spotkać księży oraz skorzystać między innymi
z sakramentu pokuty i pojednania. Takimi duchowymi przewodnikami byli: ks. Jacek Kocur, ks. Dariusz
Grodoń oraz ks. Michał Walczyński.
Każdy wnosił od siebie to co ma najlepszego,
a odpowiednie sekcje zajmowały się ładem i atmosferą panującą na trasie. Grupa kierujących ruchem

Wspólne doświadczenia zbliżają

Fot. Marta Malcharek

Fot. Marta Malcharek

Trasa wyniosła ponad 180 km, a jej pokonanie
zajęło 6 dni. W tym roku za jej organizację odpowiadał Dominik Kwoka z katechetką Kingą Krymer. Jak
opowiadają niektórzy, tegoroczna pielgrzymka nieco
różniła się od pierwszych organizowanych wcześniej
wędrówek.
Wyprawa rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 7:00. Chętne osoby złożyły swoje intencje, które
następnie ofiarowano w ręce Naszej Mamy i które

zapewniała pieszym bezpieczeństwo, a grupa technicznych – transport bagaży oraz miejsce spania.
Koło Gospodyń Wiejskich wspierało pielgrzymujących swoimi przepysznymi słodkościami. Również
młodzież pięknie zaangażowała się w tegoroczną
pielgrzymkę i cudownym graniem oraz śpiewem
dodawała otuchy.
We wtorek, 23 lipca wszyscy szczęśliwie dotarli
do celu. Piesi wieczorem udali się na Apel Jasnogórski, a następnego dnia łącznie z kolejnymi pielgrzymującymi przeżyli wspólną Eucharystię w sanktuarium. Msza Święta była sprawowana w intencji ks.
Jacka Kocura oraz ks. Dariusza Grodonia z okazji
25-lecia kapłaństwa.
Patrycja Morcinek

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

Fot. Marta Malcharek

45 osób wyruszyło 17 lipca na pielgrzymkę z Suszca aż do sanktuarium na Jasnej Górze,
w którym znajduje się wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej. Była to 25. jubileuszowa pielgrzymka i nosiła hasło „Wytrwajcie we Mnie”.

Wspólne zdjęcie uczestników 25. jubileuszowej pielgrzymki
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Felieton duszą pisany
We współczesnym świecie, w którym coraz
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad sensem podejmowanych działań, proponujemy comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego wierszami
autora bloga „Duszą pisane” – Marcina Weidemana.
To poeta, muzyk i nauczyciel, który swoją twórczością dzieli się również z Czytelnikami „Nowin
Suszeckiej Gminy”.
W tym numerze zapraszamy do przeczytania tekstu i rozmyślań na temat codziennego poszukiwania sensu w życiu, a także radzenia sobie
z szerokim wachlarzem emocji.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

Jednak sinusoida ma jedynie charakter podobny
do realnej i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości. Różni ją jeden bardzo istotny szczegół. Jest nim to,
że jej skoki, a tym samym nasze emocje i odczucia,
są dużo bardziej nieregularne, zarówno jeśli chodzi
o długość trwania, jak i amplitudę. Poszczególni ludzie
reagują inaczej na te same sytuacje, mają inne skłonności, inne upodobania, żyją w innych warunkach,
oddziałują na nich inne czynniki; tak więc również
ich życiowa sinusoida jest diametralnie inna od tej
obserwowanej u pozostałych.
W praktyce oznacza to, że możemy się zmagać,
i pewnie większość z Was tego doświadcza, z szerokim
wachlarzem emocji i doświadczeń. Codzienność nie
jest czarno-biała i ma wiele barw, a nie zawsze są one
jasne. Bywają oczywiście dni, kiedy dostajemy prezent
w postaci ogromnego zastrzyku pozytywnej energii
i wtedy trzeba ją w stu procentach wykorzystać, żeby
nabrać rozpędu. Zdarza się jednak też czas, kiedy nie
mamy już siły i pomysłu skąd jej zaczerpnąć.

i postawa, która jest kompletnym przeciwieństwem
tego, o czym Wam tutaj piszę, jednak z perspektywy
minionych lat stwierdzam, że nie ma takiego dna,
z którego nie dałoby się odbić, mimo że czasem jest
to jak wspinaczka zimą na Mount Everest... boso,
w T-shircie i krótkich spodenkach.
Jednak skąd czerpać siłę do walki? Nie chciałbym zachować się teraz jak natchniony kaznodzieja
z amerykańskiego filmu, ale fakt jest faktem: Źródło jest tylko jedno. Niezależnie od wyznania, rasy,
narodowości, poglądów politycznych, głębokiej
wiary czy jej braku. Ono zawsze było jest i będzie.
Wyobrażenia i nomenklatura są różne, ale to nie ma
żadnego znaczenia. Nie trzeba Go daleko szukać.
Wystarczy uspokoić umysł, choć czasem to wydaje
się prawie niemożliwe i nadstawić uszu, a się odezwie. Jeśli, mimo usilnych zabiegów, słyszycie wyłącznie ciszę, może słuchacie nie dość uważnie. Jeśli
już da o sobie znać, Wasz umysł stanie się jak gładka
tafla jeziora w bezwietrzny, słoneczny, wiosenny
dzień i poczujecie...
„Spokój”
Jestem wielką kulą świetlistej energii
Oraz sumą przeszłych doświadczeń
Czasem przygasam i brak mi werwy,
a bywa, że błyszczę jasnym blaskiem

Wyobraźcie sobie sinusoidę. Macie już jej obraz
przed oczami? Jeśli nie, to warto by było właśnie w tym
momencie poszukać jej obrazu w zasobach Internetu… Teraz już – mam nadzieję – wszyscy jesteśmy na
tej samej stronie mojej opowieści. Przetnij ten wykres
poziomą linią dokładnie w połowie jego wysokości,
a ja już wyjaśniam, po co w ogóle był ten cały zabieg.
Linia biegnąca w górę i w dół symbolizuje nasze
życie, a linia pozioma przecinająca wykres, to nasz
optymalny poziom zadowolenia z niego. Ten tak zwany poziom zero, to ani euforia, ani przygnębienie. To
pewien rodzaj komfortu psychicznego, który większość ludzi określiłoby prawdopodobnie jako dobry,
a funkcjonowanie na nim nie wymaga od człowieka
zastanawiania się nad jakością swojej egzystencji, bo
jest po prostu OK.

źródło: Pixabay

„Podróż do źródła”

W mojej opinii nie jest ważne to, czy właśnie
jesteśmy na szczycie i czujemy się panami świata,
czy jesteśmy w mentalnym dole, skąd nie widać perspektywy wyjścia, ale nasze podejście i nastawienie
do danej sytuacji. Wiem, że łatwo to powiedzieć,
a bardzo trudno przyjąć i zaakceptować (wiem
z doświadczenia), ale wszystko dzieje się w jakimś
celu. Ja w każdym razie w to wierzę, bo daje mi to
poczucie sensu, nawet w bardzo ciężkich okolicznościach. Zdarzają mi się oczywiście wątpliwości

Czuję, kocham, cierpię i się śmieje
Radość splata się z ocieraniem łez
W wachlarzu emocji widzę nadzieję,
że wszystko ma wyższy cel i sens
Nieważne co napotkasz w podróży ,
Istotne jest jak się do tego nastawisz
Czy oczy mrużysz na odgłosy burzy
Czy pławisz się w blasku błyskawic
Przyjdzie spokój kiedy zrozumiesz,
że źródło szczęścia jest w Tobie
i błędem jest szukanie go w innych,
To gładka tafla wody w Twojej głowie
Marcin Weideman

Skorzystaj z bezpłatnej mammografii
W poniedziałek, 19 sierpnia przy ul. Bielskiej 24
w Pszczynie panie w wieku 50-69 lat będą mogły poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu.
Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.
Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom
polskich kobiet – mamom, siostrom, przyjaciółkom. Często kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak
nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego panie rzadko zadają sobie pytanie,
czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko
regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić,
czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany
chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej
mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie
zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany
i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED.
Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania

cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet
trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest
ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego
uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED
udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu
dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie
oczekiwała na panie w Pszczynie – w poniedziałek,
19 sierpnia w godzinach od 10:00 do 16:00 przy
markecie Carrefour (ul. Bielska 24).
Do badania uprawnione są panie w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:
- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić
uprawnienie do badania, organizator prosi o wcześniejszą rejestrację pod numerem tel. 58 666 24 44 lub na
www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji
uprawnień do badania na podstawie podanego numeru
PESEL. Warto przygotować dowód osobisty przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania
lekarskiego.
wk; źródło: mat. prasowe

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Suszec przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.
W wykazie znajduje się działka nr 306/1 położona w Suszcu w rejonie ul. Pszczyńskiej, przeznaczona
do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można
uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032) 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec
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Śladami historii
Filip miał już tego serdecznie dość i w 1503 r. wyjechał z Hiszpanii zostawiając żonę w ciąży. Tymczasem
ujawniły się kolejne niepokojące zachowania ze strony
Joanny. Chorobliwie bała się, że bez niej w trakcie podróży Filip zginie. Co więcej, po urodzeniu syna przestała

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

Założycielami zjednoczonego królestwa Hiszpanii
zostali Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński, rodzice
Joanny. W 1492 r. hiszpańscy królowie katoliccy zdobyli
Grenadę, ostatnie terytorium na Półwyspie Iberyjskim
należące do muzułmanów. Trzy lata później oficjalnie
zgodzili się na małżeństwo ich córki z księciem Filipem,
synem Maksymiliana I Habsburga, przyszłego cesarza.
W tym momencie przyszli małżonkowie mieli po 17 lat.
Pierwszy raz na żywo zobaczyli się blisko rok później
w Flandrii. Ponoć uroda księcia zrobiła tak ogromne wrażenie na młodej dziewczynie, że jeszcze tego samego
dnia znaleźli się w łóżku. Taki obrót sprawy przyspieszył
przygotowania do ślubu. Joanna i Filip zostali małżeństwem dwa dni po swoich cielesnych figlach. To, co początkowo wydawało się sielanką, okazało się z biegiem
czasu kruche. Habsburg zdradzał swoją żonę, nie robiąc
z tego większej tajemnicy w towarzystwie. Mimo to Joanna dalej darzyła go ogromnym uczuciem. Każdego
dnia stawała się coraz to bardziej zazdrosna o Filipa.
Tymczasem rodzinę Joanny nawiedziła seria tragicznych wydarzeń. Do roli następcy na tronie królów
hiszpańskich szykowany był Jan, jedyny syn Izabeli
i Ferdynanda. W kwietniu 1497 r. ożenił się z Małgorzatą
Austriaczką. Niestety, prawdopodobnie z powodu gruźlicy, zmarł pół roku później. Następną w kolejce po schedę
po rodzicach była najstarsza córka, Izabela, żona króla
Portugalii Manuela I. Również i ona zmarła kilka miesięcy
po swoim bracie – podczas porodu. W ten oto sposób
niespodziewanie prawa do tronu uzyskała Joanna.
Na taki stan rzeczy nie chciały zgodzić się aragońskie Kortezy oraz jej ojciec. Natomiast w Kastylii, za sprawą Izabeli, nie widziano problemu z tytułu kobiety na
tronie. Filip wymusił na żonie, by ta pojechała z nim do
Hiszpanii w celu potwierdzenia prawa do kastylijskiego
tronu dla nich i ich dzieci. Podczas tej wizyty ponownie
ujawniła się chorobliwa zazdrość Joanny o swojego
męża. Z tego powodu oddaliła wszystkie damy dworu,
przebywając z mężem bez towarzystwa kobiet.

Portret Joanny I Kastylijskiej zwanej Szaloną

się odzywać do kogokolwiek i przesiadywała długie godziny w samotności. Medycy zalecili Joannie powrót do
Flandrii do męża, co miało postawić ją na nogi i pozwolić
wrócić do dawnej formy. Niestety na miejscu spotkała
Filipa zabawiającego się z kochankami, który nie miał
ochoty akceptować jej wybuchów zazdrości. Doszło nawet do tego, że pobił żonę do nieprzytomności, a także
często przetrzymywał ją w zamknięciu.
Pod koniec 1505 r. przedstawiciele kastylijskich Kortezów uznali, że najchętniej na tronie widzieliby Joannę
i Filipa. Tym samym Habsburg wyruszył z małżonką po
tron do Hiszpanii. Ich plany zostały pokrzyżowane przez

Źródła:
S. Duda, Szalona miłość królowej Joanny, Ale Historia
z 28.08.2017 r.
S. Duda, Makabra królowej Joanny, Ale Historia
z 24.11.2014 r.
Więcej na www.sladamihistorii.pl

źródło: domena publiczna

W grudniu 1506 r. mieszkańcy Kastylii doświadczyli niecodziennego widoku. Przez ich ziemie przeszła kolumna z trumną króla Filipa I Pięknego. W trakcie postojów jego żona Joanna nakazywała ją otwierać, by móc czule pieścić zwłoki męża. Nic ją przed
tym nie zatrzymywało, nawet zaawansowany
rozkład ciała i intensywny odór.

źródło: domena publiczna

Makabryczne fanaberie
królowej Joanny

Ferdynanda Aragońskiego, który dogadał się z królem
Francji, by ten nie wyraził zgody na ich przejazd przez
swoje terytorium. Tak więc małżeństwo musiał obrać
drogę morską. Wypłynęli z zelandzkiego portu na początku 1506 r., niestety szczęście im nie dopisywało. Dopadł ich sztorm, a ich statek roztrzaskał się u wybrzeży
Anglii, gdzie zostali uroczyście przyjęci przez króla Henryka VII. Ostatecznie wylądowali w Hiszpanii w kwietniu.
Na miejscu dalej istniał konflikt na linii ojciec-córka. Dlatego też Filip zaczął objeżdżać razem z żoną okoliczne
miasta. Na początku września dotarli do Burgos. Z tej
okazji zorganizowano wystawne bankiety. Filip bardzo
dobrze się bawił, jednakże po dwóch tygodniach zaczął
gorączkować i odczuwać nieznośny ból. Po kilku dniach
zmarł, prawdopodobnie padł ofiarą szalejącej w okolicy
febry. Cały czas przy nim czuwała Joanna, która od momentu jego śmierci pobiła wszystkie swoje wcześniejsze
fanaberie. Na jej rozkaz zwłoki Filipa zostały posadzone
na tronie, przy którym modlili się mnisi. Co jakiś czas
Joanna podchodziła do nich i głaskała oraz całowała
trupią twarz. Bez jej wiedzy zwłoki męża zostały złożone
w trumnie w klasztorze Kartuzów zwanym Miraflores.
W grudniu 1506 r. Joanna zażądała wydania ciała Filipa,
na co mnisi niechętnie wyrazili zgodę. Uformowano
kondukt i wyprowadzono trumnę z klasztoru. Rozpoczął się pochód posępnej procesji po Kastylii. W trakcie
postojów Joanna z uczuciem przytulał zwłoki swojego
męża. Nawet postępujący rozkład ciała ją nie odstraszał.
Co więcej, żadna kobieta nie mogła się nawet zbliżyć
do trumny.
Patrząc z perspektywy czasu na zachowanie Joanny
nie ma się co dziwić, że przylgnął do niej przydomek
Szalona. Ponad dwa lata po śmierci Filipa Ferdynand
zarządził uwięzić córkę w klasztorze Santa Clara w Tordesillas. Jej syn Karol V, który po śmierci w 1516 r. Ferdynanda został królem Hiszpanii, a od 1519 r. cesarzem,
nigdy nie zgodził się na wypuszczenie matki z klasztoru. Joanna zmarła 12 kwietnia 1555 r. w wieku 75 lat.
Jej trumnę oraz jej męża ostatecznie przeniesiono do
Kaplicy Królewskiej przy katedrze w Grenadzie, gdzie
spoczęli Izabela i Ferdynand.

Obraz przedstawiający Joannę podróżującą z trumną męża po drogach Kastylii
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W czasie wakacji wybierz się do biblioteki
Przypominamy, że w sierpniu nadal odbywają się zajęcia wakacyjne – dla dzieci od 5 do 12 lat.
W środy (od godz. 16:00) zajmujemy się papieroplastyką, a konkretnie jednym jej rodzajem
– quillingiem, a w czwartki (także od 16:00) uczymy

się programowania i kodowania. Proponujemy zabawy offlinowe – „kubeczkowe”, zajęcia z robotami Photon (kierowanymi przy pomocy tabletów),
wykorzystamy też 3 różne maty edukacyjne i gry
„Scottie Go!”. Zajęcia tego typu prowadzone są już
u nas od roku, ale czas wolny od zajęć szkolnych

jest świetną okazją do ponownego zgłębienia
tajników kodów, zabawy w szyfrowanie i rozwiązywanie zagadek.
Do zobaczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu!
GF

Rajd Śląska 2019 ponownie w Suszcu

Na Odcinku Specjalnym zlokalizowanym na
terenie gminy Suszec załogi pojawią się w sobotę,
7 września. Nad bezpieczeństwem kibiców i mieszkańców czuwać będą specjalnie do tego przeszkoleni
sędziowie zabezpieczenia.
W tych dniach drogi, przez które przebiegać będzie

Odcinek Specjalny, na kilka godzin zostaną wyłączone
z użytku. Organizator zaplanował jednak przerwy pomiędzy przejazdami, podczas których będzie możliwość
skorzystania z dróg. Zostanie również uruchomiona
specjalna infolinia dla mieszkańców. O tym, które drogi
i w jakich godzinach będą nieprzejezdne, w najbliższym
czasie organizator wydarzenia poinformuje na oficjalnej
stronie internetowej oraz w ulotkach i na plakatach.
- Już teraz serdecznie zachęcamy do zapoznania
się z mapą Odcinka Specjalnego„Suszec” oraz zapraszamy wszystkich mieszkańców do bezpiecznego kibicowania załogom na trasie Rajdu – mówią organizatorzy
imprezy z Automobilklubu Ziemi Tyskiej.
Wszystkie informacje dotyczące Rajdu Śląska
publikowane są na stronie www.slask.rsmsl.pl.
wk

fot. Marcin Hennek

Już w dniach 5-7 września najlepsi rajdowi zawodnicy Polski przyjadą na południe naszego kraju,
by rywalizować na Odcinkach Specjalnych w ramach
Rajdu Śląska 2019. W programie imprezy znajdą
się następujące wydarzenia: VI runda Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski, V runda Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski oraz runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

Podczas Rajdu nie brakuje emocji

Kolejne złoto w kieszeni Dawida Godźka!
Dawid Godziek z Suszca znowu zaskakuje
– w pierwszy weekend lipca do swojej kolekcji
dołożył kolejne złoto wywalczone. Tym razem
wywalczył je podczas prestiżowych zawodów
Glemmride w Austrii.
Glemmride to zawody z serii „Gold” cyklu FMB
World Tour, gdzie zawodnicy walczą o zdobycie kolejnych punktów do klasyfikacji generalnej w kategorii MTB Slopestyle. Poprzeczka była postawiona
bardzo wysoko, bo na zawody zjechała się absolutna

czołówka zawodników.
- Glemmride zaczął się dla mnie dosyć nietypowo
- w pierwszym przejeździe w kwalifikacjach zaliczyłem
glebę! - wspomina Dawid Godziek. – Adrenalina podskoczyła jeszcze wyżej ponieważ wiedziałem, że została
mi tylko jedna próba by móc dostać się do finałów. Na
szczęście już potem wszystko poszło tak, jak zaplanowałem i z powodzeniem wskoczyłem do finałów, gdzie
wykręciłem zwycięski przejazd – dodaje.
W tej rywalizacji nie było miejsca na najmniejszą pomyłkę. Kombinacja tricków, która zapewniła

Dawidowi złoto to: barspin nohand, twister no hand,
toboggan na muldzie, cashroll z boner-loga, double
tailwhip na step-up’ie, 360 baspin ze step-downa
i double backfilp z X-up’em. Tuż za nim w kwalifikacji
znaleźli się Emil Johanson oraz Erik Fedko.
Kolejnym przystankiem zmagań zawodnika
będzie X-Games Minneapolis, które odbędzie się już
na początku sierpnia. W związku z tym, Dawid musi
szybko i zwinnie przesiąść się na mniejszy rower BMX
i odświeżyć swoje najlepsze tricki.
wk

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W niedzielę, 16 czerwca w Suszcu odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których
wzięło udział 9 drużyn.
Zawody rozegrane zostały w grupie A i C w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza
(7x50 m) z przeszkodami. Młodzież natomiast mogła
zmierzyć się w biegu sztafetowym 400m z przeszkodami oraz w rozwinięciu bojowym. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie,

a sędzią głównym zawodów był st. asp. Michał Kuś.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się
następująco:
Młodzieżowa drużyna dziewcząt
1 miejsce – OSP Suszec
2 miejsce – OSP Kryry
3 miejsce – OSP Mizerów
Młodzieżowa drużyna chłopców
1 miejsce – OSP Suszec

Grupa „C” – kobieca drużyna pożarnicza
1 miejsce – OSP Mizerów
Grupa „A” – męska drużyna pożarnicza
1 miejsce – OSP Kryry
2 miejsce – OSP Suszec
3 miejsce – OSP Mizerów
Klasyfikacja drużyn „Old bojów”:
1 miejsce – OSP Mizerów
wk; źródło: UG Suszec

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej
Ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego,
opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego
(część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (część północno-zachodnia), łódzkiego (część
południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna)

oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia) państwowa służba hydrogeologiczna (PSH)
wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.
Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna wskazuje na utrzymanie się w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych

w płytkich poziomach wodonośnych na wyżej wymienionych obszarach. Niskie stany położenia wód
podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich
ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych
eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.
wk; źródło: PSH

Informacja Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec
1 sierpnia weszło w życie rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
W wyniku nowelizacji rozporządzenia, od
1 sierpnia br. zmienia się definicja szkoły określona

w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu
przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą
się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła
dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do
zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła

policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).
Zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie
dobry start uwzględniający ww. zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu.
GOPS w Suszcu
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Wiadukt na ul. Nowopszczyńskiej w Żorach w remoncie
Od 31 lipca obowiązuje zmieniona organizacja ruchu drogowego na ul. Nowopszczyńskiej
w Żorach. Rozpoczęła się przebudowa uszkodzonego wiaduktu na tej drodze. Kierowcy muszą
przygotować się na utrudnienia w ruchu.
Po awarii fragmentu płyty wiaduktu, przez którą
w jezdni powstawała dziura, wykonana została szczegółowa ekspertyza sprawdzająca stan techniczny
całego wiaduktu. Wykazała ona, że płyta żelbetowa
jest w złym stanie i konieczna jest jej całkowita wymiana. Dlatego też przeprowadzony zostanie remont,
podczas którego m.in. wzmocniona zostanie stalowa
konstrukcja obiektu oraz podpory.
Remont będzie odbywał się w dwóch etapach

i, zgodnie z planem, powinien potrwać do końca
kwietnia 2020 roku. Na czas trwania prac, jezdnia na
wiadukcie została zawężona do jednego pasa ruchu,
a ruch pojazdów osobowych odbywa się wahadłowo
(sterowany sygnalizacją świetlną).
31 lipca wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t na odcinku ul. Nowopszczyńskiej od Ronda Pszczyńskiego
do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Żorach. Zakaz
ten nie dotyczy pojazdów komunikacji autobusowej
oraz pojazdów służb miejskich.
Na czas obowiązywania zmienionej organizacji
ruchu wprowadzony został oznakowany objazd dla
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad
3,5 t drogą krajową nr 81 w kierunku Mikołowa,

następnie drogą krajową nr 44 i drogą wojewódzką 928 w kierunku Kobióru i dalej drogą krajową
nr 1 do Pszczyny, a następnie drogą wojewódzką
935 do Żor.
Koszt przebudowy wiaduktu na ul. Nowopszczyńskiej wyniesie 6 915 046,69 zł. Na realizację projektu pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu
ul. Nowopszczyńskiej w Żorach” miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy ogólnej,
utworzonej z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji na drogach publicznych powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na
prawach powiatu.
wk; źródło: UM Żory

Wkrótce przebudowa DW933 Pszczyna-Pawłowice
W środę, 10 lipca odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o długości 16km – od skrzyżowania z DK nr 81
w Pawłowicach do ronda na ul. Żorskiej w Pszczynie.
Według założeń roboty realizowane na zlecenie
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, potrwają
od września br. do listopada 2021 r. Remont zakłada
przebudowę obiektów inżynieryjnych, przebudowę
skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, budowę
ciągów pieszo-rowerowych, wymianę nawierzchni

drogowej oraz wycinkę drzew kolidujących z drogą.
Według wstępnych ustaleń, całe zadanie będzie
podzielone na pięć etapów. Przebudowywane odcinki
drogi w każdym etapie zostaną całkowicie wyłączone
z ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji, a na pozostałych odcinkach w kierunku Pszczyny trwały będą roboty
przygotowawcze z miejscowym wprowadzeniem ruchu
wahadłowego.
Zgodnie z założeniami, I etap robót realizowany będzie od września br. do wiosny 2020 roku
i obejmie odcinek od skrzyżowania z DK nr 81

w Pawłowicach do skrzyżowania z ul. Jedności
w Studzionce. Po jego zakończenie rozpocznie się
II etap robót obejmujący odcinek od skrzyżowania
z ul. Jedności w Studzionce do skrzyżowania z ul. Lipki
w Mizerowie. Kolejne trzy etapy obejmą odcinek od
skrzyżowania z ul. Lipki w Mizerowie do Pszczyny i będą
realizowane sukcesywnie, po zakończeniu robót na
wcześniejszych etapach.
Na czas przebudowy wyznaczony zostanie objazd
drogą wojewódzką nr 939 Pszczyna-Strumień.
UG Suszec

KRUS: zmiana numerów telefonów
Zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Placówki
Terenowej w Kłobucku.
W związku z modernizacją centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie,
obsługującego świadczeniobiorców z terenu województwa śląskiego, od 1 sierpnia 2019 roku ulegną
zmianie numery zewnętrzne do częstochowskiego
oddziału Kasy.

Od tego dnia, świadczeniobiorcy, osoby pragnące zasięgnąć informacji związanych ze świadczeniami, ubezpieczeniami lub inną działalnością kasy oraz
obowiązujących w tej mierze uregulowań prawnych,
będą musieli wybierać inne numery do KRUS.
Informacja na ten temat widnieje już na stronie Kasy w zakładce poświęconej oddziałowi
w Częstochowie.
Aktualny wykaz nowych numerów do
OR KRUS w Częstochowie:

Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie
– 34 3788511, sekretariat – 34 3788510.
Informacja telefoniczna:
- ubezpieczenia – 34 3788584
- emerytalno-rentowa – 34 3788551
- rehabilitacja i prewencja – 34 3788519
- orzecznictwo lekarskie – 34 3788571
E-mail: czestochowa@krus.gov.pl

KRUS

Apel o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw,
przypominając o najczęstszych przyczynach wypadków i sposobach ich uniknięcia.
W czasie żniw często dochodzi do tragicznych
w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny, dlatego KRUS zwraca się o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych: „Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność,
zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami
do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni
sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie
w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć
pochwycenia przez wirujące i obracające się części
maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji,
koniecznie wyłączcie napęd.”
KRUS przypomina o zasadach BHP, właściwej
opiece nad dziećmi, pozostającymi w tym okresie
w gospodarstwie, czyli warsztacie pracy swoich rodziców, a także o pożytkach z przydomowego miejsca
rekreacji i wypoczynku.
- Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi

na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie
ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego
miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy
w gospodarstwie – czytamy w komunikacie KRUS.
Przed wakacjami KRUS skierował do rolników – rodziców i opiekunów dzieci mieszkających
w gospodarstwach rolnych – list przypominający
o bezpiecznej pracy w okresie żniw i sianokosów,
konieczności zapewnienia dzieciom właściwej opieki
oraz przygotowania miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa
w okresie wakacyjnym.
Prezes zachęciła do skorzystania ze specjalnie przygotowanej przez KRUS w Internecie strony dla dzieci, na której można znaleźć absorbujące konkursy, między innymi kurs e-learningowy
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Opracowany w nowoczesnej formie kurs
ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie.
Trzeba przypomnieć, że KRUS opracował i propaguje
listę prac szczególnie niebezpiecznych związanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie
wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jest ona
dostępna na stronie internetowej KRUS.
Prezes KRUS zawarła z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych roczną umowę
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci do lat 16. osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie. Ubezpieczenie NNW dla dzieci
ma charakter grupowy, rodzice NIE MUSZĄ wypełniać
żadnych formalności. Ubezpieczenie obejmuje dzieci
z automatu. Jest darmowe. Jest ważne przez cały
rok, również w wakacje. Ubezpieczenie jest bardzo
korzystne dla ubezpieczonych, dziecko chronione
jest przez całą dobę, ochrona obejmuje cały świat,
udziały własne są zniesione, suma ubezpieczenia
wynosi nawet 67 tys. zł.
KRUS organizuje podczas wakacji turnusy rehabilitacyjne (21 dni) dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia
układu ruchu lub układu oddechowego. Dla przykładu, dzieci z terenu OR KRUS w Częstochowie są
kierowane w wakacje do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju oraz Iwoniczu Zdroju.
Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
dofinansowuje w 80 procentach kolonie i obozy
letnie i zimowe dla dzieci.
wk; źródło: KRUS
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Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel. 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel. 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK)
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
G. Dera (Suszec) tel. 723 440 449
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

Wójt Gminy Suszec informuje, że począwszy od II kwartału 2019 roku we wszystkich sołectwach Gminy Suszec nie będzie możliwości
płacenia podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w formie inkasa.
Płatności te będzie można uregulować w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu
innych rachunków i opłat.
Przypomina się również, że podatek należy
wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach podatkowych
bądź nakazach płatniczych.
Wpłaty gotówkowe podatku w kasach Banku
Spółdzielczego Żory o/Suszec – bez opłat.
W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z urzędem gminy.
UG Suszec

Walka ze smogiem!
Zwracam się z prośbą do właścicieli budynków
mieszkalnych o wypełnienie ankiety dotyczącej instalacji grzewczych w budynkach. Ankieta będzie
dostarczona mieszkańcom przez sołtysów, a jej
celem jest zidentyfikowanie budynków mieszkalnych, w których istnieje potrzeba wymiany starego
źródła ciepła na nowe.
Pozyskane dane umożliwią gminie ubieganie
się o środki zewnętrzne na ten cel.
Dziękuję za zrozumienie.
Marian Pawlas
Wójt Gminy SuszecUG Suszec

Przebudowano skrzyżowanie w Radostowicach
Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic Jesionowej
i Ks. Popiełuszki w Radostowicach.
W ramach robót wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego odcinka ul. Ks. Popiełuszki
łączącego istniejący odcinek ul. Ks. Popiełuszki
z ul. Jesionową o długości 38 m, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku ul. Jesionowej
o długości 55 m oraz nawierzchnię z płyt ażurowych
na placu zawartym pomiędzy istniejącym oraz nowym odcinkiem ul. Ks. Popiełuszki i ul. Jesionową
o powierzchni 560 m2.
Roboty wykonała firma DIEGO z Wisły Małej,
a łączny koszt robót zamknął się kwotą 190.889,38 zł
brutto.
UG Suszec

Zakaz wyprowadzania
psów na „Gwaruś”
Osobom korzystającym z terenów Ośrodka
Rekreacyjnego „GWARUŚ”, przypomina się o obowiązującym całkowitym zakazie kąpieli oraz o zakazie wprowadzania psów na tereny rekreacyjne,
za wyjątkiem psów asystujących i wykorzystywanych w terapiach (Uchwała NR XXXVII/297/2017
Rady Gminy Suszec z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Suszec).
Osoby niestosujące się do obowiązujących
zakazów zawartych w Regulaminie będą narażone
na sankcje karne. Przypadki stwierdzenia łamania
przepisów będą kierowane na policję.
Wójt Gminy Suszec

Sukces „Pogodnej Jesieni”
Lipcowy wyjazd do Brennej okazał się
szczęśliwy dla Zespołu Śpiewaczego „Pogodna
Jesień”.
Zespół zdobył II miejsce w kategorii a capella podczas 52. Wojewódzkiego Przeglądu
Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej,
który odbył się w dniach 13-14 lipca. W przeglądzie łącznie wzięło udział 76 zespołów różnej
kategorii.
wk

źródło: GOK Suszec

Ważne telefony:

Informacja w sprawie
inkasa podatku w Gminie
Suszec
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śpiewane w
operze

zastepu˛
je
króla

wychodzi po
dodaniu
zbój,
bandzior

cieżka
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Od sierpnia nowe stawki
opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Informacja o wyborach do
Rady Powiatowej Śląskiej
Izby Rolniczej

Nowe stawki opłat, uchwalone przez Radę
Gminy Suszec dnia 23.05.2019 r., wynoszą:
- 14,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Nowe stawki obowiązują od 1 sierpnia, a nie od
1 lipca, jak podano w lipcowym wydaniu „Nowin” oraz
na stronie internetowej.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną pisemnie powiadomieni o zmianie
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UG Suszec

Urząd Gminy Suszec informuje, że Okręgowa
Komisja Wyborcza nr 76 Suszec podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej
Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 76
w Suszcu, bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.
W terminie do 11.07.2019 r. zarejestrowano
1 kandydata, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest mniejsza
niż liczba mandatów do obsadzenia.
Członkiem Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w dwumandatowym Okręgu Wyborczym
nr 76 w Gminie Suszec w powiecie Pszczyńskim
został Pan Damian Gębała z Suszca.
UG Suszec

Spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”
Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
to szansa dla mieszkańców na uzyskanie dotacji
i pożyczek na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, pompy ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacja
fotowoltaiczna) oraz wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wymiana stolarki
zewnętrznej. Wszystkie informacje na temat programu będzie można uzyskać podczas spotkania
organizowanego przez Urząd Gminy Suszec.
Spotkanie, które odbędzie się w środę,
11 września w godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22),
poprowadzą specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
UG Suszec

Święta i ważne daty w sierpniu 2019 roku
1.08 (czwartek)

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

12.08
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

2.08 (piątek)

Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

13.08 (wtorek)

Międzynarodowy Dzień Osób
Leworęcznych

6.08 (wtorek)

Przemienienie Pańskie

14.08 (środa)

Dzień Energetyka

9.08 (piątek)

Międzynarodowy Dzień Ludności
Tubylczej na Świecie

15.08 (czwartek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

10.08 (sobota)

Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

19.08
(poniedziałek)

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się działka o pow. 0,2525 ha
oznaczona nr 625/66 położona w Suszcu w rejonie ulicy Na Grabówki przeznaczona
zgodnie z MPZP pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec (pok. nr 3,
tel. 32 4493073) lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale Ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej
Kobielicach, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu na czas nieoznaczony.
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec lub pod
numerem tel. 32 449 30 73 i na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
Ogłoszenia.
UG Suszec

22.08 (czwartek) Najświętsza Maryja Panna Królowa
23.08 (piątek)

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego
Zniesieniu, Święto Lotnictwa

28.08 (środa)

Święto Lotnictwa Polskiego

29.08 (czwartek) Dzień Straży Gminnej, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec
Prób Jądrowych
31.08 (sobota)

Dzień Solidarności i Wolności

