
Klimat się zmieniał na 
przestrzeni dziejów
Dofinansowanie 
na oświetlenie dla        
Suszca
Niewybuchy w Kryrach    
i Kobielicach
Piano-Forte i Czesław 
Mozil na jednej        
scenie
Ośrodek kultury 
powinien dbać o jakość 
swoich działań
Drużyna z Kryr z nagrodą 
w konkursie Nauka dla 
Ciebie
Koła Gospodyń Wiejskich 
mają przyszłość
Oferta zajęć GOK-u
Narodowe Czytanie
Przeprowadzka 
filii bibliotecznej     
w Kryrach
Kącik poezji
Przed nami Kolarskie 
Mistrzostwa Śląska         
w Suszcu
Zmień sposób rozpalania 
pieca
Nagrody dla gminnych 
zespołów

Podrygują w nas ostatnie wspomnienia wakacyjnych 
wojaży. Młodsi już ruszyli do szkół, czas by znaleźć zajęcie dla 
starszych. Inspirację w poszukiwaniach nowych pasji mogą 
stanowić chociażby światowe dni przypadające właśnie 
w październiku. 

Jeśli spojrzymy w kalendarz, to dziesiąty miesiąc jest 
dość ważny. Przypomina nam m.in. o seniorach, nauczycie-
lach, ratownikach medycznych, niewidomych, Papieżu Janie 

Pawle II, walce z ubóstwem i walce z rakiem, osobach jąka-
jących się. Długą listę świąt, którą możecie poznać na str. 19 
zamyka w końcu Światowy Dzień Oszczędności. Większość 
świąt i dni ma na celu zwrócenie uwagi ludzi na aktualne 
problemy tego świata, możliwości zapobiegania im, a także 
zwiększenie działań w niesieniu pomocy osobom potrzebują-
cym, zarówno w życiu społeczno-politycznym, edukacyjnym, 
kulturalnym czy zdrowotnym.

Jesienny październik
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Klimat się zmieniał na przestrzeni dziejów

Sesja Rady Gminy

Klimat się zmieniał na przestrzeni dziejów …i to 
wielokrotnie. Dlatego wręcz banalne są obecne twier-
dzenia co do dzisiejszych problemów z nim jakbyśmy 
odkrywali Amerykę. Czas płynie i zmienia się wszystko. 
Tak było zawsze!

Jednak dziś, jak nigdy dotąd, ludzkość stoi nie 
tylko przed problemem zmian klimatu, ale i wielu po-
ważniejszych kwestii, które wywołują negatywne kon-
sekwencje i będą decydować o przyszłości. Nastąpiło 
poważne zachwianie równowagi ekologicznej, zanie-
czyszczenie powietrza, wód, gleby. Przyroda, pomimo 
olbrzymiej zdolności regeneracji, już nie potrafi się 
bronić. Najgorsze, że brak tak naprawdę odpowiedzial-
nego i refleksyjnego spojrzenia w przyszłość. Bawimy 
się jak goście na Titanicu, podatni na podpowiedzi 
różnych zuchwałych szalbierzy mamiących ludzkie 
umysły, wskutek czego przyszłość naszej planety może 
stanąć pod znakiem zapytania.

Dziś naprawdę trzeba odłożyć na bok wszelkie 
spory. Należy wręcz zrobić rewolucję, reżim na rzecz 
samoograniczenia, co dotyczy każdego z nas – całej 
populacji ziemskiej, aby wyjść z błędnego kręgu, 
w którym znaleźliśmy się za naszym przyzwoleniem. 
Wszyscy chcą podróżować, bawić się, kupować sa-
mochody, eksploatować chciwie bogactwa ziemi do 
cna, nie zdając sobie sprawy, że jednocześnie stają się 
okrutnymi wobec przyrody, środowiska. Dynamiczny 
rozwój przemysłu w ostatnim stuleciu spowodował, 
że ludzkość zatraciła umiar. Zanikło poczucie wartości 
życia i poszanowania dla praw natury.

Niestety rachunki już nadchodzą, a nadejdą 
takie, na które nie będzie nas stać. Nasza zachodnia 
cywilizacja grzmi i na każdym kroku mówi o ochronie 
środowiska, wykańczaniu planety, a beztroska uczta 
trwa. Jednak ta bogata cywilizacja wymaga ogranicze-
nia tylko i wyłącznie od krajów biednych, zacofanych, 
rozwijających się. Nieokiełznany konsumpcjonizm 
wyrażający się w chęci posiadania więcej niż potrzebu-
jemy, projektowanie rzeczy i urządzeń jednorazowego 
użytku itd. czyni ze świata śmietnik, wielkie szambo, 
nad którym trudno zapanować większości krajom. Dziś 
należało by już użyć słowa „totalna niemoc”. 

Tworzy się takie produkty, aby naprawy się nie 
opłacały lub były niemożliwe. Surowców ubywa dra-
stycznie, a góry śmieci rosną i to już nawet w brzu-
chach wielorybów w oceanach. Ludzi przybywa.

Czym się to skończy?
Jakim przykładem jesteśmy dla biednych 

krajów, kiedy u nas tylko w jednym roku spłonęło 
ponad 150 składowisk śmieci, powodując wręcz nie-
odwracalne szkody w środowisku i w zdrowiu wielu 
mieszkańców. Nie lepiej wyglądu sprawa groma-
dzenia, niewłaściwego składowania, utylizacji wielu 
innych śmiercionośnych trucizn, odpadów w zaka-
markach wielu posesji, składów magazynowych itp. 

XII sesja Rady Gminy Suszec odbyła się 
w czwartek, 26 września. 

Przewodniczący rady Szymon Sekta stwierdził 
jej zdolność do podejmowania uchwał (13 radnych). 
Sesję radni oraz wszyscy zgromadzeni rozpoczęli od 
uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego we wrześniu 
Józefa Tetli – byłego starosty pszczyńskiego.

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 Pro-
gnozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026.

Podczas sesji, radni jednogłośnie przyjęli: zmianę 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Suszec, uchwałę w sprawie 

To są bomby, które będzie trudno rozbroić, a skła-
dowanie dalej trwa.

Przykłady mamy z bliska, z naszego podwórka, 
z sąsiednich Żor. Ostatni pożar i zlokalizowane tam 
składowisko niebezpiecznych odpadów pokazują, jak 
jesteśmy bezsilni wobec wręcz przestępczego proce-
deru gospodarki odpadami. Pękają w szwach składo-
wiska ze względu na ograniczony recykling odpadów, 
które wytwarzamy w naszych gospodarstwach. Wiele 
odpadów obecnie nie nadaje się do przerobu i niestety 
będzie musiało trafiać na wysypiska. Ze względu na 
brak technologii, która umożliwiałaby ich unieszko-
dliwianie ziemia, rzeki, oceany stały się i dalej zamie-
niają w szamba ludzkich odchodów komunalnych, 
których przybywa w astronomicznym tempie. Żadnym 
wzrostem PKB przy obecnym stylu życia nie zabez-
pieczamy przyszłości naszym dzieciom, przyszłym 
pokoleniom. Bo to, co nas ogarnęło to zwykły egoizm 
i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności. PKB mierzone 
miarą konsumpcjonizmu to prosta droga do upadku. 

Planeta i my potrzebujemy wzrostu PKB, ale odnie-
sionego do naszego i przyszłych pokoleń szczęścia. Tak 
frywolnego i beztroskiego stosunku do życia nie miała 
żadna cywilizacja zamieszkująca naszą planetę, a cała 
zachodnia popkultura dalej głosi hasła konsumpcjoni-
zmu i wzrostu PKB i wszyscy zadłużają się po uszy nie 
tylko w bankach, ale i w przyrodzie, na koszt przyszłych 
pokoleń, tworząc równocześnie hałdy śmieci, ogałaca-
jąc ziemię z wszelkich surowców. Harmonijny rozwój 
kraju, państwa to wysokie PKB, odnoszące się do takich 
dóbr, jak czyste powietrze, zdrowa woda, gleba czy zie-
lone otoczenie. Troskę o środowisko, pierwsze decyzje 
proekologiczne podejmowali i dbali o ich przestrzega-
nie już nasi pierwsi królowe rozpoczynając od Bolesława 
Chrobrego. Trzeba dodać, że nie było to podyktowane 
szlachetną troską o środowisko jako takie, przyrodę 
i jej piękno, lecz głównie względami ekonomicznymi, 
życiowymi, przyszłościowymi. Zdawali sobie sprawę, że 
za każde wyrąbane drzewo trzeba posadzić nowe, ściśle 
regulować odstrzały zwierzyny, aby nie zmniejszyć jej 
populacji. Dotyczyło to również zasobów wodnych. Ile 
zużyto tle odtworzono, co jest przeciwieństwem do 
tego, co robi obecna cywilizacja.

Jeżeli nie cofniemy praprzyczyn tych wszystkich 
obecnych problemów to będziemy pogrążać się coraz 
głębiej w szambie nieczystości, a surowców braknie. 
Każdy obecny wzrost PKB to kolejne tony śmieci. Po-
nadto wszyscy chcą konsumować bez ograniczeń, a za 
odpady najlepiej nie płacić lub utylizować w palenisku 
domowego pieca. Nie dziwmy się, że płoną składowi-
ska i zapełniają się posesje różnym świństwem.

Niestety, ale ktoś kto zna choć trochę problemy 
i koszt utylizacji odpadów, które obecnie człowiek 
wytwarza to zdaje sobie sprawę, że nie da się tego 
zrobić przy obecnej strukturze śmieci i technice za „10 
zł”. Wszyscy byliśmy oszołomieni w ostatnich latach 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go przy ul. Dworcowej w Radostowicach, w sprawie 
uznania petycji dotyczącej zapisu § 10 ust. 2 pkt. 2 re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Suszec, za niezasługującą na uwzględnienie. 
Ponadto radni odrzucili skargę na Wójta Gminy Suszec. 
Przyjęto także uchwałę: w sprawie przyjęcia do wyko-
nania przez Gminę Suszec zadania z zakresu właści-
wości Powiatu Pszczyńskiego (zimowe utrzymanie 
chodników), w sprawie kryteriów i trybu przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Suszec, 
w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie wyso-
kości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjne-
go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegóło-
wych warunków przyznawania nauczycielom tych 

karuzelą cen za odpady, które oferowały firmy je 
zbierające, ale nie tym, co się dalej z odpadami dzieje. 
Sama zbiórka odpadów nie rozwiązuje problemów. 

Te wszystkie pożary, nielegalne składowiska to nic 
innego, jak efekt niskich cen, jakie firmy konkurujące 
oferowały za odbiór śmieci i fatalnej całej gospodarki 
odpadami nie nadążającej za wzrastającym konsump-
cjonizmem. Przy takich cenach niestety gospodarka 
tymi świństwami nabrała wręcz charakteru mafijne-
go, bo koszty utylizacji niejednokrotnie przekraczają 
w przypadków wielu produktów koszty ich wytwo-
rzenia. Nikt w kosztach produktów nie wliczał i dalej 
nie wlicza kosztów odpadów.

I tutaj żadne środki państwowe, samorządowe 
czy inne nie rozwiążą problemu, gdy sami się nie 
opamiętamy, aby go rozwiązać. Ekologicznie i przy-
szłościowo musi myśleć każdy z nas. Prawo musi być 
rygorystyczne. Dotyczy to każdego z nas. Cena za 
lepsze życie, powietrze, wodę, środowisko nigdy nie 
była i nie będzie mała. Dalsze życie na jego koszt jest 
już niemożliwe. Zbyt dużo dokonaliśmy spustoszeń 
i za to przyjdzie dodatkowo zapłacić. Szacuje się, że 
aby wyczyścić tylko nasz region z nielegalnie skła-
dowanych odpadów potrzeba minimum miliarda 
złotych.

Dziś już niestety musimy zadać sobie pytanie: 
czy zdążymy?

Planeta jest wspólna i bez zrozumienia problemu 
przez całą ludzkość nic nie wskórają poszczególne 
kraje. Jednak przykład musi iść z naszej cywilizacji 
zachodniej, bo to nikt inny, jak ona rozsiała po całym 
świecie tę śmiertelną, śmieciową chorobę, a której 
na imię „konsumpcjonizm” . To nie niewinny węgiel, 
jak głosi propaganda, a nasz styl życia jest przyczyną 
nadchodzących dramatów. 

Obecnego systemu nie da się już pudrować. I tu-
taj już nie będą decydować ceny, czy będzie tanio czy 
drogo za odbiór. Przede wszystkim oprócz ograniczeń 
musi być w całej gospodarce wprowadzony obliga-
toryjny obieg zamknięty. Odpad, i to każdy, musi być 
towarem. Za to musimy zapłacić przy zakupie.

Mamy przykład złomu żelaznego. Nie trzeba go 
na posesjach specjalnie składować, bo on sam szyb-
ko znika zabierany przez złomiarzy. System będzie 
skuteczny, gdy producenci będą ponosili stosowne 
opłaty, w które będą wliczane koszty utylizacji. Musi 
być obligatoryjny zakaz wprowadzania do obiegu 
materiałów, opakowań i urządzeń itd., które się nie 
poddają recyklingowi, nie nadają się do ponownego 
użycia w tak zwanym obiegu zamkniętym. To dotyczy 
wszystkich krajów świata. 

To prosta filozofia, ale dla oświeconego społe-
czeństwa XXI wieku okazuje się, że jest niezrozumiała 
i trudna do zastosowania.

Dalsza część tekstu na str. 4

dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wy-
płacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości 
i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. Radni przeprowa-
dzili również wybór ławnika do Sądu Okręgowego 
w Katowicach na kadencję 2020-2023. Ławnikiem 
została wybrana Joanna Szendera.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Suszec oraz 
Przewodniczący Rady Gminy wręczyli kwiaty 
Katarzynie Krzempek, życząc jej powodzenia oraz 
pomyślności na objętym przez nią stanowisku dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Obrady rady gminy można oglądać „na żywo” 
oraz pod ich zakończeniu w serwisie YouTube – na 
oficjalnym profilu Gminy Suszec.

wk
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Dofinansowanie na oświetlenie dla Suszca
56 mln zł trafi do 11 gmin w województwie 

śląskim. Środki otrzyma także gmina Suszec – na 
nowoczesne oświetlenie. W Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego umowę na realiza-
cję inwestycji, w imieniu Gminy, podpisał wójt 
Marian Pawlas.

W uroczystym podpisaniu umów z przedstawi-
cielami gmin uczestniczył marszałek Województwa 
Śląskiego Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek 
Wojciech Kałuża. – Wymiana oświetlenia na nowo-
czesne poprawi bezpieczeństwo w naszych gminach, 
wpłynie na jakość życia mieszkańców i przyniesie 
istotne korzyści związane z ekologią. Dzięki tym 
środkom uda się wymienić prawie 13 tys. lamp 
i 2,3 tys. słupów oświetleniowych w całym regionie, 
co znacząco poprawi komfort życia i obniży koszty 
oświetlenia w gminach – podkreślał marszałek Jakub 
Chełstowski.

W  r a m a c h  R e g i o n a l n e g o  Pr o g r a m u 
Operacyjnego Województwa Śląskiego do dofinanso-
wania wybrano 15 projektów z zakresu efektywności 
energetycznej. Ich łączna kwota to blisko 74,4 mln zł, 
w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 

56 mln zł. Na skutek przeprowadzonych prac nastą-
pi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia 
ulicznego. Realizacja projektów pozwoli na uzyskanie 
efektów ekologicznych, związanych ze zmniejsze-
niem zużycia energii, a więc zmniejszeniem emisji 
m.in. CO2 oraz efektów ekonomicznych, związanych 
z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświe-
tlenia ulicznego.

Celem projektu jest również poprawa bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców i ugruntowanie niskoemisyj-
nego charakteru gospodarki lokalnej.

Środki trafią do 11 gmin z województwa ślą-
skiego, wśród nich znalazły się: Suszec, Bieruń, 
Siemianowice Śląskie, Orzesze, Ciasna, Sosnowiec, 
Tychy, Gierałtowice, Ornontowice, Bytom i Cho-
rzów. Największe dofinansowanie otrzymały gminy: 
Sosnowiec - 16,5 mln zł i Tychy - 14,5 mln zł.
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Wójt M. Pawlas z marszałkiem J. Chełstowskim

Dalsza część tekstu ze str. 3
 Poddajmy analizie prosty przykład z brzegu do-

tyczący choćby wody sprzedawanej w plastikowych 
butelkach, której konsumpcja w ostatnich latach ko-
smicznie wzrosła. Jeszcze 30 laty temu nikt takiej 
wody praktycznie nie kupował. Pito wodę z kranu, 
studni. Woda ta w większości jest pakowana w bu-
telkach 0,33 litra. Czyli na 1 litr wody mamy 3 bu-
telki. Łatwo przeliczyć, że 1m3 wody butelkowanej 
to 3000 plastikowych butelek. Paradoksem jest, że 
1m³ wody z kranu kosztuje około 7 zł, a 1m³ wody 
butelkowanej w granicach 4500 zł (około 1,50 zł za 
butelkę). Oczywiście producenci wody biją koko-
sy, a z problemem – z butelkami pozostajemy my, 
uśmiercana jest przyroda. 

Taki system powoduje dodatkowo, że producenci 
wody nie muszą się martwić o jakość plastiku i moż-
liwość jego utylizacji. Oczywiście system kaucyjny 
czy inny w tym przypadku w celu odbioru przez pro-
ducentów pustych butelek wymaga odpowiedniej 
infrastruktury i obsługi. Ale gdy producent tego nie 
poniesie to problemu tych śmieci nie rozwiążemy ni-
gdy. Dotyczy też również innych sfer. 

W Niemczech np. sprzedaje się 18 mld butelek 
plastikowych. Z tego z powrotem wraca do systemu, 
do recyklingu, ponownego użytkowania 96% tych 

butelek, bo mają one dla konsumenta wartość, płaci 
się kaucję.

Ustalanie cen śmieci w obecnym systemie przez 
Radę Gminy to totalna bzdura. Przecież Rada musi 
zatwierdzić stawki jakie narzucają przedsiębiorcy 
w przetargu. To zmylenie mieszkańców i odwracanie 
kota ogonem, przecież konsumentem są mieszkańcy 
i ich postawa, to co konsumują, co, jak wrzucają do ko-
szy decyduje i będzie decydować o tym, jak problem 
będzie rozwiązany. Do Gmin, Państwa powinna nale-
żeć kontrola przestrzegania prawa i stosowania się do 
regulaminów utrzymania czystości przez mieszkańca. 

Kolejny problem, którego nie znano nie tak 
dawno to sprawa z trawą. Na wsiach podstawo-
wym rozwiązaniem muszą być kompostowniki, 
skoro przestano jej używać, jako paszy. To cze-
go nie można zutylizować, przerobić na nawóz, 
w kompostownikach musi znaleźć się jako paliwo 
w biogazowniach. Ale tutaj znów problemu nie roz-
wiąże się, gdy praktycznie w każdym powiecie, nie 
będzie przynajmniej jednej biogazowni. Obecnie 
ceny za śmieci w przetargach, w niektórych gminach 
w Polsce, osiągają już 40 zł od osoby (a jest takich 
gmin w Polsce obecnie 50), a w naszych to coraz 
to częściej około 25zł, raczej już nie spadną. Gdy 
nie wprowadzimy od zaraz zmian, nie uzdrowimy, 

a wręcz nie naprawimy całego systemu to będą 
one nadal drastycznie rosły, a środowisko coraz 
to bardziej zaśmiecane. System wymaga dużych 
pieniędzy, aby gospodarka odpadami mogła być 
prawidłowa, ale i ograniczeń z strony społeczeń-
stwa. Oszczędzanie energii elektrycznej, gazu, wę-
gla, nieniszczenie żywności, stosowanie urządzeń 
o długim okresie użytkowania, nadających się do 
naprawy itd. to nakaz chwili. Potrzebne są spalarnie, 
biogazownie, zmiany materiałów opakowaniowych 
itd. To będzie drogo kosztować, ale nikt za nas tego 
nie zapłaci. Rachunki za obecną „ucztę” na pewno 
już płacimy, a im prędzej wrócimy do normalności, 
to dług wobec matki ziemi rozłożony na raty, na 
wiele rat, będzie realny do spłacenia. 

Koniecznie należy podejmować i realizować 
skoordynowane przeciwdziałania zanim szkody po-
niesione przez nas dla planety staną się nieodwra-
calne. Ogłoszenie upadłości ekologicznej to niestety 
koniec naszej cywilizacji. Myślę, że nasza cywilizacja 
jeszcze zachowała choć strzępy instynktu i potrafi 
wszechświat odczytać i zejść z drogi prowadzącej na 
manowce. To już ostatni dzwonek, aby zrozumieć, 
że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale 
człowiek bez przyrody już nie. 

Wójt Gminy Suszec

STOP-SMOG!
W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego 

podjął uchwałę antysmogową, która wprowa-
dziła zakaz spalania w instalacjach grzewczych:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 
15%,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20%.

Obowiązuje również bezwzględny zakaz 
palenia śmieci w piecach domowych oraz 
wilgotnego drewna w kominkach.

Mimo iż powszechnie wiadomo, że w piecu 
domowym nie wolno palić śmieci, nadal zdarzają 
się takie przypadki i nie należą one do rzadkości. 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spa-
lanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek 
typu PET, worków foliowych, a także opakowań 
po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowa-
nego drewna, mebli. 

Piec nie jest śmietnikiem. Śmieci wrzucone 
do pieca zamieniają się w szereg trujących związ-
ków. Palenie śmieci w piecu domowym uwalnia 
do środowiska wiele szkodliwych substancji, 
które rozprzestrzeniają się w sposób niekontro-
lowany i są wdychane przez ludzi. Substancje te 
kumulują się w organizmie, uszkadzając komórki 

oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później 
dadzą o sobie znać w postaci problemów zdrowot-
nych np. chorób nowotworowych. 

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ 
na stan przewodów kominowych, powodując od-
kładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, może 
to być powodem zapalenia się instalacji i pożaru 
domu.

Ze względu na ochronę zdrowia mieszkań-
ców oraz ochronę środowiska w naszej gminie 
– proszę o przestrzeganie zapisów uchwały 
antysmogowej. Osoby, które zostaną przyła-
pane na spalaniu odpadów, muszą liczyć się 
z surowymi karami.

Wójt Gminy Suszec

Zakaz spalania odpadów z działek i ogrodów
Ładna pogoda sprzyja jesiennym porząd-

kom w przydomowych ogrodach. Spalanie tra-
wy i liści w przydomowych ogródkach, a także 
innych odpadów powstałych po jesiennych po-
rządkach jest zupełnie niezasadne i zabronio-
ne. Za tego typu działania grozi kara grzywny 
w wysokości od 500 do 5 000 zł.

Obowiązujący w polskim prawie przepis – art. 
144 Kodeksu cywilnego – mówi, że właściciel nie-
ruchomości powinien przy wykonywaniu swego 
prawa własności powstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą 
ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 

nieruchomości i stosunków miejscowych. 
Sąsiad, któremu wyjątkowo uprzykrzysz ży-

cie, może – powołując się na cytowany powyżej 
Kodeks cywilny – skierować sprawę do sądu.

Zachęcamy do mądrego gospodarowania 
odpadami na swoich działkach. 

UG Suszec



Zakończyły się roboty budowlane zwią-
zane z przebudową fragmentu ul. Pawła Ga-
rusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Kasztanową do posesji nr 36 o długości 
około 175 mb. 

W ramach zadania na przebudowywanym od-
cinku drogi wymieniono górną warstwę podbudo-
wy, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego 
o szerokości 3 m, obustronne pobocza z kruszywa 
o szerokości 0,5 m, dostosowano też wysokościo-
wo istniejące zjazdy oraz wykonano mijankę o na-
wierzchni z kruszywa. 

Na przebudowę pozyskano środki z budżetu 
województwa śląskiego. 

Roboty wykonała firma DROGRÓD z Ćwiklic, 
a ich koszt wyniósł 106.242,22 zł brutto.

UG Suszec
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Przebudowa DW 933Kobielice: tragedia na drodze
W związku z planowanym rozpoczęciem 

przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 
informujemy, że od 1 października br., na czas 
prowadzenia robót, zostanie wprowadzo-
na tymczasowa organizacja ruchu na drodze 
do Pszczyny. 

Zgodnie z projektem nastąpi całkowite 
zamkniecie odcinka drogi DW 933 od skrzyżowania 
DW 933 z DK 81, na długości 3,5 km, do skrzyżo-
wania z ul. Jedności w Studzionce. 

Objazd będzie prowadzić przez Zbytków – 
DW 939. Jednocześnie informujemy, że na DW 933 
będzie zapewniony dojazd dla mieszkańców, po-
jazdów uprzywilejowanych oraz służb miejskich 
i komunalnych.

Rozpoczynające się właśnie prace na odcinku 
drogi DW 933 zostały podzielone na pięć etapów 
(granice etapów wyznaczone zostały poprzez 
skrzyżowania z drogami powiatowymi przecina-
jącymi DW 933). 

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na 
wyrozumiałość.

wk; źródło: UG Pawłowice

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okolicz-
ności wypadku, do którego doszło w poniedzia-
łek, 9 września w Kobielicach. W wyniku zde-
rzenia busa z samochodem osobowym jedna 
osoba poniosła śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło przed godz. 15:00, 
na odcinku leśnym drogi wojewódzkiej nr 935. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kieru-
jący busem 53-latek, jadąc w kierunku Pszczyny stra-
cił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym w stronę 
Żor bmw, którym podróżowała 25-letnia kobieta 
w ciąży i 4-letnie dziecko. 

W wyniku zdarzenia kierowca forda transita 
poniósł śmierć na miejscu, natomiast jadący z nim 
czterej mężczyźni, kierująca bmw oraz dziecko 

trafili do szpitali. Na miejscu interweniowało 
lotnicze pogotowie ratunkowe.
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Do tragicznego wypadku doszło 9 września
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Etapy prac na DW 933

Wypadek na skrzyżowaniu w Suszcu
Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do 

którego doszło w piątek, 20 września przed 
godz. 13:00, na skrzyżowaniu drogi wojewódz-
kiej z ul. Św. Jana. W zdarzeniu wzięły udział 
dwa samochody osobowe i autobus.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że jadą-
cy od strony Suszca w kierunku Pszczyny 19-letni 
kierowca vw golfa skręcał w ul. św. Jana, w tym sa-
mym czasie, w stronę Żor, jechał 32-letni kierowca 
mercedesa. Doszło do zderzenia tych pojazdów. 
Siła uderzenia była na tyle duża, że mercedes ude-
rzył dodatkowo w oczekujący na włączenie się do 
ruchu autobus. 

W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby – kierowca 
golfa oraz kierowca i pasażer mercedesa. Kie-
rowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. 32-latek 

z Bielska-Białej prowadził swoje auto bez prawa 
jazdy, które zostało mu wcześniej cofnięte.
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W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby

Droga w Kryrach
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Odbiór prac nastąpił we wrześniu

Niewybuchy w Kryrach i Kobielicach

Wdrażanie efektywności energetycznej

Zarówno pocisk moździerzowy znaleziony 
w Kryrach, jak i 45-centymetrowy niewybuch 
z Kobielic okazały się pamiątką po II Wojnie 
Światowej. Na te niecodzienne znaleziska na-
tknęli się właściciele tamtejszych pól upraw-
nych. Chcąc pozbyć się niewybuchów ze swojej 
ziemi, natychmiast o wszystkim powiadomili 
pszczyńskich policjantów.

W środę, 4 września dyżurny pszczyńskiej 
komendy otrzymał zgłoszenia telefoniczne do-
tyczące znalezienia niewybuchów. Z przekazanej 
przez mieszkańców powiatu informacji wynikało, 
że w Kryrach i Kobielicach znajdują się pociski. 
Mężczyźni natknęli się na nie podczas prac po-
lowych. 

Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczy-
li niecodzienne przedmioty, wyznaczyli strefy 

Gmina Suszec otrzymała dofinansowanie 
na wymianę 143 sztuk starych opraw oświe-
tleniowych na istniejących słupach będących 
własnością Gminy na oprawy LED. Pozwoli to na 
poprawę efektywności energetycznej, oszczęd-
ności energii i pieniędzy, ale i poprawi jakość 
oświetlenia.

Dofinansowanie do nowych opraw wynosi 
217 tys. zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów 
inwestycji. 

bezpieczeństwa i wystawili posterunki do cza-
su przyjazdu specjalistycznej grupy saperskiej 
z Gliwic. Miejsca, w których zostały znalezione 
nie wymagały ewakuacji innych osób.

Pamiętajmy! W przypadku znalezienia 
przedmiotów niebezpiecznych obowiązują 
następujące zasady:

- natychmiastowe powiadomienie o znale-
zisku dyżurnego policji z najbliższej jednostki,

- zawsze należy zachować bezwzględną 
ostrożność,

- obowiązuje całkowity zakaz dotykania, 
rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia znale-
zionego przedmiotu,

- zalecane jest oznakowanie tego miejsca 
i w miarę możliwości zabezpieczenie go do czasu 
przybycia Policji.

wk

Rozpatrywane są również wnioski o dofinan-
sowanie budowy lamp hybrydowych. Ponadto 
Gmina Suszec czyni starania o pozyskanie środ-
ków na budowę kolejnych instalacji fotowolta-
icznych przy Urzędzie Gminy, Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej oraz Hali Sportowej, 
co pozwoliłoby na kolejne oszczędności finan-
sowe będące efektem zmniejszonego poboru 
energii z sieci energetycznej, a także przyczyni 
się do ochrony środowiska.

UG Suszec



6 WYDARZENIA / INFORMACJE NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2019

Dożynki w Rudziczce - podziękowania
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Katarzy-
na Krzempek, sołtys Rudziczki Wojciech Prządka 
wraz z Radą Sołecką oraz Starostowie Dożynko-
wi Ewa i Paweł Sobikowie serdecznie dziękują za 
pomoc w organizacji Dożynek Sołecko-Gminnych 
w Rudziczce, które odbyły się 7 września 2019 roku 
w Rudziczce.

Organizacja tegorocznych obchodów Święta 
Plonów była możliwa dzięki zaangażowaniu bar-
dzo wielu osób, organizacji, firm i instytucji, wśród 
których znaleźli się:

- organizacje i instytucje, wolontariusze 
i wolontariuszki: Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny Rudziczce, Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Rudziczki i Suszca, Klub Działań Po-
zytywnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki 
i Suszca, Koło Łowieckie „Ostoja”, Koło Łowieckie 
„Hubertus”, Sołtysi, Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Pszczynie, WIORiN Pszczyna, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie, Koło 
Pszczelarzy z Suszca, osoby zaangażowane w orga-
nizację i udział w korowodzie dożynkowym, rolnicy 

prezentujący maszyny rolnicze, wystawcy, właścicie-
le zabytkowych samochodów i motocykliści, osoby 
zaangażowane w przygotowanie techniczne oraz 
obsługę imprezy, mieszkanki i mieszkańcy gminy, 
którzy czynnie włączyli się we wszelkie dożynkowe 
przygotowania;

- sponsorzy: Damiro, INST WOD sp. z o. o., 
ZHPU Kobielanka sp. z o. o., Piekarnia-Cukier-
nia T.J.D. Nowak s.c, Bank Spółdzielczy w Żorach 
Oddział w Suszcu, Agencja Rozwoju i Promocji 
Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o, Przedsiębiorstwo 
Produkcji Mebli Metalowych „MEDROS” sp. z o. o, 
Zakład Elektromechaniczny „BAST” s. j., Zakład Be-
toniarsko-Kamieniarski „Marmur”, Drogród, Grupa 
Producentów Grzybów sp. z o. o, Disco Life Drink 
Bar Przewóz Osób, Skład Materiałów Budowlanych 
LAZAR, Świerkot sp. z o. o., Reklama Suszec, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „EKA” sp. z o. o., Szkoła 
Tańca Movimento, „AG ŁAKOTA” s. j., Zakład Legaliza-
cji BUBAK, Przetwórstwo Warzyw, Owoców i Piecza-
rek „KRYSTMAR”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SEKMAR”, Zakład Cukierniczy Jakubik i Pawlak s.c., 
Sklep Rolniczy „Dudek”, Restauracja „ARTUS”, Cyroń 
sp. z o. o., Śląskie Oblaty, Kwiaciarnia „W DECHE”, 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Leszko 
- Trans, Estrada Rybnicka, Tamir sp. j., EKO sp. j., DEVI 
TRANS, „Piekarnia KUMOR” s.c., Restauracja „SEPHIA”, 
Spółka Nowe Miasto Żory, Laserhouse s.c., Szkoła 
Tańca Movimento, DG 38, Salon Fryzjerski „Ardal”. 

- patroni medialni: Głos Pszczyński, Grupa 
Terrabit, Gazeta Pszczyńska i pszczynska.pl, tuzo-
ry.pl, pless.pl. 

Dzieci i młodzież, rolnicy, producenci, gospo-
darze, władze gminy i powiatu, zaproszeni goście, 
partnerzy, sponsorzy, patroni, mieszkańcy regio-
nu - wszyscy ramię w ramię dziękowali za urodzaj 
nie tylko całego roku, ale też tego wieńczącego 
pracę na roli wydarzenia. I właśnie to braterstwo  
i siostrzeństwo, to pielęgnowanie utraconych w wie-
lu regionach tradycji i pamięci o przodkach było 
możliwe również dzięki Państwu. Dzięki hojności, 
zaangażowaniu, dobremu sercu i wsparciu, za co 
serdecznie dziękujemy!

Życzymy, aby ta niesamowita atmosfera i obfi-
tość towarzyszyły Państwu każdego dnia, a wspo-
mnienie tegorocznego Święta Plonów wywoływało 
uśmiech na twarzy.

Piano-Forte i Czesław Mozil na jednej scenie
Chór dziecięcy „Piano-Forte” z Radostowic 

miał okazję zaśpiewać ze znanym polskim artystą 
Czesławem Mozilem. Wspólne śpiewanie związa-
ne było z uroczystym koncertem, który odbył się 
14 sierpnia w Mysłowicach.

Tego dnia obchodziliśmy setną rocznicę wybu-
chu I powstania śląskiego. Wydarzenie historyczno-
-muzyczne pt. „Zaczęło się w Mysłowicach” objęło 
rekonstrukcję walk i część artystyczną, czyli koncert, 
podczas którego wystąpili znani artyści. Jednym z za-
proszonych był Czesław Mozil, który wystąpił wraz 
z Orkiestrą smyczkową PSM „Śląskie Smyki” pod batu-
tą Alicji Pacześniak-Słoty z Tarnowskich Gór i chórem 
dziecięcym „Piano-Forte” z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radostowicach. Występ obejmował 
trzy piosenki, w tym jedną z okresu powstania i dwie 
dowolne.

Czesław Mozil z muzykami wykonał „Grywom 
na harmonii” – w aranżacji Mirosława Lachowskie-
go oraz „Postój zimowy” i „Pożegnanie Małego 
Wojownika”. Przygotowania do koncertu trwały 

od początku wakacji. Chórzyści spotykali się co 
tydzień, by ćwiczyć utwory. Przed samym wystę-
pem w Pszczyńskim Centrum Kultury odbyły się 
też dwie próby z Czesławem Mozilem i „Śląskimi 
Smykami”.

Uczniowie wspominają okres przygotowań jako 
dosyć męczący, ale i wyjątkowo owocny. Jednakże 
było warto – występ wypadł znakomicie! W oczeki-
waniu na wejście na scenę udało się również spotkać 
kilku wybitnych śląskich aktorów i zrobić sobie z nimi 
zdjęcia.

W podziękowaniu za wspaniałą współpracę Cze-
sław Mozil zaprosił dzieci z chóru „Piano-Forte” oraz 
„Śląskie Smyki” do Energylandii.

Dyrygentem chóru jest Katarzyna Machnik, 
a akompaniatorem i aranżerem utworów Mirosław 
Lachowski – nauczyciele w POPP.
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Piano-Forte z Czesławem Mozilem (w środku)

Wybierzemy posłów i senatorów
W niedzielę, 13 października 2019 roku odbędą 

się wybory parlamentarne, w których wybierzemy 
460 posłów i 100 senatorów. Prawo do głosowania 
ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat. Obwodowe lokale wybor-
cze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, 
na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenia 
list zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym, 
zawierające numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy 
komitetu wyborczego wraz z symbolem graficznym 
komitetu wyborczego, w kolejności wzrastającej nu-
merów list. Pod oznaczeniem każdej listy podaje się 
nazwiska i imiona wszystkich kandydatów zareje-
strowanych na danej liście.

W wyborach do sejmu wyborca może zagłoso-
wać tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu.

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głoso-
wania postawiono znak "X" w kratce z lewej strony 
obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów 
z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego 

znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadne-
go kandydata. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli na 
karcie do głosowania znak "X" postawiono w kratce 
obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście, 
której rejestracja została wcześniej unieważniona.

Z kolei gdy na karcie do głosowania znak "X" 
postawiono obok nazwiska kandydata z jednej tylko 
listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało 
z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny 
i oddany na tę listę.

Jeżeli na karcie do głosowania znak "X" posta-
wiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch 
lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kan-
dydatów, to głos taki uważa się za głos ważny i odda-
ny na wskazaną listę. Przyznaje się wtedy pierwszeń-
stwo do uzyskania mandatu kandydatowi, którego 
nazwisko jest umieszczone w pierwszej kolejności.

W wyborach do Senatu obowiązuje ordynacja 
jednomandatowa, co oznacza, że w każdym okręgu 
zostanie wybrany tylko jeden kandydat, który otrzy-
ma największą liczbę głosów.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na ob-
szarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do 
stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wy-
borca wpisany do rejestru wyborców na własny wnio-
sek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 

sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego 
dla jego miejsca zamieszkania – podaje PKW.

Jeśli chcemy zagłosować w innym miejscu 
niż jesteśmy stale zameldowani lub jeśli nie mamy 
stałego miejsca zamieszkania, należy złożyć wniosek 
w urzędzie gminy, na której terenie znajdujemy się 
czasowo i gdzie będziemy chcieli oddać swój głos. 
Wniosek można złożyć najpóźniej pięć dni przed 
dniem wyborów. 

Z kolei wyborca, który zamierza zmienić miejsce 
pobytu przed dniem wyborów może otrzymać za-
świadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadcze-
niem takim można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku 
morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania składa się w urzędzie gminy, w której 
wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 
w drugim dniu przed dniem wyborów. Wyborca, któ-
remu wydano zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców 
w miejscu stałego zamieszkania.

Dodajmy, że cisza wyborcza potrwa od północy 
z piątku na sobotę (11/12.10) do zamknięcia lokali 
(13.10, godz. 21:00), o ile PKW nie przedłuży ciszy.

wk
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Drużyna z Kryr z nagrodą w konkursie Nauka dla Ciebie
Gala finałowa konkursu Nauka dla Ciebie była 

ogromnym przeżyciem dla prawie 300 uczniów 
z całej Polski. Uroczystość była zwieńczeniem 
tegorocznej edycji programu Nauka dla Ciebie, 
który jest wspólnym przedsięwzięciem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum 
Nauki Kopernik.

Zadaniem uczniów i uczennic uczestniczących 
w konkursie było zaprojektowanie i wykonanie pro-
totypu pomocy edukacyjnej, a następnie udokumen-
towanie jej na specjalnie w tym celu nakręconym 
filmie. W finale rywalizowało dziesięć uczniowskich 
drużyn z całej Polski. Przez cały rok dzieci wraz ze 
swoimi nauczycielami projektowały, konstruowały 
i testowały wymyślone przez siebie pomoce nauko-
we. Gala 19 września była uwieńczeniem ich pracy. 

Pięć najlepszych prac laureatów konkursu, 
w tym praca drużyny Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kryrach pn. „Rowerowir” pod opieką nauczy-
cieli – Katarzyny Kosińskiej i Piotra Knapka, zostało 
wystawionych w przestrzeni wystaw Centrum Nauki 
Kopernik. W puli nagród konkursowych znalazły się 
też nagrody finansowe dla nauczycieli, a dla szkół 
– nagrody finansowe (ZSP otrzymało grant 6.000 
zł) oraz dwudniowe wycieczki do Warszawy dla 50 
uczniów, w programie wycieczek m.in. zwiedzanie 
Centrum Nauki Kopernik. Nagrody wręczali przed-
stawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go – dyrektor generalna Anna Budzanowska oraz 
dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra 

Piotr Ziółkowski, oraz przedstawiciele Centrum Na-
uki Kopernik – dyrektor admiracyjna Ewa Kloc oraz 
zastępca dyrektora programowego Wiktor Gajewski. 
Uroczystość poprowadził dziennikarz Jan Wróbel. 

Na zaproszonych uczniów i uczennice czekały 
pokazy naukowe oraz specjalna strefa ze specjalnie 

dobranymi atrakcjami związanymi z nauką, m.in. 
zwiedzanie stacji kosmicznej w wirtualnej rzeczy-
wistości, pokaz przygotowany przez kopernikowe 
Planetarium oraz podróżowanie po Polsce zdalnie 
sterowanym Naukobusem i Planetobusem.

wk / mat. prasowe
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Gala finałowa konkursu odbyła się w Warszawie

Ośrodek kultury powinien dbać o jakość swoich działań
Ma za sobą pierwszy miesiąc pracy na sta-

nowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu. Co przyniosła ta zmiana dla GOK-u i dla 
samej Pani Dyrektor? Zapraszamy do lektury 
krótkiego wywiadu z Katarzyną Krzempek.

Pracuje Pani w GOK-u już od kilku lat i w tym 
czasie dała się poznać mieszkańcom naszej Gminy. 
Czy zmiana stanowiska coś… zmieni?

To prawda, z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Suszcu związana jestem od prawie 10 lat. Swoją 
pracę w instytucji zaczynałam od stanowiska stażystki, 
następnie pełniąc rolę młodszej instruktorki kultural-
no-oświatowej, starszej instruktorki kulturalno-oświa-
towej aż po Kierowniczkę Działu Merytorycznego.

Przez wszystkie te lata miałam szansę poznać 
pracę w domu kultury „od podszewki”. To bogate do-
świadczenie bardzo pomaga mi w dzisiejszej pracy. 
Zawsze starałam się być animatorką zaangażowaną, 
dla której spotkanie z drugim człowiekiem jest najcen-
niejsze. Dzięki wspólnym działaniom społeczno-kultu-
ralnym poznałam bliżej wielu naszych mieszkańców, 
co w wielu przypadkach zaowocowało dalszą współ-
pracą i kolejnymi inicjatywami. Mimo, że nie jestem 
mieszkanką gminy Suszec mam poczucie, że coraz 
mocniej wrastam w to społeczeństwo.

O ile zmiana stanowiska zmieniła mój dotychcza-
sowy zakres obowiązków i odpowiedzialność, myślę, 
że nie zmieniła mnie, jako człowieka. Mam nadzieję, że 
wciąż pozostanę zaangażowaną animatorką, która, jak 
będzie potrzeba poprowadzi animacje dla dzieci, po-
jedzie na wycieczkę z seniorami, czy przygotuje piknik 
za GOK-iem. Mam także nadzieję, że teraz będę mogła 
dać się poznać, jako dobry zarządca domu kultury, 
dbający o rozwój mieszkańców oraz instytucji i jej 
pracowników.

Jakie zadania powinien realizować GOK? 
Nie mam na myśli tutaj zapisów statutowych, 
ale o Pani wizję ich realizacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu od kilku już lat 
jest silnym ośrodkiem animacyjnym, realizującym wi-
zję domu kultury otwartego na swoich mieszkańców 

oraz zapraszającego ich do współtworzenia działań 
społeczno-kulturalnych. Współczesne instytucje kul-
tury przestają pełnić funkcję tzw. podawaczy kultury, 
przestają proponować gotowe produkty do konsump-
cji. Dzisiejsze domy kultury zapraszają swoich miesz-
kańców, grupy nieformalne/formalne, instytucje itd. 
do współpracy, do współtworzenia instytucji. Taki też 
kierunek chciałabym wyznaczyć dla Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Suszcu. Zależy mi na tym, aby działania 
ośrodka wychodziły daleko poza jego mury. Myśląc 
o działaniach mam na myśli takie obszary jak: edukacja 

fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

Katarzyna Krzempek

kulturalna, amatorski ruch artystyczny, dziedzictwo 
kulturowe, wydarzenia kulturalne, działania społecz-
ne… Ośrodek kultury powinien dbać o jakość swoich 
działań, a nie ilość, powinien być uważny na swoich 
domowników i ich potrzeby. Ważnym zadaniem 
GOK-u, jest także dbanie o własny rozwój, o rozwój 
pracowników domu kultury, w tym: rozwijanie wła-
snych kompetencji, poszukiwanie dobrych praktyk, 
możliwość obserwacji pracy innych domów kultury, 
stworzenie przestrzeni dla własnej kreatywności…, 
po to, aby być instytucją inspirującą i intersującą dla 
swoich mieszkańców.

Jakie obszary działalności GOK-u cieszą 
się obecnie największym zainteresowaniem? 
Na jaką ofertę GOK-u możemy liczyć w najbliższej 
przyszłości?

Myślę, że w kulturze ciężko o takie porównania. 
Mamy początek roku szkolnego, co oznacza duże za-
interesowanie zajęciami dodatkowymi wśród dzieci 
i dorosłych. Tegoroczny program cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem, wręcz brakuje nam miejsc 
na zajęciach! Z bardzo dobrym odbiorem spotkała 
się nasza propozycja „Niedziel z Bajką” jako zachęta 
dla rodzin do wspólnego spędzenia czasu. Wkrótce 
rozpocznie się 10. Jubileuszowa Suszecka Jesień Kultu-
ralna, która przyniesie wiele dobrze znanych wydarzeń 
kulturalnych, ale pojawią się też nowe propozycje. 
Pracujemy również nad przygotowaniem nowej oferty 
koncertowej. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych wkrótce rozpocznie się PROJEKT LIDER – działa-
nia wspierające dla lokalnych liderek i liderów. Stara-
my się, aby każdy z obszarów działalności GOK-u był 
zaopiekowany i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Czy ma Pani jakieś pasje i marzenia, które 
pragnie zrealizować?

Moją wielką pasja jest taniec, zwłaszcza tańce 
latynoamerykańskie, który niestety w ostatnim czasie 
mocno zaniedbałam. Mam nadzieję, że uda mi się po-
wrócić na salę taneczną. Marzenie? Wyprawa do Azji.

W takim razie trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia!

Rozmawiała Wioleta Kurzydem
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Powracają „Niedziele z Bajką”!

Zajęcia dla najmłodszych dzieci

Spędź z nami aktywnie czas 

Festyn Dożynkowy - podziękowania 

Po krótkiej wakacyjnej przerwie ruszają „Nie-
dziele z Bajką”. Już w październiku zapraszamy na 
spektakl Teatru Lalek Marka Żyły „Historia Nie Do 
Powtórzenia!”. 

Tym razem spektakl, wyjątkowo, odbędzie się w Re-
mizo-Świetlicy w Mizerowie w niedzielę, 27 października 
2019 r. o godz. 16:00. Przed spektaklem (godz. 15:00) 
zaplanowano bezpłatne warsztaty kreatywne dla dzieci.

„Sztuka dla malucha” – warsztaty rodzinne, 
podczas których dzieci będą miały możliwość 
różnych działań artystycznych – plastycznych, 
muzycznych i ruchowych. Elementy historii 
sztuki dla maluszków do 5 roku życia? Tak, to 
jest możliwe i w dodatku można się przy tym 
świetnie bawić!

Aktywni 50+ to cykl spotkań dla osób, które 
ukończyło 50 rok życia i chcą wciąż aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym. Spotkania 
odbywają się we wszystkich sołectwach naszej 
gminy. Dlaczego warto? Bo to zróżnicowana i bo-
gata tematyka zajęć oraz ciekawi prowadzący, 

Rada sołecka Sołectwa Suszec składa serdeczne 
podziękowania partnerom, sponsorom oraz wszystkim 
mieszkańcom Sołectwa Suszec, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w zorganizowanie Festynu Do-
żynkowego. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedliśmy 
i w przyszłym roku przy Waszej pomocy też uda się nam 
zorganizować tego typu imprezy.

Partnerzy: Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, 

Spektakl wesoły oraz wysoce interaktywny, 
w którym widzowie wybierają kim będzie główny bo-
hater, jakie będzie miał zadanie oraz np. co powinien 
zjeść na kolację, o ile wcześniej nie zdecyduje się aby 
wejść do domu zbója... Tym bardziej, że główny bo-
hater ma własne zdanie i nie zawsze łatwo przekonać 
go do tego, czego chce widownia! Każdy spektakl to 
w zasadzie kolejna premiera! Oglądać można wiele 
razy i zawsze coś nas zaskoczy!

Zajęcia „Sztuka dla malucha” poprowadzi Aga 
Blazy – absolwentka paru szkół artystycznych, choć 
i tak najwięcej uczy się podczas pracy z dziećmi. 
Maluje, fotografuje, rysuje i urządza (najchętniej wła-
sne gniazdko). Jedna z prowadzących Fundację Nido, 
kolekcjonerka dobrych książek dla dzieci i pasjonatka 
ilustracji polskiej.

Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku 

a także wspólne spędzanie czasu w miłym gronie!

Spotkania odbywają się co 3 tygodnie w każdym 
sołectwie Gminy Suszec. Każdorazowo spotkania 
rozpoczynają się o godz. 10:00. Uczestnictwo w spo-
tkaniach jest bezpłatne!

Klub Działań Pozytywnych, OSP Suszec, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Suszca, PGK Suszec.

Sponsorzy: Cyroń, ROLBUD Karpińscy, Firma 
Usługowo-Transportowa Smorzik, Reklama Suszec, 
Pub Sephia, INST-WOOD, TECHGÓR, Biuro Rachunkowe 
Joanna Szweda-Paluszewska, Expres Optyk w Suszcu, 
EKA, Braciki, WB Partner, Skład Materiałów Budowlanych 
Lazar, ZRB Kozik, Bisam, B. WITAŁA Wyroby tradycyjnie 

Bilety w cenie 10 zł można nabyć w sekretariacie 
lub na portalu www.biletyna.pl.

 Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30-19:30, 
w piątki w godz. 8:30-18:00. 

TERMINY KOLEJNYCH „NIEDZIEL Z BAJKĄ”:
17 listopada – spektakl „Baballom” Teatr Peti
15 grudnia – spektakl „Bałwanek o gorącym sercu” 

Teatr Przystanek

Kultury w Suszcu w grupie maksymalnie 8-osobowej. 
Czas trwania zajęć – 45 minut:

- Dzieci w wieku 0-3 lat – środy: 17:00-17:45,
- Dzieci w wieku 3-5 lat – środy: 18:00-18:45.
Opłata za zajęcia: 40 zł/miesiąc.
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w w Suszcu, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, tel.: 32 212 44 91 
wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl.

Sekretariat GOK-u w Suszcu jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:30-19:30.

Kontakt: e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, telefon:  
32 212 44 91 wew.23. Zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony www.kulturasuszec.pl lub Facebook’a.

GOK Suszec

wędzone, Jubiler Saymon Gold, Piekarnia Kumor, Usłu-
gi Ogólnobudowlane Zibex, Stolarstwo Adam Tchorz, 
Home Decor, Okna Adam Kuczera, Usługi Ślusarskie 
Dziadek, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Susz-
cu, Instalatorstwo Elektryczne Felicjan Mocko, Estrada 
Rybnicka, Piwiarnia u Pietra, Helena Piesiura.

Dziękuje sołtys Sołectwa Suszec
Grzegorz Dera

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2019

Koła Gospodyń Wiejskich mają przyszłość
Odradzające się w naszych sołectwach Koła 

Gospodyń Wiejskich są oznaką odnowy istoty są-
siedztwa. W obecnym świecie, kiedy wielu nie ma 
czasu zarówno dla własnych rodzin, sąsiadów, na-
stępuje głęboka izolacja stosunków sąsiedzkich.

Dotyczy to obecnie nie tylko miast, ale i w coraz 
to większej skali wsi. Człowiek, oprócz codziennego 
zaharowania się pracą, potrzebuje czegoś więcej. 
Trzeba wyjść z domu, poznać sąsiadów, realizować 
się społecznie, budować dobro, gromadzić wokół 

siebie ludzi przyjaznych, bliskich, pomocnych.
Koła Gospodyń Wiejskich budowały społeczne 

więzi, pozytywną energię na wsiach od lat. Cieszy, że 
nasze panie w odradzających się kołach kontynuują 
tę pożyteczną działalność.

W sobotę, 14 września gościły w naszej gminie 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich wraz z zastęp-
cą Wójta i przedstawicielami samorządu Gminy Żyraków. 
Jest to Gmina leżąca w województwie podkarpackim 
w powiecie dębickim, licząca 14 tysięcy mieszkańców 
i szczycąca się posiadaniem w każdym sołectwie Koła 

Gospodyń Wiejskich. Jak wiele pożytku te koła wnoszą do 
tamtejszej społeczności, mogły się przekonać członkinie 
KGW Suszec, które wzięły udział w tym spotkaniu. Jest 
chęć współpracy i wymiany doświadczeń. Spotkanie od-
było się w remizo-świetlicy w Mizerowie. Uroczystość dla 
blisko 80 osób zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Suszcu przy współudziale GOK-u. 

Goście, przed przybyciem do Mizerowa, wcze-
śniej zwiedzili m.in. Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
oraz Ogrody Kapiasa.

Wójt Gminy Suszec
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Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie wizyty
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Podczas spotkania wystąpił zespół śpiewaczy z Żyrakowa



AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!

Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
25.09, 16.10, 27.11, 18.12

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
09.10, 30.10, 20.11, 11.12

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
19.09, 31.10, 21.11, 12.12

salki przy kościele w Radostowicach:
10.10, 24.10, 14.11, 05.12

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
02.10, 23.10, 13.11, 04.12

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
03.10, 18.10, 07.11, 19.12

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

CYKL 
MUZY
KA  Z 
DUS
ZĄ

13 października 2019
godz. 18:00
Kościół 
pw. Imienia Maryi 
w Radostowicach

Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu
uczniów i nauczycieli Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Żorach

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

Wstęp wolny

Co młodym 
w duszy gra?

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

27 października 2019, godz. 16:00
sala widowiskowa w Remizo-Świetlicy w Mizerowie
Cena: 10 zł/os.

Spektakl dla dzieci od 4 roku życia.

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

Bilety dostępne na portalu

Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci przedszkolnych, 
szkolnych i młodzieży.

Środa (raz w miesiącu), cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

Przedszkolaki (5-6 lat) - godz. 9:00 
Klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00 
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej  - godz. 11:00

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



Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

Bilety dostępne na portalu

Reżyseria i scenariusz:

Muzyka:
Występują:

Karina Abrahamczyk-Zator
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
Jarosław Hanik
Karina Abrahamczyk-Zator
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Mój Nikifor”
reż. Krzysztof Krauze

16 października 2019 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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

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

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

Zespół

WIECZÓR  WOLNOŚCI
Wernisaż ogólnopolskiej wystawy
„Moje Podróże Małe i Duże 2019” 
24.11.2019, godz. 18:00, sala GOK, wstęp wolny



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

Bilety dostępne na portalu

24.11.2019, godz. 18:00
Wieczór Wolności z zespołem MÓW
Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego 
konkursu „Moje Podróże Małe i Duże”. 
Wernisaż wystawy. 
Koncert zespołu MÓW.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

29.11.2019, godz. 18:00
Monodram Teatru Korez 
„Mianujom mie Hanka”
Wystąpi Grażyna Bułka, reżyseruje Mirosław Neinert. 
Monodram oparty na tekście Alojzego Lysko – 
„Opowieść górnośląska”.
Po spektaklu zapraszamy do wspólnej dyskusji 
z gośćmi: Alojzym Lysko, dr Krystianem Węgrzynkiem
i Grzegorzem Franki.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 30 zł

30.11.2019, godz. 17:00
Wieczór z muzyką rozrywkową
dla osób 50+
sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

1.12.2019, godz. 17:00
Bajka na Niepogodę
Samorządowcy-Dzieciom, czyli spektakl 
charytatywny dla dzieci z udziałem 
Samorządowców Powiatu Pszczyńskiego

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł 
(dostępne wyłącznie w sekretariacie GOK-u)

JUBILEUSZOWA

SUSZECKA JESIEŃ

KULTURALNA10 03.11-01.12.2019

3.11.2019,  godz. 15:00
XVI Turniej Zespołów Ludowych
im. M. Cieśli 
„Jak ze Susca powandruje”
sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

10.11.2019, godz. 18:00
Prapremiera spektaklu 
„Kawaler z odzysku”
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława 
Musiolika w wykonaniu Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

Jubileusz 20-lecia istnienia Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł
 

11.11.2019, godz. 18:00
Premiera spektaklu 
„Kawaler z odzysku”
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława 
Musiolika w wykonaniu Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku
Górnośląskiego w Suszcu.

Jubileusz 20-lecia istnienia Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł



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

Alojzy Lysko

Na scenie

Grażyna Bułka
Reżyseria

Mirosław Neinert
Oprawa muzyczna

Stanisław Szydło
Obrazy

Grzegorz Chudy

MIANUJOM MIE HANKA
29.11.2019, godz. 18:00  sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 30 zł
Po spektaklu zapraszamy do wspólnej dyskusji z gośćmi: Alojzym Lysko, dr Krystianem Węgrzynkiem i Grzegorzem Franki.

BOŻONARODZENIOWĄ
KONKURS NA KARTKĘ

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu oraz na www.kulturasuszec.pl

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

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
oraz na www.kulturasuszec.pl

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

1 GRUDNIA, GODZINA 17:00
SALA WIDOWISKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie GOK w Suszcu
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Narodowe Czytanie 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po raz 
kolejny przyłączyła się do apelu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, aby 7 września 
przyłączyć się do akcji mającej na celu popularyzo-
wanie wybitych dzieł literatury polskiej. 

W tym roku, w czasie 8. edycji Narodowego 
Czytania, lekturą zostały nowele polskie. Prezy-
dent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru 
z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do 
Kancelarii Prezydenta. Wśród nich znalazły się 
utwory Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, 
Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, Henryka 
Sienkiewicza, Bruno Schulza, W. St. Reymonta 
i Henryka Rzewuskiego. Utwory krótkie, nie-
wielkich rozmiarów, ale dzieła niepowtarzalne 
i niosące doniosłe treści. Do dziś teksty te są 
nadal aktualne. Mówią o solidarności, uczą, 
by kierować się szlachetnością, że nie należy 
być obojętnym na krzywdę ludzką, ale przede 
wszystkim, by nie zapominać o naszych korze-
niach, tradycji i historii. 

Potwierdzamy słowa Prezydenta RP, że wy-
brane nowele naszych klasyków łączy polskość, 
treści uniwersalne, refleksja nad człowiekiem 

i mistrzowski styl pisarki, a „piękno polskiej 
literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać 
wokół wspólnych celów i wartości”.

Tegoroczną ogólnopolską akcję rozpoczęto 
w warszawskim Ogrodzie Saskim, a w Gminie Su-
szec – w czasie obchodów Dożynek Sołecko-Gmin-
nych w Rudziczce. W naszej lokalnej akcji wzięło 
udział 87 osób. W związku z tym, że słuchaczami 
byli głównie uczniowie szkół podstawowych i wy-
chowankowie placówek przedszkolnych, wybrano 
jeden utwór – „Katarzynka” B. Prusa), a jego treść 
przekazano inaczej – w formie opowiadania. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dy-
plom, który samodzielnie mógł ostemplować 
pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta. 
Wszystkim uczestniczącym w akcji dziękujemy 
i zapraszamy do korzystania z naszych bogatych 
bibliotecznych księgozbiorów. 

G. Folek 

Przeprowadzka filii bibliotecznej w Kryrach
GBP w Suszcu informuje, że Filia biblio-

teczna Nr 2 w Kryrach została przeniesiona do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach. 
Zbiory usytuowano w sali nr 2, na parterze. 
Biblioteka obecnie jest czynna w poniedział-
ki i wtorki w godz. 9:00-16:00 oraz w piątki 
od 10:00 do 16:00 (godziny dostosowano do 
godzin pracy placówki oświatowej).

Uczniowie Szkoły mogą korzystać z księgo-
zbioru w czasie przerw oraz po zajęciach. Rodzice 
i dziadkowie, przy okazji odbioru swoich dzieci/
wnuków z zajęć, mogą zajrzeć do biblioteki i wy-
pożyczyć też coś dla siebie. Zapraszamy także do 
wizyty rodziców przywożących maluchy do oddzia-
łów przedszkolnych. Nie ma też problemu ze star-
szą młodzieżą, uczęszczającą do szkół w Pszczynie 
lub Żorach – lektury szkolne może im przynieść 
młodsze rodzeństwo lub posiadający wolny czas 
członek rodziny. 

To nowy rozdział dla biblioteki kryrskiej, którą 
tworzył były kier. szkoły p. Józef Czaja. On też był 
głównym inicjatorem budowy kryrskiej remizy 
i to właśnie tu (w latach 60.) otrzymała swoją sie-
dzibę sołecka biblioteka (najpierw w miejscu do-
budowanej części obiektu – obecnej kuchni, a od 
1991 w pomieszczeniu po zlikwidowanym Klubie 
„Książka-Prasa-Ruch”). Od kilku już lat debatowa-
no nad funkcjonowaniem budynku. W sierpniu 
br. podjęto decyzję o przeniesieniu biblioteki do 
wolnej klasy po byłym gimnazjum i biblioteka 
znowu trafiła pod dach szkolny. To właśnie tutaj, 
w Kryrach rozpoczęło się na naszych terenach 
propagowanie czytelnictwa: w XIX w. działał bi-
bliofil i introligator Wawrzyniec Sinka-Opuśny, 
a bracia Jan i Paweł Garus stworzyli pierwszą 
wypożyczalnię książek pod egidą Towarzystwa 
Czytelni Ludowych. Spuścizną zajął się Stanisław 
Pustelnik, ale działania wojenne w 1945 r. dopro-
wadziły do zniszczenia biblioteki.

Pomieszczenie nareszcie przestronne, umożliwia-
jące prowadzenie zajęć dla dzieci. To nowy rozdział 
pracy proczytelniczej dla mieszkańców sołectwa. Dzię-
kujemy za ogromną pomoc Radnym Gminy, Wójtowi 
Gminy, Dyr. GZUW p. Z. Łozie oraz p. Dyr. A. Antończyk 
za możliwość pracy w nowym obiekcie i pomieszcze-
niu. Obiecujemy poczynić ogromne starania w kwestii 
wzbogacenia księgozbioru (szczególnie dla maluchów 
i uczniów szkoły), a dorośli mogą już składać zamówienia 
(kryry@biblioteka.suszec.pl) na konkretne tytuły, które 
postaramy się zrealizować przy kolejnym zakupie.

Gabriela Folek

W pomieszczeniach po bibliotece będą od-
bywać się zajęcia dla dzieci organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Będzie to także 
przestrzeń, z której będą mogli korzystać miesz-
kańcy Kryr, np. na potrzeby organizacji spotkań czy 
zebrań. Aktualnie prowadzone są działania mające 
na celu wydzierżawienie Remizo-Świetlicy.

NUMER 10 (303)

Gminy wsparły, sprzęt służy pacjentom
Aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć 

śródoperacyjnych oraz wyposażenie pracowni 
endoskopii, zakupione dzięki wsparciu gmin po-
wiatu pszczyńskiego, są już wykorzystywane do 
diagnostyki pacjentów w Szpitalu Powiatowym 
w Pszczynie.

W lutym i marcu radni pięciu gmin powiatu psz-
czyńskiego podjęli uchwały ws. udzielenia pomo-
cy finansowej powiatowi pszczyńskiemu na zakup 
sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Gmi-
na Suszec przeznaczyła 110 tys. zł, gmina Pszczyna 
– 300 tys. zł, gmina Goczałkowice-Zdrój – 150 tys. zł, 
gmina Miedźna – 100 tys. zł i gmina Kobiór – 50 tys. zł. 
Łącznie wsparcie wyniosło 710 tys. zł.

Dzięki tym środkom, po przeprowadzeniu postę-
powań przetargowych, w sierpniu do szpitala zaku-
pione zostało wyposażenie poradni endoskopii (m.in. 
dwa gastroskopy i dwa kolonoskopy za 365 tys. zł 
i myjnia endoskopowa za 53 tys. zł) oraz aparat RTG 
śródoperacyjny z ramieniem C (270 tys. zł).

Początkiem września włodarze gmin mieli okazję 
zobaczyć sprzęt zakupiony za gminne środki. – Mo-
żemy pracować na sprzęcie, który pod względem ja-
kości jest naprawdę nowoczesny. Kilkadziesiąt badań 
już za nami, sprzęt sprawuje się doskonale – mówił 
Grzegorz Kielan, naczelny lekarz, prowadzący pra-
cownię endoskopii w szpitalu.

Dr n. med. Marcin Leśniewski  dodał, 

że możliwości sprzętu nie zamykają się wyłącznie 
na diagnostyce. – Dzięki tym urządzeniom możemy 
wykonywać delikatne, ale skuteczne zabiegi. Sprzęty 
zostały zakupione dzięki pieniądzom gmin z takim 
przeskalowaniem, które pozwala na wykorzystanie 
ich w rozwoju szpitala – podkreśla.

Na bloku operacyjnym wykorzystywany jest 
nowy aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć 
śródoperacyjnych. – Pacjent leży na stole operacyj-
nym, ramię C podjeżdża, robi zdjęcia, a chirurdzy 
i ortopedzi, widząc to wszystko na ekranie, mogą 
korygować położenie śruby, gwoździa czy zespole-
nia. Ten aparat służy do korekcji w trakcie zabiegu, 

jak i dokumentowania stanu przed i po operacji. 
Mamy także możliwość wykorzystania aparatu na 
terenie całego szpitala, włącznie z wykonywaniem 
zdjęć przyłóżkowych pacjentom – podkreśla dyrektor 
placówki.

- Bardzo dziękuję włodarzom gmin oraz rad-
nym, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą 
prośbę. Przy każdym z pomieszczeń, w którym te 
urządzenia pracują zostały przygotowane tabliczki, 
bo to bardzo ważne, żeby pacjenci wiedzieli, kto 
przyczynił się do zmian, o których pracujący tu 
lekarze i pielęgniarki mówią, że to są spełniające 
się marzenia – mówi Barbara Bandoła, starosta 
pszczyński.

Sprzęt kosztował łącznie 688 tys. zł. Do wykorzy-
stania z dotacji gmin pozostaje jeszcze 22 tys. zł – ta 
kwota zostanie wykorzystana na dofinansowanie 
zakupu myjni ultradźwiękowej dla centralnej steryli-
zatorni. Na ten cel powiat dołoży z własnego budżetu 
11 tys. zł. Powiat przeznaczy także 31 tys. zł na zakup 
i dostawę m.in. fartuchów RTG, okularów RTG oraz 
osłon tarczycy.

Od ubiegłego roku, kiedy powiat przygotowy-
wał się do uzyskania kontraktu, szpital został doposa-
żony w nowe urządzenia o wartości niemal 3 mln zł. 
Wcześniej na oddziały zakupiono m.in. ultrasonogra-
fy, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, aparaty 
USG czy pompy infuzyjne.

wk; źródło: Powiat Pszczyński
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Władze gmin mogły zobaczyć zakupiony sprzęt
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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 Czytelni-
kami „Nowin Suszeckiej Gminy”.

W tym numerze zapraszamy do przeczyta-
nia tekstu i weryfikacji, skąd czerpiemy moc do 
pokonywania codziennych trudności. Jak sobie 
z nimi radzimy?

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Moc z gwiazd”

Jedną z moich ulubionych sag filmowych, której 
pierwszy epizod w roku 1977 podbił serca widzów, są 
„Gwiezdne wojny”. Od tej pory ta kosmiczna historia, 
zdobywa ciągle nowych wielbicieli i zyskała sobie 
miano popkulturowej ikony. Każdy z Was może mieć 
na jej temat swoje własne zdanie, jednak ja mimo to 
pozostanę przy swoim. Nie chodzi mi jedynie o wa-
lory rozrywkowe tej serii, ale i o perełki w postaci 
cytatów, złotych myśli i zwrotów, które krążą w po-
tocznym języku, nie tylko wśród fanów.

Zdaniem, które szczególnie zapadło mi w pa-
mięć i wielokrotnie pada z ust jej bohaterów jest: 
„Niech moc będzie z Tobą”. Stało się inspiracją, do 
napisania wiersza, a po nim – tego właśnie felietonu.

Zdarza się, że codzienność nas przytłacza. Nadmiar 
obowiązków, życiowe problemy i zmagania wydają się 
czymś ponad nasze siły. Czasami wstanie z łóżka o po-
ranku może być prawdziwym wyzwaniem, bo jakoś nie 
kwapimy się, aby wyściubić nos spod ciepłej kołderki, 
która wydaje się bezpiecznym azylem w porównaniu 
z zadaniami czekającymi nas w realnym świecie. Odwa-
ga, żeby podnieść się na równe nogi i wziąć się za bary 
z właśnie rozpoczynającym się dniem jest czasem, jak 
płomień świecy na wietrze – łatwo gaśnie.

Z doświadczenia jednak wiem, że najgorsze co 
można zrobić, to pozostać w takiej właśnie sytuacji. 
Bezruch, brak decyzji i czekanie na to, aż wszystko 
samo się poukłada są czymś, czego powinniśmy uni-
kać. Kiedyś usłyszałem, że najrozsądniejszym działa-
niem jakie możemy podjąć, kiedy chcemy osiągnąć 
wybrany cel, a nie mamy pomysłu jak to zrobić, jest 
podjęcie działania bez planu, żeby tylko ruszyć z miej-
sca i zaplanowanie całej reszty po drodze. Ta teoria 
pewnie ma tylu zwolenników, co przeciwników, ale 
ja uważam, że lepsze jest to, niż trwanie w marazmie 
i odrętwieniu. Najbardziej niefortunną decyzją, jest 
jej brak i trwanie w emocjonalnym rozkroku. Kiedy 
już zaczniemy działać, okazuje się, że rzeczywistość 
ma się często nijak, do naszych o niej wyobrażeń. 
Zdecydowana większość przypadków, to pozytywne 
zaskoczenia. 

Tylko skąd czerpać ową moc, która sprawi, że 
będziemy w stanie podnieść się z każdego upadku 

i pokonać każdą przeszkodę, by jednocześnie wy-
nieść z tego doświadczenia coś dobrego dla siebie? 
W tym miejscu pojawia się mój niewielki dylemat. 
Być bardzo dosłownym czy zostawić Wam pole 
do domysłów? Są tacy, którzy polegają wyłącznie 
na sobie, na sile własnego umysłu i szukają mocy 
w swoim wnętrzu. Sądzę jednak, że na dłuższą metę 
to bardzo męczące. Czasem ma się przecież ochotę 
odpocząć, a przyjmując taką postawę, trzeba ciągle 
być wsparciem dla samego siebie. Ja zdecydowanie 
wolę budować swój wewnętrzny, duchowy funda-
ment w oparciu o świadomość, że jest Ktoś, kto nigdy 
mnie nie zawiedzie, nawet, gdyby zawiedli wszyscy 
inni. Poszukajcie Go, a znajdziecie, bo On jest, nawet 
jeśli znajdą się tacy, którzy temu zaprzeczają. 

„Niech moc będzie z Tobą”

Wiem, że czasem nie masz już sił
Z łóżka wstać o wschodzie słońca
Twoja odwaga jak na wietrze pył
Rozwiewana jest tak niepokojąco

Chwile zwątpienia są jak sinusoida
W czasie bez ustanku falują z nami
Nagrodę otrzyma, kto się nie podda
Inny odejdzie znów z pustymi rękami

Zaciskasz zęby i podnosisz głowę,
bo wiesz, że bezruch nic nie wnosi
Słów brakuje jakby odjęło Ci mowę,
bo nie chcesz o zrozumienie prosić

Z każdym krokiem jest nieco łatwiej,
a realność odziera Cię z wyobrażeń
Możesz wyrwać się nawet z matni
i nie poddawać się lawinie zdarzeń

Płyń ku Światłu, choćbyś był na dnie
Przecież nie chcesz już więcej tonąć
Nie liczy się to ile razy upadniesz
Lecz ile razy potrafisz się podnieść

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Jesienna szaruga

Na podwórku tak szaro i ponuro
Niebo zakryło się burymi chmurami
Jakby się smuciło
W kałużach woda chlupocze
A opadłe z ogołoconych drzew liście mienią się na rudo   złoto   brązowo
Całkiem wyprane ze swej kojącej letniej zieleni
Czerwienią się cudnie korale jarzębiny
Bociany czule żegnają swoje gniazda
Nim odlecą hen daleko w gorące powiewy Afryki
Deszcz płacze bez ustanku kryształowymi łzami
Wiatr hula pomiędzy listowiem
Świszcząc i gwiżdżąc śpiewa wysokie tonacje
Niby tak cicho   Niby tak spokojnie
Tymczasem ja sobie tu siedzę siedzę
I marzę marzę
I rozmyślam
Rozmyślam jak wyglądałby świat
Gdyby nie ta może i rzewna ale niezwykle barwna
Pora roku   jesień
Nasza piękna cudna jesień

Oliwia Skaźnik

Poezja

Pewien skryty, młody ktoś niedługi wiersz stworzył - 
Chwycił pióro i tak pisał, zanim sen go zmorzył.
Powstała z tego historia o miłości, która jest  malutka
I z dnia na dzień rośnie - historia piękna, chociaż krótka.

Tyle uczuć kryło się w jednym małym, dźwięcznym słowie...
A tymczasem słówek tych było wiele,
Jedne roniły gorzkie łzy, drugie śmiały się jak serdeczni przyjaciele...
Każde zaś umysł zachwycało - któż ten cud wypowie?

Ktoś przypadkowy pomyśleć może w swej tęgiej głowie:
„Jaka wspaniałość, a wręcz magia! Cóż za finezja!“
Niezależnie jednak, czy swą opinię na głos powie,
Racji nie ma. To nie czary, lecz poezja.

Tak więc również ja ów fakt respektuję 
I, choć może nie zawsze zadziwiająco słowem maluję,
Czerpię radość z tego, iż tę poezję interpretuję
Oraz o rzadkich dziś ludzkich odczuciach myślę, gdy sama prawdziwie czuję.

Oliwia Skaźnik

Kącik poezji



15INFORMACJENUMER 10 (303)

jego treści. Wziął pod uwagę m.in. mediewistów, 
kryptografów, językoznawców, paleografów czy 
botaników. Jednak czas pokazał, że liczne grono 
ekspertów nie podołało zadaniu i nie rozwikłało 
zagadki.

Jako że do dnia dzisiejszego manuskrypt na-
zwany na cześć jego odkrywcy nie został rozszy-
frowany, rozbudza wyobraźnię zarówno w kręgach 
kryptoanalityków, jak i okultystów. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że mamy do czynienia ze zwykłym 
średniowiecznym zielnikiem. Problemem jest jed-
nak fakt, że większość przedstawionych w rękopisie 
roślin nie istnieje. Jednym z wyjątków jest rysunek 
kwiatu przypominającego słonecznik. To świadczy 
o tym, że manuskrypt został napisany po 1492 r., 
czyli po wyprawie Kolumba do Ameryki. 

W 2009 r. naukowcom z Uniwersytetu Arizony 
udało się ustalić metodą węgla radioaktywnego, 
że rękopis pochodzi z pierwszej połowy XV w. 
Na podstawie rysunków można wyróżnić siedem 
działów tematycznych: zielnik, diagramy astrono-
miczne, diagramy kosmologiczne, znaki zodiaku, 
dział biologiczny, farmacja i recepty lub gwiazdy. 
Tym samym można zaryzykować stwierdzenie, że 
mógł to być poradnik lub podręcznik medycyny.

Najtęższe umysły filologów nie były w stanie 
określić jakim językiem został napisanych rękopis. 
Nawet specjaliści z Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa musieli zawiesić białą flagę. To jednak 
nie przeszkodziło w wysuwaniu różnego rodzaju 
teorii na ten temat. Według profesora filozofii 
z Uniwersytetu Pensylwanii, Williama Newbolda, 
tekst został pierwotnie napisany przez filozofa 
średniowiecznego Rogera Bacona. Jednakże jego 
hipoteza została podważona i obalona w 1931 r. 
przez doktora filologii z Uniwersytetu Chicago, 
Johna Manly’ego, który wykazał, że metoda New-
bolda nie daje dokładnych wyników. 

Według innej teorii, której autorem jest bry-
tyjski znawca rękopisów Stephen Skinner, ręko-
pis napisał żydowski medyk w połowie XV w. na 
terenie dzisiejszych północnych Włoch. Jako do-
wód przedstawił rysunki ukazujące nagie kobiety 
w dziwnych basenach. Jego zdaniem przedsta-
wiają one komunalne mykwy, w których ortodok-
syjne Żydówki odbywały rytualne kąpiele przed 
weselem i po porodzie. 

Jeszcze innego zdania są okultyści, którzy 
twierdzą, że rękopis ukrywa tajemną wiedzę.

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 histo-
ryczne, recenzje publikacji historycznych oraz 
aktualności ze świata historii i archeologii. 
Swoją wiedzą i pasją dzieli się również z Czytel-
nikami „Nowin Suszeckiej Gminy”. Zapraszamy 
do lektury! 

Zagadka ukryta między roślinami 
i gwiazdami

 
Gdy w 1912 r. Wilfred Voynich, kolekcjoner 

starych książek polskiego pochodzenia, zakupił 
część kolekcji biblioteki kolegium jezuickiego 
we Frascati niedaleko Rzymu nie był świadom, 
że przyjdzie mu odkryć tajemnicę, której do 
dnia dzisiejszego nikomu nie uda się rozszy-
frować.

Jezuici zostali zmuszeni do pozbycia się części 
zbiorów ze względu na potrzebę odrestaurowania 
zabytkowej willi, w której znajdowała się biblio-
teka. Wybrano ofertę Voynicha odrzucając kon-
trpropozycję kolekcjonera z Padwy. Ostatecznie 
Wilfred zdecydował się na zakup blisko 30 ręko-
pisów. Jeden z nich od razu przykuł jego uwagę. 
Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniał. 
Składał się z 136 dwustronnie zapisanych kart 
w formacie 15 x 22,5 cm, które zostały wykonane 
z welinu, miękkiej skóry cielęcej i związane trzema 
skórzanymi rzemieniami. 

Jezuici nie byli w stanie określić pochodzenia 
manuskryptu, co jeszcze bardziej pobudziło wy-
obraźnię antykwariusza. W środku znajdowały się 
dziwaczne malowidła przedstawiające nieznane 
rośliny i postacie ludzkie zamknięte w naczyniach 
połączonych układem rur. Co więcej, na kartach 
rękopisu użyto ozdobnego, natomiast zupełnie 
niezrozumiałego języka.

Voynich wrócił do Ameryki i od razu zabrał się 
do odszyfrowywania treści manuskryptu. Pierwszą 
wskazówką był dołączony do pierwszej strony list 
z 19 sierpnia 1666 r. napisany przez dziekana wy-
działu medycznego Uniwersytetu w Pradze, Jana 
Marka Marciego opisujący księgę. Kolejną była 
informacja, że kolekcja z jezuickich zbiorów nale-
żała kiedyś do jezuity Petrusa Beckxa, 22. generała 
Towarzystwa Jezusowego. Idąc tropem pierwszej 
wskazówki, udało się antykwariuszowi ustalić, że 
księga należała kiedyś do cesarza rzymskiego, kró-
la Węgier i Czech Rudolfa II Habsburga, znanego 
z zamiłowania do astrologii i okultyzmu. 

Po zebraniu wszystkich informacji Voynich 
doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli wy-
kona fotokopie manuskryptu i przekaże je różnym 
uczonym, których zadaniem będzie odczytanie 

 Niektórzy uważają, że po odszyfrowaniu je-
go treści może okazać się, iż mamy do czynienia 
z Necronomiconem, „Księgą umarłego prawa”. Był 
to zakazany tekst zawierający zwyczaje i prawa 
umarłych, opisany przez Howarda Lovecrafta w je-
go makabrycznych opowieściach. Gdyby uznać 
ten trop za właściwy, może okazać się, że w dniu 
odczytania manuskryptu Voynicha nastąpi począ-
tek końca ludzkości na Ziemi.

Źródła:
A. Barker, Mity, tajemnice i szaleństwa w historii 
świata, Warszawa 2009.
P. Cieśliński, „Manuskryptu Wojnicza”. Nowa hipo-
teza, Gazeta Wyborcza z 19.07.2017 r.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Szczegół z ilustracji w sekcji biologicznej
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Wilfred Voynich



16 WYDARZENIA / INFORMACJE / SPORT

Marczyk z Gospodarczykiem wygrywają Rajd Śląska
Tegoroczna edycja Rajdu Śląska na długo po-

zostanie w pamięci kibiców rajdowych. Po pierw-
sze, była związana z wyjątkowymi obchodami 
100-lecia Powstań Śląskich, które organizatorzy 
uczcili specjalnym kryterium rozegranym pod 
Stadionem Śląska w Chorzowie. Po drugie, to wła-
śnie tutaj rozstrzygnęły się losy tegorocznego 
mistrzostwa Polski. 

Koronę zdobył 23-letni Mikołaj Marczyk, naj-
młodszy mistrz w dotychczasowej historii cyklu, ra-
zem z Szymonem Gospodarczykiem. Duet Skoda 
Polska Motorsport wygrał klasyfikację generalną 
rajdu! – Wygrywamy Rajd Śląska, wygrywamy Po-
wer Stage, jesteśmy z Szymonem bardzo, bardzo 
szczęśliwi. Ostatnia pętla była pierwszą taką w moim 
życiu, nie ma co ukrywać. Wyjechaliśmy z serwisu 
i z góry wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli ideal-
nych opon, pasujących do każdych warunków, bo 
te zmieniały się. Od suchego asfaltu, przez deszcz, 
aż do wilgotnego i przesychającego. Jakoś daliśmy 
radę. Momentami byłem już dość zmęczony tymi 
trudnościami, ale walczyłem i nie poddawałem się. 
Dzięki temu jesteśmy szczęśliwi, na mecie – wypo-
wiadał się Mikołaj Marczyk. 

Razem z Gospodarczykiem pojechali doskona-
ły rajd, triumfując na ośmiu z dwunastu odcinków 
specjalnych, jednak rywale wielokrotnie deptali im 
po piętach. Niespełna 14 sekund za nimi uplasowali 
się Tomasz Kasperczyk i Damian Syty, zwycięzcy 
dwóch odcinków specjalnych (Ford Fiesta R5). Wi-
celiderzy punktacji sezonowej próbowali utrzymać 
szanse na tytuły mistrzowskie, jednak bezskutecznie. 
– Nie jestem zadowolony ze swojej postawy. Popeł-
niłem błąd, który kosztował mnie wygranie rajdu. 
Wypadłem z drogi i straciliśmy tam 16 sekund, a rajd 
przegraliśmy o 14. Trudno, takie są rajdy. Popełniłem 
błąd, kosztował mnie dużo czasu, prawdopodobnie 
tytuł mistrza Polski. Fajnie, że toczyliśmy równą walkę 
od początku do końca, ale ktoś jest pierwszy i ktoś 
musi być drugi. Myślę, że nie będzie żadnego max 
ataku na Dolnośląskim. Nie jestem pewien mojego 

startu w tym rajdzie. To się okaże – komentował dru-
gie miejsce w rajdzie Tomasz Kasperczyk. 

Trzeci stopień podium, czyli życiowy wynik 
w swojej dotychczasowej karierze zanotowali w oko-
licach Chorzowa Sylwester Płachytka z Jackiem 
Nowaczewskim (+44,0 s), debiutujący w Skodzie 
Fabii R5. Wygrali także dziewiąty odcinek specjalny, 
pierwszy w historii startów. – To fantastyczne uczucie. 
Świetnie, bardzo się z Jackiem cieszyliśmy. Wszystko 
od początku układało się po naszej myśli, pomimo 
tego odcinka testowego, gdzie mieliśmy przygodę. 
To był fajny rajd. Nie spodziewaliśmy się takiego tem-
pa w Fabii, chcieliśmy jechać mimo wszystko ostroż-
nie. Wybieraliśmy bezpieczny wariant, szczególnie 
oponiarski, dlatego też na drugiej pętli zmieniliśmy 
opony na deszczowe. Fakt, dostaliśmy tam 20 sekund 
kary, bo nie wjechaliśmy na punkt w wyznaczonym 
czasie, ale mimo wszystko udało się utrzymać trzecią 
pozycję i oby tak dalej. Oficjalnie mogę powiedzieć, 
że jedziemy dalej Skodą Fabią z serwisem Rallytech-
nology, nic nie zmieniamy. Trzymajcie kciuki na Raj-
dzie Dolnośląskim, postaramy się pojechać równie 
dobrze – mówił na mecie Sylwester Płachytka. 

Marczyk świetnie pojechał finałowy Power Stage 
Suszec, wykręcając najlepszy czas i zgarniając jedno-
cześnie dodatkowe 5 punktów do klasyfikacji. Drugi 
był Kasperczyk (+5,6 s, 4 punkty), trzeci Płachytka 
(+7,0 s, 3 punkty). Dwa punkty do swojego konta 
dopisali Kotarbowie (+8,0 s) a jeden Lubiak i Trela 
(+9,1 s). Tylko 0,1 s dalej uplasowali się Wróblewski ze 
Spentanym, którzy klasyfikacji generalnej ukończyli 
rajd na czwartym miejscu (+1:05,8 s, Hyundai i20 R5). 
To najlepszy wynik Wróblewskiego w dotychczaso-
wych startach w RSMP. Swoje miejsce w pierwszej 
piątce zawodów wywalczyli także Łukasz i Tomasz 
Kotarbowie (+1:21,2 s, Citroen C3 R5).

Na szóstej pozycji sklasyfikowani zostali Lubiak 
i Trela (+1:31,5 s, Hyundai i20 R5), za nimi kolejne 
załogi w tych samochodach: powracający po prze-
rwie Gabryś z Hundlą (+3:29,8 s) oraz Chwist/Heller 
(+3:36,9 s). Na dziewiątym miejscu zawody ukoń-
czyli zwycięzcy kategorii 2WD, Zbroja z Wróblem 

(+3:58,3 s, Citroen DS3 R3), a dziesiątkę zamknęli 
debiutujący w Fordzie Fiesta R5 Babraj z Gerberem 
(+4:16,5 s).

Rajd Śląska 2019 – nieoficjalna klasyfikacja 
generalna:

1. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk 
(Škoda Fabia R5) 59:41,3 s

2. Tomasz Kasperczyk/Damian Syty (Ford Fiesta 
R5) +13,7 s

3. Sylwester Płachytka/Jacek Nowaczewski 
(Škoda Fabia R5) +44,0 s

4. Kacper Wróblewski/Jacek Spentany (Hyundai 
i20 R5) +1:05,8 s

5. Łukasz Kotarba/Tomasz Kotarba (Citroen C3 
R5) +1:21,2 s

6. Maciej Lubiak/Michał Trela (Hyundai i20 R5) 
+1:31,5 s

7. Zbigniew Gabryś/Robert Hundla (Hyundai 
i20 R5) +3:29,8 s

8. Daniel Chwist/Kamil Heller (Hyundai i20 R5) 
+3:36,9 s

9. Tomasz Zbroja/Jakub Wróbel (Citroen DS3 
R3) +3:58,3 s

10. Marcin Babraj/Jakub Gerber (Ford Fiesta R5) 
+4:16,5 s

wk; źródło: mat. prasowe
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W Rajdzie Śląska rozstrzygnęły się losy mistrzostwa Polski

„Powstaniec Śląski” wyruszył na tory
Od czwartku, 12 września pasażerowie Kolei 

Śląskich mają możliwość podróżowania pojazdem 
w wyjątkowej barwie i oprawie graficznej – ze 
złotego tła na podróżnych patrzą m.in. uczestnicy 
katowickiej defilady z 1922 roku, kobiety w trady-
cyjnych ludowych strojach czy takie ikony śląskiej 
historii jak Wojciech Korfanty, Józef Rymer, Alfons 
Zgrzebniok i Michał Grażyński.

W pierwszy kurs „Powstaniec Śląski” wyruszył 
z Katowic do Tychów Lodowiska, przejazdy pojazdu 
w specjalnych barwach będą jednak tak planowane, 
aby mogli go zobaczyć podróżni z całego regionu – 
a potencjał jest w tym względzie naprawdę spory, 
Koleje Śląskie obsługują bowiem ponad 200 stacji 
i przystanków, docierając nie tylko do miejscowości 
województwa śląskiego, ale również do wojewódz-
twa małopolskiego, a nawet za granicę, do czeskiego 
Bohumina.

– Umiejscowienie zdjęć i symboli upamiętnia-
jących Powstania Śląskie na pojeździe Kolei Śląskich 
wydaje się idealnym pomysłem – średnio w ciągu 

miesiąca przewozimy bowiem ponad półtora mi-
liona podróżnych z różnych części województwa. 
Dzięki malaturze nawiązującej do Powstań Śląskich 
pamięć i wiedza o tym wydarzeniu będzie mogła 
być szerzona wśród naprawdę dużego grona odbior-
ców – podkreśla prezes Kolei Śląskich, Aleksander 
Drzewiecki. – Dodatkowo warto przypomnieć, 

że Koleje Śląskie obchodzą 2019 rok pod znakiem 
kultury, a upamiętnienie historii Powstań Śląskich jest 
jednym z istotnych filarów tego projektu. Będziemy 
zatem chcieli prowadzić również dodatkowe akcje 
i eventy związane z obchodami rocznicy Powstań 
Śląskich. Zapraszamy też do współpracy instytucje, 
które chciałyby przedstawić swój dorobek w tej dzie-
dzinie w przestrzeni naszych pociągów. A wszystkich 
mieszkańców zapraszamy oczywiście do wybrania się 
w podróż powstańczym pociągiem i przetestowania 
oferty Kolei Śląskich – dodaje.

Autorami koncepcji dla identyfikacji wizualnej 
powstańczego pociągu jest Zespół Instytucji Kultury 
Ars Cameralis i Marta Gawin. Na pociągu umieszczo-
no 26 sylwetek powstańców, postaci historycznych 
oraz przedstawicieli grup społecznych charaktery-
stycznych dla okresu międzywojnia. 

Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 

wk; źródło: Koleje Śląskie
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Złoty „Powstaniec Śląski”

Przed nami Kolarskie Mistrzostwa Śląska w Suszcu
W sobotę, 19 października w Suszcu na 

ul. Ogrodowej oraz na terenach przyległych do 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbędą się 
Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Przełajowym 
w kategorii żak i młodzik. 

Zawody odbędą się w godzinach 9:00-14:00. 
Zapraszamy do kibicowania młodym kolarzom, 
w szczególności kolarzom z naszej gminy.

Jednoczenie informujemy o utrudnieniach 
w ruch na ul. Ogrodowej oraz o braku dojazdu 

na teren PSZOK przy ul. Ogrodowej w godzinach 
8:30-14:00. O zmianie godzin pracy PSZOK aktualna 
informacja znajdzie się na stronie www.suszec.pl. 

Za utrudnienia przepraszamy.
GOS Suszec
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Powiat szuka sojuszników, aby utrzymać szpital
Powiat pszczyński poprosił osiem gmin 

o przystąpienie do samorządowej spółki i stałe 
wsparcie w prowadzeniu bieżącej działalności 
szpitala, na którą nie wystarczają środki z kon-
traktu. Byłaby to nowatorska w skali kraju próba 
uratowania placówki.

4 września w Starostwie Powiatowym w Pszczy-
nie odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów 
Gmin Powiatu Pszczyńskiego w głównej mierze po-
święcony przyszłości pszczyńskiego szpitala. W kon-
wencie, prócz włodarzy reprezentujących samorządy 
z powiatu pszczyńskiego, wzięli także udział bur-
mistrz Czechowic-Dziedzic oraz wójt gminy Bestwina, 
ponieważ pacjentami pszczyńskiego szpitala są także 
mieszkańcy tych gmin.

- Szpital w Pszczynie ma za sobą bardzo trudny 
okres dzierżawy przez prywatnego dzierżawcę, który 
stracił kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Został reaktywowany przez powiat olbrzymim wysił-
kiem. Nie jest zadłużony, bo robimy wszystko, żeby 
nie popadł w długi. Przez niedostateczne środki prze-
kazywane na służbę zdrowia w Polsce, powiat psz-
czyński stanął przed koniecznością zwrócenia się do 
gmin o wspólne prowadzenie placówki. Stoimy przed 
dramatycznym wyborem, jak postąpić, żeby Szpital 
Powiatowy w Pszczynie utrzymać – powiedziała sta-
rosta Barbara Bandoła i podkreśla, że powiat szuka 
wsparcia, gdzie tylko może – uruchomiona została 
akcja zbierania 1% podatku na rzecz szpitala, pozy-
skano sprzęt i wyposażenie z partnerskiego powiatu 
Anhalt-Bitterfeld, a spółka Centrum Przedsiębiorczo-
ści uzyskała unijne dofinansowanie na utworzenie 
dziennego domu opieki medycznej w szpitalu.

- Najważniejszym słowem, które przewija się 
w moich myślach na temat szpitala jest synergia, 
czyli w tym wypadku suma działań poszczególnych 
samorządów, która w efekcie daje coś większego niż 
działanie każdego osobo. Nie przychodzimy z pu-
stymi rękoma - odzyskaliśmy szpital, uruchomiliśmy 
go, ewidentnie go rozwinęliśmy, poprawiamy jego 
jakość i tworzymy koncepcję jego rozwoju – podkre-
ślał dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie.

Utrzymanie i rozwijanie szpitala możliwe bę-
dzie jednak tylko w przypadku stałych dopłat do 
bieżącej działalności placówki – na zakup leków, 
środków opatrunkowych czy pensje dla persone-
lu, ponieważ kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia nie wystarcza na te wszystkie potrzeby. 
Do bieżącej działalności szpitala trzeba dopłacać 
ok. 500 tys. zł miesięcznie. Daje to kwotę 6 mln zł 
w skali roku. A powiat stoi przed koniecznością 

przeprowadzenia wielomilionowych remontów 
w szpitalu.

- Proponujemy sześciu gminom powiatu pszczyń-
skiego oraz gminom Czechowice-Dziedzice i Bestwina 
wspólne zatroszczenie się o szpital i przejęcie części 
udziałów w spółce. Powiat byłby głównym udziałow-
cem spółki samorządowej prowadzącej szpital, nato-
miast pozostałe osiem samorządów objęłoby udziały 
proporcjonalnie do kwoty dochodów, obliczonej na 
podstawie uchwały budżetowej z 2019 r. Dopłaty do 
bieżącej działalności zostałyby rozłożone na dziewięć 
samorządów, natomiast ciężar inwestycji w obiekt 
w całości pozostałby po stronie powiatu. Bardzo po-
trzebujemy sojuszników. Sami nie jesteśmy w stanie 
remontować i jeszcze dopłacać do bieżącej działal-
ności szpitala – apelowała Barbara Bandoła, starosta 
pszczyński i dodaje, że chodzi o dopłaty na poziomie 
0,5% gminnych budżetów w skali roku.

Włodarze zapoznali się z sytuacją finansową po-
wiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości, prowadzą-
cej szpital, otrzymali wyliczenia i zostali poproszeni, by 
przeanalizować je w gminach i na komisjach z radnymi. 
8 października w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 
zostanie zorganizowana debata samorządowa, na którą 
starosta zaprosi włodarzy i radnych wszystkich dziewię-
ciu samorządów. Podczas debaty omówiona zostanie 
propozycja złożona podczas konwentu, dotycząca par-
tycypacji gmin w prowadzeniu pszczyńskiego szpitala. – 
Po tej debacie poprosimy o odpowiedź w formie uchwał 
rad gmin na apel Rady Powiatu, dotyczący wsparcia 
działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie – powie-
działa starosta i podkreśliła, że harmonogram rozmów 
ma związek z projektowaniem budżetów na 2020 rok.

wk; źródło: Powiat Pszczyński
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Samorządowcy podczas konwentu

Zbiórka podpisów
Stowarzyszenie Kolej na Knurów stara się 

o uruchomienie połączeń kolejowych z Gliwic do 
Bielska-Białej m.in. przez Goczałkowice, Pszczynę, 
Radostowice i Suszec. W Internecie trwa zbiórka 
podpisów pod petycją w tej sprawie.

Zdaniem miłośników kolei z Knurowa, nowa infra-
struktura kolejowa na odcinku Chybie - Żory - Rybnik, 
rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach oraz pla-
nowane remonty szlaku na odcinku Pszczyna - Żory 

stanowią atut dla realizacji bezpośrednich połączeń 
kolejowych w relacji Bielsko-Biała Główna - Gliwice.

Zaproponowano utworzenie dwóch połączeń 
kolejowych w relacjach:

- Bielsko Biała Główna - Czechowice Dziedzice - 
Goczałkowice - Pszczyna - Radostowice - Suszec - Su-
szec Kopalnia - Suszec Rudziczka - Żory - Szczejkowice 
- Rybnik Gotartowice - Rybnik Piaski - Rybnik - Leszczyny 
- Knurów - Przyszowice - Gliwice,

- Bielsko Biała Główna - Czechowice Dziedzice - 

Chybie - Strumień - Warszowice - Baranowice Śląskie 
- Żory - Rybnik - Leszczyny - Knurów - Przyszowice - 
Gliwice.

Autorzy petycji starają się także o utworzenie 
nowych weekendowych połączeń kolejowych przez 
stacje Gliwice, Knurów Rybnik, Żory w kierunku stacji 
Zwardoń/Wisła/Zakopane/Cieszyn. 

Petycję można podpisać na stronie internetowej 
www.petycjeonline.com.

wk; źródło: pless.pl
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Zmień sposób rozpalania pieca
Rozpoczyna się sezon grzewczy, w którym 

często narzekamy na jakość powietrza w naszym 
regionie. Jednym z najprostszych sposobów, by 
ją poprawić jest rozpalanie od góry w zwykłych 
piecach centralnego ogrzewania – opalanych wę-
glem czy drewnem. Takie spalanie jest nie tylko 
znacznie czystsze, nie zatruwa nas samych, ale 
też pozwala zaoszczędzić!

Spalanie węgla czy drewna często kojarzy 
się z dymem i nieprzyjemnym zapachem. Łatwo 

to jednak zmienić wprowadzając technikę rozpa-
lania od góry. Dzięki niej kocioł będzie dopalał 
dym, dzięki czemu można zużyć mniej paliwa do 
ogrzania domu i wypuścić do powietrza mniej 
szkodliwych substancji. Uwaga! Technika ta doty-
czy wyłącznie tych kotłów, w których wylot spalin 
jest nad paliwem.

Nowoczesne kotły automatyczne spalają 
dym, bo fabrycznie zastosowano w nich popraw-
ną technikę palenia, którą można przenieść także 
do innych pieców i kotłów. Spalanie bez dymu 

osiąga się podpalając paliwo od góry. Wtedy żar 
powoli podgrzewa paliwo poniżej, lotne substan-
cje smoliste uwalniane są stopniowo, a warstwa 
żaru daje wysoką temperaturę, w której wszyst-
ko dopala się do przejrzystych spalin. Co istot-
ne, tego typu spalanie pozwala wykorzystać do 
ogrzewania domu lotne substancje i zaoszczędzić 
nawet do 30%!

Szczegółową instrukcję dotyczącą roz-
palania od góry można znaleźć na stronie 
www.czysteogrzewanie.pl.
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żyjący
gryzoń
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żołnierz
z kosązabawa
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zębów

96 kwa-
dransów

kraina w
Grecji

pierwia-
stek o
l.at. 65
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Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wynoszą:

- 14,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny,

- 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób nieselektywny.

Opłaty należy wpłacać na indywidualny numer 
rachunku bankowego.

UG Suszec

Nagrody dla gminnych 
zespołów

Trzy formacje działające przy GOK Suszec: 
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, 
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień” i Zespół 
Śpiewaczy „Mizerowianki” zostały docenione i na-
grodzone na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów 
Ludowych ZŁOTY TALIZMAN. 

Przegląd odbył się 21 września w Pawłowicach. 
Serdecznie gratulujemy!

wk

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych 
nr 731/58, 1203/58 położonych w Rudziczce, sta-
nowiących własność Gminy Suszec, przeznaczo-
nych do dzierżawy w drodze przetargu na czas 
oznaczony powyżej 3 lat. Działki przeznaczone są 
do rolniczego użytkowania. 

B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie 
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

UG Suszec

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
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  

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC

o pierwszym publicznym przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż części nierucho-
mości, stanowiącej własność Gminy Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest działka grun-
towa oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów 
i Budynków numerem 625/66, obręb Suszec, 
karta mapy 3, powierzchnia 0,2525 ha (uży-
tek ŁIII),  zapisana w Księdze Wieczystej nr 
KA1P/00016464/2 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy w Pszczynie. 

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
111.000,00 zł netto

(słownie sto jedenaście tysięcy złotych 
00/100). 

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczo-
ny podatek Vat w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 10.000,00 zł. (słow-
nie dziesięć tysięcy złotych 00/100).

4. Przedmiotowa działka położona jest 
w Suszcu przy drodze bocznej do ul. Na Grabów-
ki. Działka położona jest na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. Zjazd na działkę możliwy z drogi asfaltowej, 
stanowiącej własność Gminy Suszec. Działka ma 
regularny kształt zbliżony do wydłużonego pro-
stokąta. Ukształtowanie terenu jest korzystne - 
teren jest płaski, o niewielkim spadku w kierunku 
północno-zachodnim. Do tej pory teren ten był 
użytkowany rolniczo. Działka nie jest ogrodzona. 
Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega linia 
elektroenergetyczna wokół której wyznaczona 
jest strefa wolna od zabudowy.

5. Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego przedmiotowa 
działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem: A47MN – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa 
własności w/w działki.

7.  Przetarg odbędzie się w siedzibie 
Ur zędu Gminy Suszec pr z y ul.  Lipowej 
1 w dniu 22 października 2019 roku o godz. 
10.00

8. Wadium należy wpłacić do dnia 16 paź-
dziernika 2019 r. na konto Gminy Suszec nr 
58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje 
data wpływu na konto.

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

10. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści 
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Suszec i opublikowane na stronie inter-
netowej www.suszec.pl

11. Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, 
pok. nr 3, tel. 32 449 30 73.

UG Suszec
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Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę części działki gruntowej, stanowią-
cej własność Gminy Suszec, położonej w Suszcu 
przeznaczonej do dzierżawy pod ogród w drodze 
przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. Przetarg 
odbędzie się 16 października 2019 r. 

B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w pok. nr 3 – tel. 32 4493073 lub na stronie interne-
towej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

NUMER 10 (303)

Święta i ważne daty we wrześniu 2019 roku
1.10 (wtorek) Światowy Dzień Wegetarianizmu, 

Międzynarodowy Dzień Ludzi 
Starszych, Międzynarodowy Dzień 
Lekarza, Międzynarodowy Dzień 
Muzyki

2.10 (środa) Europejski Dzień Ptaków, Świa-
towy Dzień Zwierząt Hodowla-
nych, Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy

4.10 (piątek) Światowy Dzień Dobroci Dla 
Zwierząt

5.10 (sobota) Światowy Dzień Nauczyciela

6.10 (niedziela) Światowy Dzień Mieszkalnictwa

9.10 (środa) Światowy Dzień Poczty

10.10 (czwartek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego

12.10 (sobota) Światowy Dzień Chorób Reuma-
tycznych

13.10 (niedziela) Dzień Ratownictwa Medycznego

14.10 
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Zmniej-
szania Skutków Klęsk Żywioło-
wych, Światowy Dzień Normali-
zacji, Dzień Nauczyciela (Dzień 
Edukacji Narodowej)

15.10 (wtorek) Światowy Dzień Mycia Rąk, Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet Wiej-
skich, Dzień Dziecka Utraconego, 
Międzynarodowy Dzień Niewido-
mych

16.10 (środa) Światowy Dzień Żywności, Dzień 
Papieża Jana Pawła II

17.10 (czwartek) Międzynarodowy Dzień Walki z 
Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem

18.10 (piątek) Światowy Dzień Monitorowania 
Wody, Światowy Dzień Menopau-
zy i Andropauzy, Dzień Łączności, 
Dzień Poczty Polskiej

19.10 (sobota) Dzień Ratownika

20.10 (niedziela) Światowy Dzień Osteoporozy

22.10 (wtorek) Światowy Dzień Osób Jąkających

24.10 (czwartek) Światowy Dzień Informacji Na 
Temat Rozwoju, Dzień Organizacji 
Narodów Zjednoczonych

25.10 (piątek) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

27.10 (niedziela) Zmiana czasu z letniego na 
zimowy, Światowy Dzień Dziedzic-
twa Audiowizualnego, Światowy 
Dzień Modlitwy o Pokój

29.10 (wtorek) Światowy Dzień Chorych na 
Łuszczycę

31.10 (czwartek) Światowy Dzień Oszczędności

Bezpłatny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych w Suszcu

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych czynny jest:

- w poniedziałki od 12:00 do 16:00 
  (co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień 
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213. zd
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, 
pedagogom, pracownikom oświaty składamy serdeczne podziękowania za ich 
wychowawczy i dydaktyczny trud, oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie 
i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą 
radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację 
i wychowanie dzieci i młodzieży. Niech niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, 
wychowawcy przynosi satysfakcję i radość.

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Katarzyna KrzempekD
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DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ



Jesteśmy po to aby towarzyszyć

osobom bliskim Twojemu sercu.

www.fundacjaprzymierze.pl
facebook.com/f.przymierze

f.przymierze@gmail.com
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Telefony: +48 501 436 649
+48 669 001 324 
+48 600 802 166

Kompleksowe usługi:
opiekuńcze
pielęgniarskie
rehabilitacyjne
psychologiczne
coaching

PROJEKT
LIDER
PROJEKT
LIDER

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

ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA 
REALIZACJĘ SWOJEGO
POMYSŁU!

Wszystkie spotkania i warsztaty 
są bezpłatne i prowadzone przez 
specjalistów oraz praktyków.

DZIAŁASZ NA RZECZ SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI?
AKTYWNIE ROBISZ COŚ DLA INNYCH?

WEŹ UDZIAŁ 
W CYKLU SPOTKAŃ
I WARSZTATÓW:
- odkryj swoje zasoby i talenty,
- rozwiń pozytywną energię
   do działania,
- naucz się jak działać 
   profesjonalnie i skutecznie.

PAŹDZIERNIK 2019 / WRZESIEŃ 2020

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91


