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Świąteczny czas
Grudzień i styczeń to czas radosnego oczekiwania
na Boże Narodzenie oraz cieszenia się okołoświąteczną
atmosferą. To także okres spotkań opłatkowych, życzeń
i kolędowania. Na początku tego miesiąca wszystkie
dzieci w naszej gminie odwiedził Mikołaj – zarówno
w kościołach, placówkach przedszkolnych i szkolnych
oraz w Ośrodku Kultury, niosąc najmłodszym wiele
radości. Aby poczuć atmosferę świątecznych przygotowań,

warto wybrać się na Jarmark Świąteczny, który zaplanowano na 16 grudnia. Z kolei po świętach i sylwestrowych balach, zapraszamy mieszkańców do wspólnego
kolędowania oraz uczestnictwa w Powiatowym Przeglądzie Jasełek. Tradycyjnie też będzie można wziąć udział
w zbiórce organizowanej przez WOŚP – jako wolontariusz
czy dobroczyńca. To będzie piękny czas, przeżyjmy go
wspólnie!
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Okiem Wójta
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, od wieków najbardziej rodzinne w naszej chrześcijańskiej
cywilizacji dni. Jednak obecny charakter ich obchodzenia znacznie się różni od tego, co obowiązywało
jeszcze nie tak dawno temu. Zatracają one coraz to
bardziej charakter religijny. A trzeba pamiętać, że wraz
z religiami giną wartości, których one były głosicielami i depozytariuszami. Zanika w człowieku to, co
było wyższego. Warto wysunąć w tym okresie głowy
z powodzi jednodniowych, śmieciowych informacji
i zastanowić się choć przez chwilę nad przyszłością
naszej materialnej i duchowej cywilizacji. A myśleć
jest o czym. Demografia, klimat, oligarchizacja prowadzące do podziału społeczeństw, kryzys światowych
finansów – szczególnie obecnie, w dobie globalizacji
– mogą mieć katastrofalne dla nas skutki. Musimy sobie zdawać sprawę, że wszechwładny kult pieniądza,
złotego cielca, będący obecnie oficjalną religią tzw.
„cywilizacji zachodniej” – w tym w coraz to większym
stopniu dotyczący nas – nie przetrwa pierwszego
światowego kataklizmu. Dziś, w trwającym prawie
miesiąc szaleństwie świątecznych zakupów, musimy
sobie zdać sprawę, że ta oficjalna religia światowego
imperium, jaką jest pieniądz, upada i nie trzeba dużo,
aby stał się skrawkiem bezwartościowego papieru.
Najgorsze jest to, że rodzina, oparta od wieków na
wspólnocie, rozpływa się coraz to bardziej w nieokiełznanym konsumpcjonizmie, schodzi na margines.
W większości krajów tzw. „cywilizacji zachodniej”
– w USA, Europie Zachodniej, Rosji, a także i u nas
mamy obecnie do czynienia – i to w przyroście geometrycznym – z rozpadem rodziny. Zanikło poczucie
świętości sakramentalnego związku, wygoda wzięła górę nad poczuciem obowiązku, który wiąże się
z wydaniem potomstwa, co jest najważniejsze, aby
naród mógł przetrwać. Brak ofiarności i gotowości do
minimalnego poświęcenia, dążenie do chwilowych
wygód i życia bez zobowiązań, korzystania z chwilowych przyjemności kompletnie rozłożyły demografię.
Kluczem do siły każdej wspólnoty narodu była, jest
i będzie demografia oraz zdolność do działania w imię
dobra wspólnego, w tym gotowość do poświęcenia
i przedsiębiorczość. Trudno jest mówić o świecie,
z którego zniknęły takie pojęcia, jak prawda, honor,
dobro, wstyd, współczucie i wiele innych pozytywnych cech.
Na nic ostatnie okrzyki części młodych ludzi: „Polska dla Polaków”. Tylko gdzie ci Polacy? Nie zdają sobie
kompletnie sprawy, że nas, Polaków, niedługo będzie
można policzyć na palcach jednej ręki, wskutek braku
zastępowalności pokoleń. Większość tych krzykaczy
mieszka u mamy, przeważnie jest po trzydziestce
i liczy na darmowe mieszkanie od państwa lub żyje
z wynajmowanej kamienicy po dziadkach. Nie założyli
ani rodziny, ani firmy i liczą, że państwo nie może im
dać umrzeć, że będzie zobowiązane ich utrzymać.
Niestety system społeczno-polityczny, zanik świętości i rodziny, niewłaściwe wychowanie zrobiło wodę
z mózgów u wielu przedstawicieli tego pokolenia.
Największa chluba ostatnich lat, niebywały rozwój Internetu, przyczynił się do wykształcenia niesamowitego rozwoju ilościowego, ale jeżeli chodzi
o jakość, to na tym polu pozostaje sporo do życzenia.
Z jednej strony plusy, a z drugiej – wiele tragicznych
minusów, które będą decydujące. Ten wielki rozwój
środków przekazu, zmiany technologicznie skumulowały się na przełomie lat 80. i 90., w okresie rozpadu
Sowietów i wejścia naszego społeczeństwa w struktury tzw. „cywilizacji zachodniej”. Tak patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, dla naszej ojczyzny nie
było to zwycięstwo demokracji, ale konsumeryzmu.
Gutenberg, który wynalazł druk, pchnął świat od
XVI w. mocno do przodu. Ale to, co zrobiły kolejno
telewizja, a następnie Internet, przerosło wszelkie
wyobrażenia. Telewizja dawała i daje ludziom, narodom poczucie współdecydowania, uczestnictwa
w życiu społecznym. Przynajmniej siedząc na wygodnej kanapie, mają takie odczucie, śledząc wydarze-

nia rozgrywające się daleko od nas, nieraz na końcu
świata. Sprawy międzynarodowe stały się sprawami
z sąsiedniej wsi czy miasteczka. Internet dał dodatkowo wielu ludziom poczucie pewności siebie. Jednak ani pomyślą, że są manipulowani. To jest tak, jak
w teatrze, gdzie się „lajkuje” pomiędzy, powiedzmy,
zakupami na Allegro a zamówieniem czegoś innego,
a skazuje się niekiedy w międzyczasie wiele dobrych
idei, pomysłów czy nawet osób na śmierć. Wszystko
można podrobić, wszystko wystawić, pokazać, puścić w obieg jako własne, przez siebie stworzone.
O wszystkim można nadać wiadomość, wpuścić ją
w sieć, bez podpisywania się i określenia miejsca,
skąd pochodzi.
W takim systemie jest miejsce na gry mas ludu
i celebrytów. W świecie wirtualnym, gdzie można
w jednej chwili zgromadzić rzesze z najodleglejszych stron kraju czy świata, bez roztrząsania racji,
bez dyskusji, można, poddając się emocjom, wszystkich i wszystko zniszczyć. I generalnie tak się dzieje.
Globalizacja, Internet stały się głównym źródłem
kłopotów warstwy społecznej, na której opierała się
przez ostatnie wieki demokratyczna siła Zachodu.
Wkraczamy w erę niestabilności, nieprzewidywalności, niepewności, rozdarcia. Szum wokół niej odwraca uwagę od postępującej w tym samym czasie
głębokiej i niepokojącej anarchizacji świata, jego
destabilizacji, chaotyczności, co sprawia, że staje się
on coraz to bardziej niesterowalny i coraz to mniej
przewidywalny. Najbardziej tracą biedni i klasa średnia, która ulega stałej pauperyzacji. Nie dziw, że to
obecnie w wielu krajach Europy, świata odradzają się,
i to w zastraszającym tempie, nacjonalizmy. Ale też
chyba już dziś nikt nie ma złudzeń, że wpajany nam
amerykański dobrobyt się skończy i jest to proces
nieodwracalny.
Czy ktoś kiedykolwiek się zastanowił, że tak
naprawdę tego dobrobytu doznała tylko część społeczeństwa amerykańskiego kosztem rzezi Indian
i niewolniczej pracy murzynów? Wiek XXI to wiek emigranta, cudzoziemca, przybysza. Ten fakt wzmacnia
wśród narodów atmosferę tymczasowości, prowizorki. Znów bieda, wojny, niesprawiedliwość chwieją
podstawami oficjalnie demokratycznych narodów.
Ostatnie wybory w wielu stabilnych dotychczas
krajach pokazują, że ludzie w akcie desperacji odwracają się od dotychczasowych kapłanów liberalizmu
na rzecz popierania populistów. Niestety kanapowe
życie cywilizacji zachodniej się kończy, kanapy się
rozpadają, a chętnych do zajmowania miejsc na kanapach przybywa. Jedno jest pewne, że żadne nierealne obiecanki populistów się nie spełnią. Sprawi
to, że będzie tak, jak dawniej. Minie parę lat i wszyscy
zrozumieją, że to niemożliwe, jeżeli jeszcze będziemy
istnieć. Podstawową emocją, wynikającą z obecnej
rzeczywistości światowej, dla „ludzi Zachodu” jest
strach: przed muzułmanami, spadkiem stopy życiowej, brakiem wakacji itd. Zlaicyzowana cywilizacja
zachodnia stała się jak Boże Narodzenie bez szopki
i żłobka. I co najgorsze – bez nadziei. Wzrasta poczucie, że wszystko jest zawieszone, nietrwałe, ulotne,
dowolne, bez korzeni i fundamentów, bez trwałych
struktur i oparcia.
Efekt osamotnienia i strach, który wdziera się
w serca coraz to większej rzeszy ludzi, pogłębia
odwrót od religii i wartości związanych z chrześcijaństwem, z których to korzeni Europa dotychczas
czerpała siły. To miejsce zajmuje islam, przejmujący
ideologię komunizmu w najgorszym wydaniu, siejący terror i spustoszenie, aby podporządkować sobie
zdezorientowane, wystraszone masy. Najgorsze jest
to, że politycy europejscy na to poczucie strachu
przed samotnością, przed obcymi nie potrafią wskazać społeczeństwom żadnego skutecznego lekarstwa.
Już młody Marks w listach do Engelsa zastanawiał się
nad wykorzystaniem islamu do walki z kapitalizmem.
Jedyną konkluzją wynikającą z ostatnich posunięć polityków jest to, że każda propozycja reformy

Unii Europejskiej jest jedynie pomysłem na to, jak bogaci ludzie chcą sobie przedłużyć okres pokoju, martwiąc się jedynie o to, aby kompletna katastrofa nie
zastała ich jeszcze na ziemskim padole. Niestety, jeżeli
narody Europy nie zrozumieją i nie zaczną przeciwdziałać tej bardzo trudnej sytuacji, to wszystkim przyjdzie gorzko płakać nad sobą i swoim potomstwem.
Bogacze będą nam ciągle wmawiać przywiązanie do
idei postępu, ponieważ pozwala ona im z czystym sumieniem konsumować dobrobyt kosztem słabszych.
Będą dalej głosić, że dzięki postępowi w przyszłości
wszyscy będą żyli dostatnio, co jest niemożliwą do
zrealizowania ułudą w obecnym systemie społeczno-politycznym.
Musimy sobie uświadomić, że wszystkie nieszczęścia, których obecnie doświadczamy, zrodziły
się tylko i wyłącznie z tego, że nasza europejska cywilizacja utraciła swoją tożsamość. Zerwała kontakt
z przeszłością. Najnowsze wynalazki, które powinny
być jej chlubą, stały się drogą do strachu i samotności.
Dziś Europa stała się sojuszem egoistów, których
jeżeli coś łączy, to tylko wspólny interes. Bo gdy człowiek traci oparcie w siłach wyższych, to ogarnia go
strach, a wtedy w swoich działaniach miota się jak
ślepiec. Rośnie egoizm w narodach, które zajmują się
coraz to bardziej tylko sobą, wywyższając się jeden
nad drugim. Nasza europejska ziemia, w tym i polska,
na przestrzeni wieków to teren, gdzie zasiedlały i się
asymilowały różne plemiona. Jednak zawsze podporządkowywały się one dziedzictwu chrześcijańskich
wartości i w duchu tych wartości rozwijały się. Odejście od tych wartości, praw w Europie, świecie w XXI
wieku, które są uniwersalne i absolutne dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, doprowadziło
dziś do wytworzenia potwornej pustki duchowej,
osłabienia i rozpadu rodziny. Tę przestrzeń z powodzeniem i bez trudności zagospodarowują tzw. islamiści, a w rzeczywistości komuniści, bo to oni stoją
za plecami tych bandytów siejących terror i strach.
Oni słowa „tolerancja” nie znają, czego już w historii i obecnie doświadczamy. Obecna sytuacja po raz
kolejny pokazuje, że nie da się zbudować dobrobytu
w oparciu tylko i wyłącznie o dobra materialne. Każdy
kryzys to znakomity czas dla demagogów, cyników
i fanatyków, którzy, wyczuwając moment, wychodzą
naprzeciw zagubionemu i wystraszonemu tłumowi. Ogłaszają się liderami i prowadzą zagubionych
i zdezorientowanych w stronę swoich zgubnych,
obłąkańczych urojeń.
Dziś rysuje się czarny scenariusz. Tak naprawdę,
patrząc globalnie, to z tych dóbr z wyższej półki korzystała i korzysta tylko garstka ludzi. Przecież ten „rozwój”, trwający praktycznie 2 dekady, to tak naprawdę
bandyckie działanie garstki populacji ziemskiej. Szkody, jakie on przyniósł, przyjdzie naprawiać kolejne
dekady, o ile się one jeszcze dadzą naprawić. Weźmy
choćby środowisko. Śmieci zalewają świat w tempie, którego nikt nie potrafi zatrzymać. Aby tylko ten
proces zatrzymać, potrzebne są wielkie pieniądze,
które będziemy musieli wyłożyć z własnej kieszeni,
aby ich utylizacja, recykling były prawidłowe. A co
z krajami biednymi, którym te wytwory naszej techniki wcisnęliśmy, a których nie stać na jakiekolwiek
działania w kierunku ich utylizacji? Sterty śmieci nie
są bezimienne, nie wytwarza ich świat zwierząt, tylko
istoty, które Stwórca wyposażył w rozum i zdolności
do kontrolowania swoich poczynań. Smog, zatrute
powietrze to kolejny przykład kompletnej bezmyślności nie tylko nas, ale dotyczący większej liczby krajów
świata – i to również tych bardzo wysoko rozwiniętych
z Europy Zachodniej. Z tą przypadłością przyjdzie się
nam zmagać kolejnych dobrych parę lat. Niestety,
znów będą to sromotne koszty, a można by było ich
uniknąć, gdyby wcześniej rozumnie postępowano.
Te dwa przykłady pokazują, jak iluzoryczny i płytki
jest nasz dobrobyt. Po prostu żyliśmy na kredyt, który
przyjdzie spłacać jeszcze kolejnym pokoleniom.
Rabunkowa gospodarka surowcami, wodą itd.
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również pokazuje, jak egoistycznie można było i nadal się podchodzi do praktycznie nieodnawialnych
dóbr. Wyczerpując te dobra nie myślimy kompletnie
o dzieciach, przyszłych pokoleniach. W świecie bogatych maluchom się dogadza, obsypuje łakociami,
rozpieszcza. W rodzinach biednych odmawia się im
wszystkiego. Żyją często w głodzie, na ulicy, w śmietnikach. A ponieważ dziecko jest z natury szczególnie
wrażliwe, wyczulone, delikatne, to postrzega ono nierówność położenia bardzo boleśnie i wyrasta z utrwalonym już poczuciem krzywdy, poniżenia, odtrącenia.
Ta potworna rzesza, która gdy dorośnie, niestety nie
z własnej winy, ale już zasila, a będzie jeszcze bardziej
mnożyć szeregi terrorystów. A największa bieda panuje w krajach islamskich. Jak się szacuje, wyznawców
tej religii jest około 1,5 miliarda i ciągle przybywa.
Czym to grozi, chyba nikomu nie trzeba uzmysławiać.
Kolejne kupowane przez nas dzieciom cacka, w większości zbędne, nie tylko wymagają użycia potężnej
masy surowców, ale również dużego wysiłku w ich
utylizacji, a i również ich przyszłość znacznie ograniczają. Można by tak wymieniać w nieskończoność.
Takiego spustoszenia w przyrodzie, a i w umysłach –
i to dokonanego w tak krótkim okresie – nie zrobiła
na Ziemi żadna cywilizacja przed nami.
Bijmy się dalej, aby markety były otwarte na okrągło, wojażujmy po świecie bez konkretnego celu jak
najwięcej, a czas apokalipsy będzie coraz to bliższy.
Już przez świat przebiega fala szaleństwa, i niepoczytalności. Czy czekamy, aż to tsunami z niszczycielską
siłą zniszczy wszystko? Iluż to Europejczyków wyjeżdża na drugi koniec świata, aby tylko poleżeć na plaży,
nie bardzo nawet wiedząc, w jakim kraju się znajduje?
Ile ton paliwa przez to jest bezpowrotnie niszczone

przez samoloty, nie mówiąc o spalinach, które lądują
w atmosferze. Czy można to wytłumaczyć biednym
ludziom, którzy nie mają czym ogrzać nawet jednej
izby i zamarzają z zimna? Czy w bilecie za takie podróże nie powinny się znaleźć sowite opłaty za smog,
który te powietrzne wehikuły wytwarzają? Oczywiście sieje się oszczerstwa na temat dwutlenku węgla,
a cel jest jedyny - aby zamknąć jeszcze elektrownie
i elektrociepłownie w krajach podporządkowanych.
Ileż to niepotrzebnych setek tysięcy przelotów
odbywa się na różne konferencje, które w dobie Internetu można by było z powodzeniem prowadzić
z miejsca pobytu. Zdajmy sobie sprawę, że przez
całe dzieje człowiek próbuje się wydostać ze stanu
ubóstwa, ale nadal w obecnych czasach gwarancje
godziwej egzystencji posiada tylko dwóch spośród
dziesięciu ludzi. I nie widać, aby ta proporcja mogła
ulec w najbliższej przyszłości zmianie. Aby mogło
cokolwiek się zmienić, zmiana musi nastąpić przede
wszystkim w sposobie życia tzw. „cywilizacji zachodniej”. Inaczej niesprawiedliwości nie da się rozwiązać
i sami skażemy się na jeszcze okrutniejszy los niż doświadczają go ci ludzie.
Im szybciej zachodnia cywilizacja się opamięta
i wyciągnie wnioski z przeszłości i obecnej sytuacji,
tym lepiej. Kontynuowanie dotychczasowego procesu rozwoju w obecnej formie, szybciej niż się spodziewamy, skończy się katastrofą. Bez odnowy moralnej,
duchowej, niestety żaden proces się nie powiedzie.
Z tego sobie trzeba zdać sprawę. Przykładem są dziś
młodzi ludzie urodzeni w epoce Internetu, nie znający
świata bez sieci, którzy pomimo swoich dobrych serc
i chęci, czują się przerażająco samotni i zagubieni.
Wirtualna przestrzeń odebrała im to, co najważniej-
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sze: bezpośredni kontakt z człowiekiem, wrażliwość,
bezpośrednie relacje ludzkie. To pokolenie oderwanie
od rzeczywistości jak przetrwa w tych trudnych warunkach? Te pytania musimy sobie niestety zadawać
i działać w czasach, kiedy cywilizacje azjatyckie czy
afrykańskie dążą do dominacji naszego kontynentu.
Jedyna droga do współistnienia, do współżycia – to
zbliżenie do innego człowieka, poznanie go. Jest to
trudne, ale możliwe. Pamiętajmy o tym również przy
wigilijnym stole. Tylko uwolnienie się od zepsucia,
bezprawia, opętania dziwacznymi mitami i poskromienie swoich potrzeb oraz odejście od prawie niezgłębionej bezmyślności może nam i naszym dzieciom zagwarantować dobrą przyszłość.
Czas zejść z kanap, zaangażować się w działanie, zmienić styl życia. Nie dziwmy się, że dziś wiele
regionów, krajów w bogatej Europie, chce wyjść ze
struktur państwowych, działać na własny rachunek.
Nie zdają sobie sprawy, że w dobie globalizacji i obecnego trendu społeczno-ekonomicznego wcale to nie
poprawi ich sytuacji. Kryzys wyobraźni to najgorsze,
co ich dotyka. Tylko wspólne, rozsądne, nieegoistyczne działania silnych państw mogą skierować świat na
dobre tory bezpiecznego rozwoju. Dotychczasowa
nieudolność, bezradność w zaprowadzaniu ładu na
ziemi metodami pokojowymi nie najlepiej wróży
naszej przyszłości.
Czy zmiana musi wymagać kolejnych śmierci,
ran, cierpienia, zniszczeń, grabieży? Nie możemy czekać, aż wyczerpią się źródła zła. Musimy im stawiać
codziennie czoła. Ale czy w zglobalizowanym świecie
jest to jeszcze możliwe? Wierzmy, że instynkt samozachowawczy w końcu zadziała.
Wójt Marian Pawlas

Apel do mieszkańców
Woda to źródło życia, ale też żywioł, który w jednej
chwili może zniszczyć dorobek całego naszego życia.
Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Suszec o
aktywne uczestnictwo w działalności Gminnej Spółki
Wodnej. Wyjaśniam, że w interesie każdego właściciela nieruchomości jest aktywne członkostwo w takiej
spółce. Gminna Spółka Wodna w Suszcu nie działała
i nie będzie działać w celu osiągnięcia zysku. Spółka
zaspokajała i nadal będzie zaspokajać potrzeby zrzeszonych w niej członków w zakresie gospodarowania
wodami. Spółka ta stale korzystała i nadal może korzystać z pomocy finansowej z budżetu Gminy na bieżące
utrzymanie urządzeń wodnych.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
oraz z uwagi na zmieniające się od 1 stycznia 2018 r.
przepisy Prawa Wodnego istnieje potrzeba rozwiązania
istniejącej spółki wodnej, a następnie jej ponownego
utworzenia w drodze porozumienia zainteresowanych
osób, zawartego w formie pisemnej. Konieczne jest

również uchwalenie nowego statutu Gminnej Spółki
Wodnej w Suszcu oraz jego zatwierdzenie w drodze
decyzji przez starostę. Statut uchwalają osoby zainteresowane utworzeniem tej spółki, która nabędzie osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji
starosty o zatwierdzeniu statutu.
W spółce wodnej, o której mowa, zrzeszać się
mogą osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności. Należności na bieżącą konserwację urządzeń
melioracji szczegółowych (rowów), objętych działalnością tej spółki członkowie będą regulować również na
zasadzie dobrowolności. Osoby niebędące członkami
tej spółki oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, odnoszące korzyści z urządzeń
spółki wodnej, obowiązane będą ponosić świadczenia
pieniężne na rzecz spółki proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Wysokość tych świadczeń ustalał będzie
w drodze decyzji starosta. Egzekucja nieuiszczonych
należności przysługiwać będzie staroście w trybie okre-

ślonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jednocześnie przypominam wszystkim osobom
fizycznym i prawnym odnoszącym korzyści z urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych (praktycznie wszyscy z tego korzystamy, bo docelowo woda z naszych dachów, posesji spływa do okolicznych cieków wodnych),
że to do ich obowiązku należy dbałość o te urządzenia.
Spółka wodna utworzona na danym terenie obowiązek ten niejako przejmuje pod warunkiem pełnego
uczestnictwa w jej działaniach wszystkich zrzeszonych
członków oraz pozostałych osób fizycznych i prawnych
poprzez czynne zaangażowanie w jej działania oraz poprzez regulowanie należnych świadczeń. Bez działającej
spółki wodnej będziemy narażeni na podtopienia i inne
przykrości związane z wodą, a realizacja jakichkolwiek
robót na urządzeniach wodnych ze strony Gminy stanie
się niemożliwa.
Wójt Marian Pawlas

Inwestycje w gminie
Ul. Tęczowa gotowa
Zakończyły się prace związane z przebudową
fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce wraz z odwodnieniem na odcinku o długości około 650 mb.
W ramach robót wykonano odwodnienie drogi,
nową konstrukcję oraz nawierzchnię mineralno-bitumiczną drogi oraz opaskę z kostki betonowej.
Zadanie zrealizowała firma „GEO-BUD-TBM” Sp. z o.o.
z Żor, a ostateczny koszt robót zamknął się kwotą
832.357,59 zł.
Oświetlenie będzie, ale później
Ze względu na odrzucenie wszystkich złożonych
ofert z uwagi na ich niezgodność z wymogami zamawiającego – Gminy Suszec, postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia
zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy
Suszec” zostało unieważnione. W związku z koniecz-

nością przeprowadzenia kolejnego postępowania,
zakładany termin budowy oświetlenia również
ulegnie zmianie.
Wykonawca na termomodernizację ZSP
w Kryrach wybrany
14 listopada rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach.
Na realizację tego zamówienia Gmina otrzymała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. Planowane roboty obejmują docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach:
elewacji w zakresie ścian zewnętrznych i stropu nad
ostatnią kondygnacją, wymianę okna drewnianego,
wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych i stalo-

wych oraz modernizację instalacji c.o., w tym m.in.:
docieplenie elewacji w strefie cokołowej oraz ścian
fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych
budynku szkoły i przedszkola, wymianę pokrycia
z gontów bitumicznych zadaszenia nad wejściem
głównym do szkoły, wymianę i montaż nowych obróbek blacharskich, naprawę schodów zewnętrznych, wymianę istniejących płytek gresowych na
podeście wejściowym głównym, pochylni oraz wejściu do przedszkola, wykonanie okładziny z płytek
gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na
naprawionych schodach zewnętrznych, wymianę
rynien i rur spustowych na nowe.
Zakończenie prac planowane jest do końca
września 2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma ADEXBUD z Jawiszowic. Przewidywany koszt
całej inwestycji to 1 275.579,75 zł.
Urząd Gminy Suszec
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Sesja Rady Gminy
W minionym miesiącu Sesja Rady Gminy odbyła
się w czwartek 23 listopada. Podczas spotkania podjęto uchwałę określającą wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportu. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, a Radni zadawali
pytania i zgłaszali swoje interpelacje. W czasie Sesji
wręczono także dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury pamiątkową statuetkę z okazji 25-lecia działalności
placówki.
Podatek od nieruchomości w górę
Rada Gminy przyjęła w listopadzie nowe stawki
podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać
w 2018 r. Wiele z nich zostało nieznacznie podwyższonych w stosunku do ubiegłych lat. Od nowego
roku zapłacimy odpowiednio:
Podatek od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2
powierzchni (obecnie 0,89 zł);
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni (obecnie 4,54 zł);
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł
od 1 m2 powierzchni (obecnie 0,34 zł); za wyjątkiem
gruntów pod drogami oznaczonymi w ewidencji sym-

bolem „dr” – wówczas 0,18 zł/m2 (obecnie 0,17 zł);
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni (obecnie 2,98 zł).
Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej (obecnie 0,75 zł);
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
(obecnie 21,90 zł);
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej (obecnie 10,59 zł);
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
(obecnie 4,15 zł);
- pozostałych – 4,83 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej (obecnie 4,74 zł).
Podatek od budowli: 2% ich wartości, za wyjątkiem: sieci wodociągowej o średnicy rur do 300
mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę – 0,20% ich wartości; sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystanej do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków – 0,20% ich wartości.
- Przychody naszej Gminy maleją w związku z likwidowaną kopalnią. Nadal jednak w wielu przypadkach

przyjęte przez Gminę kwoty podatku nie są maksymalnymi, jakie proponuje Ministerstwo – przekonywał
Przewodniczący Rady Andrzej Urbanek.
Radni pytali
Radny Jan Matula poruszył temat drogi wojewódzkiej nr 935. Zwracał uwagę na ostatnie tragiczne
zdarzenia, które miały na niej miejsce i sugerował
zwrócenie się do WZD z prośbą o ograniczenie prędkości na odcinku tej drogi w Kobielicach. Z kolei Radny
Szymon Sekta przekonywał, że w tym wypadku wystarczyłoby przesunięcie znaku „teren zabudowany”
do granicy lasu, aby uniknąć wielu nieszczęśliwych
zdarzeń drogowych. Radny Janusz Beer proponował
zaś, aby na DW935 zastosować odcinkowe pomiary
prędkości. Radny Andrzej Urbanek przypominał zaś
o potrzebie zmiany zjazdu z drogi wojewódzkiej do
nowopowstałego sklepu w Radostowicach.
Radny Józef Marcisz po raz kolejny poruszył
problem PSZOK-u. Zwracał uwagę na brak uporządkowania tego terenu i sugerował, że w naszej
gminie powinny pojawić się co najmniej 2-3 tego
typu punkty. Radny Damian Gębała sugerował zaś
przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w okolice kopalni – na teren po parkingu dla samochodów ciężarowych.
Radny Marcin Kudła pytał o możliwość ustawienia oświetlenia na ul. Skotniczej oraz wnioskował o jak
najszybsze uzupełnienie barierek przy DW935 na wysokości sklepu Biedronka.
Monika Panfil

nawierzchnia drogi była więc bardzo śliska. W jakim
stopniu ten fakt zaważył o tym, że tak młody człowiek
nie zapanował nad pojazdem i zjechał na sąsiedni
pas ruchu, wprost przed inny samochód, będą teraz
ustalać pszczyńscy policjanci.
Do zdarzenia doszło około godz. 15:40 na
ul. Pszczyńskiej, w rejonie, gdzie po obu stronach drogi znajduje się las. Ten odcinek drogi wojewódzkiej
obfituje w liczne łuki, dodatkowo, w sytuacji, kiedy
nawierzchnia drogi nie jest sucha, a na poboczach
nie brakuje leżących liści, zagrożenie w tym miejscu
znacznie wzrasta.
Niestety, nie zdołał bezpiecznie pokonać tej trasy 20-letni mieszkaniec Czarkowa. Mężczyzna kierował samochodem marki Suzuki, jechał w kierunku
Suszca, z niewyjaśnionych przyczyn, wyjeżdżając
z łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam,
nieszczęśliwie zderzył się czołowo z innym samochodem. Kierowca jadącego z przeciwka samochodu
marki Hyundai ix30 nie był w stanie wyhamować
i uniknąć zderzenia. Obrażenia 47 latka z Bierunia i,
podróżującej z nim, jego 8-letniej córki nie były tak
poważne, jak w przypadku młodego kierowcy Suzuki.
Ojciec z córką zostali przetransportowani do szpitala.

Mimo interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie udało się uratować życia 20-latka. Mężczyzna
poniósł śmierć na miejscu wypadku.

nych ponad 20 słupków i kilka znaków kierunkowych.
Wezwani na miejsce policjanci od razu wyczuli
od kierowcy silną woń alkoholu i zwrócili uwagę na
jego problemy z utrzymaniem równowagi oraz bełkotliwą mowę. Podejrzenia mundurowych potwierdziły wyniki przeprowadzonego badania. Okazało
się, że 33-latek miał w swoim organizmie przeszło
3 promile alkoholu. W najbliższym czasie przyjdzie
mu ponieść konsekwencje prawne swojego nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Póki co usłyszał
zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

najczęściej za sprawą zbyt małej odległości pomiędzy
pojazdami, nadmiernej prędkości lub wymuszenia
pierwszeństwa. Dokładnie takie zapisy pojawiały
się we wtorkowych notatkach z kolizji drogowych
w powiecie pszczyńskim. Jedno ze zdarzeń miało
miejsce w Suszcu – we wtorek 22 listopada w okolicach godziny 15:00. Kierowca Forda jechał za szybko
i wjechał do rowu. Na miejsce wezwano policjantów.
- Jeszcze raz apelujemy do kierowców o ostrożność
na drogach! Pamiętajmy, takie zdarzenia zakwalifikowano jako kolizje drogowe, ale przecież mogły równie dobrze zakończyć się tragiczni – zwracają uwagę
mundurowi.
KPP w Pszczynie

Kronika policyjna
Kolizja z udziałem dwóch samochodów
w Suszcu
W środę 8 listopada około godziny 11:30 na
skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Piaskowej w Suszcu
zderzyły się dwa samochody osobowe.
Z wstępnych informacji wynika, że kierująca osobowym Oplem 41-latka z Kamesznicy, skręcając z ulicy Piaskowej w ulicę Pszczyńską, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu BMW i doprowadziła
do zderzenia obu pojazdów. Do szpitala trafiło dwoje
pasażerów z Opla, w tym 2-letnie dziecko oraz kierowca BMW – mieszkaniec Suszca. Na czas akcji służb
ratowniczych w miejscu występowały utrudnienia.
Ruch odbywał się wahadłowo.
W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej,
dwa zespoły ratownictwa medycznego i policja.
Śmiertelny wypadek w Kobielicach
Przekroczył oś jezdni wyjeżdżając z łuki drogi
– to wstępne ustalenia policjantów, którzy w piątek
27 października zostali wezwani na miejsce wypadku
drogowego w Kobielicach. Niestety, jak się później
okazało, tragicznego w skutkach, ponieważ zginął
20-letni kierowca z Czarkowa. Tego dnia padał deszcz,

Włamanie i kradzież w Kobielicach
W środę 25 października ok. godz. 14:00 w Kobielicach na ul. Pszczyńskiej nieustalony sprawca po
uprzednim podważeniu drzwi dokonał włamania do
metalowego garażu, skąd dokonał zaboru elektronarzędzi różnych marek, powodując straty w wysokości
2500 zł.
Kolejni zatrzymani z listy poszukiwanych
Dyspozycje sądu o natychmiastowym zatrzymaniu i doprowadzeniu do najbliższego zakładu
karnego lub ustaleniu miejsca pobytu nie są obce
policjantom zajmującym się poszukiwaniami osób.
Ostatnio, z pszczyńskiej listy skreślono kolejne nazwiska. Wśród nich znalazł się mieszkaniec naszej gminy.
W ostatnim czasie ostatecznie potwierdzono miejsce
pobytu i zatrzymano 40-letniego poszukiwanego
z Rudziczki. Dodatkowo znalazła się osoba zaginiona
– 64-letni mieszkaniec Mizerowa.
KPP w Pszczynie

Wypadki drogowe
Pijany za kierownicą
Kierowca znajdował się w okolicach jednego
z głównych skrzyżowań w Suszcu, kiedy świadkowie zauważyli, jak „kasuje” po kolei słupki oraz znaki drogowe. 33-letni kierowca Forda miał przeszło
3 promile alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzut
kierowania w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo mogą mu grozić nawet 2 lata więzienia.
Zbliżała się 15.00, kiedy we wtorek 22 listopada
na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Piaskowej w Suszcu, kierowca Forda Focusa stracił panowanie nad
swoim pojazdem. Z relacji świadków wynikało, że
mężczyzna przejechał po całym rzędzie przęseł i kilku
oznaczeniach drogowych. W sumie zostało zniszczo-

Wpadł do rowu
Zderzenia boczne, czołowe, tylne, a wszystko
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„Nasze Wielkie Historie”
Polska – matka szczególna
W 2018 roku będziemy obchodzić wyjątkową
rocznicę – 100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę. Dzięki wsparciu dotacyjnemu z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 15 instytucji kultury z całego
kraju, uczestniczących w tegorocznej edycji projektu
„Zaproś nas do siebie”, połączyło siły w realizacji wspólnej wystawy, upamiętniającej ten szczególny moment
w historii naszego kraju. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Narodowego Centrum Kultury.
15 instytucji zaangażowało do pomocy najmłodszych mieszkańców swoich miejscowości. Uczniowie
uczestniczyli w specjalnych warsztatach historycznych,
poświęconych metodologii archiwizowania historii,
a następnie rozpoczęli przeprowadzanie serii wywiadów. Zbierali informacje zarówno o zapamiętanych
działaczach niepodległościowych, jak i zwykłych obywatelach, sięgając do oficjalnych źródeł i domowych
archiwów.
- Ponad 120 młodych ludzi szuka w 15 gminach z całej Polskich ciekawych historii sprzed 100 lat. Rozmawiają z najstarszymi mieszkańcami, grzebią w archiwach,
przeszukują księgi parafialne, czytają stare gazety – to
sprawia, że zaczynają „czytać” historię jak dobrą powieść.
I o to właśnie chodzi – aby odkrywać swoją tożsamość,
swoją kulturę i swoje dzieje. Aby umieć dbać o to, co
było i wyciągać z tego wnioski na przyszłość – podkreśla Agnieszka Zielonka-Mitura, animatorka kultury
z Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu i koordynatorka projektu.
- Angażując się w ten projekt czułam satysfakcję
płynącą z pewności, że po wielkich ludziach i wydarzeniach z mojego regionu zostanie ślad. Słuchając przekazów ustnych ludzi, którzy mieli możliwość zetknąć się
ze świadkami historii, czułam dumę, że mogę rozesłać
w świat słowa ostatniego już pokolenia, bezpośrednio
dotkniętego historią okołoniepodległościową – mówi
Zuzia Gieras, uczestniczka projektu w Centrum Kultury
Dziecka Zgierz.
Zgromadzone historie stanowią punkt wyjścia dla
specjalnej wystawy, którą zainaugurowano 28 listopada w Warszawie. Składa się ona z 17 tablic. Pierwsza

to zarys historii Polski sprzed 100 lat, druga opowiada
o projekcie oraz o osobach, które udostępniły swoje
zbiory i pomogły w pracach nad tym przedsięwzięciem. Kolejne to historie zebrane przez młodzież. Teraz
wystawa przez rok będzie wędrować po wszystkich
ośrodkach kultury, które brały udział w projekcie.
W Suszcu wystawa pojawi się w październiku przyszłego roku i będzie można ją oglądać przy okazji kolejnej Suszeckiej Jesieni Kulturalnej. Wszystkie historie
będą dostępne także na stronie internetowej projektu:
naszewielkiehistorie.pl
Nam o projekcie opowiada Agnieszka Zielonka-Mitura, jego pomysłodawczyni i koordynatorka.
Nowiny: Czy, jako jedni z uczestników projektu,
mieliście problem z odnalezieniem historii sprzed 100
lat dotyczących niepodległości i jej odzyskiwania na
naszych terenach?
Agnieszka Zielonka-Mitura: W naszej gminie jest
wiele osób, które cenią historię i dziedzictwo kulturowe. Nie było więc w zasadzie problemu z odnalezieniem takich, które posiadają ogromną wiedzę i chciały
się nią podzielić. Jednak wiemy, że były takie miejsca
w Polsce, gdzie ciężko było znaleźć jakiekolwiek ślady
przeszłości. Np. w Jelczu-Laskowicach czy Głubczycach
ludność, która kiedyś tam mieszkała, była pochodzenia
niemieckiego i została wysiedlona po wojnie. Z czasem
okazało się, że mimo początkowych obaw, członkowie
projektu znaleźli materiał do pracy. Tak naprawdę historie są nadal zbierane i będą stopniowo publikowane.
Nowiny: Dlaczego to młodzież zbierała historie
w ramach projektu?
Agnieszka Zielonka-Mitura: Przede wszystkim
chodziło o przybliżenie młodym ludziom historii I wojny światowej i uświadomienie im, jak ważne były to dla
nas wydarzenia. Poza tym chcieliśmy zaangażować
młodzież, wyciągnąć ją z domu i zachęcić do rozmów
z seniorami. Chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie
przeszłością. Jednym z założeń projektu było to, aby
poprzez lokalne historie zobaczyć całą historię naszego
kraju, żeby stworzyć pewien kolaż. W projekcie wzięło 9 województw – a więc 9, a w zasadzie 15 różnych
spojrzeń na ten sam okres w dziejach.

Nowiny: Wystawa to koniec projektu?
Agnieszka Zielonka-Mitura: Oczywiście, że nie.
Młodzież nadal chce zbierać historie, nadal chce pracować nad tym projektem. Kolejne historie będą pojawiać
się na stronie internetowej. Poza tym mamy plan, aby
rozwinąć te działania w kolejne ciekawe przedsięwzięcie. W wielu miejscach w zbieranie historii zaangażowali się także dorośli. Chcemy poszerzyć grupy zbieraczy.
Nowiny: Przed jakimi wyzwaniami staje koordynator i twórca projektu o takim zasięgu?
Agnieszka Zielonka-Mitura: Ten projekt musieliśmy dopracować w bardzo krótkim czasie. Mieliśmy
na to raptem 2 miesiące. Nie wszystkie ośrodki kultury
brały przedtem udział w projektach. W zasadzie była to
bardzo zróżnicowana grupa. Obok placówek zatrudniających kilkunastu pracowników, zdarzały się takie,
w których dyrektor był zarazem jedynym pracownikiem
danego ośrodka i sam odpowiadał za koordynację
działań w swojej miejscowości. To wszystko rodziło
trudności, z którymi jednak potrafiliśmy sobie poradzić.
Nowiny: Skąd pomysł na taki projekt?
Agnieszka Zielonka-Mitura: Pomysł przyszedł mi
do głowy w czasie wizyty studyjnej w Domu Spotkań
z Historią. Pomyślałam, że dobrze byłoby zarchiwizować historie zapamiętane przez naszych najbliższych.
To ostatni dzwonek, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy
mogą opowiedzieć nam o doświadczeniach swoich
przodków. Myślę, że teraz jest na to dobry czas.
Nowiny: Szkoda byłoby zostawić ten projekt
w takim momencie, kiedy tyle udało się osiągnąć.
Agnieszka Zielonka-Mitura: Wychodzę z założenia, że kiedy coś się stworzyło, nie należy tego porzucać. Wiele ośrodków planuje kontynuację wspólnych
działań. W niektórych udało się zebrać nawet 30-osobowe grupy młodzieży chętnej do dalszej pracy. Chcę
zebrać informację zwrotną od wszystkich uczestników
projektu i stworzyć kontynuację „Naszych Wielkich Historii”. Ale nie ujawnię jeszcze w jakiej formie. Pomysłów jest co niemiara.
Nowiny: Życze w takim razie powodzenia i trzymam kciuki za kolejne projekty. Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Zielonka-Mitura: Dziękuję.
Oprac. Monika Panfil

Nowe pieśni zebrane Mariana Cieśli
Od jakiegoś czasu trwają prace nad wydaniem
nowego zbioru pieśni, które przez całe swoje życie
zbierał Marian Cieśla. Dotychczas wybór zaledwie
90. z nich został wydany w dwóch śpiewnikach.
Projekt, który właśnie jest realizowany w Gminnym
Ośrodku Kultury zakłada przepisanie na nowo 1200
pieśni (wraz z zapisem nutowym) i umieszczenie ich
w nowym śpiewniku, który ma się ukazać w październiku przyszłego roku. Projekt ma zostać opatrzony
wzornictwem ludowym, a przy pieśniach znajdą się
ciekawe notatki etnograficzne. Częścią wydawnictwa
będzie też dwupłytowy album, na którym znajdą

się wybrane utwory ze śpiewnika. Jedna płyta to
nowoczesne aranżacje nagrane przez rybnicki Chór
Kameralny „Autograph” pod dyrekcją Joanny Glenc
oraz śpiewających amatorów – mieszkańców naszej
gminy. W nagraniu drugiej płyty uczestniczyło 20
zespołów i chórów z terenu całego powiatu, w tym
wszystkie z naszej gminy. Na drugiej płycie znajdą
się te same utwory co na pierwszej – z tym że wykonane wiernie według zapisu dokonanego przez
pana Cieślę.
- To duże przedsięwzięcie i ogromny wkład pracy
– komentuje Agnieszka Zielonka-Mitura – ale dające

sporo satysfakcji. Przy okazji przepisywania okazało się,
że część pieśni różni się zarówno w warstwie słownej
jak i nutowej od tej wersji, którą powszechnie znamy.
Chcemy, aby wydawnictwo ukazało się w październiku
przyszłego roku, by zespoły biorące udział w Turnieju
Zespołów Ludowych mogły korzystać z tego poszerzonego zbioru.
Projekt jest finansowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z funduszy
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Monika Panfil

Nabór wniosków o dofinansowanie

Drogi Mieszkańcu!
Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej
związanej ze świadczeniem usług turystyczno-rekreacyjnych? Chcesz wykorzystać walory obszaru?
Skorzystaj ze środków w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” planuje w styczniu 2018 r. przepro-

wadzić nabór wniosków właśnie w tym zakresie.
Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu to
50 tyś zł, wykorzystaj zatem tę szansę i pozyskaj
środki na otwarcie własnej firmy!
Co ważne – dofinansowanie obejmuje obszar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania
– w ramach naszej LGD są to następujące gminy
– Ornontowice, Orzesze, Wyry, Pawłowice, Suszec,
Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Kobiór, Bieruń, Bojszowy i Pszczyna – sołectwa wiejskie bez miasta
Pszczyna! Jeśli zatem zamieszkujesz jedną z ww.
gmin i jesteś zainteresowany tym tematem, zgłoś
się do nas! Czekamy na Ciebie w Pszczynie –
ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna, tel.: 32 210 02 12,

biuro@lgdziemiapszczynska.pl
Dodatkowo informujemy, iż równolegle z powyższym naborem, uruchomione zostaną środki
dla firm istniejących, w zakresie współpracy lokalnych podmiotów w zakresie krótkich łańcuchów
dostaw, rozwoju rynków zbytu produktów lub usług
lokalnych/współpracy na rzecz promocji produktów
lub usług lokalnych. Brzmi zawile? Odwiedź nas,
a wspólnie omówimy możliwość realizacji projektów
w tym zakresie.
Pamiętaj! Nabory odbędą się w styczniu 2018 r.,
a zatem jest to właściwy czas aby przygotować się
do aplikowania o wymienione środki!
LGD „Ziemia Pszczyńska”
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70-lecie „Hubertusa” i „Ostoi”
2 koła łowieckie działające m.in. na terenie naszej
gminy świętują w tym roku 70-lecie swojego istnienia.
Jedną z okazji do uczczenia tej rocznicy była konferencja
„Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym”, która odbyła się w Suszcu 18
października. Koło„Ostoja” działa na ternie Gliwic, a Koło
„Hubertus” na terenie Orzesza. Oba mają za sobą długą
i bogatą historię. Co warto o nich wiedzieć?
Początki Koła Łowieckiego„Hubertus” datowane są
na 1947 rok, a jego założycielami było grono leśników
i myśliwych z terenu Orzesza: Franciszek Marosz, Alfred Stachuła, Franciszek Młotyka, Jan Król oraz Wilhelm
Szwethalter. W latach 60. po raz pierwszy zasiedlono
łowisko bażantem. W latach 90. XX w. zwierzyna gruba
stała się podstawowym obiektem polowań myśliwych
Koła Łowieckiego „Hubertus”. Dzięki zaangażowaniu
ówczesnego prezesa koła Władysława Michonia 4 listopada 1995 roku został poświęcony sztandar Koła.
Podczas obchodów 50-lecia istnienia w 1997 roku
Koło Łowieckie „Hubertus” zostało odznaczone Złotym Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Województwa
Katowickiego. W tamtym okresie w łowisku powstało
także wiele urządzeń łowieckich, uprawiano poletka
zgryzowe oraz rozpoczęto budowę strzelnicy myśliwskiej, która dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich
myśliwych pod przewodnictwem prezesa Wojciecha
Wycisło, została oddana do użytku w 1998 roku. Od
samego początku funkcjonowania stała się miejscem
spotkań myśliwych oraz miejscowej ludności, która
w zlokalizowanej obok wiacie organizowała wiele imprez plenerowych. 5 stycznia 2000 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała „Hubertusowi” Złoty
Medal Zasługi Łowieckiej.
Obecnie teren obwodu Koła wynosi 5503 ha,
w tym 2916 ha lasu. Uprawia 5,5 ha poletek zgryzowych, utrzymuje 5 ha łąk oraz zakłada pasy zaporowe
przytrzymujące zwierzynę w lesie o łącznej długości

1,5 km. W okresie zimowym karma wykładana jest w 18
paśnikach i 28 posypach dla bażantów. W efekcie działań hodowlanych stale zwiększa się populacja zwierzyny grubej, a zwłaszcza jelenia. Myśliwi nie zapominają
również o zwierzynie drobnej. Poprzez redukcję drapieżników oraz zimowe dokarmianie mogą pochwalić
się dobrym stanem bażanta.
Koło łowieckie przekazuje rolnikom bezpłatnie
elektryzatory oraz środki zapachowe odstraszające
zwierzynę z upraw rolnych. Dużym nakładem finansowym oraz społeczną pracą myśliwych wykonywane
są grodzenia zagrożonych szkodami łowieckimi upraw
rolnych. Polubowne załatwianie spraw związanych ze
szkodami łowieckimi nie powoduje zatargów z rolnikami i przynosi dobrą opinię o myśliwych.
Pozyskanie zwierzyny grubej odbywa się głównie
na polowaniach indywidualnych. Duża ilość ambon
i wysiadek wolnostojących pozwala na obserwację
zwierzyny oraz bezpieczny odstrzał. W sezonie łowieckim organizowanych jest 14 polowań zbiorowych,
w tym 8 na zwierzynę grubą. Myśliwi Koła Łowieckiego
„Hubertus” Orzesze popularyzują łowiectwo przez coroczną organizację Balu Myśliwskiego, wystawy trofeów
oraz poprzez spotkania z okolicznymi mieszkańcami
i lokalnymi władzami. Poczet sztandarowy koła bierze
udział w większości imprez organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Rejon Pszczyński.
Koło Łowieckie „Ostoja” Gliwice także działa od
1947 roku. Obecnie gospodaruje na dwóch obwodach
łowieckich: typowo leśnym, dzierżawionym w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie oraz polnym, posiadającym jednak prawie tysiąc hektarów niewielkich lasów,
położonym między Żorami a Pszczyną. Podstawową
działalnością Koła jest praca na rzecz łowiska, a więc
przede wszystkim hodowla, czyli utrzymanie stanu
i kondycji zwierzyny na właściwym poziomie oraz budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, a w końco-

wym etapie tych działań, realizacja planów łowieckich,
czyli polowania.
Gliwickie Koło Łowieckie dzierżawi ponad 100 ha
leśnych pasów przeciwpożarowych. Jego członkowie
wykonali kilkanaście paśników dla zwierzyny grubej
oraz setki posypów i budek dla zwierzyny drobnej,
a także wykopali własny staw o powierzchni około 1 ha,
po czym obsadzili jego brzegi drzewkami i krzewami.
Poprawa warunków bytowania zwierzyny ma na celu
uzupełnianie ubogiej w okresie zimowym bazy żerowej, co prowadzi do zmniejszenia ubytków naturalnych
i ogranicza spadek jakości osobniczej, a poza okresem
zimowym zmniejsza rozmiar szkód wyrządzanych przez
zwierzynę w drzewostanach i na polach.
Koło Łowieckie „Ostoja” prowadzi racjonalną gospodarkę populacjami zwierzyny grubej. Dba też o zachowanie właściwej struktury wiekowej, jak i płciowej
oraz o dostosowanie liczebności populacji do zasobności żerowej łowisk, a także o poprawę warunków
bytowania zwierzyny drobnej.
W roku 1987 w jedynym zwartym kompleksie
leśnym polnego obwodu wprowadzono nowy gatunek zwierzyny. Dokonano introdukcji danieli i już po
10 latach intensywnej ochrony i hodowli, stworzono
jego silną populację.
W roku 2003 Koło Łowieckie „Ostoja” otrzymało
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej i urządziło własny Klub
Myśliwski. Koło zakupiło działkę, drugi traktor oraz dodatkowy sprzęt rolniczy. Posiada też własną chłodnię,
spełniającą wymogi UE oraz własne punkty skupu
dziczyzny.
Ale przede wszystkim Koło ma dalsze plany rozwoju – nawet na następne 70 lat!
Gratulujemy członkom obu kół owocnej pracy przez tak wiele lat i życzymy dalszych sukcesów.
Darz Bór!
Oprac. Monika Panfil

Koncert w gminie Novot’
20 października 2017 r. delegacja z Suszca,
w której znaleźli się m.in. kapłani z Suszca i Kryr,
udała się na Słowację, aby uczestniczyć w koncercie
zespołu Krížik & Band – prowadzonego przez wikarego z Novoti. Koncert odbywał się na sali widowiskowej tamtejszego domu kultury, która tego dnia
pękała w szwach. Wśród publiczności przeważała
młodzież. Odnosiło się wrażenie, że koncert jest
ważnym wydarzeniem artystycznym dla tej miejscowości.
Kiedy ksiądz wikary Peter Križian wszedł na
scenę, od razu został przywitany spontanicznymi
brawami. Zaraz za nim pojawił się zespół złożony

z młodych ludzi. Ponad godzinny koncert składał
się z autorskich piosenek ks. Križiana o różnym
charakterze – od wolnych, nostalgicznych do bardzo żywiołowych. Każdy utwór poprzedzony był
komentarzem autora. Tłumaczył on, w jakich okolicznościach napisał dany tekst czy muzykę. Muszę
przyznać, że jako artysta, ksiądz Križian przekonał
mnie swoją postawą. Byłam pozytywnie zaskoczona,
kiedy publiczność wraz z księdzem śpiewała znane
sobie refreny niektórych utworów.
Mogę śmiało stwierdzić, że byłam świadkiem
występu charyzmatycznego kapłana, który dzieli
się swoją pasją muzyczną i literacką. Tym zjednuje

sobie młodzież, która gra w zespole, ale też licznie
przychodzi na koncerty. Widać między kapłanem
i młodymi ludźmi szczególną więź. Myślę, że to dobra droga do ewangelizacji.
Po koncercie zostaliśmy zaproszenie na poczęstunek wraz z zespołem ks. Križiana. Ksiądz
proboszcz Krzysztof Kmak z Kryr był przygotowany
i przywiózł ze sobą skrzypce. Zupełnie spontanicznie, przy moim fortepianowym akompaniamencie
i grze skrzypcowej ks. Kmaka, wspólnie ze Słowakami zaśpiewaliśmy kilka polskich piosenek. Był to
bardzo miły czas.
Barbara Garus

Gospodynie z powiatu serwowały gęsinę
- Na tych spotkaniach możemy raczyć swoje podniebienia wybitnymi smakami młodości naszych babć
i dziadków – podkreślał starosta pszczyński, Paweł Sadza.

źródło: Powiat Pszczyński

Gęś marcińska nadziewana bułką i podrobami
oczarowała jury Powiatowego Konkursu „Tradycje
i Kulinaria Ziemi Pszczyńskiej”. Gospodynie z powiatu
pszczyńskiego zaprezentowały tradycyjne, babcine
przepisy i zaspokoiły nawet najbardziej wybredne
podniebienia.
Konkurs po raz kolejny obfitował w pyszne tradycyjne dania, których nie powstydziłby się niejeden szef
kuchni. To druga edycja wydarzenia w takiej formie.
W Gminnym Domu Kultury w Kobiórze do kulinarnej rywalizacji stanęło Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżowicach oraz
koła gospodyń wiejskich z Kryr, Goczałkowic-Zdroju,
Ćwiklic, Gilowic, Starej Wsi i Kobióra – czyli reprezentanci wszystkich sześciu gmin powiatu pszczyńskiego. Gospodynie miały za zadanie przygotować gęś
marcińską wg tradycyjnego przepisu oraz przysmaki,
które królowały na wyszkubkach.

Degustacja potraw konkursowych

Gospodynie zaserwowały gęsi faszerowane, pieczone, z burakami, modrą kapustą, kaszą lub kluskami.
Były gołąbki faszerowane gęsiną, gęsi tatar, pasztety
z gęsiny, pierogi z kaszą gryczaną i gęsiną, a nawet
czernina z gęsi. Do tego słodkości – rogaliki drożdżowe, pączki, babka na gęsim smalcu, kołocz drożdżowy
z budyniem czy kompot z bani.
Potrawy oceniało jury w składzie: dr Grzegorz
Odoj – etnolog z Uniwersytetu Śląskiego, Alicja Kudła
– artysta-plastyk oraz Łukasz Kozioł – pszczyński restaurator. Komisja kierowała się smakowitością potraw,
nawiązaniem do tradycji śląskiej, zastosowaniem produktów regionalnych oraz estetyką podania.
Jak podkreślał dr Grzegorz Odoj, różnice punktowe były minimalne, a dania przygotowane przez
pszczyńskie gospodynie wprost zachwycały.
Nagrodę publiczności zdobyło Stowarzyszenie
Aktywnych Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżo-

NUMER 12 (281)
wicach. III miejsce zajęły gospodynie z Goczałkowic-Zdroju, II miejsce ex aeqo - KGW Ćwiklice oraz Stowarzyszenie z Krzyżowic. Konkurs wygrały gospodynie
z Kobióra, które ujęły jury nadziewaną gęsią.
Podczas konkursu przypomniano tradycję szkubania pierza.
- Wyszkubek trwał kilka miesięcy – od listopada
do lutego i organizowany był tam, gdzie była panna
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na wydaniu. Tak wyposażano dziewczyny w wiano, bo
nie byle czym były pierzyna i zogłówek z gęsiego piyrza. A żeby powstała porządno pierzyna, trzeba było
pierza z co najmniej 12 gęsi. Spotkania miały wymiar
integracyjny, a najwspanialsze były opowieści o utopcach, które wprowadzały w drżenie młode dziewczyny
– mówił etnolog dr Grzegorz Odoj. Scenkę „Wyszkubek u Pytlów” zaprezentowały gospodynie z Kobióra

i młodzież szkolna. Celem konkursu jest promocja
tradycyjnych dań charakterystycznych dla ziemi pszczyńskiej oraz bogactwa tradycji i kultury. Konkurs co
roku odbywa się w innej gminie.
Organizatorami tegorocznej edycji były: powiat
pszczyński, gmina Kobiór oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie.
Powiat Pszczyński

Janem Bednorzem, który obiecał wsparcie przy budowie domu kultury. Musieliśmy więc starannie wybrać
miejsce. Początkowo w planach była także budowa
stadionu przy ośrodku kultury. Oczywiście wszystko
zweryfikował czas. Warto zaznaczyć, że w latach 80. nie
przeprowadzano inwestycji pokrywanych z budżetu,
więc nie było co liczyć, jak dziś, na środki z budżetu
gminy.
Nowiny: Skąd więc znalazły się pieniądze, pracownicy?
Alojzy Kuś: Funkcjonował wówczas fundusz na
popieranie czynów społecznych, zakładający udział
społeczeństwa w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach. Powołaliśmy więc społeczny komitet organizacyjny i opracowaliśmy deklaracje, z którymi odwiedzaliśmy wszystkich mieszkańców. Deklarowali oni wkład
finansowy lub obietnicę pomocy/pracy przy budowie
ośrodka kultury. To było od początku współdziałanie
mieszkańców. Wielu oferowało swój czas, narzędzia,
pojazdy, wspierało budowę na różne sposoby.
Nowiny: 6 lat od uzyskania dokumentów do powstania obiektu to naprawdę długi czas.
Alojzy Kuś: Najpierw należało się zająć sprawą
dokumentacji, pozwoleń. Wszystko to trwało. Poza
tym nie było łatwo zdobyć materiałów czy znaleźć
dobrych fachowców.
Nowiny: Budowa takiego ośrodka to ogromne
przedsięwzięcie i odpowiedzialność.
Alojzy Kuś: To prawda, należało wszystko przemyśleć i zorganizować. W tym czasie przebywałem już
na emeryturze i oddałem się tej sprawie całkowicie.
Przygotowałem listę, sprawdzaliśmy, czy mieszkańcy
wywiązali się ze swoich deklaracji, koordynowaliśmy
prace. Wiele osób przychodziło pomagać – nawet przy
tych najbardziej elementarnych pracach.
Nowiny: Można powiedzieć, że budowa jednoczyła mieszkańców.
Alojzy Kuś: Oczywiście. Każdy czuł, że buduje
także trochę dla siebie, dla lokalnej społeczności.
Potrzeba było takiego obiektu, w którym można by
urządzać większe uroczystości, znalazłoby się miejsce
dla biblioteki czy dla działających w Suszcu organizacji. Rozważano nawet powstanie w budynku sali
kinowej. W planach była też budowa przy GOK-u remizy strażackiej! Oczywiście czasy i realne możliwości
zweryfikowały wiele z tych planów.
Nowiny: Zatem istnienie GOK-u zawdzięczamy
dobrej organizacji i dobrej woli wielu osób.
Alojzy Kuś: Uważam, że podstawą sukcesu jest
życie tym, co się robi. Na etapie wykańczania ośrodka
bywałem tam nawet późnym wieczorem, żeby czuwać
nad pracami. To była nasza wspólna ważna sprawa.
W komitecie byli członkowie wszystkich organizacji
działających w Suszcu. I była między nami jedność.
Cieszę się, że dziś możemy obchodzić ten jubileusz.
Młodzież nie potrafi sobie pewnie nawet wyobrazić,
jak inne i trudne były czasy ćwierć wieku temu. Tym
bardziej ważne jest, że do dziś mieszkańcy Suszca,
gminy, a nawet województwa odwiedzają nasz GOK.
Nowiny: Dziękuję za rozmowę.
Alojzy Kuś: Dziękuję.

wójt Marian Pawlas, wicestarosta Grzegorz Nogły oraz
dyrektor Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek.
Przy okazji Gali wybrano 25 wydarzeń dobrze
podsumowujących 25 lat działalności GOK-u. Jako
godne utrwalenia i zapamiętania wymieniono: edukację kulturalną (czyli szeroką ofertę zajęć); Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”; spotkania piknikowe stanowiące
podsumowania rozmaitych projektów; ubiegłoroczny
remont sali widowiskowej; English Camp; nową stronę
www Ośrodka; „Biały Koncert”; Dni Suszca; działalność
Klubu Działań Pozytywnych; współorganizację festiwali: Bluestracje oraz Jazz i Literatura; konkurs „Moje
podróże małe i duże”; Turniej Zespołów Ludowych
Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli; Amatorski Zespół Teatralny przy Związku Górnośląskim koło Suszec;
Przegląd Kabaretów Amatorskich „W DECHE”; Koncert
„Muzyka w barwach jesieni”; udział w projektach, np.
„Zaproś nas do siebie” czy „Niepodległa”; bogatą ofertę
zajęć w czasie ferii i wakacji; działalność chórów i zespołów regionalnych; uczestnictwo w nagraniu płyty
„hurdu_hurdu”; imprezy: „Dzień dziecka dla dużych
i małych”, „Dzień Zbira”, „Dzień Młodych”; organizację
projektów: Kulturalne wydobycie, Dni Sąsiada, Geocaching; organizację Gali Wolontariatu, włączanie się
w projekty „Szlachetna Paczka” czy organizację sztabu
WOŚP; organizację Polisensorycznej Wystawy Malarstwa Polskich Mistrzów; rozliczne koncerty i przede
wszystkim – ciągłą obecność GOŚCI – ludzi, którzy
sprawiają, że GOK żyje.
Był też czas na podsumowania i podziękowania.
Wg statystyk, w latach 2005-2017 GOK odwiedziło
ponad 188 tys. osób. W ciągu 12 lat zorganizowano
2270 wydarzeń, a w latach 2010-2017 zrealizowano 20
projektów o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Organizatorzy Gali nie zapomnieli o wszystkich budowniczych
GOK-u. Wystawiono pamiątkową tablicę z nazwiskami
osób zaangażowanych w powstanie domu kultury
oraz podziękowano każdemu, kto przyczynił się do
jego wybudowania. Podczas prezentacji wymieniono
też wszystkich pracowników GOK-u od czasu jego
powstania.
Następnie zaproszono gości na poczęstunek.
Podczas przerwy uczestnicy Gali mieli okazję przejrzeć
kroniki dokumentujące kolejne lata działalności placówki, obejrzeć wystawę plakatu w galerii „OKO” oraz
kolaż stworzony ze zdjęć niemal wszystkich gwiazd,
które wystąpiły na suszeckiej scenie.
Po przerwie przyszedł czas na gratulacje, podziękowania i przemówienia. Na ręce pani dyrektor
powędrowały kwiaty, życzenia kolejnych lat owocnej
działalności, coraz lepszych pomysłów i ludzkiej życzliwości. Nasz Ośrodek Kultury jest doceniany – nie tylko
w gminie czy powiecie, ale i w całym województwie.
To wyjątkowa instytucja, która jednoczy mieszkańców,
promując kulturę na coraz wyższym poziomie. Udowodnili to liczni przemawiający, gratulujący Agacie
Lisowicz-Wali niezwykłego sukcesu tej instytucji.
Nie byłoby GOK-u bez ludzi w nim pracujących.
Dlatego ważnym elementem Gali było podziękowanie
dla całej „rodziny GOK-owskich” – osób tworzących to
miejsce. Po chóralnym „sto lat” i gromkich brawach, na
sali pojawił się urodzinowy tort. Pysznego poczęstunku nie zabrakło dla nikogo. To była piękna uroczystość.
Życzymy pracownikom GOK-u kolejnych lat
pełnych niezapomnianych wydarzeń i ciekawych
wyzwań.
Monika Panfil

GOK ma 25 lat
W tym roku GOK zakończył świętowanie jubileuszu 25 lat swojej działalności. Trwające rok obchody
uwieńczyła Gala, która odbyła się w sobotę 28 października. Był to wieczór pełen klasy i stylu. Organizatorzy zaprosili przybyłych w prawdziwą podróż przez
historię instytucji, a całość okrasiła muzyka w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective pod
batutą Mateusza Walacha.
Zacznijmy od historii…
Gminny Ośrodek Kultury został oddany do
użytku 30 listopad 1991 r. W otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Obiekt został poświęcony przez ks. proboszcza Franciszka Hornika. GOK zarejestrował swoją
działalność dnia 3 maja 1992 r. Poza kulturą prowadził
początkowo również działalność gospodarczą (sprzedaż artykułów różnych asortymentów) w miejscowej
kawiarni. Zaprzestanie działalności nastąpiło dopiero
po wydzierżawieniu tego lokalu.
Jak pisze w swojej książce „Suszec przez wieki”
Alojzy Kuś: „Okres pracy [Ośrodka] w swej historii jest
bogaty i różnorodny, początkowo skromniejszy, ale
ciągły.” Pierwszą kierowniczką GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej została Róża Czembor. Wówczas
miały miejsce pierwsze zajęcia świetlicowe, konkursy
plastyczne, wieczorki poetyckie, muzyczne czy literackie, a także festyny, koncerty oraz jasełka. W 1999 r.
odbyły się także pierwsze Dni Suszca. W 2000 r. na
dyrektorkę Ośrodka wybrano Małgorzatę Mazur, która
kontynuowała dzieło swojej poprzedniczki, poszerzając ofertę GOK-u. W tym czasie odbywały się rozmaite
koncerty dla młodzieży i dorosłych. Na stałe w ofertę
Gminnego Ośrodka Kultury wpisały się Dni Suszca,
Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im.
Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję” czy koncerty
„Muzyka w barwach jesieni”.
W 2008 r. rozdzielono działalność GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej, które od tego czasu funkcjonują jako dwie osobne instytucje.
Z kolei w 2009 r. stanowisko dyrektorki Ośrodka
objęła Agata Lisowicz-Wala (pełniąca tę funkcję do
dziś). Trzecia z kolei dyrektorka położyła duży nacisk na
dalszy rozwój placówki oraz na pozyskiwanie środków
umożliwiających organizację kolejnych ciekawych
przedsięwzięć. W tym czasie zrodziła się idea Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, wywodzącej się bezpośrednio
z odbywających się dotychczas jesienią Dni Suszca. Te
zaś przeniesiono na okres wiosenno-letni.
Pod auspicjami GOK-u działają chóry i zespoły
ludowe, skupiają się różne grupy, powstają inicjatywy.
Ośrodek zaangażował się np. w działalność wydawniczą, pomagając w nagraniu płyt Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Radostowianki”, „Mizerowiankom” czy chórowi „Pogodna Jesień”. Uczestniczył też
w wydaniu płyty kabaretu „Drzewo a gada” czy bardzo
ciekawym projekcie „hurdu_hurdu” Adama Olesia.
O początkach i budowie Ośrodka opowiada jeden
z jego budowniczych – Alojzy Kuś, który był sołtysem
Suszca w latach 80. ubiegłego wieku.
Nowiny: Pomysł budowy GOK-u kiełkował od
dłuższego czasu. Potrzeba było takiego miejsca
w Suszcu.
Alojzy Kuś: W latach 80. zrodził się pomysł budowy remizo-świetlicy strażackiej w Suszcu. Na przełomie
lat 1985/1986 planowaliśmy postawienie budynku
remizy w okolicach boiska. Jednak weszliśmy w kontakty z ówczesnym dyrektorem kopalni „Krupiński”

25 lat i nowe rozpoczęcie
Podczas Gali nie zabrakło podsumowań, podziękowań, wspomnień. Dzięki filmowi sprzed ćwierć
wieku mogliśmy zobaczyć, jak wyglądał kiedyś GOK.
Symbolicznie uczestniczyliśmy też w jego ponownym
otwarciu. Tym razem, po 25 latach, wstęgę przecięli:
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„Geszynk” zdobył serca publiczności

Teatr ludowy w Suszcu – trochę historii
Po I wojnie światowej życie kulturalne we wsi
zostało ożywione przez ks. Ryszarda Kulika, który założył chór śpiewaczy i sekcję teatralną. Takie organizacje
dawniej pełniły istotną funkcję. W historii Górnoślązaków wszelkie spotkania związków, teatrów czy chórów,
podobnie jak tradycyjne spotkania (np. przy skubaniu
pierza), miały wspierać kultywowanie polskiej tradycji
i zwiększać polską świadomość narodową. Ponowne,
trwające do teraz odrodzenie nastąpiło w 1999 roku,
kiedy to zawiązano Amatorski Zespół Teatralny przy
suszeckim kole Związku Górnośląskiego.
Grupa co roku przygotowuje różnego rodzaju
spektakle. Twórcą wielu z nich jest Bogusław Musiolik – członek Związku i mieszkaniec Suszca i Monika
Panfil, również suszczanka z urodzenia. Pozostałe to
m.in.: adaptacje dzieł Stanisława Ligonia, Alojzego
Lyski czy Michała Bałuckiego.
Członkowie grupy teatralnej to ludzie z różnych
grup wiekowych (choć w większości są to osoby
w średnim wieku i starsze), pochodzący z Suszca – to

jeden z powodów, dla których spektakle cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Co więcej, napisane przez suszczan sztuki nawiązują
do pewnych lokalnych wydarzeń czy osobistości, przez
co są bliskie odbiorcom. Są już mocno wpisane w kalendarz wydarzeń i mieszkańcy często dopytują się
o kolejne spektakle. Wśród publiczności zasiada nawet
800 osób i jest to zdecydowanie jedno z najliczniej
uczęszczanych przez suszczan wydarzeń kulturalnych.

i nie ukrywa, że przede wszystkim liczy się wygoda.
Jak to zazwyczaj bywa, okazuje się, że miłość wygrywa i potrafi naprawdę wiele wytrzymać i wybaczyć.
W spektaklu można też doszukać się delikatnych nawiązań do życia społeczności suszeckiej, jednak to jest
już tylko bonus dla wtajemniczonych.
Śmiało można stwierdzić, że gra aktorska, mimo
że amatorska, jest na bardzo dobrym poziomie. Większość ról doskonale pasuje do ich odtwórców – tak,
jakby były one specjalnie dla nich pisane. Wielkie brawa należą się zwłaszcza odtwórcom głównych ról – Romanowi Skowronkowi i Irenie Weidemann oraz Annie
Kine za dużą naturalność. Z drugiej strony wyróżnić
należy Joannę i Bogusława Musiolików, którzy z kolei
mieli bardzo odmienne od swoich charakterów role,
a mimo to poradzili sobie z nimi znakomicie. Chylę
czoła przed całą grupą teatralną za czas, jaki poświęcili
oni na przygotowanie spektaklu. Odbiór publiczności
oceniam jako bardzo pozytywny – w dobrym nastroju
wszyscy wracali do domu. Dobrze, że są jeszcze ludzie,
którym się chce dać coś od siebie innym. Muszę z radością stwierdzić, że suszecki teatr ma się bardzo dobrze!
Katarzyna Białecka

Geszynk – najnowszy spektakl
W tym roku udało mi się dotrzeć na prapremierę
spektaklu o wdzięcznym tytule: „Geszynk”. Przedstawiona historia małżeństwa – Romana i Ireny – to zabawna przygoda związana z tytułowym prezentem
podarowanym przez męża żonie z okazji 35 rocznicy
ślubu. Nie można go nazwać trafionym, bo kto chciałby za wszystkie oszczędności życia otrzymać zrujnowaną posiadłość agroturystyczną w Rakowie? Irena też
nie chciała. Prezent doprowadził ją do takiej złości, że,
wspierana przez dawną przyjaciółką Janinę, zaczęła
zastanawiać się nad rozwodem. Roman nie miał złych
intencji, chciał tylko nieba przychylić żonie i trudno
mu zrozumieć jej złość, zwłaszcza że pomysł wydaje
się być genialny, a posiadłość ma przynosić przysłowiowe „kokosy”. Kiedy Roman – inwestor – udaje się
na miejsce z grupą przyjaciół, okazuje się, że domek
w Rakowie jest ruiną. Wszystko kończy się szczęśliwie – Irena koniec końców wybacza Romkowi, domek
udaje się szybko sprzedać i zakupić żonie wymarzoną
wycieczkę na Teneryfę.
Autorką tekstu najnowszej sztuki tej grupy teatralnej jest Monika Panfil. Chociaż młoda stażem mężatka,
bardzo dobrze oddała małżeńskie perypetie po wielu
latach pożycia. Tradycyjny związek małżeński Romana
i Ireny oparty na miłości został kontrastowo przedstawiony z nowoczesnym związkiem partnerskim Janiny,
która zdecydowanie zdominowała swojego partnera

źródło: GOK Suszec

Zawsze z dużym szacunkiem patrzę na ludzi, którym chce się robić coś dla innych i uważam, że warto
o nich mówić. Członkowie Związku Górnośląskiego k.
Suszec, którzy są jednocześnie aktorami Amatorskiego
Zespołu Teatralnego działającego przy kole, należą do
tej grupy i z powodzeniem mogą służyć za przykład
społecznego zaangażowania.
Z pewnością można nazwać tradycją coroczne
premiery spektakli członków Związku Górnośląskiego
k. Suszec, które mają miejsce w okolicach 11 listopada.
Spektakle wystawiane od 18 lat przyciągają tłumy
widzów – nie tylko mieszkańców gminy, ale i sąsiednich miejscowości. W tym roku w dniu premiery – właśnie 11 listopada – aktorzy występowali dwukrotnie
przed pełną salą, a i tak znalazły się osoby, które nie
mogły wejść z powodu braku biletów.

Amatorski Zespół Teatralny w spektaklu „Geszynk”

„Kopidoł” – między życiem i śmiercią
my w losach rodziny, żegnającej się z umierającym
dziadkiem.
Po drugie – postacie. Dobrze skonstruowane, zanurzone w śląskiej tradycji i się z niej wywodzące, posiadające swój charakter, mniejsze i większe przywary
i słabostki, ale przede wszystkim bardzo autentyczne.
Tacy są bohaterowie spektaklu „Kopidoł”. Każdy z nich
na swój sposób żegna się z umierającym, każdy ma mu
coś do zaoferowania lub…do zabrania, każdego coś
z nim łączy. Postacie, czasami bardzo poważne, czasem
potraktowane z humorem, są mocną stroną spektaklu.

źródło: GOK Suszec

W ramach Suszeckiej Jesieni Kulturalnej w tym
roku poszerzono ofertę spektakli teatralnych. Oprócz
tradycyjnego występu grupy działającej przy Związku Górnośląskim koło Suszec, w GOK-u pod koniec
października zaprezentował się Amatorski Teatr
„Naumiony”, działający przy ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Funkcjonuje on od
2004 roku. Głównym założeniem grupy jest promocja
śląskiej gwary, historii i zwyczajów naszego regionu
poprzez pokazywanie w spektaklach teatralnych losów wielu pokoleń mieszkańców Śląska. Teatr tworzą
osoby w różnym wieku, wystawiające sztuki zawsze
w gwarze śląskiej.
W Suszcu ornontowiccy artyści zjawili się ze spektaklem „Kopidoł”. Jak możemy przeczytać w zapowiedziach, „[…] jest to historia kopidoła (grabarza) i jego
rodziny osadzona w latach 50. XX wieku na terenie
malutkiej wioski na Górnym Śląsku – w Ornontowicach. „Kopidoł” to tragikomiczna opowieść o losach
wielopokoleniowej rodziny, w której codzienność
zakłóca śmierć seniora rodu. W przedstawieniu wykorzystano obrzędy pogrzebowe, które jeszcze do
niedawna kultywowano na Śląsku, a także stare pieśni
pogrzebowe śpiewane w domach. Całość zagrana
w gwarze śląskiej. Pomimo bardzo poważnej tematyki
spektakl utrzymany jest w konwencji tragikomedii,
gdzie dość zabawne perypetie rodzinne przeplatają
się ze śląską obrzędowością.” Tyle wstępu. Co jednak
można uznać za wyjątkowe i urzekające w spektaklu
przygotowanym przez Teatr „Naumiony”?
Po pierwsze – przestrzeń. Artyści porzucają scenę,
aby stanąć pomiędzy widzami. W zasadzie widzowie
otaczają aktorów z każdej strony, stanowiąc równocześnie tło i uzupełnienie tego niecodziennego spektaklu.
Zasiadając na widowni, tak naprawdę uczestniczy-

Amatorski Teatr „Naumiony”

Po trzecie – kopidoł. Na początku wydawać by się
mogło, że ta mroczna postać, czyniąca retrospekcje,
wspominająca w swych opowieściach tych, których
pochowała, pojawia się tylko po to, by nawiązać do
tematu śmierci, by go przywołać i nie dać o nim zapomnieć widzom. Jednak z czasem okazuje się, że
główny bohater – leciwy dziadek, którego żegna cała
rodzina (a który w przedstawieniu jest symbolizowany

przez melonik położony na poduszce) – to właśnie tytułowy kopidoł. Genialnie ucharakteryzowany, pojawia
się więc niczym duch z zaświatów, by w ostatniej scenie – podczas stypy – przebywać wśród żegnającej go
rodziny. W tym wypadku zastosowano ciekawy zabieg,
bowiem wyciągnięty z trumny kopidoł to lalka (ubrana
identycznie jak grający go aktor). To połączenie teatru
lalek z bardzo dobrą grą aktorską dało doskonały efekt.
Po czwarte – obrzędy. Uwypuklone śląskie obrzędy, pieśni, zabobony i tradycje – sprawiają, że oglądamy ten spektakl z zaciekawieniem i nieskrywaną
fascynacją. Ilu z nas miało na co dzień okazję z bliska
przyjrzeć się tradycjom pogrzebowym? „Kopidoł” ocala
od zapomnienia to, co jeszcze do niedawna było na
Śląsku tradycją, a dziś jest coraz bardziej zapominane.
Po piąte – scenografia. Oszczędna, przemyślana,
dopracowana – tak można określić scenografię spektaklu. Stroje bohaterów – często tradycyjne, przywodzące na myśl minione lata, doskonale oddają klimat
przedstawienia. Na szczególną uwagę zasługują jednak rekwizyty, a w zasadzie jeden, który pełnił potrójną
rolę. Bardzo pomysłowy mebel, który po drobnych
przeróbkach posłużył zarówno za łóżko umierającego dziadka, trumnę, jak i za stół, przy którym goście
zasiedli podczas stypy, w symboliczny sposób spajał
cały spektakl. Brawo dla scenografa!
„Kopidoł” to coś więcej niż opowiedziana historia.
Za tym spektaklem stoją lata tradycji, śląskich obrzędów, ciężkiej pracy i doskonały zmysł obserwatorski.
To dzięki tym składnikom udało się stworzyć bardzo
interesujące widowisko – doskonale zagrane, poruszające niełatwe tematy, skłaniające do refleksji. „Kopidoł” to dobra sztuka, na którą z pewnością warto
się wybrać.
Monika Panfil

Foto: Adam Kajda, Michał Buksa, www.galeria-artystyczna.com

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

29 stycznia - 9 luty 2018

Poniedziałek 29.01
Wybuchowe Laboratorium

Poniedziałek 5.02
Warsztaty cyrkowe dla dzieci

Wtorek 30.01
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
i „Wrotki” w Radlinie

Wtorek 6.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz przejazd do „FlyParku” w Radlinie

Środa 31.01
Bal przebierańców dla dzieci w Mizerowie
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

Środa 7.02
Majster Kuchni

Czwartek 1.02

Czwartek 8.02
Noc Detektywistyczna w GOKu

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy, jazda na wrotkach, ciepły posiłek
dla dzieci od 5 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)
godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Remizo-Świetlica w Mizerowie
WSTĘP WOLNY

Warsztaty taneczne z Karoliną Głowińską
Warsztaty odbędą się w 2 grupach:
I gr.: 10:00 – 11:30 (dzieci w wieku 5-9 lat)
II gr.: 11:45 – 13:15 (dzieci w wieku 10-14 lat)
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Piątek 2.02
Kulig po lasach kobiórskich
zakończony wspólnym ogniskiem

dla dzieci w wieku szkolnym
(w przypadku złych warunków pogodowych
odbędzie się alternatywna wycieczka)
koszt: 30 zł/os.

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy, świat trampolin,
ciepły posiłek
dla dzieci od 7 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 30 zł/os.

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

Piątek 9.02
Bal przebierańców dla dzieci
w Suszcu z Fabryką Dobrych
Pomysłów Pozytywka

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)
godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Zapisy na ferie od 11 grudnia 2017 r. Na wszystkie atrakcje podczas ferii obowiązują zapisy w sekretariacie GOK Suszec.
Szczegółowy harmonogram ferii zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.kulturasuszec.pl
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

XV POWIATOWY
PRZEGLĄD
JASEŁEK
16.12.2017
godz. 10:00 - 17:00
parking przed GOK w Suszcu/sala widowiskowa
Zgłoś swoje stoisko w biurze GOK do 8.12.2017
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 19:30
lub telefonicznie: 32 212 44 91

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

ELIMINACJE:
16.01 PRZEDSZKOLA
17.01 SZKOŁY PODSTAWOWE
18.01 ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ
21 STYCZNIA 2018
O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK
W SUSZCU PODCZAS
KONCERTU LAUREATÓW

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

Konkurs poetycki

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

Gminny Oœrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

Zgłoszenie odbywa się poprzez osobiste lub listowne złożenie koperty
z własnymi utworami poetyckimi, kartą zgłoszeniową oraz adresem zwrotnym,
do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

14 grudnia 2017, godz 17:30 i 20:30, cena 60 z³
Bilety od 9 października w biurze Gok w Suszcu oraz na portalu biletynakabarety.pl
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

KONCERTY
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz „ENIGMA”

„Spotkanie Kolędowe w Mizerowie”
6 styczna 2018, godz. 16:00
Wystąpią:
Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”

12.12.2017 r., godz. 18:30
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Gość specjalny:
Zespół Śpiewaczy „Talizman”
Remizo-Świetlica w Mizerowie
wstęp wolny

Koncert świąteczno-noworoczny
14 styczna 2018, godz. 18:00
Wystąpią:
BIG BAND Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
wstęp wolny
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
14.01.2018 r.

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

SPEKTAKL DLA DZIECI
„O ZWIERZAKACH”
Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz „ENIGMA”
działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
godz. 14:30

POKAZY TANECZNE
& WYSTĘPY SOLISTÓW
grupy baletowe,
Szkoła Tańca Movimento, solistki i soliści:
Daria Jaciubek, Aleksandra Stefaniak,
Szymon Nazarczuk, Kacper Siegel, Marek Skatuła
godz. 15:00

KONCERT
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY
BIG BAND Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Żorach
godz. 18:00

WSTĘP WOLNY
Podczas 26. Finału WOŚP na terenie gminy Suszec prowadzona będzie całodzienne kwesta.
Podczas wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu prowadzone będą licytacje gadżetów.
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

Sprzedaz choinek
OGRODY MAREK WRÓBEL
Rudziczka ul. Woszczycka 2
tel: 794 998 205
www.ogrod.dk-partner.pl
dk.partner.ogrody@interia.pl

- cięte
i doniczkowe
- jodły i świerki
- różne rozmiary
- na miescu pakujemy
- dowóz do 10km
gra�s!

PPRZYNIEŚ ZAPACH ŚWIĄT DO SWOJEGO dOMU!

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom
pokoju Chrystusowego, zdrowia
i błogosławieństwa Bożego.
Niech nadchodzący nowy rok przyniesie
jak najwięcej łask bożych, wszelką pomyślność
oraz spełnienie w życiu osobistym i zawodowym.
Życzą: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Urbanek
Rada Gminy Suszec
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Lisowicz-Wala
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Rewizyta w Nortorf

źródło: Archuiwum własne

W dniach od 4 do 10 listopada 2017 r. w ramach
rozpoczętej w Suszcu wymiany polsko-niemieckiej,
gościliśmy u poznanych wcześniej uczniów szkoły
w Nortorf. W sobotę o godz.7:00 rano, po 12-godzinnej podróży nasza grupa 17 uczniów oddziałów
gimnazjalnych wraz z dwiema opiekunkami oraz organizatorkami projektu – p. Alicją Pastuszką-Koczar
i p. Aleksandrą Kuzią-Gottwald przyjechała na miejsce.
Niemieccy uczniowie czekali już w szkole, gdzie nas
powitali, wręczyli upominki oraz poczęstowali śniadaniem. Potem wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych, rysowaliśmy sobie wzajemnie
między polsko-niemieckimi parami portrety, rozmawialiśmy o naszych oczekiwaniach względem wymiany.
Nadszedł czas na zakwaterowanie u rodzin, którego
wszyscy z niecierpliwością wyczekiwaliśmy. Bez wątpienia każdy uczestnik wymiany został ugoszczony jak
członek rodziny. Wykorzystując czas wolny, część z nas
została zabrana na coroczny jarmark mający miejsce na
rynku, gdzie mieliśmy okazję bawić się na karuzelach
czy kosztować słodkich przysmaków. Tego dnia czekał
nas jeszcze wyjazd do Kilonii – miasta portowego, na
seans w Mediendom, gdzie dzięki niezwykłej muzyce
oraz projekcji wyświetlanej na suficie będącym kopułą,
przenieśliśmy się w inny wymiar.
Niedzielnego poranka wszyscy uczestniczyliśmy
wspólnie we Mszy Świętej, na którą zostaliśmy zaproszeni. Następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie podczas
warsztatów kulinarnych przyrządzaliśmy potrawy według przepisów kuchni niemieckiej, w czasie gdy druga
grupa tworzyła dwujęzyczną książkę kucharską w sali
informatycznej. Dzień zakończyliśmy obiadokolacją
składającą się z przygotowanych wcześniej potraw.
Poniedziałek przeznaczony był na wyjazd nad
morze. Rankiem wyjechaliśmy do Wattforum Tonning, czyli centrum informacji o Parku Narodowym
Szlezwig-Holsztein – Morza Wattowego, gdzie, oprowadzani przez przewodnika, poznaliśmy wiele gatunków zwierząt żyjących na terenach parku. Resztę dnia
spędziliśmy nad brzegiem morza w Sankt Peter Ording.

Przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie wszystkim
upłynął miło czas na piciu ciepłych napojów, robieniu
zdjęć oraz spacerowaniu po plaży.
Następnego dnia zwiedzaliśmy szkołę oraz uczestniczyliśmy w lekcjach z naszymi niemieckimi partnerami. W szkole w Nortorf jest bardzo przytulnie i miło,
panuje tam też rodzinna atmosfera. W szkole zjedliśmy
wspólny obiad, po czym udaliśmy się na grę terenową
po mieście, podczas której, dzięki współpracy, rozwiązywaliśmy zadania w mieszanych grupach polsko-niemieckich. Po wypełnieniu poleceń wszyscy zostaliśmy
zaproszeni do lodziarni. Wieczór minął nam na świetnej
zabawie w kręgielni „SAM” w Bordesholmie.

Młodzież biorąca udział w wymianie polsko-niemieckiej

Kolejny dzień spędziliśmy w Hamburgu – niemieckiej bramie do świata. Jest to drugie co do wielkości
miasto Niemiec, więc zwiedziliśmy je poruszając się
autobusem. Zapewnione zostały nam dwie kluczowe
atrakcje. Pierwszą z nich był „dialog w ciszy”. Była to dla
nas niezwykła okazja, by poznać kulturę językową osób
głuchych oraz fascynujące nowe sposoby porozumiewania się. Ta podróż przez ciszę była niepowtarzalnym
doświadczeniem, dzięki któremu lepiej zrozumieliśmy
i bardziej otworzyliśmy się na świat osób głuchych.
Drugim punktem programu było muzeum czekolady
Chocoversum, gdzie mogliśmy przyjrzeć się procesowi
powstawania czekolady. Zaczęliśmy kosztując gorzkie
ziarna kakaowca, a skończyliśmy na wspaniałych słodkościach oraz stworzeniu własnej tabliczki z ulubionymi
składnikami.

Po zakończeniu zwiedzania i spacerze po mieście
mieliśmy czas wolny, który większość z nas przeznaczyła na zakupy.
W czwartek czekał nas wyjazd do Flensburga,
miasta portowego w północnej części Niemiec, gdzie
spędziliśmy kilka godzin na odkrywczej zabawie
w centrum nauki Phanomenta. Eksperymentowaliśmy z działaniami praw fizyki, doświadczaliśmy iluzji
optycznych – spotkaliśmy się z nauką w przyjemnej
formie. Następnie współpracowaliśmy w mieszanych
grupach podczas gry terenowej w tym urokliwym
miasteczku, a także wykorzystaliśmy czas wolny na
spacerowanie po deptaku.
Po południu wróciliśmy do domów, jednak nie był
to koniec atrakcji przewidzianych na ten dzień, ponieważ czekała nas jeszcze impreza pożegnalna w miejscowości Ellendorf. Wraz z rodzicami oraz opiekunami
oglądaliśmy prezentacje oraz filmy podsumowujące
wymianę, zjedliśmy przepyszną kolację oraz do późnego wieczora bawiliśmy się przy naszych ulubionych
piosenkach.
Ostatniego dnia zostaliśmy zaproszeni do ratusza,
gdzie spotkaliśmy się z m.in. z wiceburmistrzem miasta
Nortorf. Wspólnie omawialiśmy naszą wymianę w miłej
atmosferze oraz dostaliśmy upominki. Później w szkole
mieliśmy okazję ostatni raz wszyscy razem zintegrować się przez rozmowę i zabawę. Kilka godzin czasu
wolnego u rodzin przeznaczyliśmy na przygotowanie
się do podróży oraz pożegnanie się z domownikami.
O godzinie 19 wszyscy byliśmy już na parkingu przed
autokarem. Pożegnaliśmy się z rodzinami, do których
zdążyliśmy się przywiązać oraz z uczestnikami wymiany. Nawiązaliśmy przyjaźnie, zdobyliśmy wspólnie nowe doświadczenia, poznaliśmy kulturę naszych
sąsiadów.
Rozstanie nie było łatwe, nie obyło się bez łez.
Dzięki temu projektowi otworzyliśmy się i staliśmy
się bardziej tolerancyjni, obaliliśmy wszelkie stereotypy, nauczyliśmy się współpracy i pokonaliśmy bariery
językowe, przeżyliśmy niezapomniane chwile tworząc
wspomnienia na całe życie. Ta niepowtarzalna przygoda wiele wniosła w nasze życie. Każdy młody człowiek
powinien czegoś podobnego doświadczyć.
Nicola Wadelska – uczestniczka wymiany,
uczennica klasy III a oddziałów gimnazjalnych

Mozart kontra Sinatra
12 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. Na scenie suszeckiego Ośrodka podczas wspólnego koncertu wystąpili
młodzi mieszkańcy naszej gminy oraz członkowie
zespołów regionalnych – „Radostowianki”, „Mizerowianki” i chóru „Pogodna Jesień”. Przez prawie miesiąc
młodzież oraz seniorzy z gminy Suszec uczestniczyli
w warsztatach muzycznych przygotowujących do
wspólnego koncertu z profesjonalnymi muzykami.
Efekt tych prac można było zobaczyć w niedzielne
listopadowe popołudnie. Całe przedsięwzięcie koordynował Mirosław Witkowski z zespołem.
- To dla mnie wyjątkowy projekt, moje „dziecko”.
W Suszcu ponad 40 osób zdecydowało się na udział

w tym przedsięwzięciu, co dało mi ogromną radość, ale
stanowiło też duże wyzwanie. Dzisiejszy koncert to taki
„tygiel” emocji, różne style muzyki rozrywkowej, które
mają dać radość – zarówno występującym, jak i publiczności – mówił Mirosław Witkowski.
W czasie koncertu przeplatały się utwory wykonywane przez całą grupę z tymi wykonywanymi solo
przez poszczególnych artystów – także młodzież z naszej gminy. Jak przyznawały dziewczęta biorące udział
w warsztatach, praca z Mirosławem Witkowskim dała
im pewność siebie i pozwoliła lepiej odnaleźć się na
scenie. Wśród utworów wykonywanych przez naszych
artystów znalazły się te klasyczne, jak „Amazing grace”
czy „Barka” oraz te z kanonu muzyki rozrywkowej – np.

„Dream A Little Dream Of Me”. Publiczność doskonale
się bawiła, oglądając swoich bliskich w ciekawym, zupełnie odmiennym repertuarze – np. „Radostowianki”
śpiewające „No woman no cry” – znany utwór Boba
Marleya. Dla wszystkich – zarówno występujących
na scenie, jak i dla publiczności, był to ciekawy, pełen
muzyki i radości wieczór. Gromkie brawa, jakimi nagrodzono wszystkich artystów dowiodły zaś, że publiczności także przypadły do gustu ten nietypowy koncert, łączący pokolenia. Koncert Mozart kontra Sinatra
stanowił finał projektu „Poszukiwacze Artystycznych
Pereł” organizowanego przez Stowarzyszenie Muzyka
Świata AKORD z Nowego Sącza oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Suszcu.
Monika Panfil

Uwaga na oszustów wyłudzających dane logowania
Oszuści szukają cały czas nowych pomysłów lub
modyfikują dotychczas wykorzystywane, aby skutecznie wyłudzać pieniądze.
- W ostatnim czasie w województwie śląskim pojawiła się nowa metoda dokonywania oszustw, dzięki
której sprawca przejmuje dostęp do konta bankowego.
Oszust dzwoni do osób i przedstawia się jako konsultant
banku, a następnie prosi o podanie loginu i hasła do
bankowości internetowej – ostrzegają policjanci.
Oszuści działają podstępnie. Dzwonią do osób
i przedstawiają się jako pracownicy banku, informując o niepokojących transferach pieniężnych z konta

ofiary, po czym proponują zablokowanie tychże przelewów. W tym celu rozmówca proszony jest o podanie
loginu, hasła do konta oraz kodu autoryzacyjnego
sms. Chwilę po przejęciu konta, oszuści przelewają
środki na inne konta bankowe, skąd są pobierane
w formie gotówki.
- Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom!
Nie reagujmy pochopnie. Należy sprawdzić, czy jest to
prawdziwy konsultant, np. poprzez skontaktowanie
się z bankiem – zaleca policja i przypomina, że banki nie wymagają podawania loginu i pełnego hasła
do bankowości. Dotyczy to również kodu sms. Nie

proszą o zmianę ani nie wysyłają nowych danych logowania. Nie wysyłają maili z prośbą o zalogowanie
lub podanie danych prywatnych np. nr telefonu do
autoryzacji transakcji.
- Pod żadnym pozorem nikomu nie przekazujmy
haseł dostępowych do naszych rachunków bankowych,
gdyż może skutkować to pozbawieniem nas całych
oszczędności. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że
alarm może okazać się fałszywy – zachęcają policjanci.
KPP Pszczyna
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Czym smakuje jesień?
Oprócz tego pojawiły się: papryka marynowana, sałatka dyniowo-ananasowa, buraczki w zalewie, sałatka z warzywami, sałatka dyniowo-pomarańczowa
i sałatka paprykowa. Gospodynie częstowały także
wybornymi nalewkami własnej roboty: miętową,
śliwkową, truskawkową, bzówką (wykonaną z kwiatów czarnego bzu), tutti frutti (wieloowocową), malinówką i pigwówką. Stół, na którym wyeksponowano

źródło: Monika Panfil

Na to pytanie próbowały odpowiedzieć panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce, które pod
koniec października spotkały się w tamtejszej remizo-świetlicy. W środę 25 października członkinie KGW
zebrały się na wspólnym świętowaniu. Jak przekonywała przewodnicząca rudzickiego Koła, Małgorzata
Przontka, była to przede wszystkim okazja do spędzenia wspólnie czasu i rozmów, ale także cieszenia
się darami jesieni. Przygotowano bowiem stół, który
zachęcał obfitością przepysznych potraw.
Czym zatem smakowała jesień dla pań z KGW?
Na stole królowały: babka drożdżowo-dyniowa, ciasto szpinakowe, ciasto śliwkowe, ciasto jabłkowo-śmietankowe, smalec domowy, rolada mięsno-grzybowa, pasta z buraków i swojski chleb. Wielbicielki
kompotów mogły spróbować tych przygotowanych
ze śliwek, truskawek, brzoskwiń, czereśni czy agrestu. Na jesiennym stole nie mogło też zabraknąć
dżemów: truskawkowego, wiśniowego i dyniowo-pomarańczowego. Można było także spróbować
ogórków przyrządzonych na kilka sposobów: kiszonych, w zalewie, po amerykański czy konserwowych.

Panie z KGW przygotowały wiele przepysznych potraw

smakołyki oraz ten, przy którym zasiadły członkinie
KGW, ustrojono darami jesieni – kolorowymi liśćmi,
jesiennymi kwiatami, kasztanami, żołędziami i owocami. Stały się one doskonałą wizytówką tej barwnej
pory roku – z jej obfitością i bogactwem smaku.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy wspólnym stole poczęstowano ciepłym posiłkiem, który
rozpoczął się od kremowej zupy z dyni. Następnie
na stole pojawiły się placki ziemniaczane z gulaszem,
a na deser zaserwowano sałatkę owocową. Obecne
na spotkaniu panie mogły także skosztować wszystkich smakołyków zebranych na jesiennym stole –
oczywiście przygotowanych po mistrzowsku przez
członkinie rudzickiego KGW. To było bardzo owocne
i pełne smaków popołudnie. Ta nowa inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem i z pewnością ma
szansę stać się tradycją w Rudziczce. Chyba żadna
z obecnych na spotkaniu pań nie mogła narzekać –
ani na brak towarzystwa, ani na wyborne jedzenie.
Gratulacje dla członkiń Koła. Oby jak najwięcej takich
pomysłów i spotkań przyszłości.
Monika Panfil

Mieszkaniec Radostowic najlepszy w Olimpiadzie Lotniczej
się pochodzący z Radostowic Lucjan Wantuła, II miejsce zajął Krzysztof Melski z Poznania, a III miejsce
– Paweł Okonowicz ze Szczecina.

źródło: www.interwizja.edu.pl

24 października 2017 okazał się szczęśliwym
dniem dla pięciu finalistów II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, statuetki i puchary
oraz bardzo wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Polską Grupę Zbrojeniową.
PGZ ufundowała pięć dronów, które zostały
wręczone dla najlepszej piątki finalistów. Szczególny powód do radości miał zdobywca I miejsca
– Lucjan Wantuła, gdyż jego dron okazał się w pełni
profesjonalnym statkiem powietrznym ze świetnym
wyposażeniem. Pierwsza trójka finalistów została
także zaproszona na spotkanie z Ministrem Pawłem
Solochem Szefem BBN.
Pierwszy etap olimpiady został rozegrany przez
Internet. Do II etapu zakwalifikowało się 36 uczestników, a do rozgrywki finałowej przystąpiło 17 zawodników i zawodniczek. Ostatecznie najlepszy okazał

Pan Lucjan Wantuła (w skórzanej kurtce) z nagrodą

W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg.
w st. spocz. Ryszard Dębski ITWL – przewodniczący
jury, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator PLP, przewodniczący Rady Głównej Olimpiady,
red. nacz. Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak, płk
dypl. Pilot Jan Smolarek, mjr mgr Wojciech Stachowicz – autor pytań.
Organizatorami Olimpiady byli: portal internetowy www.interwizja.edu.pl, Polskie Lobby
Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii, Naczelna Organizacja
Techniczna, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP.
Patronatem honorowym Olimpiadę objął
Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Oprac. Monika Panfil

XIV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej
jemy za wszystkie cenne rady, uwagi wskazówki. A przede
wszystkim za 37 lat pracy i kierownictwo artystyczne
sprawowane nad Regionalnym Zespołem Śpiewaczym
„Radostowinaki”. Za wszystkie wspólne chwile, wyświadczone dobro, uśmiech. Oraz za to, że zawsze mogliśmy
na Panią liczyć, a Pani wiedza i kompetencje posłużyły
wielu osobom. Życzymy wielu pięknych chwil, uśmiechu
i życzliwości na co dzień – mówiła Agata Lisowicz-Wala.
Do podziękowań dołączył się także Alojzy Lysko,
który wręczył pani Jadwidze książkę poetycką swojego
autorstwa
- Wraz z wieloma ludźmi dobrej woli odtworzyliśmy
tę autentyczną śląskość np. w konkursie „Śląskie śpiewanie”. Cieszę się, odchodząc na emeryturę, że ta idea bę-

źródło: www.galeria-artystyczna.com

Już po raz czternasty w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu zebrały się zespoły ludowe z całego powiatu,
aby wziąć udział w Turnieju im. Mariana Cieśli. Jest to
zawsze doskonała okazja do kultywowania tradycji i zachowywania pamięci o tradycyjnych śląskich pieśniach.
W tym roku na scenie zaprezentowało się 13 zespołów: Zespół Śpiewaczy „Folkowianie” z Pszczyny,
Zespół Folklorystyczny „Jarząbkowianki” z Jarząbkowic, Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki” z Pielgrzymowic, Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie” z Bojszów,
Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry, Zespół Śpiewaczy
„Studzieńczanie” ze Studzioki, Zespół Śpiewaczy „Kobiórzanie” z Kobióra, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”
z Mizerowa, Chór„Pogodna Jesień” z Suszca, Regionalny
Zespół Śpiewaczy„Radostowianki” z Radostowic, Zespół
Śpiewaczy„Dolanie z Łąki”, Zespół Śpiewaczy„Talizman”
z Pawłowic, Zespół Śpiewaczy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic.
Turniej był dobrą okazją nie tylko do spotkania, ale
także do pewnych podsumowań. Podziękowania pani
Jadwidze Masny za 37 lat pracy z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym „Radostowianki” złożyła dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury.
- Pragnę w imieniu swoim, wszystkich pracowników
GOK-u, ale także całej społeczności naszej gminy złożyć
podziękowania za wszystkie lata naszej współpracy. Za
to, że swoją postawą – pełną pasji – pokazała nam Pani
drogę do sukcesu, efekty konsekwentnych działań i wielką miłość do pszczyńskiej ziemi, do stroju ludowego, do
języka, a nade wszystko miłość do muzyki i pieśni. Dzięku-

Wręczenie nagród w finale XIV Turnieju Zespołów Ludowych

dzie trwała. Dzięki wam, którzy spotykacie się co roku
na przykład na Turnieju Zespołów Ludowych i śpiewacie
przepiękne pieśni śląskie – te prawdziwe – i kultywujecie
śląski strój, ta kultura przetrwa – mówiła pani Jadwiga
Masny.
Podczas Turnieju jak zwykle jury miało przed sobą
nie lada wyzwanie. Komisja w składzie prof. dr hab. Krystyna Turek, dr hab. Joanna Glenc, Alojzy Lysko musiała
wybrać ten zespół, który najlepiej zaprezentował się
w tym roku. Grand Prix oraz nagrodę w wysokości 1100
zł zdobył Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”, I miejsce
i nagrodę 900 zł otrzymał Zespół Pieśni „Kobiórzanie”,
II miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, który
otrzymał też nagrodę w wysokości 700 zł, III miejsce
i nagroda w kwocie 500 zł powędrowały do Zespołu
Śpiewaczego „Talizman". Wyróżniono także Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”.
Jury zwracało uwagę, że wszyscy uczestnicy Turnieju byli bardzo dobrze przygotowani. Prof. Krystyna
Turek podkreślała niezwykłą muzykalność artystów
oraz kunszt wykonania utworów.
Członkowie komisji przekonywali, że z roku na
rok coraz trudniej oceniać artystów ze względu na
wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom wszystkich
uczestników. Alojzy Lysko życzył zaś, aby „ten piękny
suszecki fenomen trwał jak najdłużej”. Nagrody oraz
kwiaty wręczali uczestnikom m.in.: wójt Marian Pawlas
oraz starosta pszczyński Paweł Sadza.
Monika Panfil
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Ucz się, baw, odkrywaj
my wykorzystać – tłumaczy Piotr Knapek, nauczyciel
w kryrskiej szkole i opiekun KMO „ale Eksperyment”.
– Zarówno w Klubie Młodych Odkrywców, jak i w tej
wystawie chodzi o to, aby młodzież sama odkrywała
i badała rzeczywistość wokół siebie. Takie wydarzenia
zachęcają młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy
i eksperymentów. A to bardzo cenne.
Na zwiedzanie wystawy przyjechali uczniowie
niemal z całej gminy. Głównie korzystała z niej młodzież – uczniowie gimnazjum i starszych klas szkoły
podstawowej. Do zwiedzania zaproszono jednak
również starszych i młodszych – w godzinach popołudniowych w kryrskiej szkole pojawili się dorośli
(głównie rodzice z dziećmi), którzy swobodnie mogli
korzystać ze wszystkich stanowisk i odkrywać, jak
fascynująca jest nauka.
- Ta wystawa to próba pokazania młodzieży,
że nauka to nie tylko książki – mówiła Kasia, jedna
z animatorek. – Wiele z prezentowanych tutaj zjawisk
znajduje się w podręcznikach szkolnych. Podczas wystawy odwiedzający mogą skonfrontować swoją wiedzę
z rzeczywistością i przekonać się, jak rozległe są ich
horyzonty. Wystawa ma też na celu rozbudzanie ciekawości świata, zafascynowanie młodych ludzi nauką
i jej możliwościami.
Opuszczając wystawę, odwiedzający otrzymywali także „Poradnik młodego naukowca” pełen doświadczeń, które z łatwością można przeprowadzić
w domu.
- Bardzo podobały nam się eksperymenty i cała wystawa. Na co dzień jesteśmy członkami Klubu Młodych
Odkrywców i cieszymy się, że możemy w ten sposób
poszerzać swoją wiedzę – dodawali uczniowie z Kryr.

Wystawie towarzyszyła prezentacja dokonań
Klubu Młodych Odkrywców „ale Eksperyment”,
działającego w kryrskim gimnazjum już od jakiegoś
czasu. Uczniowie długo pracowali nad wspólnym
projektem, którym był poduszkowiec. Dzięki własnej pomysłowości zbudowali działający egzemplarz,
a wszyscy chętni mogli sprawdzić, jak to jest unosić
się kilka centymetrów nad ziemią. Udana prezentacja
przyniosła wiele radości – zarówno zasiadającym na
poduszkowcu, jak i jego dumnym konstruktorom.
Takie inicjatywy cieszą. Gratulacje dla młodych
odkrywców z Kryr. Życzymy niesłabnącego entuzjazmu i zapału w przeprowadzeniu kolejnych eksperymentów.
Projekt Naukobus realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik.
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach
9 i 10 listopada gościł Naukobus – czyli mobilne centrum badawcze z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stacje badawcze rozstawiono na sali gimnastycznej, a uczniowie w towarzystwie animatorów
mogli korzystać z nich przez niemal cały czwartek
oraz piątek. Dodatkowo przez 2 godziny wystawa
była dostępna także dla mieszkańców gminy.
Z wystawy „Umysł Przyłapany” mogło korzystać
jednorazowo około 60 – 70 osób. Była to doskonała
okazja, żeby sprawdzić, jak wiele wiemy (albo nie
wiemy) i jak skomplikowany jest nasz mózg. Piętnaście stanowisk z przeróżnymi eksperymentami cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży
i mieszkańców gminy. Podczas wystawy można było
się przekonać, że dźwięk można usłyszeć przystawiając do urządzenia np. łokieć. Z kolei przejażdżka
na hulajnodze z kołami skręcającymi w inną stronę
niż kierownica sprawiła niektórym wiele trudności.
Bardzo ciekawe było poszukiwanie obrazu w cylindrycznym zwierciadle, próby odczytania słów za
pomocą alfabetu Braille’a, zabawa w ciepło-zimno,
próby szybkiego zapamiętywania, czy „parzydełko”.
Odwiedzający wystawę mogli także poćwiczyć swój
refleks, sprawdzić, na ile można ufać własnym zmysłom czy przyjrzeć się budowie ludzkiego mózgu.
Wiele osób chętnie sięgnęło także po gry logiczne.
- Naukobus pojawił się u nas także dzięki działalności Klubu Młodych Odkrywców „ale Eksperyment”
funkcjonującego pod auspicjami Centrum Naukowego
Kopernik. Kiedy dowiedzieliśmy, że jest możliwość zaproszenia do nas naukobusu – i to na 2 dni – byliśmy
przekonani, że to niepowtarzalna okazja, którą musi-

Uczniowie mogli wiele się nauczyć poprzez doświadczenia

„Zaproś nas do siebie!” w Suszcu
„Zaproś nas do siebie!” to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji
kultury. Instytucje, które wzięły udział w projekcie
w 2017 otrzymały od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie: wzmocnienia kompetencji
pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
przygotowania oferty programowej i marki instytucji
kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca; pomocy w przygotowaniu opracowania mapy
zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia
lokalnych kontekstów kulturowych, w tym potencjału
dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz
przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.
Projekt „Zaproś nas do siebie” był realizowany
przez kilka miesięcy – od kwietnia do listopada 2017
roku – w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertami. Formuła
programu zakłada między innymi aktywne uczenie
się przez doświadczenie. Ważnym elementem były
wizyty i poznanie dobrych praktyk w innych instytucjach kultury w kraju.
Ostatnia, podsumowująca wizyta odbyła się na
Śląsku. To u nas ośrodki kultury z całego kraju spo-

tkały się na wizycie studyjnej przygotowanej przez
Narodowe Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu i Ośrodek Kultury Zameczek z Czernicy. Jej
temat brzmiał: „VI Łodwiedziny, czyli szlus. Lokalne
znaczy globalne. Żywa praca na dziedzictwie.”
Ośrodek Kultury z Suszca już po raz drugi uczestniczył w projekcie „Zaproś nas do siebie”. Uczestnicy
– pracownicy 20 domów kultury z całej Polski – podróżowali po całym kraju i poznawali dobre praktyki,
stosowane przez inne placówki.
W trakcie wizyty na Śląsku uczestnicy projektu
mieli okazję poznać najciekawsze elementy naszej
kultury. Przy okazji mogli także zwiedzić naszą gminę
– np. odwiedzając Muzeum Regionalne „Kamojówka”.
Program wizyty zakładał przedstawienie wszystkiego, co się wiązało z naszym lokalnym dziedzictwem.
W Suszcu goście mieli okazję lepiej przyjrzeć się
naszej kulturze. Usłyszeli o działających na terenie
gminy zespołach regionalnych, o ich kultywowaniu
kultury w gwarze, stroju, pieśniach. Wspomniano
o suszeckiej grupie teatralnej, Związku Górnośląskim,
Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej,
o projekcie wydania pieśni zbieranych przez Mariana Cieślę. Znalazło się także miejsce na omówienie
sposobów łączenia tradycji z nowoczesnością –

np. w projekcie „hurdu_hurdu”. Co więcej, udało się
zorganizować występ Adama Olesia i „Radostowianek” dla gości – uczestników projektu. Mówiono też
o warsztatach regionalnych, olimpiadzie gier i zabaw
ulicznych, lokalnym rękodziele.
Prawdziwą gratką była prezentacja Klaudii Rokseli – założycielki firmy Gryfnie, która po śląsku opowiadała o tym, jak można prowadzić biznes oparty
na języku i kulturze śląskiej. Sponsorzy – producent
Śląskich Oblatów – podarowali na degustację swoje
maszkety – oblaty i szkloki. Goście spróbowali też
prawdziwego śląskiego obiadu i deserów – kopy i kołocza. Wszyscy uczestnicy wizyty otrzymali materiały promujące powiat i gminę, płytę „hurdu_hurdu”,
książki o dziedzictwie kulinarnym naszego regionu,
narzędziowniki do tworzenia śląskiego wzornictwa.
- Wydaje nam się, że pobyt w GOK-u był bardzo
spójny i ściśle związany z naszym regionem. Uczestnicy
byli zachwyceni bogactwem śląskiej kultury – językiem,
strojem, interesującymi miejscami. Można powiedzieć,
że odkryli Śląsk. Dodatkowe atrakcje, jak zjazd do Kopalni Guido czy wizyta w Rybniku tylko upewniły ich
w tym, że mieszkamy w pięknym miejscu – mówiła
Agata Lisowicz-Wala.
Oprac. Monika Panfil

Ćwiczenia jednostek OSP
W dniu 17 listopada 2017 r. po godz. 16:00
wszystkie jednostki OSP z naszej gminy zostały zadysponowane do Suszca na ul. Szkolną – w okolicę
Szkoły Podstawowej. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że są to ćwiczenia wszystkich jednostek z terenu gminy Suszec. Plan ćwiczeń zakładał
wypadek komunikacyjny – zderzenie samochodów,
w których zostały uwięzione 4 osoby.
Zadaniem strażaków było wydobycie z pojazdów osób poszkodowanych za pomocą narzędzi

hydraulicznych oraz udzielenie pierwszej pomocy
medycznej. Strażacy musieli także kierować ruchem
w trakcie gdy pozostałe ekipy ratowały poszkodowanych. Całe zdarzenie wyglądało bardzo realistycznie – zadbano nawet o samochody wyglądające
jakby faktycznie uczestniczyły w wypadku. Strażacy
nie mieli łatwego zadania, ale poradzili sobie doskonale. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP
z Rudziczki, Suszca, Kryr i Mizerowa.
Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele

Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, przedstawiciele Gminy Suszec z wydziału Zarządzania
Kryzysowego, członkowie Rady Gminy Suszec oraz
mieszkańcy.
- Musimy ćwiczyć takie sytuacje, żeby wiedzieć,
jak szybko reagować, gdyby taki wypadek wydarzył
się naprawdę. To element utrzymywania naszej gotowości bojowej – tłumaczył komendant gminny
OSP Jan Koch.
Monika Panfil
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Tabele rozgrywek piłkarskich
Tabela Klasy okręgowej ZINA, grupa Katowice I, sezon 2017/2018
GKS Krupiński

Tabela Klasy A po zakończonym sezonie 2017/2018
Czapla Kryry
Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

1.

Fortuna Wyry

15

39

12

3

0

1.

LKS Pogoń Imielin

14

34

11

1

2

2.

JUW-e Jaroszewice
(Tychy)

15

36

12

0

3

2.

LKS Unia
Kosztowy

14

33

10

3

1

3.

LKS Studzienice

15

27

8

3

4

3.

14

32

9

5

0

4.

ZET Tychy

14

26

8

2

4

LGKS 38 Podlesianka Katowice

5.

Czapla Kryry

15

25

8

1

6

4.

AKS Mikołów

14

30

9

3

2

6.

Stal Chełm Śląski

14

25

8

1

5

2

3

7.

LKS Rudołtowice-Ćwiklice

15

23

7

2

6

8.

LKS Studzionka

15

23

7

2

6

9.

LKS Wisła Wielka

13

22

7

1

5

10.

Polonia
Międzyrzecze

15

19

6

1

8

11.

LKS Frydek

14

18

6

0

8

12.

Znicz Jankowice

15

16

5

1

9

13.

Iskra II Pszczyna

15

15

4

3

8

14.

Siódemka Tychy

15

14

4

2

9

2

11

0

13

15.

Czarni Piasek

15

8

2

16.

GTS Bojszowy

14

3

1

Tabela Klasy B po zakończonym sezonie 2017/2018
Krupiński II Suszec i UKS Josieniec
Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

1.

LKS Woszczyce

14

34

11

1

2

2.

LKS Brzeźce

14

34

11

1

2

3.

Polonia II Łaziska
Górne

13

31

10

1

2

4.

MKS II Lędziny

13

29

9

2

2

3

2

5.

Unia Bieruń Stary

12

24

7

6.

Leśnik Kobiór

14

20

6

2

6

7.

LKS II Goczałkowice
Zdrój

13

19

6

1

6

8.

LKS Gardawice

14

19

6

1

7

9.

Krupiński II Suszec

14

16

5

1

8

10.

UKS Warszowice

14

16

5

1

8

11.

LKS Wisła Mała

13

14

4

2

7

12.

Pniówek II Pawłowice Śląskie

13

13

4

1

8

13.

ZET II Tychy

12

13

4

1

7

14.

Sokół II Wola

13

7

2

1

10

Josieniec
Radostowice

14

1

0

1

13

15.

Sprawdź jakość powietrza w gminie
Na razie w dwóch miejscach w naszej gminie umieszczono czujniki monitorujące
jakość powietrza. Jeden znajduje się na Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej w Suszcu, a drugi na budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Ogrodowej. Urządzenia
informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów
zawieszonych PM 2.5 i PM 10. Wszyscy, którzy chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów
w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android
można ją pobrać ze sklepu Play. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.
Wyniki można też sprawdzić na stronie internetowej www.naszepowietrze.pl
Oprac. Monika Panfil

5.

MKS Iskra
Pszczyna

14

29

9

6.

KS Piast Bieruń

15

28

9

1

5

7.

LKS Łąka

15

24

7

3

5

8.

KS Górnik 09
Mysłowice

14

23

6

5

3

9.

LKS Ogrodnik
Tychy

14

19

5

4

5

10.

GKS Urania Ruda
Śląska

14

18

6

0

8

11.

BKS Sparta
Katowice

15

17

5

2

8

12.

LKS Sokół Wola

14

12

3

3

8

2

9

13.

GKS Krupiński
Suszec

14

11

3

14.

GKS Wawel Wirek

14

10

3

1

10

15.

MKS Pogoń Ruda
Śląska

15

4

1

1

13

16.

GKS Grunwald
Ruda Śląska

14

0

0

0

14

Młodzieżowe turnieje świąteczne w futsalu
i piłce siatkowej
28 grudnia 2017 r.
Zapraszamy drużyny do udziału w Młodzieżowym Turnieju Piłki Siatkowej.
Zapisy do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
mk@hala-suszec.pl W temacie wpisujemy „siatkówka”, w treści podajemy planowany skład drużyny, kapitana i nazwę drużyny.
27-29 grudnia 2017 r.
Zapraszamy drużyny do udziału w Młodzieżowym Turnieju Futsalu.
Zapisy do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
mk@hala-suszec.pl W temacie wpisujemy „futsal”, w treści podajemy planowany skład drużyny, kapitana i nazwę drużyny.
Więcej informacji na stronie www.hala-suszec.pl oraz fanpage GOS Suszec

Liga Futsalu
Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice rozpoczęła rozgrywki 18 listopada br. 22 drużyny, które zgłosiły udział, zagrają w dwóch ligach na trzech halach
sportowych: w Pszczynie, Suszcu i Goczałkowicach.
Już w drugiej kolejce II ligi w hali sportowej w Suszcu zagrały dwie drużyny
z naszej gminy – Kryry i Związek Górnośląski Suszec. Derby gminne zakończyły
się zwycięstwem Kryr 5:0, choć pierwsza połowa spotkania, zakończona wynikiem
1:0, nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa drużyny z Kryr.
Bramki zdobyli: Wojciech Góra 17', Mateusz Świerkot 23' i 31', Jakub Goliasz
26', Dawid Morcinek 32'.
Rozgrywki zakończą się w lutym 2018. Życzymy drużynom z naszej gminy
sukcesów.
Bieżące informacje dotyczące LF można obserwować na stronie www.posir.
pszczyna.pl w zakładce LF.
GOS Suszec
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NUMER 12 (281)

Akcja Zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Wyzwolenia (od # z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do # z DW 933),
ul. Czarne Doły (od skrzyżowania z DW 933 do granicy z gminą Pszczyna),

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna (od # z ul.
Pszczyńską do # z ul. Szkolną), Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa,
Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa,
Słoneczna, Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, Na Grabówki (w tym dojazd
do klasztoru Sióstr Boromeuszek), Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl., Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul.
Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Św. Jana (od # z ul. Cichą do # z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 11
Drogi powiatowe

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, Kwiatowa, Łąkowa,
Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików,
Tęczowa, Woszczycka, Wąska,

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna,
Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16 i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna,
Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna
(od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka,

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych Michał Baron
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze
Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa,
Rolnicza, Rolnicza-Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 7
Mizerów

ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna,
Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny
– łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem,
Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi
i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej
(Plac Odnowy), plac manewrowy przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK),

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
trasa MZK

ul. Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Zgońską), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Pszczyńską), Poprzeczna, Szkolna
(od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), Św. Jana (do # z ul. Szkolną) , Zgońska,

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 8
Place, parkingi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach oraz ul. Porębskiej w Radostowicach a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec w związku z czym zadanie to będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli
w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: Panem Adamem Orszulikiem pod numerem telefonu: 693-204-203.

Halowe Turnieje Piłki Nożnej
Listopadowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej na
stałe wpisały się już w kalendarz imprez sportowych
odbywających się w hali sportowej w Suszcu. W tym
roku odbyły się 4 turnieje: 12 listopada w roczniku 2009
i młodsi, 19 listopada w roczniku 2005-2006 i 26 listopada w rocznikach 2007-2008 i 2003-2004.
Łącznie wystartowało 27 drużyn, z czego 20 drużyn z gminy Suszec, co było rekordowym wynikiem
w historii tych rozgrywek. W turniejach wzięły udział

i wystawiły swoich zawodników: LKS Mizerów – 6 drużyn, GKS „Krupiński” Suszec – 6 drużyn, Football Project Suszec – 5 drużyn, UKS „Czapla” Kryry – 3 drużyny. Gościnnie zagrał także LKS Brzeźce, w dużej mierze
oparty o mieszkańców Kobielic oraz UKS Warszowice.
Najbardziej udane występ zaliczył LKS Mizerów,
gdyż wygrał aż w trzech turniejach. Należy jednak zaznaczyć, że udział w tych turniejach jest wstępem do
sezonu rozgrywek i treningów halowych, a już w grud-

niu czekają na piłkarzy Klubowe Mistrzostwa Powiatu
Pszczyńskiego, gdzie życzymy im zwycięstw i dojścia
do finałów.
Dziękujemy rodzicom przybyłym na halę sportową w Suszcu za kulturalny doping podczas rozgrywek
oraz trenerom za poświęcony czas i zgłoszenie drużyn.
Wyniki i klasyfikacje z turniejów listopadowych można
znaleźć na stronie www.hala-suszec.pl
GOS Suszec

Uroczystości 11 listopada
W tym roku w listopadzie przypadła 99. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zawsze,
w naszej gminie uroczystości związane z tym wydarzeniem obchodzono w Suszcu. Po mszy świętej
w intencji Małej i Dużej Ojczyzny, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy gminy (także w strojach ludowych) oraz poczty
sztandarowe: górników, pszczelarzy, rolników, Szkoły
Podstawowej, strażaków oraz Związku Górnośląskiego, obecni udali się do pod pomnik czczący pamięć
ofiar I wojny światowej, powstań śląskich, faszyzmu
i stalinizmu z terenu Gminy Suszec. Przy akompaniamencie orkiestry „Krupiński” odśpiewano hymn

narodowy, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem. Po modlitwie w intencji wszystkich poległych
w wyniku wojen i prześladowań, głos zabrał wójt
Marian Pawlas:
- Nie ma miejsca w naszej ojczyźnie, w którym
ziemia nie byłaby przesiąknięta krwią naszych rodaków. Czczenie pamięci o tych, którzy zginęli, jest bardzo
ważne. Szczególnie przekazanie tej historii naszym dzieciom, naszej młodzieży. Kolejne narody doświadczają
przeróżnych klęsk, nieszczęść i prześladowań, które niebawem mogą stać się także naszym udziałem. Zdajmy
sobie z tego sprawę!
Dziś oddajemy hołd nie tylko tym, którzy stracili

życie walcząc za naszą ojczyznę, ale także matkom
i dzieciom, bo wojna to nie tylko walka mężczyzn na
froncie, ale także przemoc wobec słabszych i bezbronnych. To się może powtórzyć. Ilu z nas dziś jeszcze myśli
o przeszłości, dostrzega zagrożenie? Słowa wdzięczności należą się wszystkim, którzy uczestniczą w dzisiejszej
uroczystości, rozumieją historię. Spokój to nie pokój.
Starajmy się, aby zapanował pokój i wzajemny szacunek. Pamiętajmy i ceńmy historię.
Po tych słowach wspólnie odśpiewano „Rotę”
oraz podziękowano wszystkim przybyłym za udział
w uroczystości.
Monika Panfil

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

CZAD i OGIEŃ – obudź czujność
Rozpoczął się sezon grzewczy 2017/2018, a wraz
z nim pojawiły się kolejne zagrożenia. Tylko w drugiej połowie września strażacy interweniowali 4 razy,
podczas pożarów sadzy w kominie oraz materiałów
palnych zgromadzonych przy piecu centralnego
ogrzewania. Do zdarzeń tych doszło m.in. w Pszczynie, Wiśle Wielkiej i Pielgrzymowicach.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Pszczynie apeluje o przestrzeganie
przepisów przeciwpożarowych !!!
Niewłaściwie eksploatowane piece, przewody kominowe spalinowe i dymowe mogą doprowadzić do powstania pożaru lub silnie trującego tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie dla
wszystkich mieszkańców !!!
Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt
często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.
W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys.
pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512
osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło
od zatrucia tlenkiem węgla.
W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego,
że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej
silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie
domów w czujki dymu.
Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli,
szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty.
Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i
zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To
zależy bardzo często od nas samych.
Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem
i najczęstszym sprawcą pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają
się jego ofiarami.
Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że tylko
41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad.

Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że
czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto
więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i
bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można
wykryć za pomocą specjalnych czujników.
Jeszcze bardziej alarmujące są dane przedstawiane przez Państwową Straż Pożarną. W sezonie
grzewczym od września 2015 r. do końca marca
2016 r. ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem
węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło.
Od września tego roku 169 osób zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów
w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W
poprzednim sezonie grzewczym od września 2015
do końca marca 2016 2201 osób zostało rannych, a
304 zginęły.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA
wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że żeby
uchronić się przed pożarem wystarczy być uważnym.
Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP,
wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji
grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w
budynkach. Badania wykazały również, że tylko co
dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę,
a jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić i
sprawdzać szczelność komina i umawiać na kontrole
kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w
domu czujnik dymu lub czadu.
– Czujniki nie zastąpią człowieka i jego czujności, ale są bardzo ważne i alarmują o zagrożeniu. To nie
jest duży wydatek, ale trzeba pamiętać, by kupować te
urządzenia z legalnych źródeł – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.
Pamiętaj !!! Czad i ogień stanowią śmiertelne
zagrożenie!!!
Zdbaj o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych!!!
Poznaj zasady bezpieczeństwa i wyposaż się
w czujnik dymu i/lub czadu!!!
„CZAD i OGIEŃ – obudź czujność”!!!
KP PSP Pszczyna
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służba
bezp.
ZSRR

groźna
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Wywóz nieczystości ciekłych
Informuje się, że zgodnie z zapisami z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo)
zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami,
które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Suszec na
prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu
nieczystości ciekłych.
Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest, na
wezwanie urzędników, przedłożyć umowę na wywóz
nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania
opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą
potwierdzać regularność wywozu szamba.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością
uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwarantującą ochronę gruntów, wód i środowiska przed
zanieczyszczeniem zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec.
W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości, którzy tej czynności jeszcze nie dokonali,
o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych
z uprawnionymi podmiotami, a także zachowywanie
potwierdzeń dokonywanych wywozów.
W przypadku kontroli są to podstawowe dokumenty, które każdy właściciel posesji powinien
posiadać i okazać.
Urząd Gminy Suszec

Komunikacja zbiorowa
na linii Pszczyna – Żory
utrzymana

Przetarg na dzierżawę

Starosta Pszczyński przedstawił propozycję
utrzymania linii komunikacyjnej Pszczyna – Suszec
– Żory. Ma być ona finansowana przez Powiat Pszczyński, Gminę Pszczyna, Gminę Suszec i miasto
Żory. Szacunkowy koszt utrzymania linii komunikacyjnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 768.130,00 zł. Udział finansowy
poszczególnych samorządów wyniesie odpowiednio: 138.264,00 zł, 200.797,00 zł, 311.836,00 zł,
117.233,00 zł.
Oprac. Monika Panfil

Wójt Gminy Suszec ogłasza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na dzierżawę części działek
gruntowych pod ustawienie kontenerów do zbiórki
odzieży używanej na okres do 3 lat.
Przetargiem objęte są lokalizacje w Suszcu przy
ul. Piaskowej i na Placu Odnowy, w Rudziczce przy
ul. Szkolnej, w Kobielicach przy ul. Kościelnej oraz
w Radostowicach przy ul. Jesionowej. Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00. Termin
wpłaty wadium do 13 grudnia 2017 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

Bezpłatne wpłaty
w punkcie kasowym
Informujemy, że w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Suszcu realizacja wpłat
gotówkowych na konta Gminy Suszec i jej jednostek
organizacyjnych odbywa się BEZPŁATNIE.
UG Suszec

Wynajmę powierzchnię
70m2
w Mizerowie.
Tel. 510 016 925

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

* 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

