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W niedzielę, 11 listopada wypada setna rocznica 
odzyskania niepodległości. Zapewne trudno znaleźć 
w naszym kraju osobę, która nie słyszała o przygotowa-
niach do tej uroczystości. Czy wiedza na ten temat wystar-
czy do godnego uczczenia wydarzenia, dzięki któremu 
dzisiaj jesteśmy wolnym narodem? W „Nowinach” moż-
na znaleźć informacje o tym, jak niepodległość świętują 
w gminnych szkołach i o propozycjach Gminnego Ośrodka 

Kultury w ramach Dziewiątej Niepodległej Jesieni 
Kulturalnej. Oddaliśmy też głos młodemu pokoleniu, 
które wychowane w czasach wolności, wypowiada się na 
temat współczesnego patriotyzmu. Setna rocznica odzy-
skania niepodległości nie jest jedyną, na którą zwracamy 
uwagę w tym numerze. Zapraszamy także do lektury cieka-
wego artykułu o osiemdziesiątej rocznicy uruchomienia 
linii kolejowej Żory-Pszczyna.

Świętowanie niepodległości
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Podejmijmy wyzwanie na kolejne 100-lecie
Najważniejsze jest życie. Jak już                                                                                                 

jest życie, okazuje się, że najważniejsza jest                                                                  
wolność, i potem oddaje się życie za wolność,                                                                        
i znowu nie wiadomo, co jest najważniejsze.                                                                                   

(Marek Edelman)

 11 listopada 1918 roku spełniła się tęsknota 
pokoleń Polaków. Wszyscy trzej zaborcy przegrali 
wojnę, powstała sytuacja niezwykła. Polska po 123 
latach niewoli, zaborów, kaźni odzyskała niepodle-
głość, własne państwo, powracając na polityczną 
mapę świata. Sami znów mogliśmy decydować 
o swoich losach.

Dlatego dzień 11 listopada powinniśmy nie 
tylko obchodzić, ale również szczególnie pielęgno-
wać. Odzyskaną wolność, niepodległość przyszło 
bowiem krzyżami i krwią mierzyć. Po ponad stulet-
niej niewoli, straszliwej poniewierki, doświadcze-
nia piekła na ziemi Polska odzyskała suwerenność 
dzięki temu, że służba narodowi była przez wieki 
wewnętrznym nakazem serca i sumienia, a kulturę 
ojców stale kultywowano i przekazywano z pokole-
nia na pokolenie. Kosynierzy Kościuszki, powstańcy 
listopadowi i styczniowi, śląscy oraz wielkopolscy, 
bezimienni żołnierze, kwiat naszego narodu, cywile, 
kobiety i dzieci oddawali życie za marzenia o wolnej, 
odrodzonej Polsce. Miliony ludzi ginęło w łagrach, 
obozach śmierci, w walce.

…Ile ludzi, niewinnych ofiar doświadczyło zesła-
nia choćby na Syberię? Ilu pozbawiono środków do 
życia, ilu poddano wynarodowieniu? Ilu odbywało 
podróże w strasznych warunkach, załadowani do 
bydlęcych wagonów, bez jedzenia, picia, w brudzie, 
chłodzie i doświadczyło brutalności konwojentów? 
Ilu z nich dotarło do miejsca przeznaczenia, ilu nie 
przeżyło, konało w męczarniach? Dla ilu śmierć stała 
się ostatnią ucieczką? Ilu tych, którzy przeżyli, czeka-
ła mordercza praca w kopalniach Syberii czy Śląska 
przy wycinaniu tajgi w wielostopniowych mrozach, 
oczywiście po wielokilometrowych, usłanych śmier-
cią marszach? Ilu nie wróciło do swoich matek, żon, 
dzieci? Tak można by wyliczać w nieskończoność.

 Za opór wobec caratu, zaborcy pruskiego, au-
striackiego, za polskie korzenie, takie potworności 
czekały naszych rodaków. Wielu czekało rozstrze-
lanie lub inne wymyślne śmiertelne katorgi i to na 
własnej ojczystej ziemi z rąk oprawców. Czasy peł-
ne dramatów, krwi, strachu i tęsknoty. To z marzeń 
o wolnym i niepodległym państwie wielu pokoleń 
tych sponiewieranych, skatowanych ludzi, przelanej 
krwi i mąk powstała II Rzeczypospolita. Indywidual-
ne i zbiorowe tragedie, piętno oprawców to świat, 
w którym przyszło żyć wielu pokoleniom Polaków. 
Mimo niewolniczej pracy, brutalnego traktowania 
i masowej indoktrynacji nie zapomnieli oni, skąd 
wyrośli i kim są. Wychowani i pielęgnujący kulturę 

ojców zawsze nosili w sobie poczucie wspólnoty. 
Najokrutniejsze wymyślne systemy tortur fizycz-
nych i psychicznych nie potrafiły zdławić w naszych 
przodkach polskości, doprowadzić do wynarodo-
wienia. Czy do tego musiało dojść?

Warto tutaj przemyśleć stwierdzenie króla 
Stefana Batorego: „Polacy mimo męstwa – naród 
płodny, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. 
Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do 
czynu ochoty i siły brak”. Czyż te przywary obecnie 
znów się nie uwidaczniają?

 Dziś, budując nasze państwo w europejskiej 
rodzinie narodów, kiedy dni powszednie przynoszą 
nam coraz to więcej niepokojących wiadomości, 
zauważamy po raz kolejny w historii, że niepodle-
głość, bezpieczeństwo, pokój trzeba budować co-
dziennie. Obecny świat znów pogrąża się w piekle 
wzajemnej nienawiści rozszerzającej swoje kręgi 
na coraz to większe populacje ludzkie. Historia po-
kazuje, że niepodległość nie jest dana na zawsze. 
Obecnie, należąc do Europy, codziennie przeko-
nujemy się, że bezpieczeństwo tych wspólnot, 
w tym naszej nie jest czymś oczywistym, czymś, 
co otrzymuje się za darmo. 

Dzieje Polski to ciągle splatający się patrio-
tyzm z martyrologią, a historia wielkich zmian jest 
przesiąknięta ogromem zbrodni. Trudno nawet 
pojąć ten ogrom przemocy, ilość ofiar, siłę zła. 

Ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja rady
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia 
ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Jednogłośnie wyrażono zgodę na wzniesienie 
pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, który zostanie postawiony w Suszcu 
przy ul. Świętego Jana. Należy podkreślić, że wszel-
kie prace związane z budową pomnika wymagają 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. Podjęto również uchwałę odnośnie do przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami. Ustalono, że pierwsza 
kontrola odbywać się będzie w terminie do 3 miesięcy 
od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady Gmi-
ny Suszec stała się okazją do tego, aby podziękować 

W czwartek, 18 października odbyła się wyjątko-
wa, ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady Gminy 
Suszec. Przewodniczący rady Andrzej Urbanek stwier-
dził jej zdolność do podejmowania uchwał. Z po-
rządku obraz wycofano punkt 9 dotyczący podjęcia 
uchwały odnośnie do określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych. Radni 
zajmą się tą sprawą na kolejnej sesji.

Tradycyjnie w pierwszej kolejności głosowano 
nad zmianą uchwały budżetowej na 2018 rok. Na-
stępnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w północnej części sołectwa Rudziczka i te-
renów położonych w północno-zachodniej części 
sołectwa Suszec.

Najwięcej dyskusji wzbudził punkt dotyczący 
statutu gminy Suszec. Podczas posiedzenia zwrócono 
uwagę na zapisy zawarte w rozdziale 7 „Zasady do-
stępu do dokumentów i korzystanie z nich” mówiące 
o dostępie do transmisji obrazu i dźwięku z obrad 
rady. Kolejny punkt obrad stanowiło podjęcie uchwa-
ły w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości – wchodzi ona w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r.

Następnie rada wyraziła zgodę na wydzierża-
wienie części działki gruntowej stanowiącej wła-
sność gminy Suszec na wniosek właściciela działek 
sąsiednich oraz zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń użyt-
kowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie gabi-
netu stomatologicznego (zlokalizowanych na piętrze 
budynku przy ul. Wyzwolenia 2) oraz części pomiesz-
czenia użytkowego na eksploatację szafy telekomu-
nikacyjnej w piwnicy tego samego budynku. Najem 
oznacza przychody do budżetu gminy z tytułu po-
datku od nieruchomości oraz miesięcznego czynszu.

W dalszej części posiedzenia jednogłośnie przy-
jęto uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiada-
niu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Suszcu, na lata 2018 - 2021. Radni podję-
li także uchwałę dotyczącą przekazania projektu 

tym, którzy zakończyli swoją działalność w samo-
rządzie. Natalia Kałuża, Irena Muras, Henryk Pruciak 
oraz Józef Marcisz to radni, którzy przez wiele lat 
pracowali na rzecz gminy. Słowa podziękowania 
skierował w ich stronę wójt Marian Pawlas, stwier-
dzając, że miniona kadencja upłynęła w gminie pod 
hasłem „zgoda buduje”. Zwrócił także uwagę na bar-
dzo dobrą współpracę z powiatem pszczyńskim.

Na zakończenie przewodniczący Rady Gminy 
Suszec Andrzej Urbanek, dziękując jej za 4-let-
nią pracę, przywołał kilka danych. W kadencji 
2014-2018 odbyło się 51 sesji i 250 posiedzeń. Pod-
jęto 437 uchwał i złożono 197 interpelacji.

Kolejna sesja rady gminy odbędzie się już 
w nowym składzie.

Oprac. JG
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Wójt oraz Rada Gminy Suszec w kadencji 2014-2018
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Walczmy o czyste powietrze. Przestańmy się truć
Program kierowany jest do osób fizycznych bę-

dących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośred-
nictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione 
w grudniowym numerze „Nowin”. 

Oczywiście potrzeba czasu, by wymienić źródła 
ciepła czy też ocieplić wszystkie budynki, które tego 

Ruszył program dofinansowania nowych źródeł 
ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych. Jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarzą-
dzać energią. Działania te nie tylko pomogą chro-
nić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy 
budżet dzięki oszczędnościom finansowym. 

wymagają. Ale już teraz możemy zrobić bardzo 
wiele, by się wzajemnie nie truć. 

Apelujemy o stosowanie takich metod spa-
lania, aby maksymalnie ograniczyć skutki emisji 
szkodliwych spalin dla otoczenia. Przy niewielkim 
wysiłku można również w wielu starych kotłach 
spalać węgiel ekologicznie. Apelujemy o zdrowy 
rozsądek i traktowanie tego problemu bardzo 
poważnie. 

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

To przecież sąsiedzi sąsiadom, ludzie ludziom taki 
los zgotowali i nadal gotują.

Wiedza historyczna i świadomość własnej toż-
samości, świadectwo ofiar są każdemu Polakowi 
bardzo potrzebne, tym bardziej, że nasze położenie 
w Europie, chociaż sprzyjające geograficznie, nie-
stety, jest geopolitycznie bardzo złe. Dzieje naszej 
Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne jak 
obecnie. Częściej życiu naszych rodaków towarzy-
szyły groza, lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola, 
zszargana godność. Dlatego lat wojen, powstań 
niewoli nie wolno zapomnieć. Te lata okrucieństw 
pokazują i uświadamiają nam, do jakich strasznych 
rzeczy zdolni są ludzie opętani nieludzkimi ideolo-
giami, żądzą pieniądza, władzy, pychy.

My, przedstawiciele narodu, który w ostatnich 
dwóch stuleciach doznał szczególnej przemocy 
i narodowej destrukcji, powinniśmy tym bardziej 
budować dobro, pielęgnować pamięć o skutkach 
braku wolności, okrucieństwie wojen. Pamiętajmy, 
że tolerowanie najmniejszych przejawów przemo-
cy powoli, ale zawsze przeradza się w straszliwe 
doświadczenie bestialstwa i barbarzyństwa.

Dlatego bardzo ważna jest potrzeba ciągłego 
wielkiego zaangażowania w budowanie i umac-
nianie dobrych relacji międzyludzkich, gestów 
autentycznego pojednania, wychowania do demo-
kracji. Tylko wprowadzanie pokoju w najbliższym 
otoczeniu, czerpanie z mądrości historii pozwoli 
na budowanie lepszego państwa, świata.

Te prawdy muszą szczególnie poznać młode 
pokolenia wolności, niepodległości wyrosłe po 
latach 90. Nie może być najmniejszej tolerancji 
dla faszystowskich łajdaków zatruwających święto 
11 listopada oparami nacjonalizmu, faszyzmu. To 
nie są żarty. Inaczej, niestety, nasze państwo będzie 
jeszcze wielokrotnie upadać. Widzimy, z czym się to 
wiąże wówczas, gdy przypomnimy sobie chociażby 
przedstawione wcześniej dramaty naszych przod-
ków. Obecnej młodzieży, która nie zna innej Polski 
niż ta „Niepodległa”, „Wolna”, te dramatyczne czasy 
dla naszego narodu wydają się odległe o miliony 
lat świetlnych.

„Wolność” – ten niebiański artykuł – młodzież 
nabyła bardzo tanio, za darmo i kompletnie go 
sobie nie ceni. Niestety, wartość ta zawsze drogo 
kosztuje. Ponadto historia, przeszłość wyraźnie 

pokazują, że „Wolność” jest nie tylko „od”, ale także 
„do”. Świat, tak jak w przeszłości, nie jest wolny od 
przemocy, nienawiści. Te antywartości nadal mają 
wielu kapłanów żerujących na ludzkich dramatach. 
Komfortowe, „fajne” życie, zajęcie się tylko bieżący-
mi sprawami przyziemnymi, akceptowanie kultury 
nienawiści są budowaniem życia na beczce prochu. 
Balony próżności i podwójnych standardów już pę-
kają na naszych oczach. Absolutyzowanie wolności 
i własności prywatnej w naszej cywilizacji prowadzi 
znów w wielu przypadkach do wynaturzenia oraz 
zagrożenia życia i dobra ogromnych rzesz ludzi. 
Historia pokazuje, że nie wolno absolutyzować 
żadnych wartości. Trzeba je wszystkie tak zhar-
monizować, aby na czele zawsze była równość, 
braterstwo, sprawiedliwość czy dobro wspólne, 
wartości, które ukształtowało chrześcijaństwo. Dziś 
po raz kolejny w społecznościach tzw. cywilizacji 
zachodniej i polskiej wartości zła biorą górę nad 
wartościami dobra. Oby po raz kolejny nie okazało 
się, że państwo dla Polaków jest problemem.

Przecież czym, jak nie niszczeniem państwa, 
rozbijaniem jego struktur są chociażby filmy 
Smarzowskiego pt. „Drogówka”, „Wołyń”, „Kler” 
i inne. Problem dotyczy wielu innych dziedzin 
sztuki, naszych artystów, celebrytów. Państwo 
wygląda tak, jakby się miało zamienić w gruzy, 
albo już jest w gruzach. Wszyscy piją do upadłe-
go (lekarze, policjanci i księża), moralne dno itp. 
Widzowie reagują na to, jak na wiarygodny obraz 
rzeczywistości. Nie ma autorytetów wśród nauczy-
cieli, w rodzinie, w polityce, nigdzie. W ten sposób 
podważa się podstawy instytucjonalne państwa 
i jego porządek. To zatracenie polskości. Chcia-
łoby się krzyczeć: „biedny kraj”. Czy taka ma być 
wizja Polski? To nie są żarty. To się nie może dobrze 
skończyć. Widz, obywatel nieprzygotowany zawsze 
może wszystko zrozumieć na opak, szczególnie 
młodzież. To nie jest edukacja, oświecanie, wy-
chowywanie do demokracji. To pchanie kolejnego 
pokolenia do pieców krematoryjnych.

Pamiętajmy, Syberia ciągle potrzebuje lu-
dzi, a są siły, które chcą nasze kolejne pokolenia 
pchnąć w otchłanie ciemności. Sił zła nie wolno 
obłaskawiać. Im należy się zdecydowanie przeciw-
stawić. Jak dotychczas najsilniejszą cechą nasze-
go narodu, tą niezwyciężoną, okazuje się cecha 

wiecznego upadania, odbudowywania i odnawia-
nia życiowej siły narodu, z pokolenia na pokole-
nie. Obecnie w dobie rozrywkowego Internetu 
doświadczenia poprzednich pokoleń dla wielu 
są barierą, za którą nic nie widać, a powinno być 
odwrotnie. Słowo „Wolność” wypaczono, a wręcz 
zbezczeszczono. Życie poza historią, hołdowanie 
„wolności”, ale tej „od pasa w dół”, beztroskie żą-
dania bez stawiania sobie wymagań, wołanie, że 
wszystko się należy, nihilizm powodują, że staje-
my się coraz bardziej bezbronni wobec innych kul-
tur, choćby islamu. Dotyczy to całej europejskiej 
wspólnoty, której obecnie jesteśmy częścią. Jak 
zauważyła Indira Gandhi, „Wolność” nie oznacza, 
że można poruszać się po niewłaściwej stronie 
ulicy.

My, niestety, w obecnych czasach te zasady 
po raz kolejny ignorujemy. Przecież budowanie 
systemu wartości na kłamstwie, a nie prawdzie, za-
gubienie i rozwodnienie tych wartości w konsump-
cyjnym zamęcie, celebryckim opętaniu prowadzi 
nas w prostej linii do utraty pamięci, utraty życia 
narodu. Koniec Polski sarmatów otumanionych 
pychą był żałosny. Obyśmy nigdy swoim postę-
powaniem, tak jak w przeszłości, po raz kolejny 
nie skazali się na gehennę, a piekło nienawiści nie 
zagościło na naszej ziemi. Przypadki korzystnego 
dla nas geopolitycznego ładu, który ukształtował 
się po roku 1918 i 1990, kiedy Polska odzyskała 
niepodległość i wolność, mogą długo nie nastą-
pić, gdy znów pogrążymy się w niewoli. Z tego 
musi zdawać sobie sprawę każdy Polak. Stulecie 
niepodległości przypadające w ten listopadowy 
dzień zadumy, refleksji nad przemijaniem niech 
będzie dniem narodowego przebudzenia, które-
go nam naprawdę dziś znów potrzeba. Zróbmy 
wszystko, aby następne karty dziejów Polski stały 
się jak najbardziej optymistyczne.

Przypomnienie polskiej lekcji historii to nie tyl-
ko powinność naszej generacji, ale obowiązek, aby 
pokolenia, które po nas przyjdą, nie musiały uronić 
ani jednej kropli krwi w obronie niepodległości. 
Pamięć o ogromnym cierpieniu Polaków powinna 
nas szczególnie łączyć, a nie dzielić. To cierpienie 
powinno dać nam mądrość. W 100-lecie Niepod-
ległości - o tę mądrość - wołajmy głośno.

Marian Pawlas

Bezpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie „DOGMA” z siedzibą w Kato-

wicach prowadzi w 2018 r. na terenie powiatu psz-
czyńskiego Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 
w których można bez ponoszenia żadnych kosz-
tów uzyskać profesjonalną poradę u pełniących 
dyżury prawników.

 
Kto może otrzymać bezpłatną pomoc 

prawną?
- młodzież do 26 roku życia
- seniorzy powyżej 65 roku życia
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
- osoby korzystające z pomocy społecznej
- kombatanci i weterani

- dotknięci katastrofą naturalną, klęską ży-
wiołową lub awarią techniczną

- kobiety w ciąży.

Na dyżur prawnika warto zabrać ze sobą 
wszystkie dokumenty (w oryginale lub ich ko-
pie) ważne dla sprawy. Pomoże to w udzieleniu 
rzetelnej porady prawnej.

Na porady nie trzeba się uprzednio zapisy-
wać, są one udzielane na bieżąco w godzinach 
dyżurów. Bezpłatna pomoc prawna jest finan-
sowana z budżetu państwa – środków budżetu 
powiatu pszczyńskiego w ramach realizacji zadań 

wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 
2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1255).

Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie www.dogma.org.pl oraz pod numerem 
telefonu 32 557 51 83 (biuro stowarzyszenia 
w Katowicach).

W Suszcu  nieodpłatne porady prawne 
udzielane są we wtorki w godzinach 7:30-11:30, 
w czwartki w godz. 10:00-14:00 oraz w piątki 
w godz. 14:00-18:00 w lokalu biurowym nr 22 
przy ul. Ogrodowej 22 (tel. 781 118 117).

Zapraszamy!
Źródło: www.suszec.pl
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Koncert muzyki relaksacyjnej

Powyborczy krajobraz

Fundacja Jestem Tu i projekt COOLturalni

W piątek, 19 października w Zajeździe u Mo-
niki odbył się niecodzienny koncert. Fundacja 
Jestem Tu, prężnie działająca w naszej gminie, 
zaprosiła do Kobielic Ilonę Opaszowską zaj-
mującą się terapią dźwiękiem. W wydarzeniu 
uczestniczyły wyłącznie kobiety, które po krót-
kiej prelekcji na temat oddziaływania dźwię-
ku na organizm wysłuchały koncertu muzyki 
relaksacyjnej.

Ilona Opaszowska opowiedziała najpierw o in-
strumentach, wśród których znalazły się różnej wiel-
kości misy tybetańskie, gongi, dzwonki Koshi i Zaphir 
czy tingsze (medytacyjne dzwonki – przyp. red.). 
Najbardziej zaskoczyły wszystkich misa oceaniczna 
oraz kij deszczowy imitujące dźwięki znane z natury 
i pozwalające przenieść się w wyobraźni na egzo-
tyczne plaże. Prezentacja instrumentów stanowiła 
zapowiedź niezwykłej uczty dla ducha. 

Aby koncert spełnił swoją funkcję i przyniósł 
całkowite odprężenie, powinno się go wysłuchać 
w pozycji leżącej. Organizatorzy zadbali o to, aby 
każda z zaproszonych kobiet znalazła wygodne 

Frekwencja
Wybory samorządowe już za nami. Warto zatem 

przyjrzeć się temu, jak przedstawia się powyborczy 
krajobraz. W tym roku nastąpiła większa niż za-
zwyczaj mobilizacja wyborców – 54,96% z nich 
w skali całego kraju wzięło udział w głosowaniu. 
Dotychczas frekwencja w wyborach samorządowych 
nie przekraczała 50%. Dla porównania w 2014 roku 
do urn poszło 47,40% uprawnionych do głosowania.

Najlepszą frekwencją w październikowych 

Październik okazał się intensywnym miesią-
cem dla fundacji Jestem Tu, która oprócz zorgani-
zowania koncertu muzyki relaksacyjnej (relacja 
w tym numerze „Nowin” – przyp. red.) rozpoczęła 
także realizację projektu COOLturalni.

Czym w ogóle zajmuje się fundacja?
Oficjalnie została powołana do życia w czerwcu 

2016 r. Jej trzon tworzą trenerki Beata Bąk-Ścierska 
i Marzena Szary. Współpracują z nimi także inne 
osoby. – Zakres naszej działalności jest z założenia 
dość szeroki. Skupiamy się głównie na pracy na rzecz 
poprawy jakości życia, w tym: doradztwa zawodowe-
go, profilaktyki, psychoedukacji, rozwoju kompetencji 
osobistych, integracji społecznej oraz poszukiwania 
swojej drogi życiowej. Prowadzimy warsztaty, szko-
lenia, konferencje oraz wydarzenia kulturalne dla 
różnorodnych grup wiekowych. Naszymi ulubionymi 
grupami docelowymi są dzieci i kobiety – mówi Beata 
Bąk-Ścierska, jedna z założycielek fundacji. – Sam po-
mysł założenia fundacji zrodził się ze spotkania dwóch 
pokrewnych dusz, czyli mojej i Marzeny (Marzeny Szary 
– przyp. red.). Wspólnie ukończyłyśmy szkołę trenerów 
i pomyślałyśmy, że chciałybyśmy wszystko to, czego 
tam się nauczyłyśmy, przenieść w miejsca, w których 
mieszkamy. Stwierdziłyśmy w pewnym momencie, że 
dobrze byłoby ująć to w jakąś formę prawną i tak po-
wstała fundacja. Jej nazwa zrodziła się podczas burzy 
mózgów i jest dziełem naszej przyjaciółki Dagny. Na-
wiązuje do tego, że jesteśmy stąd i dla tej społeczności 
– dodaje trenerka.

O COOLturalnych
Projekt COOLturalni przygotowany został 

przez fundację w kooperacji z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. Adresowany jest do uczniów klasy 

miejsce dla siebie, na kocu, materacu czy dmuchanej 
pufie. Dodatkowo panie prowadzące koncert roz-
dały opaski na oczy o właściwościach masujących 
i odstresowujących. Przez kolejne kilkadziesiąt minut 
można było zanurzyć się w kojących dźwiękach mis 
i gongów. 

Po takim seansie uczestniczki spotkania nie mia-
ły już wątpliwości, dlaczego koncerty relaksacyjno-
-terapeutyczne nazywa się „kąpielami dźwiękowymi”. 
Poznały również szerokie spectrum ich oddziaływa-
nia na organizm. Dźwięki mis i gongów przyspieszają 
pracę nerek – uprzedziła na samym początku Ilona 
Opaszowska. Dodatkowo wspomagają regenerację 
komórek, oczyszczają umysł z negatywnych emocji, 
a ciało ze zbędnych napięć. 

Koncert muzyki relaksacyjnej okazał się nie tylko 
ucztą dla ducha. Dla zaproszonych gości przygotowa-
no wegetariański poczęstunek. Szczególnym powo-
dzeniem cieszył się krem z białych warzyw. Czas po 
koncercie stał się pretekstem do wymiany poglądów, 
dyskusji, integracji kobiet w lokalnym środowisku. 
Takie było zresztą założenie organizatorów imprezy. 

Jak powiedziała podczas powitania Beata 

wyborach może pochwalić się województwo ma-
zowieckie – tam zagłosowało 61,02% wyborców, z ko-
lei w Opolskiem w wyborach wzięło udział 48,72% 
uprawnionych do głosowania, co stanowi najgorszy 
wynik w kraju. W województwie śląskim odnotowano 
frekwencję na poziomie 52,35%. Najbardziej zmobi-
lizowali się mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego – głosowało tam 58,72% osób. 

Powiat pszczyński wypada w tych statysty-
kach bardzo przyzwoicie z frekwencją na poziomie 

Va Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowi-
cach. Jego cel stanowi zapoznanie dzieci z zasadami 
savoir-vivre’u, a także z zagadnieniem szeroko pojętej 
kultury. W programie przewidziano warsztaty, pod-
czas których dzieci poznają etykietę obowiązującą 
w różnych codziennych sytuacjach. W październiku 
uczestnicy projektu udali się do Teatru Lalek „Bania-
luka” w Bielsku-Białej na przedstawienie pt. „Księga 
dżungli” oraz warsztaty teatralne, na których młodzi 
beneficjenci programu poznali tajniki teatru cieni.

Udział w projekcie COOLturalni jest całkowicie 
bezpłatny – wszystkie atrakcje finansowane są w ra-
mach programu, a jego koordynatorem jest Beata 
Bąk-Ścierska.

Warto dodać, że COOLturalni nie są pierwszą 
inicjatywą fundacji adresowaną do dzieci z naszej 
gminy. W czasie wakacji zorganizowano warszta-
ty „Zróbmy coś innego!” oraz „Co w lesie piszczy?”, 
a w poprzednich latach m.in. Ecowakacje. Duże zain-
teresowanie rodziców i ich pociech takimi projektami 
dowodzi, że jest na nie zapotrzebowanie.

Bąk-Ścierska, zorganizowano je dla pań, które 
mają potrzebę zrobienia czegoś dla siebie, poczu-
cia wspólnoty z innymi kobietami. Duża frekwencja 
zaskoczyła samych organizatorów, którzy nie spo-
dziewali się, że tak wiele osób skorzysta z zapro-
szenia. Świadczy ona o sporym zainteresowaniu 
podobnymi inicjatywami. 

JG

55,38%, czyli wyższą od tej uzyskanej zarówno w wo-
jewództwie śląskim, jak i w skali całego kraju. Naj-
więcej uprawnionych do głosowania poszło do urn 
w gminie Kobiór (60,98%), najmniej z kolei w gminie 
Suszec (47,62%). 

W naszej gminie frekwencja była dosyć zróż-
nicowana. Diagram na drugiej stronie przedstawia 
procentowy udział uprawnionych do głosowa-
nia z uwzględnieniem podziału na poszczególne 
obwody.

Gdzie szukać informacji o projektach?
Zapraszamy do śledzenia naszego fundacyjnego 

Facebooka i konta na Instagramie. Tam zamieszczamy 
informacje o kolejnych podejmowanych przez nas 
przedsięwzięciach oraz relacje z przeprowadzonych 
działań. Skupiamy się głównie na inicjatywach dla 
dzieci i młodzieży, zwłaszcza na terenie Radostowic, 
ale również w pozostałych sołectwach naszej gminy. 

Szczególnie w naszej wsi spotykamy się z bar-
dzo pozytywnym odzewem odnośnie do propono-
wanych przez nas zajęć czy warsztatów. Nastawia-
my się przede wszystkim na działania lokalne, takie, 
w których mogą wziąć udział osoby, które znamy, nasi 
znajomi, sąsiedzi, ich dzieci. Chcemy proponować 
ciekawe aktywności dla kobiet, stąd m.in. pomysł na 
koncert relaksacyjny. Fundacja prowadzi również dzia-
łalność profilaktyczno-wychowawczą i w najbliższych 
planach mamy cykl warsztatów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży w jednej z bielskich szkół – mówi 
Beata Bąk-Ścierska.

Oprac. JG
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Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to 

ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na 
temat zagrożeń związanych z możliwością powstania 
pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzin-
nych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest 
realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym w naszym kraju 
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ry-
zyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich 
w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym 
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlen-
kiem węgla zwanym „cichym zabójcą”, gdyż pozostaje 
niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. 

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. 
do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Składa się z kilku 
obszarów edukacji, informacji i promocji. Jej głównym 
zadaniem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednoro-
dzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie pozio-
mu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem 

w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją 
tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz 
sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne 
jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie 
niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja 
czujek dymu i tlenku węgla. Ważne jest przypomnienie 
właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okreso-
wego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
- Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach 

powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zda-
rzeń, kiedy dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest 
miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. 
Pomimo tego to właśnie tam ginie największa liczba osób, 
a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

- Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wy-
czuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usły-
szysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

- W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania po-
żarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. 

Źródłem jego emisji są urządzenia grzewcze opalane 
drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

- Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe 
przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz 
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

- Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowa-
nie czujek dymu i tlenku węgla.

- Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku 
właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu 
i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym 
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki 
lub wymianie w nich baterii.

- Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że 
czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego 
przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebez-
pieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu 
niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też 

Polska

Województwo śląskie

Powiat pszczyński

Gmina Suszec

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%

Frekwencja w wyborach 21 października

47,62%

54,96%

52,35%

55,38%

Wyniki wyborów do Rady Gminy Suszec i na 
wójta

W związku z tym, że w każdym okręgu wybor-
czym w naszej gminie zgłoszony został tylko jeden 
kandydat na radnego, mandat otrzymał bez głoso-
wania. W radzie gminy na kolejną 5-letnią kadencję 
zasiądzie 15 osób: Antoni Kuś i Szymon Sekta z Ko-
bielic, Janusz Beer z Kryr, Krzysztof Świerczek oraz 
Zdzisław Dajka z Mizerowa, Jan Matula i Bronisław 
Polok z Radostowic, Jarosław Geisler oraz Jacek Szy-
manowski z Rudziczki, a także 6 radnych z sołectwa 
Suszec – Jan Spyra, Damian Gębała, Andrzej Urbanek, 
Ireneusz Król, Adam Tchorz oraz Eugeniusz Kukla.

Funkcję wójta nadal pełnić będzie Marian Paw-
las, który otrzymał 81,46% głosów poparcia (dokład-
nie 3523 głosy). Stanowisko to piastuje nieprzerwa-
nie od 2006 roku.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Pszczyń-
skiego

Wszystkie trzy zgłoszone komitety wyborcze 
wprowadzą swoich kandydatów do Rady Powiatu 
Pszczyńskiego. Najwięcej głosów uzyskał Komitet 
Wyborczy Wyborców Ziemia Pszczyńska, zdobywa-
jąc 10 mandatów (42,21%). Prawo i Sprawiedliwość 
otrzymało 35,07% głosów, zyskując tym samym 
8 mandatów. Pozostałe 5 mandatów przypadło Lidze 
Samorządowej Pierwszej (22,72%). Z naszego okręgu 
wyborczego w radzie powiatu decyzje podejmować 
będą: Jerzy Sodzawiczny i Krzysztof Spyra z KW Pra-
wo i Sprawiedliwość, Stefan Ryt z Ligi Samorządo-
wej Pierwszej oraz Wojciech Lala i Andrzej Babiński 
z KWW Ziemia Pszczyńska.

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa 
Śląskiego

Na 16 zarejestrowanych komitetów wyborczych 
tylko czterem udało się wprowadzić swoich kandyda-
tów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Najwięcej 
mandatów (22) uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na 
drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska 
Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej z 20 manda-
tami. W sejmiku zasiądzie też dwóch reprezentantów 
KKW SLD Lewica Razem oraz jeden przedstawiciel 
PSL-u.

W naszym okręgu wyborczym głosy rozłożyły się 
równo – z sześciu mandatów trzy przypadły komi-
tetowi Prawa i Sprawiedliwości (Jakub Chełstowski, 
Piotr Czarnynoga oraz Grzegorz Gaża), trzech repre-
zentantów wprowadzi do sejmiku również Koalicja 
Obywatelska (Michał Gramatyka, Tadeusz Sławek 
i Dorota Konieczny-Simela). 

Źródło: www.wybory2018.pkw.gov.pl
JG

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gmi-
ny Suszec!

Dziękuję bardzo za Państwa udział w wyborach 
samorządowych. Szczególnie serdeczne podzięko-
wania składam tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem i oddali głos na moją osobę.

Dziękuję również wszystkim kandydatom z listy 
mojego komitetu wyborczego, którzy wyrazili chęć 

decydowania o przyszłości naszej Małej Ojczyzny.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasza 

praca w rozpoczętej właśnie kadencji przyczy-
ni się do licznych sukcesów gminy Suszec oraz 
pełnego wykorzystania jej potencjału.

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Obwód nr 1
Sołectwo Kobielice

Obwód nr 2
Sołectwo Kryry

Obwód nr 3
Sołectwo Mizerów

Obwód nr 4
Sołectwo Radostowice

Obwód nr 5
Sołectwo Rudziczka

Obwód nr 6
Część sołectwa Suszec

Obwód nr 7
Część sołectwa Suszec
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odstąpienia od pierwotnego projektu. Trasę linii kole-
jowej zmieniono gruntownie. Według poprawionego 
projektu linia kolejowa została zaprojektowana na nowo 
przez las, z dala od Kryr, Kobielic i Radostowic. Zaś stację 
kolejową Suszec umiejscowiono nieco za wsią w kie-
runku Podlesia na polach Świerkotów, Borskich i Ma-
indoków (por. plan sytuacyjny stacji). Właściciele tych 
gruntów zgodzili się na lokalizację stacji pod warunkiem 
wybudowania przez inwestora przejazdów kolejowych 
przez tory w pobliżu przeciętych przez linię kolejową 
dotychczasowych dróg prowadzących na ich pola i łąki.
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Dworzec kolejowy w Suszcu dzisiaj

Z dziejów Suszca
Końcem listopada bieżącego roku minie osiem-

dziesiąta rocznica uruchomienia linii kolejowej 
Żory-Pszczyna. W kronice suszeckich szkół powszech-
nych, w części obejmującej dawną szkołę ewangelic-
ką na Sikowcu, jej ostatni kierownik, nauczyciel Jan 
Cieślar przy dacie 29.11.1938 r. tak opisał to wydarze-
nie: Dzień ten pozostanie na długie lata w pamięci tak 
dzieci, jak i starszego społeczeństwa z Suszca i okolicy. 
Był to dzień otwarcia i poświęcenia nowej linii kolejowej 
Żory-Pszczyna. Na pięknie udekorowanej zielenią i flaga-
mi o barwach narodowych stacji już od rana zaczęły się 
gromadzić tłumy ludności. Zebrały się wszystkie okoliczne 
szkoły, a organizacje wystąpiły z orkiestrą i sztandara-
mi. W końcu nadjechał pociąg reprezentacyjny. Wysiedli 
z niego wiceminister Piasecki, wojewoda śląski dr Michał 
Grażyński, ks. biskup Adamski i wielu innych dostojników. 
Wysiadających gości powitała orkiestra, a następnie 
dziewczynki wręczyły dostojnikom kwiaty. Po odśpiewaniu 
szeregu pieśni przez dzieci szkolne i deklamacjach nastąpił 
akt poświęcenia stacji, którego dokonał miejscowy ks. 
proboszcz Kulik. Następnie wygłosili przemówienia: woje-
woda śląski dr Michał Grażyński i naczelnik gminy Suszec 
Godziek. Po przemówieniach i odśpiewaniu hymnu naro-
dowego goście wsiedli do pociągu i odjechali do Pszczyny.

Podobne uroczystości, które opisał nauczyciel 
Cieślar, miały także miejsce na dworcach kolejowych 
w Żorach, Rudziczce, Radostowicach i Pszczynie. Od-
cinek kolejowy Żory-Pszczyna o długości 22,8 km 
oddano do użytku 21 listopada 1938 roku. Jednak 
jego uroczyste otwarcie miało miejsce kilka dni 
później, tj. 29 listopada 1938 r.

Uruchomiony odcinek linii kolejowej Żory-Pszczy-
na był częścią inwestycji województwa śląskiego, która 
obejmowała budowę połączenia kolejowego z Rybnika 
przez Żory, Suszec do Pszczyny. Całkowita długość tej 
trasy wynosiła 36,6 km. Odpowiednie kredyty na ten 
cel uchwalił Sejm Śląski 12 grudnia 1933 roku. Inwe-
stycję rozpoczęto już w następnym roku, w efekcie cze-
go dwutorowy odcinek z Rybnika do Żor o długości 
13,8 km oddano do użytku 21 listopada 1936 roku. Po 
zakończeniu budowy pierwszego odcinka przystąpiono 
natychmiast do prac mających na celu ukończenie linii 
z Żor do Pszczyny. W przeciwieństwie do pierwszego 
odcinka był on linią jednotorową, ale za to o 9 km dłuż-
szą. Zanim jednak ruszyła budowa, trzeba było skorygo-
wać trasę przebiegu linii kolejowej. Pierwotny projekt 
zakładał bowiem wybudowanie stacji kolejowej Suszec 
w rejonie Farskich Pól, przed zabudowaniami dworski-
mi, i dalszy przebieg trasy obok szosy Żory-Pszczyna 
w pobliżu Sikowca, Kryr przez Kobielice i Radostowice 
do Pszczyny. Nieugięty opór właścicieli gruntów, na 
których miała przebiegać linia kolejowa, między inny-
mi w Kobielicach, jak również brak zgody ówczesnych 
włodarzy Suszca na budowę stacji kolejowej Suszec na 
terenie Farskich Pól, zmusił projektanta i inwestora do 

Budowa odcinka linii kolejowej Żory-Pszczyna 
trwała krótko – niespełna 2 lata. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że stanowiła ona największą inwestycję 
na terenie Suszca od czasów istnienia tej miejscowości. 
Wcześniej, w II połowie XIX wieku, prowadzono tutaj 
także duże prace, które były związane między innymi 
z budową i korektą utwardzanej drogi Żory-Pszczyna 
czy też melioracją bagien na Podlesiu i Branicy (Kultury), 
lecz wielkością nie dorównywały one budowanej linii 
kolejowej. Dla realizacji tej inwestycji należało wykonać 
ogrom zadań związanych przede wszystkim z pracami 
ziemnymi i nie tylko. Zatrudniono setki osób pracu-
jących przy wykonywaniu wykopów, nasypów, pod-
torza, układaniu torowiska i do innych ważnych prac, 
takich jak budowa budynków dworcowych, nastawni 
oraz montaż zwrotnic, semaforów, rogatek, urządzeń 
przytorowych i wewnętrznych, tj. nastawnic i blokady 
stacyjnej.

Największym problemem tej inwestycji okazało 
się wykonanie torowiska. Trzeba było bowiem prze-
mieścić olbrzymie ilości ziemi, co w przypadku braku 
sprzętu technicznego takiego jak koparki, zwałowarki 
itp. stanowiło dla budowniczych nie lada wyzwanie. 
Należało też wykonać odpowiednie odwodnienia to-
rowiska, jak rowy, przepusty wodne i mosty. W czasie 
tych prac napotkano na wiele trudności związanych 
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Plan sytuacyjny stacji kolejowej Suszec w 1938 r.

gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, 
bezbarwny, pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez 
zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych 
krwinkach), powodując, przy długotrwałym narażeniu, 
śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych 

jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyj-
nych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać 
z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego sys-
temu wentylacji do standardów szczelności stosowanych 
okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi 
na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719), w obiek-
tach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem)

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejsco-
we nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastronomicznych

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1624) zo-
bowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co naj-
mniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wy-

konuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, 

zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź 

poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca. Mogą one być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomiesz-
czenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekar-
skiej. Ważne informacje można znaleźć również na stronie 
internetowej www.straz.gov.pl.

UG Suszec
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z ukształtowaniem terenu. W Czarkowie na przykład, tuż 
za stacją kolejową Radostowice, natrafiono w rejonie 
rzeczki Dokawy na bardzo niestabilny grunt. Według 
opowiadań starszych mieszkańców tego rejonu fun-
damenty mostu dla torów kolejowych nad tą rzecz-
ką trzeba było szalować i betonować kilka razy, gdyż 
wdzierająca się woda mimo jej ciągłego wypompowy-
wania stale wypłukiwała beton. Trudności te ostatecznie 
zostały pokonane i prace związane z dalszą budową linii 
kolejowej można było kontynuować.

W sumie na budującej się linii kolejowej 
Żory-Pszczyna postawiono kilka mostów (na rzece Ruda 
w Żorach, nad kanałem Branickim, w Czarkowie na Do-
kawie i na Pszczynce w Pszczynie). Wybudowano też 
kilka przepustów wodnych, między innymi w Suszcu 
nad Kanarem naprzeciwko dworu i na cieku wodnym 
zasilającym Borsków Staw. Na całej trasie wybudowano 
kilka przejazdów kolejowych, gdyż przebiegająca przez 
pola linia kolejowa przecięła dotychczasowe drogi. 
Zgodnie z projektem (por. plan sytuacyjny stacji) uło-
żono trzy tory stacyjne: tor główny zasadniczy (prze-
lotowy), tor główny dodatkowy oraz jeden tor ślepy 
zakończony kozłem odbojowym. Pozostawiono wolne 
miejsce na rozbudowę stacji – tor dodatkowy (obecnie 
ułożony) w przypadku zwiększonego ruchu towaro-
wego. Wybudowano nowoczesny budynek dworca 
klejowego, budynek (budkę) nastawni wykonawczej, 
budynek ekspedycji kolejowej wraz z rampą wyładun-
kową, budynek gospodarczy dla rodzin mieszkających 
w mieszkaniach służbowych oraz budynki: lampownię 
z magazynkiem na naftę, smary, sprzęt ostrzegawczy 
i gospodarczy oraz toalety. Przed budynkiem dworca 
i ekspedycji kolejowej pozostawiono i utwardzono ob-
szerny plac, który przewidziano do obsługi (załadunku 
i wyładunku) wagonów towarowych. Przejazdy na ulicy 
Świętego Jana i obok nastawni wykonawczej na Pod-
lesiu wyposażono w rogatki. Dla ruchu pasażerskiego 
wybudowano dwa perony umożliwiające podróżnym 
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pociągów oso-
bowych. Wzdłuż całej długości stacji kolejowej od ul. 
Świętego Jana aż do przejazdu kolejowego na Podlesiu 
wybudowano drogę umożliwiającą rolnikom dojazd 
do swoich pól i łąk. Odcinek drogi od ul. Świętego Jana 
do placu Dworcowego został utwardzony kamieniem, 
a pozostałą część drogi utwardzono żużlem. Dla bezpie-
czeństwa pieszych drogę do stacji zabezpieczono z obu 
stron bardzo solidnymi słupkami betonowymi, a przy 
przejazdach kolejowych słupki bezpieczeństwa zostały 
dodatkowo spięte stalowymi kątownikami, tworząc 
tzw. barierki ochronne.

Wsz ystk ie budynki dworcowe zostały 
zaprojektowane bardzo funkcjonalnie. Swym wyglądem 
zewnętrznym przypominają klocki Lego. Główny budy-
nek dworca to jakby dwa duże złączone ze sobą klocki 
(prostopadłościany). Niższa część budynku (parterowa) 
to właściwy dworzec, w którym znajdują się wszystkie 
pomieszczenia potrzebne dla prawidłowego funkcjono-
wania stacji kolejowej. Wyższa część (piętrowa) to dwa 
mieszkania służbowe – jedno dla zawiadowcy stacji, 
a drugie na piętrze dla jednego z pracowników kolei, 
np. dyżurnego ruchu. W części zasadniczej (niższej) bu-
dynku znalazły się: pomieszczenia nastawni i dyżurnego 
ruchu, kasy biletowo-bagażowe, poczekalnia główna, 
poczekalnia dodatkowa, np. dla matki z dzieckiem, po-
czekalnia zewnętrzna, biuro zawiadowcy stacji.

W celu prawidłowego i bezpiecznego sterowania 
ruchem kolejowym zarówno nastawnię dysponującą 
(obsługiwaną przez dyżurnego ruchu), jak i nastawnię 
wykonawczą (nieopodal Lalowych Goi) wyposażono 
w urządzenia nastawcze oraz tak zwaną blokadę sta-
cyjną obsługiwaną ręcznie. Zainstalowane urządzenia 
zostały wyprodukowane przez Krakowską Fabrykę 
Aparatów i Urządzeń Kolejowych w Krakowie. Urzą-
dzenia zewnętrzne stacji, tj. semafory ramienne, tarcze 
ostrzegawcze, urządzenia napędowe dla zwrotnic i se-
maforów, rogatki itp. dostarczyła Gotartowicka Fabry-
ka Sygnałów i Urządzeń Kolejowych w Gotartowicach. 
Pracownicy fabryki dokonali również montażu tych 
urządzeń przy torach i wraz z innymi specjalistami ko-
lejowymi oddali stację kolejową Suszec do użytku pod 
względem technicznym. Personel techniczny stacji sta-
nowili: zawiadowca stacji, dyżurny ruchu, nastawniczy, 
kasjer biletowo-bagażowy oraz pracownik gospodar-
czy odpowiedzialny m.in. za porządek w obrębie sta-
cji, latarnie na semaforach, tarczach ostrzegawczych, 
lampach zwrotnicowych oraz za smarowanie zwrotnic, 
rolek pędni, naprężaczy i wszelkich innych urządzeń 
znajdujących się przy torach.

Przez ostatnie 80 lat wielu mieszkańców Suszca, 
Kryr, Rudziczki i innych miejscowości znalazło zatrud-
nienie na stacji kolejowej Suszec, pełniąc rzetelnie i od-
powiedzialnie swoją służbę na różnych stanowiskach. 
Przez wiele minionych lat dbali oni o bezpieczny ruch 
pociągów i prawidłowe funkcjonowanie stacji.

Z związku z elektryfikacją całej linii kolejowej na 
początku lat 80. XX wieku stacja kolejowa w Suszcu 
została gruntownie zmodernizowana. Zlikwidowa-
no nastawnię wykonawczą przy Lalowych Gojach. 
Obecnie sterowanie ruchem kolejowym odbywa 
się tylko z jednego miejsca – pulpitu tzw. nastawni 

przekaźnikowej mieszczącej się w budynku dworca. 
Semafory ramienne i tarcze ostrzegawcze zastąpiono 
semaforami świetlnymi, zaś zwrotnice wyposażono 
w elektryczne napędy zwrotnicowe, a rogatki w tzw. 
napędy rogatkowe. Wyżej wymienione urządzenia 
zabezpieczania ruchu kolejowego dostarczyły Zakła-
dy Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych z Katowic 
i Żor. Obok torów stacyjnych przy Borskowym Stawie 
wybudowano dużą stację transformatorową zasilającą 
w prąd sieć trakcyjną linii kolejowej.

Od tego momentu ciuchcie parowe zostały zastą-
pione pociągami elektrycznymi, które do dziś kursują do 
Pszczyny czy Żor i dalej przez suszecki dworzec po linii 
kolejowej oddanej do użytku 80 lat temu. Warto rów-
nież nadmienić, że ruch kolejowy przez stację kolejową 
w Suszcu przez 80 lat jej istnienia odbywał się dość bez-
piecznie, zarówno w czasie II wojny światowej (stacja nie 
została zbombardowana), jak i w okresie powojennym. 
Tylko jeden raz odnotowano większą katastrofę, kiedy 
to 28 czerwca 1956 roku około godziny 19:00 dyżurny 
ruchu na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa przełożył zwrotnicę pod wjeżdżającym na stację 
pociągiem osobowym z Rybnika do Pszczyny. W wyniku 
tego zdarzenia pociąg został rozerwany na dwie części.
Lokomotywa z dwoma wagonami pojechała na tor przy 
peronie pierwszym, a pozostała część wagonów na 
tor drugi, miażdżąc semafory wyjazdowe. Ostatecznie 
pierwsze wagony drugiej części pociągu wywróciły 
się w poprzek torowiska, ulegając całkowitemu znisz-
czeniu. Znajdujący się w tych wagonach pasażerowie 
cudem uniknęli śmierci. Troje z ich uległo niegroźnym 
obrażeniom (złamana noga i nos oraz silne potłuczenia). 
Ruch kolejowy na stacji został całkowicie zablokowany. 
Przywrócono go dopiero po kilku dniach, kiedy usunię-
to uszkodzone wagony i naprawiono torowisko.

Dziś ruch kolejowy na linii Rybnik-Żory-Pszczyna 
przez Suszec odbywa się bez zakłóceń i bezpiecznie, 
co gwarantują urządzenia sterujące ruchem pociągów 
zainstalowane na stacji na początku lat 80. XX wieku. 
Podróżni korzystający z usług PKP mają dziś jedynie 
zastrzeżenia do małej częstotliwości ruchu pociągów 
oraz do wyglądu budynku dworca, który pilnie wymaga 
remontu i całkowitego odnowienia.

W 80. rocznicę budowy linii kolejowej Żory-
-Pszczyna należałoby oddać hołd wszystkim bu-
downiczym tej inwestycji, gdyż tysiące pasażerów 
z Suszca i nie tylko, dojeżdżających do pracy czy 
szkół, skorzystało w swym życiu z dobrodziejstwa 
istnienia tej ważnej arterii komunikacyjnej.

Opracował: Ludwik Mańdok

„Dla Niepodległej”
Tegoroczny listopad upływa pod znakiem wyda-

rzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepod-
ległości. Instytucje kulturalne i oświatowe w naszej 
gminie dwoją się i troją, aby z należytym szacunkiem 
uczcić 11 listopada. Redakcja „Nowin” również postano-
wiła przyłączyć się do tego świętowania, poświęcając 
tematyce niepodległościowej cykl artykułów. 

Na początek chcemy oddać głos młodemu poko-
leniu. Uczennice jednej z gminnych szkół, w ramach 
realizowanego w związku z rocznicą projektu edukacyj-
nego, przygotowały teksty poetyckie, które pozwalają 
spojrzeć na zbliżające się święto z perspektywy gene-
racji, dla której wolność jest codziennością. 

Małgorzata Machnik: „Nasza Niepodległa”

Kiedyś, a jakby przed chwilą
Dawniej, a jakby w okamgnieniu
Minęło, lecz pozostało
W naszej duszy i w sercach naszych

Wciąż są w uszach te nawoływania
Krzyk i hałas wielki
Bez celu łez wylewanie
I strach

Ten strach, ten strach przed nieznanym
Ciągły płacz, ciągły smutek
Niewiedza przyczyną, powodem
Dla którego wylaliśmy tyle łez

Mieliśmy tylko wspomnienia
I ruiny duszy
I te wywalczone fundamenty
Wiedzieliśmy, że to na nich kiedyś stanie Ojczyzna

Ten patriotyzm, ta miłość Ojczyzny
Choć wszędzie żal, wciąż brnęły dalej
I ogłaszały tę radosną nowinę
Jest Niepodległość, nasza Polska

Bolały nas te ogromne straty
Jednocześnie radością nam
Nasza wolność

Niepodległa, nasza Niepodległa
Której bronić będziemy do końca
Przez pokolenia krwawym piętnem oznaczona
Przez nas do końca strzeżona

Za nic nie oddamy naszej Polski 
Dzięki niej i dla niej żyjemy

Z nią się cieszymy
Z nią płaczemy

Niech będzie z nami do końca

Zofia Drzyzga: „Polska niepodległa”

Polska…
Czym jest Polska?
Miejscem zamieszkania,
Może chwilą trwania?
Krajem, w którym żyjesz,
Narodem ukochanym?

Polska to miejsce…
Miejsce wywalczone,
Wywalczone przez naszych przodków,
Oficerów, generałów,
Ale też przez ubogich, cichych,
Prostych, zwykłych ludzi.

Niepodległość to wartości:
Honor, męstwo, lecz także,
Polski dom, las, szkoła,
Wiara, język, władza,
To wszystko jest wywalczone przez Nas – Polaków,
Ludzi, którzy oddali za nas życie – rodaków.
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Z pomysłem w Polskę
Ogólnopolska Giełda Projektów od ośmiu 

lat jest organizowana przez Narodowe Centrum 
Kultury w różnych miastach Polski i spotyka się 
na niej ok. 250 osób związanych z działalnością 
społeczno-kulturalną z całego kraju. Grono to 
bierze udział w prezentacji 20 najciekawszych, 
wybieranych w drodze konkursu projektów 
w danym temacie (w tym roku brzmiał on „ani-
macja + świętowanie”), dyskusjach, sesjach 
stolikowych, wyjazdach studyjnych do miejsc 
związanych z kulturą i dziedzictwem regionu, 
warsztatach i wydarzeniach towarzyszących. 
W tegorocznej giełdzie wzięły udział dwie 
przedstawicielki Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu, Katarzyna Krzempek i Agnieszka 
Zielonka-Mitura.

Giełda odbyła się w dniach 17-19 paździer-
nika w Białymstoku, a ogólnopolski projekt „Na-
sze Wielkie Historie” zrealizowany w 2017 roku 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu znalazł 
się wśród 20 laureatów i został zaprezentowany 
jako pierwszy przez jego koordynatorkę Agnieszkę 
Zielonkę-Miturę. – Pomysł na to działanie rozpoczął 
się od dylematu: jak świętować niepodległość, skoro 
nasza polska historia jest zarazem bardzo trudna 
i maksymalnie uogólniona, przez co mało kto się 
z nią utożsamia? – mówi Agnieszka – Stąd wniosek, 
że dobrze byłoby pokazać młodzieży historię regio-
nów i miejsc im bliskich w odniesieniu do ogólnej 
historii Polski, dać im możliwość odkrycia wydarzeń 
wspólnych i różnych, możliwość porównania tego, co 
gdzie się działo, jak i dlaczego. I to właśnie zrobiliśmy!

Do współpracy przy „Naszych Wielkich Histo-
riach” suszecki GOK zaprosił 14 domów kultury 

z 8 województw oraz Narodowe Centrum Kultury. 
– Wszystkie ośrodki bardzo się zaangażowały. Po-
wstały grupy młodzieży, które wzięły udział w warsz-
tatach dotyczących historii lokalnej w odniesieniu 
do ogólnej historii Polski, a także dowiedziały się, 
jak odkrywać historię, rozmawiać z jej świadkami, 
szukać informacji i obchodzić się ze starymi doku-
mentami. Następnie młodzi ludzie pod opieką ani-
matorów i wolontariuszy ruszyli w teren i praktycznie 
w ciągu miesiąca udało im się odnaleźć 50 historii 
sprzed około 100 lat! – opowiada koordynatorka. – 
Projekt już wcześniej zdobył uznanie. Biuro Programu 
Niepodległa nakręciło o nim reportaż jako o mode-
lowym działaniu, TVP Polonia wyemitowała krótki 
reportaż i rozmowę z Agnieszką, a ostatnio był u nas 
w tej sprawie redaktor Programu Pierwszego Polskie-
go Radia – dodaje Kasia Krzempek. Zgromadzone 
przez młodzież historie można przeczytać na stro-
nie internetowej www.naszewielkiehistorie.pl, 
a najciekawsze z nich znajdują się na ogólnopol-
skiej objazdowej wystawie, którą od 3 do 25 listo-
pada będzie można oglądać w suszeckim GOK-u. 
Dodatkowo, 25 listopada odbędzie się jej finisaż 
podczas Wieczoru Wolności. Oczywiście na wysta-
wie znajduje się również historia z naszej gminy.

A co na samej giełdzie? – Działo się mnóstwo! 
Przede wszystkim miałyśmy okazję poznać wiele 
ciekawych i wartościowych pomysłów, zainspiro-
wać się, wymienić doświadczeniami, porozmawiać 
o sukcesach i porażkach – mówi Kasia. Przedsta-
wicielki suszeckiego domu kultury najbardziej 
zachwyciła wizyta studyjna szlakiem dziedzictwa 
architektonicznego „Krainy Otwartych Okiennic”. 
– Trudno opisać słowami to, co zobaczyłyśmy: ludzie 
żyjący w zgodzie z naturą, wsie wpisane w naturalny 

krajobraz Podlasia i wielki szacunek do historii oraz 
tradycji. „Krainę Otwartych Okiennic” ciężko opo-
wiedzieć. Trzeba ją przeżyć, zwiedzić, skosztować 
– wspomina Agnieszka. W giełdowym przewod-
niku przeczytać można: „Wyobraźcie sobie, że na 
północnym brzegu Narwi, na zachód od miejsco-
wości Narew nadal można odwiedzić wsie inne 
niż wszystkie. Malownicze, spokojne, niezmąco-
ne przez współczesną cywilizację. Zamieszkuje 
je prawosławna ludność wschodniosłowiańska – 
niezwykle otwarta i gościnna, a co najważniejsze – 
z ogromną starannością pielęgnująca i kultywująca 
swój folklor i obrzędy. To niepowtarzalna kraina, 
którą trzeba poznać!”.

Choć giełda trwała zaledwie 3 dni, przygoto-
wania do następnej już się rozpoczęły. Wiadomo, 
że odbędzie się ona w województwie świętokrzy-
skim, również w październiku. Warto wspomnieć 
także, że suszecki GOK prezentował już w 2014 
roku inicjatywę Zamiast „w” – na garażu, realizo-
waną w ramach projektu „Kulturalne Wydobycie” 
razem z mieszkańcami i mieszkankami suszeckiego 
osiedla. O tym działaniu można przeczytać w wy-
danej przez Narodowe Centrum Kultury publikacji 
„Animacja + przestrzeń publiczna”, natomiast opis 
„Naszych Wielkich Historii” znajdzie się w kolejnym 
tomie z tej serii, a jego premiera odbędzie się pod-
czas przyszłorocznej giełdy.

Ogólnopolska Giełda Projektów była okazją 
nie tylko do zaprezentowania własnych sukcesów, 
ale też do naładowania akumulatorów, znalezienia 
nowych inspiracji i pomysłów na dalszą działalność 
suszeckiego domu kultury, więc w nadchodzącym 
roku może się naprawdę wiele wydarzyć!

azm

„Do Hymnu”
We wtorek, 16 października nadszedł długo 

oczekiwany dzień przez wszystkich, którzy od 
maja tego roku przygotowywali się do wykona-
nia trzech pieśni patriotycznych w ramach Ogól-
nopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych 
„Do Hymnu”. Swój udział zgłosiły trzy placówki 
z naszej gminy: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Radostowicach, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Rudziczce oraz Szkoła Podstawowa im. J. 
Korczaka w Suszcu.

Zadaniem uczniów było odśpiewanie „Mazur-
ka Dąbrowskiego” oraz dwóch wybranych pieśni 
hymnicznych. W Suszcu do wspólnego wykonania 
utworów przystąpiło 379 uczniów przygotowanych 
przez Alicję Pastuszkę-Koczar. Uczniowie z Rudzicz-
ki pod dyrygenturą Marioli Zyzańskiej nie tylko 
pochwalili się swoimi wokalnymi umiejętnościami, 
ale dali również pokaz baletowy, który w symbo-
liczny sposób przedstawiał utratę niepodległości 
i powrót Polski na mapę Europy po 123 latach nie-
woli. W Radostowicach 122 młodych wykonawców 
przygotowanych przez Katarzynę Machnik odśpie-
wało hymn, „Gaude Mater” oraz „Rotę”.

Warunkiem przyłączenia się do rywalizacji 
była konieczność uczestniczenia w niej przynaj-
mniej połowy uczniów danej szkoły. Komisja na-
grywająca występy pochwaliła śpiewających pieśni 
patriotyczne, wskazując za każdym razem na ich 
profesjonalne przygotowanie. Zadania tego podjęli 
się nauczyciele gminnych szkół, którzy dopilnowa-
li, aby każdy występujący bardzo dobrze opanował 
teksty i zaśpiewał najlepiej, jak tylko potrafi.

Uczniowie otrzymali na zakończenie pamiąt-
kowe, imienne dyplomy potwierdzające udział 
w konkursie, który został zorganizowany dla upa-
miętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Teraz pozostaje czekać na wyniki 

rywalizacji, a konkurencja jest spora. „Do Hymnu” 
przystąpiło bowiem 300 szkół z całej Polski. Trzy-
mamy kciuki za naszych chórzystów!

JG

POSTSCRIPTUM
Przy okazji takich inicjatyw, a także 

w związku ze zbliżająca się setną rocznicą od-
zyskania niepodległości warto zapytać o to, 
czym dla młodego Polaka jest patriotyzm – po-
stawą kontynuowaną czy reliktem przeszłości? 
„Nowiny” dotarły do uczniów gminnych szkół 
i uzyskały odpowiedź na postawione pytanie. 
Młodzież oceniła także swój udział w Ogólno-
polskim Konkursie dla Szkół Podstawowych „Do 
Hymnu”.

Dagmara Malcharek: Dla mnie patriotyzm 
jest ważny, a konkurs „Do Hymnu” umocnił mnie 
w tym przekonaniu. Uważam, że coraz mniej mło-
dych ludzi jest patriotami. Mam jednak nadzieję, 
że w naszej szkole jest ich trochę więcej, od kie-
dy zaczęliśmy się przygotowywać do wspólnego 
wykonania pieśni (…). Cieszę się, że moja szkoła 
wzięła udział w takim przedsięwzięciu.

Weronika Waleczek: Patriotyzm jest warto-
ścią, którą należy pielęgnować. Dla przedstawicie-
la młodego pokolenia może się on wyrażać m.in. 
w uczestniczeniu w różnego rodzaju konkursach, 
akademiach. Nad wykonaniem pieśni patriotycz-
nych pracowaliśmy od maja. Bywały wzloty i upad-
ki, ktoś śpiewał za nisko, ktoś inny za wysoko, ale 
ostatecznie udało się i podczas przesłuchania 
wszystko wypadło bardzo dobrze.

Patrycja Mrozik: Konkurs „Do Hymnu” stał 
się pretekstem do tego, aby większość nastolat-
ków biorących w nim udział zaczęła zastanawiać 
się nad tym, czym właściwie jest ów patriotyzm. 

Przystąpienie do rywalizacji okazało się wyzwa-
niem. Każdy się starał ze wszystkich sił, aby wypaść 
jak najlepiej.

Martyna Klima: Dzięki dzisiejszemu wyda-
rzeniu (przesłuchanie w konkursie „Do Hymnu” 
– przyp. red.) zaczęłam doceniać wartość, jaką 
jest patriotyzm (…). Podziwiam też najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w tym 
przedsięwzięciu. Jestem dumna z tego, że zakwa-
lifikowaliśmy się do konkursu jako jedna z 300 
placówek w Polsce.

Julia Klima: Cieszę się, że przystąpiliśmy do 
konkursu. Pracowaliśmy bardzo ciężko, a przygo-
towania zaczęliśmy już w maju w ubiegłym roku 
szkolnym (…). Uważam, że wykonaliśmy kawał do-
brej roboty. Miło, że panie z komisji nas pochwaliły.

Kacper Król: Według mnie patriotyzm to nie 
tylko wielkie słowa o oddawaniu życia za ojczy-
znę. To także godne reprezentowanie kraju poza 
granicami państwa, uroczyste obchodzenie świąt 
narodowych, śpiewanie hymnu itp. To również po-
czucie dumy z bycia Polakiem.

Zofia Drzyzga: Dla mnie patriotyzm jest waż-
ną wartością (…). Oznacza kontynuowanie daw-
nych polskich tradycji. Dzisiaj, podczas śpiewania 
pieśni patriotycznych (przesłuchanie w konkursie 
„Do Hymnu” – przyp. red.), w pewien sposób repre-
zentowaliśmy nasz kraj. Dzięki takim konkursom 
uczniowie zdobywają wiedzę na temat ważnych 
wydarzeń w historii Polski.

Małgorzata Machnik: Patriotyzm oznacza 
miłość do Ojczyzny, gotowość do walki, a nawet 
oddania życia za swój kraj. Ale przede wszystkim, 
mówiąc prosto z serca, jest to szacunek do kraju, 
w którym żyjemy. Myślę, że udział w konkursie 
„Do Hymnu” to zaszczyt – dla nas uczniów i dla 
nauczycieli.

JG
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NIEPOD
LEGŁA

JESIEŃ
KULTU

RALNA927.10-25.11.2018

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

Bilety dostępne na portalu

27.10.2018, godz. 18:00
Koncert zespołu MIKROMUSIC
sala widowiskowa GOK w Suszcu,
cena biletu: 35-40-45 zł

3.11.2018, godz. 11:00
Sesja popularno-naukowa 
„W kręgu górnośląskiej pieśni ludowej” połączona 
z promocją publikacji „Koło mego  okiyneczka. 
Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów 
rękopiśmiennych Mariana Cieśli”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

ł

3.11.2018, godz. 15:00
XV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi
Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli 
„Jak ze Suszca powędruje…”
sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

11.11.2018, godz. 15:00
Prapremiera spektaklu „Skok” 
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Moniki Panfil 
i Bogusława Musiolika w wykonaniu 
Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej 
przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł

11.11.2018, godz. 18:00
Premiera spektaklu „Skok” 
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Moniki Panfil 
i Bogusława Musiolika w wykonaniu 
Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej 
przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł

18.11.2018, godz. 17:00
Koncert „Muzyka w barwach jesieni”
Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Suszcu, wstęp wolny

25.11.2018, godz. 18:00
Wieczór wolności
Finisaż ogólnopolskiej wystawy 
„Nasze Wielkie Historie”
Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu 
„Moje Podróże Małe i Duże”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

3.11 - 23.11.2018
Ogólnopolska Wystawa 
„Nasze Wielkie Historie”
Wystawa podsumowjąca projekt „Nasze Wielkie Historie” 
w ramach programu dotacyjnego Niepodległa 
przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. 
Honorowy patronat MKiDN - prof. dr hab. Piotra Glińskiego

„Galeria OKO” Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, wstęp wolny



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

Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
21.11, 12.12

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
13.11, 04.12

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
20.11, 04.12

salki przy kościele w Radostowicach:
06.11, 27.11, 18.12

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
07.11, 28.11, 19.12

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
14.11, 05.12

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

PROJEKTANCI

MALI PROJEKTANCI
Poniedziałek, godz. 15:30-16:30
Wiek: 7-11 lat
Koszt: 30 zł/miesiąc
Miejsce: GOK w Suszcu

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Poniedziałek, godz. 17:00-19:00
Wiek: 12+
Koszt: 30 zł/miesiąc
Miejsce: GOK w Suszcu

STUDIOPROJEKTOWE

APETYT
NA KULTURĘ!

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

Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

- pokazy kinowe - wyjazdy na wycieczki - mini-koncerty -
- spotkania przy kawie z ciekawymi ludźmi -

W programie:

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

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

Seanse będą się odbywały na sali widowiskowej GOK w Suszcu
 o godz. 18:00 w dniach: 8 listopada i 18 grudnia. 

Na seanse zapewniamy bezpłatny transport!

Projekcje kinowe:

sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl

Zapisy i informacje:

Miejsca i terminy spotkań:

19 listopada
godz. 10:00-12:00

20 listopada
godz. 10:00-12:00 21 listopada

godz. 10:00-12:00

SP KobieliceGOK Suszec
R-Ś w Rudziczce

R-Ś w Mizerowie
R-Ś w Kryrach Salki przy kościele

w Radostowicach



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

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

BOŻONARODZENIOWĄ
KONKURS NA KARTKĘ

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

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

15.12.201815.12.2018
godz. 9:00 - 13:00

sala widowiskowa GOK w Suszcu

Zgłoś swoje stoisko w sekretariacie GOK,
 telefonicznie lub mailowo w terminie do 7.12.2018 r.

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

Zapraszamy wszystkie dzieci 
6 grudnia o godz. 15:30 oraz 18:00
do sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu

Aby dziecko mogło wziąć
udział w mikołajkowym
spotkaniu, należy koniecznie
skontaktować się z sekretariatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
od 5 listopada 2018 r.
w biurze GOK w Suszcu. 
Ograniczona ilość
miejsc!

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



„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy 
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczycie-
la Marcina Weidemana. We współczesnym świecie, 
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie 
się nad sensem podejmowanych działań, propo-
nujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę 
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga 
„Duszą pisane”. Wybór tekstów jest nieprzypad-
kowy – staramy się je dobierać tak, aby stanowiły 
komentarz do ważnych wydarzeń, uroczystości czy 
zbliżających się świąt. Listopad jest szczególnym 
miesiącem (m.in. z powodu uroczystości Wszystkich 
Świętych), w którym warto poświęcić chociaż chwilę 
na refleksję nad sensem życia.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

Mark Twain i jego koszyk

Zdarza się, że natłok obowiązków, zadań do wy-
konania czy „przebodźcowanie”, które jest skutkiem 
ubocznym życia w przepełnionej cyfrowymi rozryw-
kami rzeczywistości, sprawiają, że mamy wrażenie 
przebywania w kompletnym chaosie, którego ogar-
nąć nie sposób. W takich sytuacjach zdarza się, że tra-
cimy zimną krew i ciężko jest nam ustalić hierarchię 
wartości, trudno jest zdecydować, co jest ważne, a co 
ważniejsze. Co wtedy robić? Gdzie szukać pomocy?

Sposobów na radzenie sobie w takich sytuacjach 
jest zapewne wiele. Czasem można przypadkiem 
trafić na rozwiązanie, chociaż ja właściwie twierdzę, 
że przypadków nie ma, bo wszystko, co się dzieje 
wokół nas, ma jakiś cel, tylko po prostu nie od razu 
go sobie w pełni uświadamiamy. 

13INFORMACJENUMER 11 (292)

Sam będąc w trakcie takiej jednej życiowej 
burzy, trafiłem na zbiór wypowiedzi Marka Twaina, 
znanego Czytelnikom pewnie z „Przygód Tomka 
Sawyera”. Pisarz ten i satyryk, parafrazując przysłowie,  
powiedział kiedyś: „nie kładź wszystkich jaj do jed-
nego koszyka”. Lepiej właśnie zostawić je w jednym 
miejscu i dobrze pilnować. Święta racja! Są sprawy, 
którym warto poświęcać uwagę i takie, na które szko-
da marnować energii. 

Z pewnością nie jesteśmy w stanie zająć się 
wszystkimi naraz i zatroszczyć o nie właściwie. Trze-
ba dokonać selekcji, posprzątać nasz harmonogram 
celów i zadań. Są sytuacje, kiedy z czegoś trzeba zre-
zygnować i coś poświęcić dla wyższego dobra. Dla 
jednego będzie to kariera zawodowa, dla innych 
odrobina wolności, może rezygnacja z czegoś, co 
wydawało się naszą osobistą ambicją. 

Kiedy już tę własną hierarchię wartości określimy 
i skupimy całą energię na tym, na czym naprawdę 
nam zależy, będzie o wiele łatwiej o to zadbać. Nie 
zawsze unikniemy rozproszenia i pragnienia, żeby 
przysłowiowe ciasteczko zarówno zjeść, jak i zatrzy-
mać w całości, ale mając przed oczami jasny cel, 
o wiele łatwiej jest utrzymać odpowiedni kurs. Ja 
już zdecydowałem o tym, czemu warto poświęcić 
czas i energię. 

A co dla Ciebie jest najważniejsze? Może 
odpowiedź znajdziesz w wierszu:

„OdNowa”

Część Ciebie musi dziś umrzeć,
byś na nowo mógł się narodzić.
Musisz przestać stać tak dumnie
i z losem się wreszcie pogodzić.

Przestań miotać się... w rozpaczy,
szukając połowicznych rozwiązań.
Otwórz oczy... jak na dłoni zobaczysz,
że jesteś już gotów posprzątać...

To, za czym w ogień byś skoczył,
gromadząc do jednego koszyka,
by z łatwością opieką otoczyć,
wtedy nic przez palce nie umyka...

 ...a z chaosu wyłoni się porządek,
zaś muzyka z kakofonii dźwięków.
Koniec będzie nowym początkiem
życia zupełnie bez cienia lęku...

Marcin Weideman

Powieść w odcinkach

Felieton duszą pisany

KOLEJNA MISJA
Jerzy Andrzejewski napisał niegdyś: 
Pisarz stwarza wizję życia. Czytelnik może ją 

przyjąć lub odrzucić, pokochać lub znienawidzić. 
Jedna obojętność niesie książce śmierć. 

Nie można słowom tym odmówić prawdy. 
Młode pisarki drukujące na łamach „Nowin” swo-
ją powieść w odcinkach również dbają o to, aby 
Czytelnika nie pozostawić obojętnym. Sprawdźcie 
sami!

ROZDZIAŁ IV

W szkole nie było już nikogo, kiedy ostatnie 
promienie słońca oświetlały jej fasadę. Taką przy-
najmniej miałem nadzieję.

Szedłem wzdłuż budynku, kurczowo trzyma-
jąc rękę na broni. Zimno przenikało poły mojego 
płaszcza, powodując dreszcze, więc opatuliłem się 
nim mocniej i postawiłem kołnierz. Szkoła była 
zamknięta, poza tym nie oczekiwałem, że zoba-
czę tam zjawę. Jej ostatni obiekt zainteresowania 
właśnie skończył trening, więc skierowałem się 

w stronę boiska. W duszy cicho liczyłem na to, 
że nie napotkam tam ani dziewczyny, ani tego 
chłopaka. 

Musiałem wytężać wzrok, aby dojrzeć cokol-
wiek w oddali, ale w tej chwili przede mną maja-
czyły tylko nieliczne drzewa otaczające trybuny. 
O dziwo, lampy na boisku były włączone, a są-
czące się z nich ostre światło z jakiegoś powodu 
wydało mi się mocno niepokojące. Potrząsnąłem 
głową nad swoją głupotą. Zdecydowanie nie po-
winienem się bać światła, tylko tego, co może być 
w ciemności.

 Nie wszedłem na murawę, tylko pozostałem 
w cieniu. Rozejrzałem się wokoło, nasłuchując ja-
kiegokolwiek ruchu. Jedyne, co słyszałem, to szum 
liści, przerywany czasem przeraźliwym gwizdem 
wiatru. To nie były dobre warunki na łowy. Modli-
łem się tylko, żeby nie zaczęło padać. Rozpiąłem 
płaszcz, na wypadek gdyby któryś eliksir był mi 
potrzebny. Każdy kształt zdawał się przypomi-
nać ciemną postać. Musiałem zachować trzeźwość 
umysłu. Przecież to nie była moja pierwsza misja.  

Nie mogłem wejść w krąg jasności, bo jeśli 
ona faktycznie tutaj była, z łatwością by mnie 

zauważyła. Przemieszczałem się wzdłuż trybun. 
Za siedziskami i prętami konstrukcji z ledwością 
mogłem zauważyć, czy coś się dzieje na boisku. Ale 
to musiało mi wystarczyć, jeśli nie chciałem wejść 
w jej pole ataku.  W tej chwili nawet mój oddech 
wydawał mi się za głośny, więc zakryłem usta ręką.

Kiedy dotarłem do końca trybun, jeszcze moc-
niej zacisnąłem palce na rękojeści broni, gotowy, 
by jej użyć. Przystanąłem na chwilę i jeszcze raz 
objąłem wzrokiem boisko i trybuny. Żadnych 
podejrzanych cieni, dziwnych dźwięków zwia-
stujących obecność ducha. Ani śladu blondyna. 
Westchnąłem z ulgą, ale nie wziąłem ręki. 

Dla pewności postanowiłem sprawdzić jesz-
cze wnętrze szkoły, choć wątpiłem, abym coś tam 
znalazł.

Gdy już się odwróciłem, aby ruszyć z powro-
tem, usłyszałem chrzęst liści, a potem czyjeś kroki. 
Przysunąłem się bliżej, zacząłem słyszeć podnie-
sione i zdecydowanie wściekłe głosy. Przesunąłem 
się bliżej, nie wychodząc z ukrycia, aż moim oczom 
ukazały się dwie sylwetki w oddali. 

 * * *
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Dzień Edukacji Narodowej

Rekord w udzielaniu pierwszej pomocy

W tym roku obchodzony 14 października 
Dzień Edukacji Narodowej wypadł w niedzielę. 
W związku z tym akademie w gminnych szkołach 
przeniesione zostały na piątek lub poniedziałek. 
Również w piątek, 12 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu odbyła się uroczystość, 
podczas której przyznano stypendia wójta dla 
najzdolniejszych uczniów, a także wręczono 
nagrody dla wyróżniających się w swojej pracy 
nauczycieli.

Jak przystało na taką uroczystość, nie mogło 
obejść się bez programu artystycznego nawiązu-
jącego do szkolnej tematyki. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu pod 
okiem Jadwigi Czekaj, Marzeny Maruszczyk oraz Alicji 
Pastuszki-Koczar zaprezentowali szkolne „Dziady”. 
Ze sceny można było usłyszeć przeróbkę znanego 
utworu Adama Mickiewicza. Jeden z wykonawców 
przestrzegał: Zbytkiem swobody w szkole, wpako-
wałem się w niewolę. Młodzi aktorzy zachwycili pu-
bliczność swobodą wykonania, świetnym kontaktem 
z widownią i obyciem ze sceną. Na uwagę zasługuje 
różnorodność ich repertuaru – uczniowie nie tylko 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, ale 
również i wokalne.

Występy artystyczne przykuły uwagę zapro-
szonych gości, jednak to nie one stanowiły główną 
przyczynę, dla której zgromadzili się oni w sali wido-
wiskowej suszeckiego GOK-u. Nadrzędnym celem 
spotkania było wręczenie stypendiów i nagród.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od 
wystąpienia dyrektora Gminnego Zespołu Usług 
Wspólnych Zbigniewa Łozy, który przywołał kilka 
danych statystycznych odnoszących się do oświaty 
w gminie Suszec. Obecnie w szkołach uczy się 1370 
dzieci w 77 oddziałach. Do klas pierwszych uczęszcza 
156 uczniów. W gminie funkcjonuje jeszcze 6 od-
działów gimnazjalnych, a we wszystkich placówkach 
zatrudnionych jest 245 nauczycieli i 114 osób obsługi. 
Jak zaznaczył dyrektor Z. Łoza, w tym roku padł re-
kord w kwestii przyjęcia dzieci do przedszkoli – opie-
ką objęto 618 maluchów w 28 oddziałach.

Nadszedł długo wyczekiwany moment. Ucznio-
wie z najwyższą średnią uzyskaną w roku szkolnym 
2017/2018 oraz laureaci i finaliści konkursów przed-
miotowych otrzymali Stypendia Wójta Gminy Suszec. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się:

-  Jan Chomiuk  ze Szkoły Podstawo -
wej im. J. Korczaka w Suszcu, który uzyskał tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii oraz średnią ocen 5,40;

- Robert Jacak z tej samej placówki za osią-
gnięcie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki i średnią ocen 5,15;

- Artur Kotas, absolwent klasy gimnazjalnej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach, 

Obchodzony 16 października Europejski 
Dzień Przywracania Czynności Serca stał się pre-
tekstem do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji 
polegającej na biciu rekordu w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej przez jak największą ilość osób. 

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach 
programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy rato-
wać” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizo-
wanego nieprzerwanie od 2006 roku i adresowanego 
do uczniów klas I-III. Jak można przeczytać na stronie 
fundacji, dzięki takim działaniom dzieci oswajają się 
z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właści-
we nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś 
naturalnym.

który zdobył tytułu laureata Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Chemii i mógł pochwalić się 
średnią ocen 4,80;

- Tomasz Kurtok z tej samej szkoły również za 
osiągnięcie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego w Chemii oraz tytułu finalisty Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki 
oraz średnią ocen 5,05;

- Weronika Sekta, także absolwentka klasy 
gimnazjalnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Radostowicach, która zdobyła tytułu laureata 
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka 
Polskiego oraz uzyskała średnią ocen 5,27;

- Oliwia Skaźnik z VII klasy w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Kryrach za osiągnięcie tytułu 
finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki oraz średnią ocen 5,92.

Jak podkreślił Zbigniew Łoza, do urzędu gminy 
wpłynęło dziewięć wniosków, z czego sześć spełniało 
ustalone kryteria. Gratulacje popłynęły do nauczycieli 
opiekujących się stypendystami oraz do rodziców, 
współautorów sukcesów swoich dzieci.

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja, aby 
podziękować wyróżniającym się w swojej pracy 
nauczycielom. W tym roku Nagrody Wójta Gminy 
Suszec otrzymało 16 pedagogów: Agnieszka Prządka 
i Justyna Chomiuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Radostowicach, Sylwia Kowalska z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mizerowie, Renata Kuś oraz 
Małgorzata Kania z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rudziczce, Alicja Jacak, Barbara Pastuszka i Marze-
na Maruszczyk ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Suszcu, Barbara Cichoń ze Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Kobielicach, Joanna Kidoń 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach oraz 
Dorota Kolarczyk-Karwot z Przedszkola Publicznego 
w Suszcu. Doceniono również pracę dyrektorów i wi-
cedyrektorów: Janiny Bartas oraz Małgorzaty Jakubik 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach, 
Róży Dubiel z Przedszkola Publicznego w Suszcu, 
Anny Antończyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kryrach oraz Anety Hanak ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Suszcu.

Dyplomy i kwiaty wręczali pedagogom zastępca 
wójta Czesław Smusz oraz przewodnicząca Komisji 
Oświaty Natalia Kałuża, która podczas uroczystości 
podziękowała dyrektorom szkół za 12-letnią współ-
pracę, nazywając ich „wspaniałymi gospodarzami 
szkół”. Ciepłe słowa skierowała również do nauczy-
cieli, zachęcając do tego, aby byli dumni z wykony-
wanego zawodu.

Życzenia przekazał także w imieniu Rady Gmi-
ny Suszec jej przewodniczący Andrzej Urbanek. 
Podziękował za trud, codzienną pracę nauczycieli, 
ale przede wszystkim za efekty tej pracy – jak po-
wiedział w swoim wystąpieniu. Podkreślił, że celem 

Swój udział w akcji zgłosił także Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Radostowicach. 

nadrzędnym zarówno pracowników oświaty, jak 
i włodarzy gminy jest zawsze dobro dzieci.

Na zakończenie uroczystości Agnieszka Zielon-
ka-Mitura w imieniu dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Agaty Lisowicz-Wali przekazała kwiaty na 
ręce Zbigniewa Łozy jako wyraz wdzięczności dla 
wszystkich pracowników oświaty za – jak się wyra-
ziła – poczucie misji w pracy i dbanie o tych, którzy są 
przyszłością naszego narodu.

Wszystkim nagrodzonym składamy ser-
deczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów 
edukacyjnych!

JG

Jej koordynatorka Gabriela Dąbrowska wytłuma-
czyła uczniom klas I i II, na czym polega ich zadanie. 
Zwróciła uwagę, jak ważne jest to, aby znać zasady 
udzielania pierwszej pomocy i wiedzieć, jak należy 
postępować w nagłych przypadkach. Po krótkiej 
prelekcji, równo o godz. 12:00, najmłodsi przystą-
pili do działania. Resuscytacja na fantomach trwała 
nieprzerwanie do 12:30.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział ponad 
85 tysięcy uczestników. W tym roku do bicia rekordu 
zgłoszono 105 902 osób w 1142 instytucjach zloka-
lizowanych w całej Polsce. 

Jak zaznaczają organizatorzy, ich celem jest 
popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

JGzd
j. 

JG

Udzielanie pierwszej pomocy to bardzo ważna umiejętność 

zd
j. 

JG

Dzień Edukacji Narodowej w Suszcu

zd
j. 

JG

Dzień Edukacji Narodowej w Suszcu

zd
j. 

JG

Dzień Edukacji Narodowej w Suszcu
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Spotkanie z siostrą Edytą z Rudziczki
Ważne jest to, aby służyć ludziom…

Siostra Edyta Godziek jest mieszkanką 
naszej gminy, pochodzi z Rudziczki, chociaż 
obecnie przebywa tysiące kilometrów od Pol-
ski. Należy do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 
w Katowicach. „Nowiny” spotkały się z siostrą, 
która opowiedziała nam o swojej posłudze 
w Tanzanii i nie tylko.

Początki
Siostra Edyta, jak każda młoda osoba, poszu-

kiwała po maturze własnej drogi życiowej. Wtedy 
pojawiło się u niej pragnienie, przeplatane z uczu-
ciem strachu, aby służyć ludziom. Zdecydowała 
o wstąpieniu do zgromadzenia. Jak zaznaczyła, 
często u innych pojawia się przekonanie, że do 
zakonu wstępuje osoba skryta, zamknięta. Tym-
czasem – jak pokreśliła siostra Edyta – posługa 
wymaga otwartości, trzeba lubić ludzi, gdyż to 
im będzie się pomagać. Z tej potrzeby bycia dla 
drugiego człowieka, po złożeniu ślubów wieczy-
stych, siostra ukończyła także studia pielęgniarskie.

Wyjazd do Tanzanii na misje
Wykształcenie medyczne stało się jednym 

z czynników, który wpłynął na decyzję matki 
generalnej o wysłaniu siostry Edyty do Tanzanii. 
„Nowinom” zdradziła, że towarzyszyły jej wtedy 
głównie pozytywne emocje. Jadąc do Afryki, mia-
ła gotowy plan działania, jednak po przyjeździe 
na miejsce nastąpiło zderzenie z rzeczywistością. 
Dla Tanzanii (2012 r.) był to trudny czas – nagonka 
na chrześcijan, wszędzie pełno wojska, kontrole. 
Siostra zaczęła pracować w funkcjonującym już 

szpitalu dla rodzin. Zajmowała się ciężko chorymi 
dziećmi, była położną. Mimo trudnych warunków 
życia (brak prądu i bieżącej wody) bardzo szybko 
przystosowała się do nowej sytuacji.

Nieść pomoc potrzebującym
W swojej codziennej posłudze spotyka się 

z ludźmi chorymi na gruźlicę, malarię czy zapale-
nie płuc. Leczeniu nie pomaga fakt, że jedzą oni 
bardzo skromnie, jeden posiłek dziennie - często 
jest to ugali (sporządzane z mąki – przyp. red.), 
a na śniadanie chlebki chapati. Powrót do zdrowia 
utrudniają także inne czynniki, takie jak mental-
ność samych mieszkańców, którzy, korzystając 
z porad szamana, odmawiają nieraz leczenia szpi-
talnego. Zadaniem misji – jak zaznaczyła siostra 
– jest dotrzeć do ludzi potrzebujących pomocy. 
Ważna okazuje się profilaktyka, za którą rdzenni 
mieszkańcy nie przepadają.

„Kardiolog w Afryce”
Siostra Edyta wspomniała także o polskich 

lekarzach-wolontariuszach, którzy przyjeżdżają 
do miejsca jej posługi w ramach akcji „Kardiolog 
w Afryce”. „Nowiny” dowiedziały, że w czwartek, 25 
października z lotniska na Okęciu do Tanzanii wyru-
szyła grupa polskich kardiologów, którzy pracować 
będą w ośrodku zdrowia w Maganzo.

Refleksje
Rozmowy o posłudze siostry Edyty, jej opo-

wieści o życiu mieszkańców tanzańskich wiosek 
zmuszają do refleksji nad losem tych, którzy żyją 
w skrajnie trudnych warunkach. 

Współczesny Europejczyk nie zastanawia się 

nad tym, ile codziennie marnuje pożywienia, które 
jest na wagę złota w Afryce. Czytelnika zostawiamy 
z tymi rozważaniami, które powinny dać do my-
ślenia i być może przyczynić się zweryfikowania 
niektórych własnych zachowań.
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Jarząb pospolity

Jarzębina – królowa listopada
Wydawać by się mogło, że sięganie po 

dary natury w celu zastosowania ich w kuchni 
lub domowej apteczce zakończyło się wraz 
z nastaniem niskich temperatur. Przyroda 
powoli przygotowuje się na nadejście zimy, 
mimo to wciąż ma wiele do zaoferowania 
tym, którzy korzystają z jej dobrodziejstw 
i stawiają na naturalne składniki. Królową 
listopada okazuje się jarzębina wspierająca 
nasz układ odpornościowy, pomocna również 
w zwalczaniu innych poważnych schorzeń.

Ekspert radzi…

Przed domem jarzębina ku ziemi się ugina.
Widzisz,  coraz to śmielej jesień sobie 

poczyna.

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.), czyli 
popularna jarzębina, to niewysokie drzewo wy-
stępujące na terenie całego kraju. Niegdyś przy-
pisywano mu magiczne właściwości – gałązki 
jarzębiny umieszczano przy wejściu do domu, 
aby chroniła domostwo, a u wezgłowia łóżka 
dla zapewnienia spokojnego snu. Mocowano je 
także do tobołków podróżników, aby nigdy nie 
zboczyli z właściwej drogi. Obecnie jarzębina 
coraz rzadziej jest wykorzystywana w farmacji 
i jej popularność zmalała, warto jednak o niej 
pamiętać, ponieważ stanowi doskonałe źródło 
cennych substancji. Najczęściej stosowanymi 
surowcami w ziołolecznictwie są kwiaty i owoce 
tej rośliny. 

Owoce jarząbu pospolitego zbiera się na 
przełomie października i listopada, tradycyjnie 
po pierwszych przymrozkach. 

Ma to swoje uzasadnienie naukowe, po-
nieważ niska temperatura powoduje rozkład 

substancji – kwasu parasorbowego, co sprawia, 
że owoce są słodsze. Można również samemu je 
przemrozić, dzięki czemu uzyska się podobny 
efekt.

Owoce jarzębiny są bogate w witaminę C, 
prowitaminę A oraz witaminę K. Zawierają cen-
ne dla zdrowia składniki: magnez, wapń, cynk, 
żelazo i mangan. 

W  w a r u n k a c h  d o m o w y c h  z  o w o c ó w 
jarzębiny można przygotować napary, odwary, 
maceraty i intrakty. Napar przyrządza się po-
przez zalanie łyżki stołowej owoców jarzębiny 
szklanką wrzącej wody i pozostawienie ich na 
pół godziny. Następnie całość należy przece-
dzić. Napary stosuje się w przypadku nieżytów 
układu oddechowego, przeziębienia i grypy, 
ale można je traktować także jako pomocniczy 
środek w zakażeniach układu moczowego, dnie 
moczanowej i artretyzmie. 

Przygotowanie odwaru wymaga nieco więk-
szego nakładu pracy. Rozkruszone owoce jarzę-
biny zalewamy wodą, całość doprowadzamy do 
wrzenia i gotujemy przez 5 minut. Po tym czasie 
odwar pozostawiamy na kwadrans i przecedzo-
ny pijemy wspomagająco jako lek moczopędny 
i przeciwbiegunkowy. Smaczną formą spożywania 
owoców jarzębiny są dżemy i marmolady, które 
również mogą być stosowane podczas biegunek 
jako środek zapobiegający rozwolnieniu.

Ciekawy jest fakt, że owoce jarzębiny – jak 
wykazały badania – są źródłem tzw. inhibitorów 
acetylocholinoesterazy, które mają znaczenie 
w leczeniu choroby Alzheimera. Z kolei osoby 
chcące zadbać o swój układ krążenia również 
mogą posiłkować się przetworami z jarzębi-
ny. Owoce jarząbu pospolitego ze względu na 
zawartość witaminy C, rutyny i witaminy PP 
wykazują działanie uszczelniające na naczynia 
krwionośne. Dodatkowo są bogate w pektyny, 
co sprzyja redukcji poziomu cholesterolu. 

Jarzębina to roślina o wielu zastosowa-
niach, warto je poznać i wykorzystywać na co 
dzień dla wzmocnienia efektów tradycyjnej 
farmakoterapii.

Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)
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Posługa siostry Edyty
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Zaproszenie na konferencję łowiecką
Gmina Suszec oraz Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Katowicach przy współpracy Śląskiej 
Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Kobiór oraz kół łowiec-
kich rejonu pszczyńskiego organizuje II Konferencję 
„Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu śro-
dowiskiem przyrodniczym”, która odbędzie się 22 
listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu 
przy ul. Ogrodowej 22.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Mar-
szałek Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a 
medialny Telewizja TVS, miesięcznik „AURA” i magazyn 
„Sezon”.

Program konferencji przedstawia się następująco:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników konferencji, 

kawa powitalna
9:00-9:10 Przywitanie i wprowadzenie – dr hab. 

Zbigniew Ciemniewski, mgr inż. Marian Pawlas – Wójt 
Gminy Suszec

9:10-9:40 Gospodarowanie populacjami zwierząt 
roślinożernych – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, Wydział Nauk o Zwierzętach

9:40-10:10 Gatunki konfliktowe na styku łowiec-
twa i ochrony przyrody – prof. dr hab. Henryk Okarma, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk 
o Środowisku

10:10-10:40 Czy łowiectwo może być sposobem 
zrównoważonego wykorzystania zwierzostanów w XXI 
wieku? – prof. dr hab. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie, Wydział Leśny

10:40-10:55 Łowiectwo w programach edukacyj-
nych oraz programach szkolnych – mgr inż. Wiesław 
Kucharski, Dyrektor RDLP w Katowicach

10:55-11:10 Gospodarka łowiecka na terenie Nad-
leśnictwa Kobiór z punktu widzenia nadleśnictwa – dr 
inż. Marian Pigan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór

11:10-11:25 Aktualne uwarunkowania praw-
ne szacowania szkód łowieckich – mgr inż. Roman 
Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej 
w Katowicach

11:25-11:40 ASF na świecie, w Europie i w Polsce – 
aktualności – lek. wet. Adam Paszek, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pszczynie 

11:40-11:55 Park Agrarny w Jaworznie – prze-
strzeń współpracy samorządu, naukowców-biologów 
i myśliwych z Koła Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie – dr 
hab. Zbigniew Ciemniewski

11:55-13:00 Dyskusja moderowana
· moderator - dr hab. Zbigniew Ciemniewski
· paneliści:
- prof. Wanda Olech-Piasecka – Szkoła Główna Go-

spodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- prof. Henryk Okarma – Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie

- prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie

- mgr inż. Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach

- mgr inż. Wiesław Kucharski – Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

- dr inż. Marian Pigan – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kobiór

- mgr inż. Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej 
Izby Rolniczej w Katowicach

- Mariusz Miśka – Przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

13:00-13:15 Podsumowanie i zakończenie kon-
ferencji

13:15 Poczęstunek dla uczestników konferencji

Konferencję urozmaicą też występ Zespołu Re-
prezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP w 
Katowicach oraz stoiska promocyjne Agencji Rozwoju 
i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Starostwa Powiatowe-
go w Pszczynie oraz RDLP w Katowicach w zakresie 
promocji dziczyzny.

Pomysłodawcy konferencji serdecznie zapraszają 
wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką.

W imieniu organizatorów
Marian Pawlas

Wójt Gminy Suszec

Dzień Seniora w Radostowicach
Tradycyjnie w październiku Rada Sołecka 

Radostowic oraz ksiądz proboszcz zorganizowa-
li dla najstarszych mieszkańców Dzień Seniora. 
Rozpoczął się on mszą świętą w kościele, po której 
zaproszeni goście udali się na przedstawienie przy-
gotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radostowicach.

Po powitaniu dyrektor placówki Małgorzaty 
Jakubik nadszedł czas na występy. Dzieci recytowały 
różne teksty w gwarze śląskiej. Można było usłyszeć 
m.in. „Zgnilucha”, czyli przeróbkę znanego wiersza 
Jana Brzechwy pt. „Leń”. Program artystyczny przygo-
towały nauczycielki Helena Wilczek oraz Sylwia Łuszcz. 
Seniorzy mogli także obejrzeć układ choreograficzny 
do piosenki „Melodia dla Zuzi” duetu Marek i Wacek 

w wykonaniu grupy tanecznej prowadzonej przez 
Danutę Abramowicz-Heczko. Goście z entuzjazmem 
przyjęli zaproszenie do wspólnego śpiewania znanych 
ludowych piosenek, takich jak „Szła dzieweczka do 
laseczka”, „Tam nad Wisłą w dolinie” czy „Poszła Karo-
linka” i wielu innych. Wyboru tekstów dokonała Kata-
rzyna Machnik odpowiadająca za oprawę muzyczną 
przedstawienia.

Po części artystycznej głos zabrał radny Jan 
Matula, który winszował seniorom szczęścia i sa-
mych pogodnych chwil. Odczytał również list wójta 
gminy Mariana Pawlasa zawierający życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Ciepłe słowa do zgromadzo-
nych gości w imieniu wszystkich pracowników szkoły 
skierowała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
zapraszając wszystkich na wspólny poczęstunek.

Podczas imprezy seniorzy mieli sposobność, by 
porozmawiać, wymienić poglądy, jednym słowem – 
odpocząć na chwilę od codziennych obowiązków. 
„Nowinom” zdradzili, że doceniają zaangażowanie 
Rady Sołeckiej oraz księdza proboszcza w przygo-
towanie spotkania. Niektórzy z nich uczestniczyli 
w takiej imprezie po raz pierwszy, inni są stałymi 
bywalcami na tego typu uroczystościach. Jak zgod-
nie stwierdzili, najbardziej podobało im się to, że 
program artystyczny został przygotowany z myślą 
o nich. Cieszyli się, że ze sceny mogli usłyszeć tek-
sty w gwarze śląskiej i mieli okazję zaśpiewać swoje 
ulubione piosenki.

Sposobność do kolejnego spotkania seniorów 
w Radostowicach nadarzy się już w grudniu.
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Dzieci recytowały wiersze w gwarze śląskiej

KGW Kobielice na podium w konkursie kulinarnym
We wtorek, 16 października odbyła się III edycja 

Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Tradycje i Ku-
linaria Ziemi Pszczyńskiej” organizowanego dla kół 
gospodyń wiejskich ze wszystkich gmin powiatu.

 
W Domu Kultury w Woli można było spróbować 

rarytasów przygotowanych przez gospodynie z Jan-
kowic, Piasku, Goczałkowic-Zdroju, Pniówka, Kobielic, 
Kobióra i Miedźnej. Tegoroczna edycja odbywała się 
pod hasłem „Spiżarnia śląskiej gospodyni. Kiszenie 
kapusty i inne przetwory”. 

Zadaniem zespołów było przyrządzenie trzech 
potraw: dania z kiszonej kapusty, przetworów mięsnych 
oraz owocowych i warzywnych. Jury przewodniczył 
znany z programu telewizyjnego Remigiusz Rączka, 
który pochwalił koła gospodyń wiejskich za kontynu-
ację kulinarnych tradycji.

W konkursie oceniano smak, oryginalność, wy-
korzystanie produktu, sposób podania oraz związek 
potrawy z tradycją. Zwyciężyły panie z KGW Pniówek, 
które przekonały komisję żurem z zakwasu z kiszonej 
kapusty. Na drugim miejscu znalazło się Koło Gospodyń 

Wiejskich z Goczałkowic-Zdroju dzięki powidłom śliw-
kowym, mielonce i zasmażanej kapuście kiszonej. 

Miejsce na podium zapewniły sobie również 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kobielic, 
przygotowując m.in. żeberka w miodzie, wędzonkę 
i tzw. ciaper kapustę (gotowana kapusta kiszona z ziem-
niakami – przyp. red.). 

Swoją nagrodę przyznała także publiczność, uzna-
jąc potrawy KGW Miedźna za najsmaczniejsze.

Wszystkim laureatom III Powiatowego Konkursu 
Kulinarnego serdecznie gratulujemy!

JG
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Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiado-
mości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej 
stanowiącej własność gminy Suszec, przeznaczonej do 
oddania w użyczenie na okres od 19 listopada 2018 r. do 
31 grudnia 2026 r. celem posadowienia na niej ogólno-
dostępnych elementów małej architektury budowlanej. 
Przedmiotem użyczenia będzie teren zlokalizowany 
w rejonie skrzyżowania ul. Rolniczej i ul. Wyzwolenia 
w Kryrach przy budynku remizo-świetlicy. Bliższe infor-
macje można uzyskać w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy 
Suszec – tel. (032) 449 30 68 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem nieruchomości grun-
towej stanowiącej prawo użytkowania wieczystego 
gminy Suszec przeznaczonej do oddania w użyczenie 
na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. na czas nieokreślony w celu świadczenia 
usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, za-
opatrzenia w wodę, eksploatacji i bieżącego utrzyma-
nia oczyszczalni ścieków w Rudziczce. Bliższe infor-
macje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy 
Suszec, tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Przetargi na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu drugich 

przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę dzia-
łek gruntowych stanowiących własność gminy Suszec 
przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na 
czas oznaczony 10 lat. W ogłoszeniu znajdują się działki 
położone w Kryrach i Suszcu. Działki przeznaczone są 
do rolniczego użytkowania lub do użytkowania zgod-
nie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Bliższe informacje można uzyskać 
w pok. nr 3 – tel. (032) 449 30 73 lub na stronie inter-
netowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w najem

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprze-
targowym na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu będą 
pomieszczenia użytkowe wraz z prawem korzystania 
z ogólnodostępnych pomieszczeń komunikacyjnych 
w budynku stanowiącym własność gminy Suszec, po-
łożonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2. Pomieszcze-
nia przeznaczone są na prowadzenie indywidualnej 
praktyki stomatologicznej. Planowane jest zawarcie 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Suszec, pok. nr 3 – tel. (032)449 30 75 lub na stronie in-
ternetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wykaz części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w najem

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem naj-
mu będą pomieszczenia użytkowe i komunikacyjne 
w budynku stanowiącym własność gminy Suszec 
położonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2, przezna-
czone na funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. Planowane jest zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Bliższe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, 
pok. nr 3 – tel. (032) 449 30 75 lub na stronie interne-
towej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wykaz części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w najem

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem naj-
mu będzie część piwnicy w budynku stanowiącym 
własność gminy Suszec położonym w Suszcu przy 
ul. Wyzwolenia 2, przeznaczona na eksploatację szafy 
telekomunikacyjnej. Planowane jest zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Bliższe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, 
pok. nr 3 – tel. (032) 449 30 75 lub na stronie interneto-
wej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC
o pierwszym publicznym przetargu ustnym nie-

ograniczonym na sprzedaż części nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest działka grun-
towa oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów 
i Budynków numer 1213/131, obręb Mize-
rów, karta mapy 3, powierzchnia 0,1886 ha 
(użytek RIVa), zapisana w księdze wieczystej nr 
KA1P/00083520/3 prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Pszczynie. 

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
34 250,00 zł netto (słownie trzydzieści cztery 
tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 5000,00 zł (słownie 
pięć tysięcy złotych 00/100).

4. Przedmiotowa działka to nieogrodzony teren 
o nieregularnym, wydłużonym kształcie, okalający 
częściowo nieruchomość zabudowaną. Teren użyt-
kowany jest jako grunt rolny. Działka nie spełnia 
warunków samodzielnej działki budowlanej. Zjazd 
na działkę możliwy jest z ul. Nadrzecznej poprzez 
drogę wewnętrzną stanowiącą własność gminy 
Suszec. Od strony południowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie działki posadowiony jest stary budynek 
dawnej kuźni, którego niewielki fragment znajduje 
się na przedmiotowej działce. 

Wartość budynku nie przekracza znacznie war-
tości zajętej na ten cel działki. Przedmiotem zbycia 
jest wyłącznie prawo własności działki gruntowej 
nr 1213/131 bez prawa do posadowionego na niej 
części budynku, który nie stanowi własności gminy 
Suszec. 

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego przedmiotowa działka 
położona jest w terenie oznaczonym symbolami: 
D1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, D1RM – tereny zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych, D1RZ – tereny łąk i pastwisk.

6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa 
własności ww. działki.

7. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 7 grudnia 
2018 roku o godz. 10:00.

8. Wadium należy wpłacić do 3 grudnia 
2018 r. na konto gminy Suszec nr 58 8456 1019 
2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu 
na konto.

9. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z pro-
cedurami ustalonymi ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.).

10. Ogłoszenie o przetargu w pełnej tre-
ści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Suszec i opublikowane na stronie interne-
towej www.suszec.pl.

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

UG Suszec

Chcesz zostać wolontariu-
szem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy?

Sztab w Suszcu zaprasza w swoje szeregi! 
27. Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 r. Jego 
cel to zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Jak się zarejestrować?
- rekrutacja online - wolontariusz ma możliwość 

zgłoszenia się za pomocą strony www.wolontariusze.
wosp.org.pl i samodzielnego uzupełnienia formularza 
zgłoszeniowego. Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia mu-
sisz udać się do Sztabu, aby potwierdzić dane, które 
zostały wpisane do formularza. Pamiętaj, że każdy 
sztab ma ograniczoną liczbę miejsc. Zgłoszenie nie-
potwierdzone może zostać odrzucone.

- rekrutacja w sztabie - standardowa, dotychcza-
sowa forma - wolontariusz kontaktuje się ze sztabem 
i udaje się na spotkanie ze wszystkimi niezbędnymi 
danymi i swoim zdjęciem:

 a) trzeba pobrać ANKIETĘ WOLONTARIUSZA, wy-
pełnić ją czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI (ankieta 
będzie wkrótce dostępna na www.kulturasuszec.pl)

b) należy przygotować swoje ZDJĘCIE wyłącz-
nie w wersji elektronicznej w rozdzielczości 800 x 800 
pikseli, format jpg. Pamiętaj, że zdjęcie na identyfi-
katorze będzie wyglądało dokładnie tak samo jak to, 
które dostarczysz.

 c) wypełnioną ankietę oraz zdjęcie należy złożyć 
do 20 listopada 2018 r. w biurze GOK-u!

Wszelkich informacji udziela Katarzyna 
Krzempek (32 212 44 91 lub kasia@kulturasuszec.pl).

Ślubowanie klas pierwszych w Rudziczce
W piątek, 19 października w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Rudziczce odbyło się 
ślubowanie klas pierwszych. 

Na uroczystość zaproszono dyrekcję szkoły oraz 
rodziców pierwszoklasistów. Uczniowie przygoto-
wali piękne przedstawienie pod kierunkiem wy-
chowawców: Danuty Pochłopień i Marleny Cierpioł. 

Dzieci zostały włączone w grono społeczności 
szkolnej przez pasowanie. Otrzymały legitymacje 
szkolne i drobne upominki. 

Po uroczystości Małgorzata Kania, szkolna 
bibliotekarka, przeprowadziła lekcję biblioteczną 
i włączyła pierwszoklasistów do grona czytelni-
ków. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu 
i z uśmiechem na twarzy zapoznali się z zasadami 

korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego, żeby spotkanie przebie-
gało w miłej atmosferze. 

Dziękujemy również sponsorom, którzy 
ufundowali małe niespodzianki dla wszystkich 
uczniów.

ZSP Rudziczka



Tr
ud

ne
 s

ło
w

a:
 P

A
PI

N
, M

A
N

AT
, D

A
RY

L,
 T

O
U

RS
.

18 OGŁOSZENIA / INFORMACJE NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LISTOPAD 2018

granica komórka
krwi

wielka
ilość,
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myśli-
wiec

miasto
w cen-
tralnej
Francji

po-
wierzch-

nia
kuli

miesz-
kanki

Tehera-
nu

rodzaj
łami-
główki

cia-
steczko

z
kremem

błędny
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Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749 
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel. 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel. 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec 
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK) 
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC
o pier wszym publicznym przetargu ust-

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

1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienio-
ne nieruchomości:

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

b) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości 
objętej księgą wieczystą nr KA1P/00037091/9, 
stanowiącej działkę nr 945/90 o powierzchni 
0,3260 ha, obręb Mizerów, karta mapy 3.

c) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości 
objętej księgą wieczystą nr KA1P/00037092/6, 
stanowiącej działkę nr 947/90 o powierzchni 
0,3150 ha, obręb Mizerów, karta mapy 3.

2. Cena netto łącznie za nieruchomości prze-
znaczone do sprzedaży wynosi: 105 000,00 zł 
(słownie sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym 
76,0 % ceny stanowi wartość lokalu mieszkalnego 
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, 15,6% 
ceny stanowi wartość nieruchomości zabudowanej 
budynkiem gospodarczym, a 8,4% ceny stanowi 
wartość nieruchomości niezabudowanej. Nieru-
chomości zabudowane zwolnione są z podatku 
VAT. Nieruchomości niezabudowane objęte są 
podatkiem VAT w wysokości 23%. 

Do części wylicytowanej ceny nieruchomo-
ści odpowiadającej procentowo udziałowi nie-
ruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod 

zabudowę (8,4% wylicytowanej ceny) zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

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

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

5. Działki będące przedmiotem zbycia położo-
ne są na terenie obowiązywania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego – Uchwa-
ła nr IV/20/2015 Rady Gminy Suszec z 8 stycznia 
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów położonych 
w sołectwie Mizerów. Zgodnie z wyżej wymienio-
nym planem przedmiotowe działki oznaczone są 
symbolem: D3MW – tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.

6. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzę-
du Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 
28 listopada 2018 roku o godz. 10:00.

7. Wadium należy wpłacić do 22 listopada 
2018 r. na konto gminy Suszec prowadzone 
przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział 
Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 
– decyduje data wpływu na konto.

8. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z pro-
cedurami ustalonymi ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.).

9. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wy-
wieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Suszec i opublikowane na stronie internetowej 
www.suszec.pl.

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

UG Suszec



SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SUSZEC
Dziękuję za Wasz udział w wyborach samorządowych.

Jestem wdzięczny za głosy oddane na moją kandydaturę 
oraz na wszystkich członków Komitetu Wyborczego Wyborców

Ziemia Pszczyńska.

WOJCIECH LALA
Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego

ZAKŁAD LEGALIZACJI - JAN BUBAK
43-262 Radostowice, ul. Pszczyńska 215

www.bubak-gazy.com
tel. 32 / 212 53 10, 32 / 212 53 11

LPG, CNG, BUTLE DO GAZÓW TECHNICZNYCH,
ZBIORNIKI I WIĄZKI BUTLI, GAŚNICE I SPRZĘT PPOŻ.

GAZY TECHNICZNE

DORADZCTWO TECHNICZNE

NAPEŁNIANIE BUTLI DWUTLENKIEM WĘGLA



* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec
tel. 784 319 424

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński

OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ


