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wydarzeń ostatnich 12 miesięcy. Wśród podjętych w 2018
sposób uczczenia 100-lecia niepodległości. Zresztą tych
roku działań znajdą
się takie,
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bardzo dużo, o czym można się przekonać podczas lektury
Podsumowując mijający rok, należy stwierdzić, że
niniejszego wydania „Nowin”.
Naszym Czytelnikom życzymy, aby 2019 rok także
w naszej gminie również można wskazać inicjatywy
napawające dumą. Jedną z nich stanowi projekt „Nasze
obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń, dostarczając
Wielkie Historie”, który swym zasięgiem objął całą Polkolejnych powodów do świętowania.

Zdjęcia: Adam Kajda Fotografia

Świętujemy
Niepodległość

Z okazji Barbórki pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelakiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy. Niech św. Barbara nieustannie otacza Was i Wasze
Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Życzymy, aby w tych trudnych czasach praca zawodowa przynosiła Wam
ogrom zadowolenia i jak najmniej problemów, a sprawy osobiste układały się
zgodnie z Waszymi oczekiwaniami i marzeniami. Szczęść Boże!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
zadowolenia z podjętych wyzwań, wytrwałości
oraz błogosławieństwa Bożego.
Niech nadchodzący 2019 rok będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Życzą: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczacy Rady Gminy Suszec Szymon Sekta
Rada Gminy Suszec
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Lisowicz-Wala

Życzą: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczacy Rady Gminy Suszec Szymon Sekta
Rada Gminy Suszec
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Lisowicz-Wala

Wójt Gminy Suszec informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Suszec będzie obsługiwał interesantów w godzinach od 7:30 do 14:00.
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Inicjatywy gminnych szkół na 100-lecie niepodległości
Setną rocznicę odzyskania niepodległości
świętowano w każdej gminnej szkole. Korytarze
przystrojono w barwy narodowe, zorganizowano
wystawy o tematyce patriotycznej, wywieszono
flagi, przygotowano uroczyste akademie.
W piątek, 9 listopada o godz. 11:11 we wszystkich placówkach na terenie gminy uczniowie wraz
z nauczycielami zaśpiewali cztery zwrotki hymnu
narodowego, przystępując w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Radą Dzieci i Młodzieży. Każda ze
szkół postanowiła również dodać coś od siebie
i na swój sposób uczcić tę wyjątkową rocznicę. Ich
pomysły na świętowanie 100-lecia niepodległości
przedstawiamy poniżej.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie
Zorganizowano szkolny konkurs origami pt.
„Cudna nasza Polska cała”. Wśród powstałych prac
plastycznych na uwagę zasługują m.in. te przedstawiające Stadion Narodowy w Warszawie, stworzony na zasadzie modułowego składania, oświetlony
lampkami; wyjątkowe zwierzęta występujące w Polsce, przestrzenne, ułożone na globusie biało-czerwonym oraz Smok Wawelski na makiecie.
Ciekawą formą świętowania setnej rocznicy
okazała się również niepodległościowa gra terenowa. Propozycja skierowana była do uczniów całej
szkoły, a jej cel stanowiło „zbadanie” tematu polskości i niepodległości. Pomoc można było uzyskać na
stanowiskach tematycznych porozstawianych na
terenie szkoły. Dodatkowo uczniowie musieli wykazać się sprytem, rozkodowując szyfr oraz wyłapując
słowa związane z patriotyzmem w „wykreślance”.
Szkoła w Mizerowie przyłączyła się również do
akcji sadzenia dębu, zorganizowano tam konkurs
historyczno-plastyczny „100 lat niepodległej Polski”
oraz wystawę patriotyczną „Jak powstała Niepodległa”.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach
Uczniowie przystąpili do konkursu sprawdzającego wiedzę o czasach XVIII, XIX i początkach XX
wieku, czyli z okresu 123 lat niewoli. Wykazali się
znajomością ważnych dat, faktów, biografii Polaków-patriotów, analizowali mapy i słuchali pieśni
patriotycznych. Jako dekorację szkolnych korytarzy
wykorzystano przygotowane przez nich plakaty
podejmujące zagadnienie 100-lecie niepodległości i szeroko pojmowanego patriotyzmu. Prace
można obejrzeć w galerii na stronie internetowej
szkoły.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce
W Rudziczce przygotowano kilka inicjatyw
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W najmłodszych klasach zaproszono rodziców
do udziału w zajęciach o tematyce patriotycznej,
odbywających się pod hasłem „Podróże po Polsce”.
Uczniowie przystąpili do specjalnego egzaminu,
walcząc o tytuł EKSPERTA WIEDZY O POLSCE.
Ci z zacięciem artystycznym mogli wykazać się
w konkursie plastycznym „Godło Polski” lub recytatorskim „Moja Ojczyzna”. Sportowcy z kolei uczcili
setną rocznicę, startując w biegach sztafetowych
„Dla Niepodległej”. Godnym uwagi przedsięwzięciem było wysłanie kartek bohaterom powstania
warszawskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii
BohaterON.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach
Uczniowie w ramach prowadzonych od września projektów edukacyjnych przygotowali lapbooki (coś w rodzaju książki tematycznej – przyp.
red.), które stały się częścią wystawy poświęconej
100-leciu niepodległości. Napisali również wiersze
podejmujące problematykę wolności, polskości,
bycia Polakiem. Dwa z nich publikowane były w listopadowym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Podczas uroczystej akademii wspólnie zaśpiewali
najbardziej znane pieśni patriotyczne.
W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Kobielicach
Uczniowie z Kobielic dołożyli swoją cegiełkę
do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Pszczynie.
Przygotowali bowiem 100 biało-czerwonych
kotylionów, które zostały rozdane mieszkańcom
powiatu uczestniczącym we wspólnym świętowaniu. Po uroczystej akademii zapalono znicze pod
pomnikiem na terenie szkoły oraz zasadzono pamiątkową lipę, przy której umieszczono tabliczkę
upamiętniającą 100 lat niepodległości.
Oprac. JG
W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka
w Suszcu
W piątek, 9 listopada o godz. 11:00 w Szkole
Podstawowej im. J Korczaka w Suszcu odbyła się
akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Wpisała się ona w całoroczny harmonogram świętowania. W związku z obchodami narodowego święta w szkole zorganizowano też konkursy

plastyczne, przegląd pieśni patriotycznych klas I-III.
Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu” oraz w spotkaniach z miejscowymi
społecznikami – świadkami historii, panią Anną Kine
i panem Alojzym Kusiem.
Podczas akademii o godz. 11:11 wspólnie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji
ogłoszonej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży
zatytułowanej „Rekord dla Niepodległej”. Zaprezentowano społeczności szkolnej mundur suszczanina
– żołnierza armii generała Andersa pana Karola Zielonki oraz wysłuchano montażu słowno-muzycznego. Podczas apelu przedstawiciel firmy Rolbud,
działającej na terenie naszej gminy, pan Wojciech
Karpiński, w zastępstwie pana Mariana Karpińskiego, wraz z przedstawicielem gminy wręczyli
uczniom klas pierwszych upominki od Grupy Azoty
z Puław ufundowane z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości.
Na zakończenie spotkania zaproszeni goście –
sekretarz gminy pan Roman Szopa i dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych pan Zbigniew Łoza
zasadzili pamiątkowe drzewo na placu szkolnym.
Lipa będzie upamiętniać fakt, że jako naród 100 lat
cieszymy się niepodległością. Przypominać o tym
będzie również umieszczona obok drzewka pamiątkowa tabliczka.
Aneta Hanak

PODZIĘKOWANIE
Uczniowie, nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Suszcu bardzo dziękują
firmie handlowej ROLBUD Karpińscy za ufundowane
i wręczone prezenty podczas akademii z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Firma ta działa w branży nawozów i węgla od
1991 r. W 2011 r. jako autoryzowany sprzedawca
Grupy Azoty oraz Polskiej Grupy Górniczej otworzyła
skład w Suszcu przy ul. Stacyjnej. Prowadzona przez
nią działalność wpisuje się w potrzeby mieszkańców
całej gminy Suszec. Organizowane przez nią spotkania
z zakresu nowoczesnego nawożenia oraz wprowadzania niskoemisyjnych metod spalania węgla cieszą się
dużą popularnością wśród mieszkańców.
Corocznie we współpracy z Grupą Azoty organizuje dla najmłodszych dzieci ze szkół gminy Suszec
konkursy, a także przekazuje upominki. W tym roku
prezentami zostali obdarowani uczniowie klas pierwszych naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy.
Alicja Pastuszka-Koczar

Gminny Konkurs Historyczny „100 lat dla Niepodległej”
We wtorek, 27 listopada 2018 r. odbył się
Gminny Konkurs Historyczny „100 lat dla Niepodległej” pod patronatem Wójta Gminy Suszec.
Uroczystość została zorganizowana w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce w ramach
Gminnych Obchodów 100-lecia Niepodległości
Polski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście: wójt gminy Marian Pawlas, dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Zbigniew Łoza, sołtys Rudziczki Stanisław Godziek,
proboszcz parafii ks. Leonard Malorny oraz radni
sołectwa Rudziczka – Jarosław Geisler i Jacek Szymanowski.
Konkurs przygotowała Lucyna Musiolik ze
szkoły w Rudziczce we współpracy z wszystkimi
nauczycielami historykami z gminnych placówek.
Nad jego przebiegiem czuwała metodyk historii
dr Maria Szostak. W rozgrywkach wzięły udział

trzyosobowe drużyny z każdej szkoły z terenu
gminy Suszec.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy
(pisemny) zawierał 20 niełatwych zadań i drugi
(ustny), w którym uczestnicy losowali po trzy pytania i udzielali na nie odpowiedzi. Dotyczyły one
wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości Polski. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą. Po podliczeniu punktów, uzyskanych
w etapie pisemnym i ustnym, komisja konkursowa
wyłoniła finałową trójkę:
I miejsce – drużyna z SP w Suszcu (w składzie:
Julia Kuliga, Jan Chomiuk i Daniel Pojda)
II miejsce – drużyna z ZSP w Kryrach (w składzie: Oliwia Skaźnik, Aleksandra Sinka i Mikołaj
Szlachta)
III miejsce – drużyna z ZSP w Rudziczce (w składzie: Zuzanna Głąb, Dawid Pyrek, Karol Tlałka).

Przewodnicząca komisji Maria Szostak, podczas dekorowania uczestników, zwróciła uwagę na
to, że zwycięzcami są wszyscy, którzy brali udział
w konkursie, gdyż to właśnie ci uczniowie, dzięki wspaniałej wiedzy, przybliżyli i przypomnieli
zgromadzonym dramatyczne wydarzenia 123 lat
niewoli. Była to najlepsza z możliwych lekcji historii
o niepodległej Polsce.
Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze
szkoły w Suszcu. Nie zabrakło też przemówienia
wójta gminy Suszec.
Zwycięzcom gratulujemy ogromnej wiedzy,
a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.
Ogromne gratulacje należą się również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do
konkursu.
ZSP Rudziczka
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Nowości podczas pierwszej sesji rady gminy
doświadczeniem w pracy samorządowej. W tajnym
głosowaniu zdecydowano, że przewodniczącym
rady gminy kadencji 2018-2023 zostanie pełniący na
co dzień funkcję sekretarza powiatu pszczyńskiego
Szymon Sekta. Opowiedziało się za nim 8 osób, na
Andrzeja Urbanka głosowało 6 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wiceprzewodniczącym
rady został Damian Gębała zarekomendowany przez
nowego przewodniczącego, a jego kandydaturę
poparło w głosowaniu 12 radnych.
Podczas pierwszej sesji powołano także nowe
komisje. W skład komisji rewizyjnej weszli Zdzisław
Dajka, Jacek Szymanowski oraz Jan Matula. Następnie ogłoszono składy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska (9 radnych), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
(7 radnych), Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego (9 radnych) oraz Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku (również
9 radnych). Nowością była konieczność głosowania
jawnego przy użyciu urządzeń elektronicznych. Po
zalogowaniu przyciskiem w określonym kolorze
należało oddać głos. Dodatkowo radni głosowali poprzez podniesienie ręki. Imienne wyniki głosowania
umieszczane będą na stronie biuletynu informacji
publicznej.

Przewodniczący Szymon Sekta przypomniał
radnym o konieczności złożenia oświadczenia
majątkowego w terminie do 30 dni od daty sesji.
Następną zapowiedział na 29 listopada.
Rada Gminy Suszec kadencji 2018-2023 nie tylko
będzie głosować według nowych zasad, poprzez urządzenia elektroniczne, ale również obradować będzie
w innych niż dotychczas warunkach. Każda sesja rady
gminy będzie rejestrowana przy użyciu zamontowanej
w sali sesyjnej kamery, a mieszkańcy gminy będą mogli
śledzić obrady podczas transmisji na żywo.
JG

zdj. JG

W czwartek, 22 listopada odbyła się pierwsza
sesja nowej Rady Gminy Suszec wybranej na 5-letnią kadencję. Piętnastu radnych reprezentujących
poszczególne sołectwa odebrało nominacje z rąk
Doroty Chmiel, przewodniczącej gminnej komisji
wyborczej. Następnie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu roty: „Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” każdy przedstawiciel rady
gminy potwierdził treść przysięgi słowem „ślubuję”, po którym można było dodać „Tak mi dopomóż
Bóg”. Ślubowanie złożył również wójt gminy Suszec
Marian Pawlas.
Podczas pierwszej sesji wybrano nowego
przewodniczącego rady gminy. Zanim to nastąpiło,
sekretarz gminy Roman Szopa szczegółowo przedstawił zasady jego wybierania, wskazując, że musi
się ono odbyć w tajnym głosowaniu.
Na stanowisko przewodniczącego radny
Jan Matula zaproponował pełniącego tę funkcję
w minionej kadencji Andrzeja Urbanka. Z kolei
Antoni Kuś podał propozycję, aby wybrać Szymona
Sektę, argumentując jego kandydaturę wieloletnim

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas oraz nowa rada

Druga sesja Rady Gminy Suszec
W czwartek, 29 listopada odbyła się druga w kadencji 2018-2023 sesja rady gminy. Jej przewodniczący
Szymon Sekta stwierdził zdolność do podejmowania
uchwał. Tradycyjnie w pierwszej kolejności głosowano
nad zmianą uchwały budżetowej na 2018 rok.
Następnie jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych, wyrażenia zgody na nabycie
działki położonej w Kobielicach oraz na wydzierżawienie działek gruntowych stanowiących własność
gminy Suszec.
Najwięcej dyskusji wywołał punkt 10 odnoszący
się do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy
gminy Suszec, który wyrazili swój sprzeciw wobec
proponowanych przekształceń. Przewodniczący
rady Szymon Sekta zapewnił, że wszelkie zmiany,
które dokonywane będą na etapie tworzenia planu
zagospodarowania przestrzennego, zostaną wnikliwie
rozważone, a rada zawsze opowiada się po stronie
tego, co już jest.
Następnie rada przegłosowała jeszcze następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulic
Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu;
- dotyczącą uchwalenia na rok 2019 programu
współpracy gminy Suszec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- odnośnie do zmiany uchwały Rady Gminy Suszec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania
stałych komisji Rady Gminy Suszec;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Suszec;
- odnośnie wynagrodzenia Wójta Gminy Suszec.
Oprac. JG

Odrzućmy logikę wojny na zawsze
Odrzućmy logikę wojny na zawsze 11 listopada
obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Nie możemy zapomnieć, że to również rocznica
zakończenia I wojny światowej. To, co się wtedy stało
w Europie w 1914 roku i później, patrząc po ludzku nie powinno się było stać – nie mogło się stać.
A jednak! Przecież te wydarzenia w historii Europy
poprzedzała piękna epoka. Na kontynencie żyło
się coraz lepiej. Rozwój przemysłu, bogacenie się,
wzajemne uściski monarchów, spotkania, a mimo to
mocarstwa rzuciły się sobie do gardeł i wzajemnie się
wykrwawiły. Miasta legły w gruzach, a miliony istnień
ludzkich, szczególnie młodych, tych, którzy przed
sobą rysowali świetlaną przyszłość, znalazło miejsce
w mogiłach. Na 100-lecie niepodległości na skwerze
przy parafii w Suszcu, obok istniejącego pomnika ku
czci i pamięci ofiar z terenu gminy Suszec przypominającego ofiary I wojny światowej (1914-1918),
powstań śląskich (1919, 1920, 1921), ofiar faszyzmu
(1939-1945), ofiar stalinizmu (1940-1956) odsłoniliśmy pomnik upamiętniający rocznicę 100-lecia
odzyskania niepodległości oraz rocznice trzech tragicznych powstań śląskich (1919, 1920, 1921). Stojąc
przed kamiennymi głazami upamiętniającymi ludzkie
losy i wpatrując się w nie na tle znajdującej się świątyni (sięgając pamięcią w przeszłość) nie sposób nie
odnieść się do wydarzeń sprzed wieków. Wystarczy
przywołać przykład Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Tłum słał swe płaszcze przed Nim i krzyczał
z radością „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

Za pięć dni ten sam tłum skandował „Ukrzyżuj,
ukrzyżuj!” To pokazuje, jak ludzka przewrotność,
nienawiść mogą towarzyszyć ludzkiej postawie. Czy
tak musi być? Przecież ofiary kolejnych wojen, starć,
choćby w ostatnim stuleciu, są żywym przykładem
na to, że ludzkość nie potrafi się ciągle opierać złu,
które w ich umysły wlewają fałszywi zwykli łajdacy,
prorocy, judasze. Przecież znakomita większość populacji ziemskiej to ludzie dobrzy.
Oczywiście, życie na tej ziemi nie jest sielanką. W życiu człowieka jednego dnia jest „Hosanna”,
a drugiego dnia może być „Krzyż”. Ale czy wspólnoty,
narody, a szczególnie nasze, tego „Krzyża” muszą doświadczać na własne życzenie w tak bardzo krótkich
powtarzających się okresach i to wskutek wciąż tych
samych słabości człowieka jak egoizm, ociężałość,
wygodnictwo, podatność na manipulacje fałszywych
proroków. Te pytania musimy sobie zadawać. Czy
ciągle pełzającą nienawiścią zabłąkane społeczności
muszą na siebie sprowadzać kolejną „karę”? Czy to,
że krwawiły całe pokolenia, musi dotyczyć i kolejnych? Czy ciągle musimy doświadczać A i Ω, początku i końca, wzajemnie się wyniszczając? Przecież po
tragediach XX wieku, który dotyczył naszych rodzin,
ulegamy ciągle tej samej absurdalnej logice – wojny.
Czy nie jest łatwiej walczyć o ducha, o umocnienie
więzów miłości między ludźmi, zachowanie umiaru
i mądrości, niewznoszenie murów przed wieloma
ludźmi ubogimi, niewykorzystywanie swoich praw
wolności do maksymalnego zaspokojenia swoich

pragnień jak najmniejszym wysiłkiem, umiejętne
oddzielenie, rozpoznawanie prawdy i zła.
Nikt nie mówi o stworzeniu idealnych wspólnot
na ziemi, ale o podejmowaniu ciągłych wysiłków na
rzecz umacniania więzów międzyludzkich. Dotyczy
to każdej wspólnoty, i tej naszej. Wtedy wizja szklanych domów z „Przedwiośnia”, czyli społeczeństwa,
które potrafi się wznieść ponad nienawiść, które
odchodzi od etosu walki, żeby tworzyć nowy etos
budowania życia opartego na „pokoju” może się
spełnić. Jest to bardzo ważne w obecnych czasach,
kiedy znów Europa, świat znalazł się na zakręcie historii. Nasza narodowa wspólnota dostaje zadyszki
po morderczym pośpiechu doganiania „Zachodu”.
Model postnarodowy, postreligijny i postpolityczny,
do którego odwołuje się Unia Europejska sypie się.
Oby kolejne zmiany miały charakter ewolucyjny jak
te w 1989 roku, a nie rewolucyjny. W tej sytuacji trzeba sobie jasno powiedzieć, obserwując narastanie
populizmów w kolejnych, i to bogatych krajach, czy
Europa nie szykuje sobie kolejnego bolszewizmu.
W ostatnim stuleciu doświadczyliśmy i dobrze
pamiętamy, jak układ konstelacji w polityce europejskiej zmieniał się dla nas z korzystnego na zabójczy.
Dlatego zawsze w każdej chwili musimy sobie dziś
zadawać pytania przy obecnych zawirowaniach, ile
mamy jeszcze tych dobrych dni i czy ich nie marnujemy. O obecnym poziomie życia i wolności nasi przodkowie mogli tylko marzyć. W roku „Niepodległości”,
kiedy w ciągu 100 lat jej trwania doświadczyliśmy
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jedynie 50 lat wolności, warto pochylić się nad naszymi narodowymi przywarami, kompleksami, które
nieraz w historii były przyczyną naszych dramatów.
One się znów odradzają. Warto przypomnieć sobie
ostrzeżenia Piotra Skargi w „Kazaniu wtórym o miłości
ku ojczyźnie…”:
,,Leczcież pierwej tę chorą swoje matkę, tę
miłą ojczyznę i Rzeczpospolitą swoje. A jeśliście
ostrożni i mądrzy lekarze, najdziecie sześć szkodliwych chorób jej, które jej bliską śmierć (obroń
Boże) ukazują, a jako złe pulsy, źle jej tuszą. Pierwsza jest – nieżyczliwość ludzka ku Rzeczpospolitej
i chciwość domowego łakomstwa. Druga – niezgody i rozterki sąsiedzkie. Trzecia – naruszenie
religie katolickiej i przysada heretyckiej zarazy.
Czwarta – dostojność królewskiej i władzej osłabienie. Piąta – prawa niesprawiedliwe.
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Szósta – grzechy i złości jawne, które się
przeciw Panu Bogu podniosły i pomsty od niego
wołają”.
Dziś żyjemy w innym świecie, a przestrogi z 1592
roku są wciąż aktualne, chociaż być może niektóre
otrzymałyby obecnie inne brzmienie, a i doszłyby
na pewno kolejne, nie mniej groźne ostrzeżenia. To
były słowa ostrzeżenia, zatroskania i stwierdzenia
faktów. Niestety, kiedy w niedługim czasie nasz kraj
zaczął się pogrążać coraz to bardziej w ciemnościach,
włącznie z utratą niepodległości, przestrogi te okazały się prorocze.
Czy istnieją obecnie autorytety i słowa, które
potrafią wstrząsnąć ludzkimi sumieniami i odwrócić obecny niebezpieczny bieg rzeczy? W 100-lecie
niepodległości warto przypomnieć sobie przesłanie
naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, które do

nas kierował, gdy odzyskiwaliśmy po raz kolejny niepodległość: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, Tej ziemi”. Tego nam, a i Europie, szczególnie
znów dziś potrzeba. Potrzeba nie tylko odnowy
moralnej i odbudowy rodziny, ale i solidarności i to
w duchu ewolucji, a nie rewolucji. Niech to przesłanie,
obdarowanego głębią myśli i potęgą słowa naszego
rodaka, tak jak i Piotra Skargi, zagości i utkwi głęboko
w naszych i Europejczyków umysłach. Weźmy sobie
je wreszcie do serca i przestrzegajmy w codziennym
życiu. Wtedy nasz dom „Polska” i „Europa” będzie bezpieczny, nie będzie ułudą. O tym w roku „Niepodległości”, w dobie kolejnych narastających lawinowo
dla naszej egzystencji zagrożeń, trzeba szczególnie
mocno przypominać.
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

To okres, aby wyjść poza sferę swoich prywatnych
potrzeb i bieżących interesów. Trzeba o tym mówić
szczególnie w obecnych czasach, w dobie agresywnego marketingu, reklamy. Trzeba sobie zadać pytanie, czy
tych radosnych, uduchowionych rodziną świąt Bożego
Narodzenia nie zamieniliśmy po raz kolejny w święta
zakupów (a tak na pewno w wielu przypadkach znów
się stanie), a„Barbórki” nie uczynimy dniem zlekceważonych żądań. Nikt się nie zdziwi, gdy 16 grudnia zostanie
zamieniony w kolejny polityczny festiwal.
Stańmy w końcu przed lustrem i przyjrzyjmy się
sobie i popatrzmy, że to tylko od nas, a nie kogoś „tam”
zależy, czy ulegamy podszeptom rozszalałej, prowadzącej do zguby konsumpcji, dawania wiary bez zastrzeżeń diabelskim podszeptom mediów. Przecież
często „prawda” płynąca z mediów jest bardzo wysoko
opłacana i służy nieraz różnym łajdakom do robienia
nam wody z mózgu. Dziś w dobie nieokiełzanego konsumpcjonizmu pobudzonego medialnymi reklamami
nie tylko przybędzie wskutek tych dni w zastraszającym tempie śmieci, ale i ubędzie surowców. Oddając
się we władanie molocha, jakim jest Internet, nie mniej
śmieci wpakujemy również do swoich głów. Czy tak się
musi dziać? Najgorsze jest to, że tego chaosu już nikt
nie ogarnia. Jest on przyczyną prowadzącą do zguby,
której beneficjentem są całe narody, społeczeństwo.
Szał zakupów, zakorkowane drogi, trucie się na potęgę
spalinami z samochodów i domowych pieców to dla nas
normalka. Małpując „Zachód”, lecząc narodowe kompleksy w doganianiu tego„luksusu”, który naprawdę jest
marnością, rujnujemy fundamenty naszej egzystencji.
Nie ulegajmy złudzeniu, że potrafiąc obsługiwać parę
gadżetów, jesteśmy mądrzejsi niż nasi przodkowie,
wiemy więcej niż oni, że dobrze postępujemy. Ile to
znów kupimy niepotrzebnych rzeczy, ile dobrych wymienimy na kolejne, ile zniszczymy żywności i tak można
by wymieniać i wymieniać. Żywotność produktów jak
telefony, telewizory, meble mogą pozostawiać wiele do

życzenia, ale i nasza beztroska, nieodpowiedzialność
w ich kupowaniu, kolejnej wymianie są jeszcze większe. Majętne i mądre społeczeństwo ceni sobie przede
wszystkim oszczędności. Wyższe oszczędności to na
ogół niższe wydatki konsumpcyjne, co hamuje może
wzrost gospodarki w krótkim okresie, ale daje długofalowy stabilny rozwój. Każde zadłużenie obniża poziom
rozwoju i powoduje na lata obciążenie dla kolejnych
pokoleń i staje się z reguły przyczyną stagnacji obniżki
standardów życia. Następny krok to drastyczne obniżenie poziomu życia, konflikty społeczne. Nie szanujemy
niczego. Choćby przykład życiodajnego płynu, jakim jest
woda. Dążymy w astronomicznym tempie do tego, aby
ziściło się słuszne powiedzenie, że jej prawdziwy smak
poznaje się na pustyni. Niestety, iluż z nas i to dotyczy,
że wielu z nas tę mentalną pustynię ma w głowie. Przy
tych pełnych świątecznych stołach symboliczny pusty
talerz niech nie będzie tylko ozdobą, ale przypomina
nam, że w tym samym czasie miliony ludzi doświadcza głodu, żyje w zimnie bez jakiejkolwiek nadziei na
poprawę swego losu. Nasi przodkowie gremialnie
tego również doświadczyli. Obecnie globalny świat się
bardzo skurczył. Ci biedacy drzwiami i oknami prą już
nie tylko do Europy, ale nawet do Ameryki. Jedno jest
pewne, że gdy sami nie zmienimy swoich życiowych,
obecnie wykreowanych, postaw, to któreś z kolejnych
radosnych świąt Bożego Narodzenia mogą emanować
smutkiem. W czasie jubileuszowego roku odzyskania
niepodległości nie recytujemy tylko obowiązkowych
frazesów, wspominając kolejne rewolucyjne zrywy, ale
zadajmy sobie pytanie, czy znów nie podążamy w kierunku odwiecznie (konsumpcyjnych i roszczeniowych)
powtarzającego się płaczu zesłanych i rozstrzelanych.
Oby mądrość, umiar i dążenie z determinacją do dobra
zatriumfowały. Święta Bożego Narodzenia niech będą
czasem wyciszenia i przemyśleń.
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Wyjątkowy miesiąc
Grudzień to miesiąc szczególny dla Polaków. To
okres świąt, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Dla
Ślązaków szczególnie ważne są święta Bożego Narodzenia oraz zakorzeniona w tradycji śląskiej „Barbórka”.
Całkiem niedawno doszło święto rocznicowe dotyczące
naszego pokolenia upamiętniające tragiczne wydarzenia na „Wujku” związane z masakrą górników. Obchodząc w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości
powinniśmy oddać szczególny hołd uczestnikom trzech
powstań śląskich oraz górnikom, którzy również ponieśli śmierć w obronie naszej niepodległości i wolności
w tych mroźnych grudniowych dniach stanu wojennego. Ich żony i dzieci przecież żyją nadal z traumą tamtych dramatycznych chwil. Dla nich grudniowe święta
nigdy już nie będą radosne.
Przecież tuż przed świętami żony straciły mężów,
a dzieci ojców, którzy nie chcieli wiele, tylko sprawiedliwości, godnych warunków życia dla swoich rodzin.
Niestety, dosięgły ich kule wystrzelone przez własnych
rodaków będących na usługach wroga. Dziś już nie
trzeba kul, aby rozmontować rodziny. Narzucony i promowany styl życia, wszechobecna indoktrynacja wylewająca się z środków przekazu, robiąca nam wodę
z mózgu, robią wszystko, aby zniszczyć tę najważniejszą
i podstawową wspólnotę, jaka jest rodzina. Możnym
tego świata ludźmi podzielonymi, z rozdartymi sercami
i zniewolonymi umysłami jest łatwo rządzić.
Chociaż rodzina zaczyna u nas przeżywać kryzys,
który będzie trudno naprawić, to zróbmy wszystko, aby
życie nikogo z nas w Boże Narodzenie nie kończyło się
na progu naszego domu. Bądźmy w tych dniach bardziej
razem, niepodzieleni. Przy wigilijnym stole starajmy się
poczuć ten realny smak rodziny. Nie fundujmy sobie samotności wśród ułudy roześmianych, pięknych i szczęśliwych ludzi, serwowanej nam przez świat wirtualny.
Poczujmy, że żyjemy we wspólnocie doświadczającej
solidarności społecznej, orientującej się na dobro wspólne, a taką podporę od wieków dawała nam rodzina.

XI Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

Konkurs rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem
„Roty”, patriotyczno-religijnej pieśni, której wykonaniem wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście
uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały
się przedszkolaki. W tej kategorii pierwsze miejsce zdobyli wokaliści z Kobielic, zaś druga lokata przypadła w udziale milusińskim z Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. W kategorii
klas młodszych na najwyższym stopniu podium
znalazły się dwa zespoły – ze szkół podstawowych
w Suszcu i Kobielicach. Drugą lokatę uzyskali

zdj. SP Kobielice

W czwartek, 15 listopada w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobielicach odbył
się XI Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. Do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów muzycznych
z całej gminy. Na scenie pojawiło się ponad 200
uczniów, którzy wykonywali pieśni na chwałę
Boga. Śpiew przedszkolaków i uczniów wznosił się wysoko w górę, do nieba, wprowadzając
radosną i anielską atmosferę.

Występ zespołu podczas konkursu

uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach.
W ostatniej kategorii wiekowej (klasy starsze
i gimnazja) pierwsze miejsce przypadło w udziale
zespołowi ze szkoły podstawowej w Suszcu. Nagrody powędrowały także do wokalistów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce za
uzyskanie drugiej lokaty. Na podium znaleźli się
także śpiewacy z Kobielic i Kryr, zdobywając trzecie
miejsce.
Wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami, a każdy uczestnik tradycyjnie otrzymał figurkę aniołka. Nie zabrakło również
wspólnego śpiewu, tańców i wspaniałej zabawy.
Radości i uśmiechu nie było końca, a wszystko to
na chwałę Boga.
A. Wojciech
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Jak postrzegamy łowiectwo?
W czwartek, 22 listopada w Suszcu odbyła się II konferencja zatytułowana ,,Rola i zadania kół łowieckich
w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”.
Celem konferencji było:
1. Budowanie płaszczyzny wzajemnego poznania
i rozumienia racji różnych środowisk dotkniętych zadaniami łowiectwa.
2. Budowanie płaszczyzny spotkania ludzi zaangażowanych w zadanie, jakim jest łowiectwo.
3. Budowanie płaszczyzny dla poszukiwania najlepszych rozwiązań na przyszłość.
4. Edukacja. 5. Pokazywanie i promocja najlepszych
rozwiązań realizowanych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
W konferencji wzięło udział około 150 osób z całego
województwa. Przybyli przedstawiciele świata nauki,
zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego,
kół łowieckich, władz samorządowych, przedstawiciele lasów państwowych, izby rolniczej, inspektoratów
weterynarii i wielu innych środowisk. Łowiectwo, organizacja łowiectwa to bardzo ważny element w gospodarce współczesnego świata. To skomplikowane zadanie
realizowane jest w skali całego kraju przez ok. 120 000
myśliwych zorganizowanych w ponad 4000 kół łowieckich. Łowiectwo jednak stanowi temat o wiele szerszy
niż myślistwo. Wprawdzie w przeszłości polowanie było
podstawowym zadaniem człowieka i miało wielkie znaczenie dla zaspokojenia jego potrzeb życiowych w tym
podstawowych jak pożywienie czy ubranie. Z czasem
przerodziło się ono w oswojenie zwierząt dzikich czy
ptaków i ich hodowlę w przydomowych zagrodach,
co zapewniało przede wszystkim łatwiejszy dostęp do
żywności. Z łowiectwem, ujmując zagadnienie zarówno
historycznie, jak i współcześnie, wiąże się nie tylko częściowe zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, ale i kultura. To piękne obrazy, fotografie z udziałem
dzikich zwierząt, utwory muzyczne odzwierciedlające
nietypowe głosy fauny, przedmioty użytkowe przybierające zwierzęce kształty, trofea. To również mnóstwo

książek, w których bohaterami są zwierzęta itd.
Obecny rozwój cywilizacji, a przede wszystkim niebywały przyrost populacji ludzkiej (ilość ludzi na świecie
podwaja się średnio co 40 lat), rabunkowa eksploatacja
zasobów ziemskich sprawiły, że również odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach
zostały mocno zachwiane, co wpływa także na zamieszkujące tam zwierzęta.
Aby zachować i uchronić przed ludzką nieodpowiedzialnością tę bardzo dużą i ważną część ziemskiego
ekosystemu, u nas i w Europie wprowadzono Prawo Łowieckie, będące elementem prawa ochrony środowiska
przyrodniczego. W ten sposób łowiectwo realizuje swoje
zadania pod nadzorem władzy państwowej w przestrzeni zarządzanej przez lokalne samorządy, rolników,
leśników, rybaków i obywateli niezajmujących się zawodowo żadnym z tych obszarów. Bierze ono szczególnie
w ochronę zwierzęta łowne i określa zasady gospodarowania ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz
racjonalnej gospodarki.
Celem łowiectwa nie jest myślistwo w potocznym
tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim ochrona,
zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Przykłada się wielką wagę do
zachowania różnorodności polegającej na utrzymaniu
liczebności i zagęszczeń na poziomie, który gwarantuje
trwałe funkcjonowanie i przeżycie populacji z uwzględnieniem różnorodności genetycznej. Działania myśliwych w rzeczywistości skutkują wzrostem liczebności
zwierząt. Ponadto bardzo ważne jest prowadzenie
działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego w celu poprawy warunków bytowania
zwierzyny. W efekcie łowiectwo jest w istocie rozumną
formą eksploatacji odnawialnych zasobów przyrody,
z pełną świadomością i odpowiedzialnością, dbającą
o ciągłą i całkowitą ich odbudowę. Myśliwi nie powodują zmniejszenia populacji zwierząt, wręcz przeciwnie.
Historia pokazuje, że gdy przerywano prawidłową gospodarkę łowiecką, to poszczególne gatunki zwierząt

ulegały zdziesiątkowaniu i trzeba było lat, żeby je odtworzyć do ,,godnej” liczby, o ile to jeszcze było możliwe.
Jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że
nawet najlepsze działania ze strony łowiectwa, ochrona
zwierzyny itd. na nic się zdadzą, gdy dalej będziemy
sami niszczyć beztrosko środowisko, co czynimy obecnie
wskutek przyjętego stylu życia, na skalę, która w efekcie
prowadzi do zaniku wszelkiego życia.
Ta konferencja to budowanie płaszczyzny wzajemnego poznania i rozumienia racji różnych środowisk dotkniętych zadaniami łowiectwa, budowania płaszczyzny
spotkania ludzi zaangażowanych w to bardzo ważne
zadanie. To również edukacja i budowanie płaszczyzny
poszukiwania najlepszych rozwiązań na przyszłość, promocja dobrych działań. Wnioski z niej płynące pokazują,
że przyroda bez myśliwych nie może funkcjonować.
Mechanizmy samoregulacji w przyrodzie przy obecnej
rabunkowej eksploatacji przez człowieka zasobów ziemi,
widzącego tylko chwilowy aspekt ekonomiczny, zostały
poważnie zachwiane. Nie istnieją i nie będą istnieć, póki
nie zmienimy swego postępowania.
Łowiectwo przynajmniej w zakresie swoich możliwości stara się nie dopuścić do zachwiania odwiecznej
równowagi. W łowiectwie aspekt ekonomiczny schodzi na dalszy plan, istotą jest pozytywna działalność na
rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska,
kształtowanie w świadomości naszego społeczeństwa
szeroko pojętej kultury ekologicznej i odpowiedzialnego
kształtowania życia we wspólnotach. Ta konferencja potwierdziła, że spotkania ludzi zaangażowanych zawsze
przyczyniają się do wypracowania lepszych rozwiązań
na przyszłość, rozwiązywania problemów i szukania
sposobów, jak im zaradzić. Gdyby w innych dziedzinach ekologii ludzkość przestrzegała praw, tak jak jest
to w przypadku łowiectwa, to nie doszłoby do niemal
rabunkowego wyniszczenia, degradacji wielu obszarów
naszego środowiska.
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Były sołtys Rudziczki obchodził 90. urodziny

Przedstawiciele gminy, składając Panu Pawłowi
gratulacje, wręczyli słodki upominek oraz życzyli wielu lat życia w zdrowiu, pogody ducha oraz wszelkiej
pomyślności, także w imieniu mieszkańców sołectwa.
Urodziny Pana Pawła stały się pretekstem do rozmowy o pełnionej w przeszłości przez niego funkcji
sołtysa Rudziczki, jego pracy zawodowej, życiu rodzinnym i niezwykłych zdarzeniach, które pamięta
z minionych lat.
Pan Paweł zajmował się kaletnictwem, w Rudziczce miał swój zakład. Przez jakiś czas był również listonoszem w swojej miejscowości. Dobry kontakt z ludźmi i zaufanie, jakim się cieszył, sprawiły, że w 1993

roku, kiedy odszedł na zasłużoną emeryturę, został
mianowany sołtysem. Funkcję tę pełnił dwie kadencje.
Prywatnie jest mężem pani Karoliny. Państwo
Kloczkowscy mają dwoje dzieci, doczekali się trojga
wnucząt i siedmiorga prawnucząt. Najbardziej cenią
sobie czas spędzany z rodziną. Chętnie wtedy wspominają niezwykłe wydarzenia z przeszłości. Chociaż pozbawione są one znaczenia historycznego, dla rodziny
Kloczkowskich mają szczególną wartość.
Wśród tych niecodziennych historii wymieniają
lądowanie szybowca niedaleko ich domu czy pewne
niesamowite widowisko – jak zgodnie nazywają przyrodniczy fenomen – kiedy na pobliskiej łące odbywało
się zgromadzenie bocianów, których było tyle, że nie
dało się ich zliczyć, a łąka przybrała wówczas biała barwę.
Panu Kloczkowskiemu można pozazdrościć pogody ducha i radości z kontaktu z drugim człowiekiem,
o czym „Nowiny miały okazję się przekonać podczas
wizyty w jego domu. Nasza redakcja dołącza się do

życzeń urodzinowych dla Pana Pawła. Niech każdy kolejny dzień upływa szanownemu Jubilatowi w dobrym
zdrowiu, a codzienność niech wypełni wiele radosnymi
chwil.
JG

zdj. UG Suszec

Pan Paweł Kloczkowski z Rudziczki obchodził
17 października swoje 90. urodziny. Z tej okazji wójt
gminy Marian Pawlas, sołtys Rudziczki Stanisław
Godziek oraz dyrektor USC w Suszcu Regina Indeka
odwiedzili dostojnego Jubilata.

Z wizytą w domu Jubilata

W tym roku gminne obchody narodowego
święta przypadającego 11 listopada przybrały inny
charakter niż dotychczas. Setna rocznica odzyskania niepodległości wymagała szczególnej oprawy.
Podjęto szereg inicjatyw w szkołach, instytucjach
kulturalnych czy w urzędzie gminy. W tym ostatnim
zrodziła się idea, aby ten wyjątkowy dzień uczcić postawieniem pomnika upamiętniającego nie tylko wydarzenie sprzed 100 lat, ale także powstania śląskie.
Uroczystość odsłonięcia pomnika miała miejsce 11 listopada o godz. 10:00 po mszy świętej
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Ceremoniał rozpoczęto odśpiewaniem

„Mazurka Dąbrowskiego”, złożono również kwiaty
pod pomnikiem pamięci ofiar I i II wojny światowej,
powstań śląskich i stalinizmu.
Odsłonięcia nowego pomnika dokonali wójt
gminy Marian Pawlas oraz przewodniczący rady
gminy Andrzej Urbanek. Po poświęceniu monumentu wójt gminy skierował kilka słów do zgromadzonych. W przemówieniu zaapelował, aby doceniać
wolność jako wartość, która teraz została nam dana.
Podczas uroczystości obecni byli kombatanci, władze
gminy, przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego,
jednostek OSP oraz uczniowie i nauczyciele ze szkoły
podstawowej w Suszcu.
JG

zdj. JG

Pomnik na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Odsłonięcie pomnika z okazji 100-lecia niepodległości
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NUMER 12 (293)

,,Akcja Zima” - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Wyzwolenia (od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do
skrzyżowania 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 skrzyżowania
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 skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska

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

Rejon 3
Rudziczka

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

Michał Baron
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 4
Kobielice

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

Rejon 11
Drogi powiatowe

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
skrzyżowania z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

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

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
Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania 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-u, parking przy Urzędzie Gminy Suszec, 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”
Arkadiusz Baron
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
trasa MZK

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

Ruszył program priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”
W środę, 3 października 2018 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”,
w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się
o dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz
działań termomodernizacyjnych w budynkach
jednorodzinnych. Podczas zebrania zostały omówione założenia oraz zakres programu. Jego głównym
celem jest poprawa efektywności energetycznej
istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa
jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.
Na realizację programu związanego z ochroną
powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych, tj. termomodernizację, przewidziano
wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt
inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu

programu i wkładu własnego beneficjentów). Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie
63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres
finansowania programu obejmie lata 2018-2029.
Jego finansowanie pochodzić będzie ze środków
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich
nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt
realizowanego projektu to 7000 zł. Zakłada się, że
termomodernizacji zostanie poddanych nawet ponad 4 mln domów.
Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację
przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do
wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje
nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres

do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które
na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
- Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
- Konsultacje i osobiste składanie wniosków:
Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. od
7:30 do 15:30.
- Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035
Katowice.
- Szczegóły dotyczące programu dostępne są na
stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.
- Infolinia programu „Czyste powietrze” –
tel. 32 60 32 252.
UG Suszec

Szkoła w Suszcu wyróżniona
W listopadowym numerze „Nowin” pisaliśmy
o przystąpieniu trzech gminnych szkół do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do
Hymnu”. Każda z nich z przejęciem i zaangażowaniem
przygotowała się do przesłuchań, które odbyły się
w naszej gminie w połowie października.
Wyniki ogłoszono 20 listopada na stronie

internetowej Narodowego Centrum Kultury. Do
rywalizacji przystąpiło 289 szkół z całej Polski. Oprócz
przyznania trzech pierwszych miejsc, wybrane placówki uhonorowano 12 nagrodami wojewódzkimi,
a każda z nich opiewała na kwotę 5000 zł.
W województwie śląskim w ten sposób wyróżniono Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka

w Suszcu. Nad przygotowaniami do przesłuchania
czuwała tam Alicja Pastuszka-Koczar, ćwicząc z 379
uczniami wykonanie hymnu oraz dwóch innych
pieśni hymnicznych. Jak widać, ich starania przyniosły wymierny efekt.
Gratulujemy nagrody!
JG
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Wprowadzeni w mikroklimat

zdj. Adam Kajda

Swoisty klimat panujący na sali podczas występu
od początku zdawał się czarować publiczność. Słuchacze najbardziej ożywili się i śpiewali z wokalistką
przy takich piosenkach jak Takiego chłopaka, Tak mi
się nie chce czy też Niemiłość 2.
Teksty oscylują wokół tematów dnia codziennego, odczuć i reakcji na otaczający nas świat, a niektóre
ripostują bycie tzw. matką Polką, szczególnie utwór

Na uwagę zasługuje kontakt wokalistki
z audytorium – dzięki jej komentarzom wplatanym
pomiędzy wykonywanymi piosenkami nawiązała się
ta nić porozumienia. Opowiadane anegdoty o historii
powstania danego utworu nasuwały nierzadko myśl
„O! miałam/miałem podobnie”!
Zespół wykorzystał takie życiowe sytuacje, tworząc coś niezwykłego i dzięki temu suszecka publiczność miała nie tylko radość ze słuchania, ale przede
wszystkim możliwość uczestnictwa w osobliwym
mikroklimacie podczas koncertu.
Agata Kłoska

Tak mi się nie chce, który zabrzmiał najgłośniej wśród
publiczności. Treści nawiązują również do ludowości
(Maliny) i niewątpliwie jest w nich jakiś pierwiastek
tajemniczości.
Krystaliczny głos Natalii Grosiak wprowadzał
do innego muzycznego świata. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność usłyszeć również Pieśń Panny
IV z Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, pierwszy raz wykonaną przez Mikromusic
w Ogrodzie Krasińskich z okazji szóstej edycji Imienin
Jana Kochanowskiego organizowanych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 2017 roku.

zdj. Adam Kajda

W jeden z jesiennych wieczorów, 27 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu miał miejsce koncert warszawskiego zespołu Mikromusic.

Występ zespołu Mikromusic

Spotkanie z fanami po koncercie

Dziewiąta Niepodległa Jesień Kulturalna
pieśniom zawodowym, w tym gospodarskim, pasterskim, myśliwskim, górniczym itp. Warto dodać, że każdy
z utworów opatrzony został notatką dotyczącą informatora, daty oraz miejsca spisania.
W tym samym dniu co sesja naukowa poświęcona
publikacji odbył się XV Turniej Zespołów Ludowych
Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca
powędruje…”.
Wśród wydarzeń 9. Niepodległej Jesieni Kulturalnej znalazły się jeszcze premiera spektaklu „Skok”,
która miała miejsce 11 listopada (relacja w tym numerze) oraz wypadający tydzień później koncert
„Muzyka w barwach jesieni” w kościele pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu.
W niedzielę, 25 listopada odbył się finisaż
wystawy „Nasze Wielkie Historie” przygotowanej jako projekt zrealizowany w ramach Programu
Wieloletniego „Niepodległa”. Wystawa została objęta
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego.
Podczas Wieczoru Wolności A. Zielonka-Mitura, podsumowując projekt, podkreśliła, że „historia Polski to
historia ludzi, a najlepiej o niej mówić z perspektywy
tego, co jest najbliższe sercu człowieka”. Taką ideę
realizują „Nasze Wielkie Historie”, które dotarły do
8 województw, 15 powiatów i 16 instytucji kultury.

XV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej

zdj. Adam Kajda

Zgromadzono 50 opowieści, z czego 16 trafiło na
wystawę. Wśród nich znalazła się historia z Suszca
opowiedziana przez Annę Kine, a zebrana przez Weronikę Gruszkę i Kingę Paszek.
Wieczór Wolności stał się okazją do podsumowania dwóch konkursów organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Pierwszy z nich
skierowany był do dzieci, które w plastyczny sposób
mogły przedstawić swoją wizję świętowania niepodległości. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz drobny upominek, którego częścią były
puzzle przygotowane na podstawie jednej ze zgłoszonych prac. Do nieco starszych odbiorców adresowano drugi konkurs „Moje Podróże Małe i Duże”, którego wyniki również ogłoszono podczas spotkania.
Pierwsze miejsce za pracę „Cienie” uzyskał Michał Pęczek. Na podium znaleźli się również Kinga Drążek ze
zdjęciem „Mały farmer” oraz Urszula Bracha z pracą
„Przed odlotem”. Wyróżniono jeszcze fotografię „Odkrywca” Dawida Janika.
Dla przybyłych gości przygotowano przekąski,
a na koniec zaproszono do zabawy poprowadzonej
przez zespół „Rube Świnie”. Wszystko w myśl założenia przyświecającego organizatorom o świętowaniu niepodległości w radosny sposób.
JG

zdj. Adam Kajda

W ramach 9. Niepodległej Jesieni Kulturalnej
odbyło się szereg koncertów i spotkań. Cykl imprez
rozpoczął końcem października występ zespołu
Micromusic (relacja powyżej). Kolejne przedsięwzięcie było prawdziwą gratką dla miłośników folkloru.
W sobotę, 3 listopada o godz. 11:00 odbyła się sesja
naukowa poświęcona Marianowi Cieśli i zgromadzonym przez niego pieśniom. Do wygłoszenia
wykładów zaproszono znawców tematu z zakresu
muzyki i językoznawstwa.
Jako pierwsza wystąpiła prof. UŚ dr hab. Joanna
Glenc, prywatnie córka Mariana Cieśli, która przedstawiła sylwetkę kolekcjonera, skupiając się na jego
zbiorach etnograficznych. Prof. zw. dr hab. Krystyna
Turek w swoim wykładzie zwróciła uwagę na akcenty humorystyczne w górnośląskiej pieśni ludowej,
z kolei prof. dr hab. Helena Synowiec opowiedziała
o gwarowym tworzywie pieśni pszczyńskich. Jako
że sesja odbyła się na tydzień przed świętowaniem
100-lecia niepodległości, nie mogło podczas niej
zabraknąć akcentów patriotycznych. Prof. nadzw.
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski swój wykład oparła
na zagadnieniu żołnierskiej i powstańczej tematyki w pieśniach pszczyńskich, zaś mgr Alojzy Lysko
opowiedział o związkach emocjonalnych w górnośląskich pieśniach wojackich.
Sesja naukowa połączona została z promocją
publikacji „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe
Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych
Mariana Cieśli”. Śpiewnik został wydany dzięki pozyskaniu środków w ramach projektu przygotowanego
przed Gminny Ośrodek Kultury. Składa się z pięciu zeszytów, a kluczem do podziału pieśni była ich tematyka.
W zeszycie pierwszym znalazły się utwory obrzędowe,
m.in. weselne, bożonarodzeniowe, wielkanocne, dożynkowe i wiele innych. W drugim zamieszczono pieśni
religijne, patriotyczne, refleksyjne, rodzinne, dziecięce,
ale też przyśpiewki i przygrywki. Zalotne i miłosne wypełniają najbardziej obszerny zeszyt trzeci, zaś tekstów
komicznych, ale i pijackich oraz obscenicznych należy
szukać w zeszycie czwartym. Ostatni zeszyt poświęcono

Koncert „Muzyka w barwach jesieni”

SPEKTAKLSKOK

Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej
przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu.

16 grudnia 2018 r., godz. 16:00
Sala widowiskowa GOK w Suszcu
Bilety w cenie 10 zł

Autor: Monika Panfil. Reżyseria: Monika Panfil i Bogusław Musiolik.

Niedziela
z Bajką

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Moniki Panfil
i Bogusława Musiolika w wykonaniu
„Smocze gadanie”
Amatorskiej Grupy Teatralnej działajacej
Spektakl w wykonaniu Dziecięcego Teatru „Guziczek”
przy Kole Zwiazku Górnoslaskiego w Suszcu

działającego przy Teatrze Ziemi Rybnickiej

13.01.2019, godz.: 16:00, cena: 10 zł

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Na spektakl zapraszamy dzieci od 4 roku życia.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

Bilety dostępne na portalu

XVI REGIONALNY
PRZEGLĄD
JASEŁEK
ELIMINACJE:
21.01 PRZEDSZKOLA
22.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-III
23.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY IV-VI
SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY VII-VIII
ORAZ III KLASA GIMNAZJUM

15.12.2018
godz. 9:00 - 13:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu
Zgłoś swoje stoisko w sekretariacie GOK,
telefonicznie lub mailowo w terminie do 7.12.2018 r.

FINAŁ:
27 STYCZNIA 2019 O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK W SUSZCU
PODCZAS KONCERTU LAUREATÓW

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

11 - 24 luty 2019

Poniedziałek 11.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Wtorek 12.02
Kosmiczny Suszec + Nocnik
Zajęcia astrologiczne

godz. 20:00 – 8:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Środa 13.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Remizo-Świetlica w Mizerowie
WSTĘP WOLNY

Czwartek 14.02
Mała Akademia Teatralna

Warsztaty z tworzenia własnych masek
teatralnych
godz. 10:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Poniedziałek Piątek 18-22.02
Półkolonie z Włóczykijem

w programie: zabawy integracyjne,
warsztaty artystyczne,
spotkania z lokalnymi pasjonatami,
teatr pacynek, przygody Włóczykija,
wyjazd do teatru,
wyjazd do Cinema City,
warsztaty Bricks 4 Kidz
godz. 7:45 - 16:00
dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 250 zł/os.

NIEDZIELA 24.02
Niedziela z Bajką

Spektakl „W poszukiwaniu królewny”
w wykonaniu Teatru Supełek DK Boguszowice
godz. 16:00
dla dzieci od 4 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 10 zł/os.

Piątek 15.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz warsztaty ceramiczne

Wyjazd do kina, obiad oraz warsztaty
ceramiczne, gdzie uczestnicy będą mieli
okazję ulepić z gliny swój wymarzony dom
dla dzieci od 7 r. ż.
koszt: 55 zł/os.

Zapisy na ferie od 12 grudnia 2018 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 uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

Wigilijka w GOK-u
18.12.2018 r., godz. 17:00
18.12.2018
r., godz. 17:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13.01.2019 r.

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI
Zrób prezent dla Babci lub Dziadka
godz. 15:00, wstęp wolny

NIEDZIELA Z BAJKĄ

Spektakl dla dzieci „SMOCZE GADANIE”
Teatr Guziczek TZR
godz. 16:00, cena: 10 zł

Zapraszamy na
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
wszystkich naszych domowników.
Podczas spotkania odbędzie się
KONCERT KOLĘDOWY.
P.S.
Zachęcamy do przyniesienia
(w miarę możliwości)
na spotkanie smakołyków,
którymi będzie można
poczęstować pozostałych
uczestników.

WIRTUALNA PRZEJAŻDŻKA ROWEREM PO SUSZCU

Przemierz z nami Suszec na trenażerze wybierając jedną z kilku wirtualnych tras!
godz. 17:00, wstęp wolny
Podczas 27. Finału WOŚP na terenie gminy Suszec prowadzona będzie całodzienne kwesta.
Podczas wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu prowadzone będą licytacje gadżetów.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Na plakacie wykorzystano fragment pracy autorstwa
Michała Tomali nadesłanej na konkurs plastyczny
pt. „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” - ogłoszony
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu w 2018 roku.

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

Bilety dostępne na portalu

AKTYWNY
KINO Z KLASĄ
SENIOR
10 stycznia 2019 r. godz. 18:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!
Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.
Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
12.12, 16.01, 06.02, 13.03
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
08.01, 29.01, 05.03, 26.03

„Zimna Wojna”
reż. Paweł Pawlikowski

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach
(przy Szkole Podstawowej):
11.12, 15.01, 05.02, 12.03
salki przy kościele w Radostowicach:
18.12, 22.01, 26.02, 19.02
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
19.12, 23.01, 20.02, 27.02
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
09.01, 30.01, 06.03, 20.03

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”

CI

29 grudnia 2018, godz. 16:00
Remizo-Świetlica w Mizerowie
wstęp wolny

MALI PROJEKTANCI
Poniedziałek, godz. 15:30-16:30
Wiek: 7-11 lat
Koszt: 30 zł/miesiąc
Miejsce: GOK w Suszcu
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Spektakl „Opowieść Wigilijna”
Kobiórskiego Teatru Kulturalnego
Goście:
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”,
Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy
„Radostowianki”,
Zespół Śpiewaczy „Kobiórzanie”

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Konkurs na małe inicjatywy

Kulturalne wydobycie
Mieszkasz w gminie Suszec i chciałbyś
coś zmienić/zrobić dla innych?
> To konkurs dla Ciebie!
Twój pomysł + nasze pieniądze
= wspólna realizacja
Spotkanie informacyjne
> 4 lutego 2019, godz. 18:00
Nabór pomysłów trwa
> do 4 marca 2019
Szczegóły są dostępne
na stronie www.kulturasuszec.pl
oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
od pn. do pt. od 8:30 do 19:30,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl
aga@kulturasuszec.pl

Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat) - godz. 9:00
Klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum - godz. 11:00
Środa (raz w miesiącu), cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

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

Ostatnie egzemplarze WYPRAWEK CZYTELNICZYCH
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przypomina, że w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki
„Mała Książka – Wielki Człowiek” możliwy jest jeszcze
odbiór WYPRAWEK CZYTELNICZYCH (skierowanych
do rodziców, mieszkańców gminy Suszec, i ich dzieci
urodzonych w 2015 r.).

(w remizo-świetlicy), Kryrach (w remizo-świetlicy),
Radostowicach (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym)
czynnych w poniedziałek, środę i piątek
- i do filii w Mizerowie (w remizo-świetlicy)
czynnej w środę, czwartek i piątek w godzinach
popołudniowych.
GF

Rodzice, którzy jeszcze nie skorzystali z ww.
oferty, zapraszamy po ich odbiór do:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu (w budynku GOK-u) czynnej od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-19:00
- oraz do filii bibliotecznych w Rudziczce

Przystanek CZYTANKOWO
Do kogo adresowane są zajęcia?
Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Ale i rodzice
nie będą się nudzić, jeżeli zechcą z nami spędzić swój
wolny czas (to od nich zależy, czy będą mieli ochotę
przywieźć swoje dziecko do biblioteki w Suszcu).
W planie: zajęcia raz w tygodniu, od 17:00 we wtorek
lub środę, o czym zadecydują sami zainteresowani. I właśnie dlatego najpierw prosimy o zgłaszanie
uczestnictwa w bibliotece (czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-19:00), telefonicznie
(32 448 86 92) lub e-mailowo: gbp@suszec.pl.
Serdecznie zapraszamy.
GF

zdj. GBP Suszec

Kontynuując zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, w tym popularyzację książki
i czytelnictwa, rozpoczynamy cykl (cotygodniowych)
spotkań pod nazwą „Przystanek CZYTANKOWO”.
W programie przewidziano: teatrzyk kamishibai, głośne czytanie wybranej lektury (obrazowej dla dzieci), prezentowanie ciekawych form wydawniczych
i graficznych, tj. pop-upowe mistrzostwo papierowej
inżynierii Roberta Sabudy czy oryginalne z wydawnictwa Ha!art, z plastycznym finałem i możliwością
skorzystania z tzw. Biblioteczki Najmłodszych (z dwunastoma kompletami worków sensorycznych zawierających gry i zabawki edukacyjne).

Atrakcje w bibliotece

Święto naszych ulubionych pluszaków
potrzebne (zabawy, przytulania, spokojnego zaśnięcia).
Zaprezentowano im czasopismo „Miś”, książki
„Złotowłosa i 3 niedźwiadki”, przeczytano „Święta
Pana Misia” i kilka tematycznie dobranych wierszy.
Opowiedziano, jak zadbać o swoją przytulankę oraz co
nieco o prawdziwych niedźwiedziach. Wypróbowano
ulubione przez Puchatka zabawy, tj. kółko graniaste,
skakanie po kałużach, koci, koci, łapki oraz ćwiczono
abrakadabrowe czarowanki.
Kulminacyjnym punktem spotkania czytelniczego była oczywiście wizyta Misia Ździsia. Ten bawił się
z dziećmi w kole przy melodiach: „Jadą, jadą misie”,
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Misio Mniam Mniam”.
Pogłaskał też każdego przyniesionego do przedszkola
misia, podarował kolorowanki i stanął do wspólnego
zdjęcia. Nie obyło się też bez uroczystego zaśpiewania
Misiowi „Sto lat”.
A po wyjeździe Misia Ździsia maluchy miały okazję poprzeglądać wyciągnięte z przepastnej walizy
„misiowe” książki.

Dziękujemy, że mogliśmy ten dzień wspólnie
z Wami świętować, bo: Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim
jest potrzebny Miś. No i skoro dzieci lubią misie, to czy
Twoje dziecko ma swoją przytulankę-misia?
G. Folek

zdj. JG

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rudziczce, do wspólnych obchodów ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA. „Nie obejdzie się bez
misia” – pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska.
I trudno sobie dziś wyobrazić, żeby pominięto temat
misiów w książkach. Potwierdzamy – zbiory Gminnej
Biblioteki Publicznej w Suszcu oraz placówek filialnych
bogate są w wolumeny opisujące losy sympatycznych
niedźwiadków.
Wychowankom przedszkola, „Zajączkom” i „Biedronkom”, przedstawiono najważniejszych bohaterów
książek i filmów dla dzieci: pluszowego misia Teddy Bear
(jeden z pierwszych na świecie), peruwiańskiego Misia
Paddingtona, Kubusia Puchatka stworzonego przez
Alana Milne’a, misia Yogi z Parku Yellowstone, futrzanych
przyjaciół Troskliwych Misiów, Misia Uszatka (najpopularniejszy w Polsce), śpiewającego Misia Colargola,
Gumisiów Disneya. Dzieci opowiedziały o swoich pluszakach (misia ma prawie każde dziecko) i do czego są

Miś Ździś zaprasza do wspólnej zabawy

„Radostowianki” odebrały nagrodę
W dniach 16-18 listopada w siedzibie zespołu„Śląsk”
w Koszęcinie gościł Regionalny Zespół Śpiewaczy„Radostowianki”. Wizyta ta odbyła się w ramach nagrody ufundowanej przez Dyrektora Zespołu „Śląsk” dla laureatów
Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza
„Śląskie Śpiewanie”. Jego finał miał miejsce 8 czerwca
br. (o czym pisaliśmy w lipcowym numerze „Nowin”),

instruktorów doskonalić swoje umiejętności z zakresu
tańców regionalnych i narodowych.
„Radostowianki” były wielokrotnie nagradzane
w różnego rodzaju konkursach, przeglądach pieśni regionalnych, a gratyfikacja w formie warsztatów przyczyni
się zapewne do kolejnych sukcesów zespołu, czego mu
szczerze życzymy.
JG

a zespół z naszej gminy za zajęcie III miejsca otrzymał nagrodę w formie trzydniowych warsztatów artystycznych.
W Koszęcinie, oprócz zajęć taneczno-wokalnych,
„Radostowiankom” zaproponowano warsztaty etnograficzne i plastyczne. Ponadto w programie znalazło
się zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego. Zespół miał również okazję pod okiem wykwalifikowanych

Gminne chóry w NOSPR-ze

Po przybyciu na miejsce chórzyści trafili do
salki, w której przebywali w czasie przerw. Podczas
próby ustalono wszystkie szczegóły występu. Koncert rozpoczął się o godz. 18:00. Na początku dzie-

więć chórów zaśpiewało wspólnie kilka pieśni przy
akompaniamencie orkiestry, później nadszedł czas

fot. ZSP Radostowice

W niedzielę, 25 listopada 2018 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach należący do chóru Piano-Forte pojechali
do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach, by zaprezentować
swoje umiejętności podczas koncertu zorganizowanego w ramach programu Akademia Chóralna
– Śpiewająca Polska sfinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2022.

Występ chórów w NOSPR-ze

na indywidualne prezentacje, również z orkiestrą.
Piano-Forte, pod batutą Katarzyny Machnik, wykonało „Rzeczkę” Witolda Lutosławskiego. Na zakończenie
młodzi artyści odśpiewali wspólnie utwór „W domu
ojczystym” Jerzego Wasowskiego, poprowadzony przez
radostowicki chór.
Koncert można uznać za udany, a wszyscy uczestniczący w nim chórzyści byli dumni z faktu, że mogli
wystąpić w tak prestiżowej sali koncertowej, jaką jest
siedziba NOSPR-u.
Oprócz Piano-Forte w Katowicach zaprezentował się także Chór Dziecięcy „Przednutka” Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobielicach pod
dyrygenturą Barbary Cichoń.
Zofia Drzyzga
Małgorzata Machnik
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Felieton duszą pisany

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Frazesy i wiatr”
Pewna piosenka z lat 80. XX wieku jest w stanie zakrzywiać czasoprzestrzeń. Poczynając od momentu, w okolicach początku grudnia, kiedy zaczyna
królować w niemal wszystkich stacjach radiowych
i płynąć z głośników w prawie każdym centrum handlowym i supermarkecie, wydarzenia zaczynają toczyć się o wiele szybciej. Kojarzycie „Last Christmas”?
To właśnie ten utwór. Od chwili, kiedy słyszymy go
po raz pierwszy w danym roku, tak często, że zaczyna
nas prześladować, zdarzenia nabierają zwariowanego
tempa. W jednej chwili kupujemy prezent z okazji

„Dwanaście uderzeń”

dnia św. Mikołaja, by już za moment siadać do wigilijnej kolacji, a zaraz potem szykować się do wyjścia
na imprezę kończącą stary, a witającą nowy rok.
W tym grudniowym wyścigu z upływającym czasem okazuje się, że nie starcza go na wiele spraw, nie
tylko na kupienie wspomnianych już upominków
dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Koniec roku to
przede wszystkim okres podsumowań. Większość
z nas wspomina miniony czas i zastanawia się, z czego można być dumnym, a co sprawiło, że pomyśleliśmy o zmianie naszego postępowania. Wreszcie,
co sprawiło nam radość, a co spowodowało, że po
policzkach popłynęły łzy. W tym szalonym pędzie
zdarzeń brakuje momentu zatrzymania, by o tym
wszystkim pomyśleć. W konsekwencji niespodziewanie stajemy z lampką szampana w dłoni, odliczając od
dziesięciu do... fajerwerków i zdajemy sobie sprawę,
że kończy się kolejny okres w naszym życiu. I co dalej?
Miniony rok był zapewne dla każdego z osobna zupełnie inny, bo przecież się różnimy. Jesteśmy
wyjątkowi i unikatowi, pochodzimy z odmiennych
środowisk, kręgów kulturowych, może o kompletnie rozbieżnych światopoglądach i zróżnicowanej
wrażliwości, a nasze życiowe drogi toczą się po najróżniejszych torach. Jest jednak pewna prawidłowość, związana z początkiem nowego roku, wspólna
prawdopodobnie nam wszystkim. Są to noworoczne
plany.
Kto z nas nie planował kolejnego roku, nie
obiecywał sobie, że ten kolejny będzie inny, lepszy,
przełomowy? Wiele osób, stojąc pośród huku petard,
w blasku sztucznych ogni i wśród ludzi składających
sobie życzenia, naprawdę marzy tylko o tym, aby
owo „szczęśliwego nowego roku” nie było tylko
frazesem. Jednak życie jest zmienne i nieprzewidywalne i przynosi czasem słodko-gorzkie doświadczenia. Nie na wszystko mamy wpływ, chociaż bardzo
byśmy tego chcieli. Może powinniśmy zachować się
jak wprawny nawigator i kiedy nie da się walczyć
z falami, dać się im ponieść, patrząc w przyszłość
z nadzieją, zobaczyć, dokąd zawiedzie nas wiatr,
czekając aż zabrzmi kolejne...

Dwanaście dźwięcznych uderzeń        
W huku błyskające nocne niebo
Łzy radości i westchnienia nadziei
na lepszy czas, który przyjdzie na pewno
Ciągle czekasz na nowy początek
Z naiwnością dziecka się łudzisz,
a czas koło zatacza niezmiennie,
aż w tym samym huku znów się zbudzisz
Przemierzając dni, tygodnie... miesiące
Różną musisz znosić pogodę
Czasem skwar, czasem przyjemne ciepło
Czasem deszcz spadnie... lub powieje chłodem
Fortuna swe koło wciąż toczy
Przynosząc doświadczeń paletę
Narodzin cud... czy pasmo sukcesów,
lecz czasem też śmierć... niestety
Fali zdarzeń daj się ponieść swobodnie
Pewnych rzeczy, jak widać, nie zmienisz,
więc uspokój oddech i wyrusz...
...w podróż ku swemu przeznaczeniu
Marcin Weideman

źródło: Unsplash

„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczyciela Marcina Weidemana. We współczesnym świecie,
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie
się nad sensem podejmowanych działań, proponujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga
„Duszą pisane”. Wybór tekstów jest nieprzypadkowy – staramy się je dobierać tak, aby stanowiły
komentarz do ważnych wydarzeń, uroczystości czy
zbliżających się świąt. Ostatni miesiąc w roku sprzyja podsumowaniom, ale stanowi również okazję do
snucia planów na przyszłość.

Premiera spektaklu „SKOK”
zarezerwować dwie godziny. Widownię ujął również profesjonalizm aktorów grających w komedii,
zasługujący na uwagę tym bardziej, że działają oni
w ramach zespołu amatorskiego.

zdj. Adam Kajda

Zainteresowanie spektaklem było tak duże, że 16
grudnia zostanie on zagrany po raz trzeci w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu.
JG

zdj. Adam Kajda

Gminny Ośrodek Kultury postanowił uczcić 100-lecie niepodległości premierą spektaklu Amatorskiego
Zespołu Teatralnego działającego przy Związku Górnośląskim w Suszcu. Sztukę zatytułowaną „Skok” wystawiono w niedzielę, 11 listopada aż dwukrotnie. Komedia
napisana przez Monikę Panfil, a wyreżyserowana przez
autorkę i Bogusława Musiolika, w zabawny sposób opowiada o pewnym przestępczym incydencie, z którym musi
zmierzyć się lokalna społeczność.
Osadzenie historii w gminnych realiach, dowcipne aluzje do znanych mieszkańcom gminy prawdziwych sytuacji, wykorzystanie gwary sprawiają, że
trafia ona do publiczności poszukującej autentyczności w sztuce, ale też takiej, która potrafi śmiać się
z własnych przywar pokazanych w krzywym zwierciadle. Sugestywnie zarysowane postaci, wyraziste
dialogi i pełna niespodzianek akcja to niewątpliwie
atuty przedstawienia, na obejrzenie którego warto

Spektakl Amatorskiego Zespołu Teatralnego

Autorka sztuki oraz aktorzy docenieni przez publiczność

W części pierwszej opisującej historię i współczesność Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu można
przeczytać m.in. o początkach jej działalności sięgającej 1912 roku oraz jej funkcjonowaniu po II wojnie
światowej. Druga część koncentruje się natomiast
wokół wybranych obrzędów i zwyczajów ukazanych
z perspektywy mieszkańców Suszca.

Jak napisał Wojciech Lala w „Słowie od Wydawcy” publikacja w szczególny sposób przedstawia historię Straży Pożarnej w Suszcu, a dzięki temu pokazuje
również część dziejów, zwyczajów i życia społecznego
naszej suszeckiej ziemi.
Czytelnikom „Nowin” polecamy lekturę tej
pozycji na długie grudniowe wieczory!
JG

Książka Anny Kine
W listopadzie ukazała się książka Anny Kine
zatytułowana „Ochotnicza Straż Pożarna w Suszcu”, wydana przez Koło Związku Górnośląskiego
w Suszcu. Jak informuje autorka we wstępie, została ona napisana z potrzeby serca, aby zachować
pamięć o nie tak dalekiej zdałoby się przeszłości,
jej ludziach, zwyczajach i tradycji.
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Zastosowania jemioły
W grudniowym numerze „Nowin” proponujemy naszym Czytelnikom opowieść
o jemiole, jej zastosowaniach i właściwościach. Zapraszamy do lektury tekstu
o najbardziej pasującej do okresu Bożego
Narodzenia roślinie.
Ekspert radzi…

W Polsce do dziś istnieje zwyczaj pocałunków pod gałązką jemioły. Praktyka ta wywodzi się
najprawdopodobniej z XVII-wiecznej Anglii, gdzie
mężczyźni, zrywając owoce z krzaka i całując kobiety, mieli zapewnić sobie dar płodności i szczęścia
w nadchodzącym roku.
Surowcami jemioły wykorzystywanymi w ziołolecznictwie są ulistnione wierzchołki rośliny wraz

Jemioła pospolita to półpasożytnicza krzewinka występująca na terenie Europy oraz w południowej i zachodniej części Azji. Łacińska nazwa
jemioły to viscum album. Słowo viscum w języku
łacińskim oznacza „lep”, co wiąże się z faktem, że
kleisty miąższ owoców jemioły stosowany był
w starożytności jako lep – pułapka na małe ptaki.
Jemioła, zwana również strzęślą, od lat uważana była za roślinę o magicznych właściwościach.
Starożytni kapłani celtyccy (druidzi) wierzyli, że
owoce jemioły obrazują boskie nasienie. Ścinali
je uroczyście złotymi sierpami szóstego dnia po
nowiu księżyca ubrani w białe szaty i odprawiali
później obrzędy równonocy zimowej z ich wykorzystaniem. Święta Hildegarda z Bingen w pozostawionych zapiskach opisała roślinę jako cudowne
ziele. Jemioła wyrosła na jabłoni miała leczyć zaburzenia psychiczne, ta zebrana z drzewa gruszy
zapewniała sprawny poród, a najcenniejsza, bo
najrzadsza, jemioła dębowa miała moc odpędzania czarów.

źródło: Wikipedia

„Pod jemiołą to nie grzech, całować może
nawet trzech”

Jemioła

z kwiatami oraz owocami. Zbiera się je w okresie
zimowym, od grudnia do marca, a następnie suszy
w temperaturze do 25 st. Celsjusza.
Jemioła jest stosowana w leczeniu łagodnej postaci nadciśnienia tętniczego, często występuje w mieszankach ziołowych z dodatkiem innych roślin leczniczych – głogu czy kozłka lekarskiego. W przypadku
cięższej postaci choroby nadciśnieniowej możliwa jest
terapia łączona jemiołą i lekami, po konsultacji z lekarzem. Ziele jemioły ma działanie obniżające ciśnienie
krwi, ale nie tylko. Działa również przeciwmiażdżycowo, spowalniająco na pracę serca i lekko moczopędne. Ze względu na działanie spowalniające pracę serca przyspieszoną nadmiernym pobudzeniem
nerwowym, jemioła jest pomocna w zaburzeniach
nerwicowych oraz u kobiet w okresie menopauzy.
Badania wykazały, że wiskotoksyna zawarta w jemiole
stymuluje układ odpornościowy. W ostatnich latach
zwiększyło się także jej wykorzystanie w leczeniu onkologicznym pacjentów, głównie za granicą, m.in. na
terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Na bazie jemioły
powstały preparaty antyrakowe, stosowane pozajelitowo. Zresztą działanie przeciwnowotworowe strzęśli
było wykorzystywane już od lat. Dawniej sporządzano
maść z lepkich owoców jemioły i smarowano nią guzy
rakowe.
Należy mieć na uwadze, że ziele jemioły jest silnie działającym surowcem i najlepiej stosować je po
konsultacji z lekarzem. Nadmierne spożycie powoduje
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ale
także wywołuje drgawki i omamy.
Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

Powieść w odcinkach
Oto do naszych Czytelników trafia już piąty
rozdział tajemniczej opowieści równie tajemniczych autorek. Każdy, kto uważnie śledzi losy
bohaterów zmagających się z niewyjaśnionymi
sytuacjami, dostrzeże, że wciąż trudno przewidzieć finał tej historii. Ale chyba właśnie na tym
polega jej urok.
ROZDZIAŁ V
Zaschło mi w gardle. Nie byliśmy tutaj sami.
— Kim ty, do cholery, jesteś? — wymsknęło mi
się, gdy drugi nieznajomy wysunął się do przodu
z dziwnym wyrazem twarzy.
— Hain? — powiedział chłopak w tym samym
momencie.
— To ty go znasz? — wykrztusiłam.
Spojrzałam to na blondyna, to na bruneta,
który w końcu zagarnął większość mojej uwagi.
Nigdy nie spotkałam takiej osoby jak on. Prezentował się tak… odmiennie od wszystkich, jakby
właśnie przybył z jakiejś tajemniczej, mrocznej
krainy, zabierając ze sobą sekret jej istnienia,
którą sam stanowił.
Był okropnie blady, czym niesamowicie kontrastował z opalonym blondynem. Miał brązowe,
czekoladowe oczy. W jego spojrzeniu nie dało się
dostrzec jednak ani krzty iskierek lub ogników,
które na co dzień goszczą u chłopców. Kolor włosów miał podobny do swoich tęczówek. Od razu
rzucała się w oczy jego smukłość, którą zawdzięczał zapewne nauce baletu lub innego tańca.
Dodatkowy, nietypowy aspekt jego jestestwa
stanowił ubiór. Miał na sobie długi, ciemny płaszcz
z kołnierzykiem postawionym do góry. Reszta
jego stroju była czarna. Przez biodra przewiesił
pas z jakimiś fiolkami, których nie potrafiłam zi-

dentyfikować, a w dłoni trzymał bicz. Prawdziwy,
skórzany i niebezpieczny bicz.
Dobra, w tym momencie zaczynało robić się
naprawdę dziwnie.
— Tak, znam go. Chodzi ze mną na wuef —
odpowiedział mimochodem, uparcie obserwując
naszego nowego gościa. — Dlaczego jesteś tak cudacznie ubrany? I w ogóle co ty tu robisz? Widziałeś nas już wcześniej? Czemu się nie odezwałeś?
Brunet spuścił głowę i cicho wymamrotał:
— Nie chciałem wam przeszkadzać. — Mimo
tego, że wszędzie panowała cisza, z ledwością
umiałam usłyszeć i zrozumieć jego słowa.
Blondyn gorzko się roześmiał. Kątem oka
zerknęłam na niego. Śmiech wcale nie pomagał
w tych okolicznościach, wręcz przeciwnie — zaczęło drażnić mnie to, że w tak poważnej sytuacji nie
stać go było na żadną inną, doroślejszą odpowiedź.
— Uwierz mi, stary, nie przeszkodziłeś nam
w niczym ważnym — odparł żartobliwie, lecz wyczułam w jego głosie nutkę złośliwości.
Odchrząknęłam znacząco.
— Z tego, co wiem, moja przestrzeń osobista
jest b a r d z o ważna. — Z powrotem przeniosłam
wzrok na bruneta, nie przejmując się mamrotaniem blondyna, który zapewne mnie teraz przeklinał. — Ponawiam jego pytanie: Co ty tu robisz?
Przygryzł wargę. Wyglądał, jakby wolał tysiąc
razy bardziej zostawić nas bez odpowiedzi i uciec
stąd jak najszybciej. Gdyby nie to, że byłam piekielnie ciekawa, sama zwiałabym z tego miejsca
i najchętniej już nigdy więcej nie oglądała tych
chłopaków.
Ale o prawdę trzeba walczyć, prawda?
— Trzymasz bicz, który, jak się założę, jest
stuprocentowo zakazany w szkole. Masz przy sobie jakieś fiolki, które równie dobrze mogę uznać
za śmiercionośną truciznę. Ponadto nie chcesz

odpowiedzieć na żadne z naszych pytań. Zgadnij,
kto właśnie stał się głównym podejrzanym w tej
sprawie? — zapytałam, podchodząc do niego.
Moja przemowa musiała zrobić na nim wrażenie, ponieważ wreszcie wydusił z siebie głos.
Prawie niesłyszalny, to prawda, ale przynajmniej
jakiś głos.
— Ja po prostu… Muszę się czymś zająć.
Mam… zadanie do wykonania. — Zaczął się jąkać.
W żadnym stopniu nie przekonał mnie tym.
Brzmiał żałośnie, a kłamał jeszcze gorzej. W szczególności wtedy, gdy był zdenerwowany. A teraz
zdecydowanie był.
— I tak ci nie wierzę. No, ale dobra, przejdźmy
do drugiej rundy. Ty, blondasiu, możesz wreszcie
wyjawić, co cię tu przyprowadziło? — zapytałam,
zwracając się do drugiego chłopaka.
Posłał mi wściekłe spojrzenie. Najwidoczniej
nie podobało mu się określenie „blondaś” w moich
ustach.
— Już mówiłem. Umówiłem się tutaj z dziewczyną — odburknął, a pojedyncze kosmyki opadły
mu na czoło, zasłaniając oczy. — A ty? Co tu niby
robisz? Policzkujesz wszystkich chłopców, którzy
tędy przechodzą?
Przewróciłam oczami. Odwróciłam się od
nich i rozejrzałam się po pustym korytarzu. Momentalnie po moich plecach przeszedł dreszcz,
a głos w głowie uparcie powtarzał: „Uciekaj!”.
Mimo że sama nie wierzyłam w to, co mówię,
głośno odpowiedziałam:
— Jak to co? To chyba oczywiste. Szukam
dziewczyny-widmo.
***
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Policja przypomina o obowiązkach właścicieli psów
Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze
zwierzętami i odpowiednią opiekę nad nimi,
a w szczególności zwracanie uwagi na właściwe
zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Wskazane kwestie
będą sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu
swojego rejonu.
Wiadomo nie od dziś, że właściciele psów ponoszą odpowiedzialność za naganne zachowania
swoich czworonożnych pupili. Niestety, zdarza
się, że często o tym zapominają. O obowiązkach
właścicieli zwierząt domowych w świetle obowiązujących nowych przepisów będą przypominać
mieszkańcom dzielnicowi. Już teraz jednak apelujemy o większą rozwagę w tym zakresie, ponieważ
kwoty kar znacznie wzrosły. Zgodnie z ostatnią nowelizacją wybranych artykułów Kodeksu wykroczeń
każdy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
może spodziewać się grzywny do 1000 zł (a nie jak

dotychczas 250 zł), ograniczenia wolności lub kary
nagany. Dodatkowo w § 2 tego artykułu, tj. art. 77,
czytamy, że kto dopuszcza się czynu określonego
w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Równie
wysoką grzywnę przewiduje kolejny artykuł, który
przestrzega każdego, który poprzez drażnienie lub
płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się
ono niebezpieczne. Wówczas sprawca wykroczenia
musi liczyć się z grzywną w wysokości nawet 1000
złotych, karą ograniczenia wolności albo, podobnie jak powyżej, karą nagany. Oczywiście zmiana
przepisów objęła także sytuację, kiedy ktoś szczuje
psem człowieka. W takim przypadku należy liczyć
się z karą ograniczenia wolności, grzywny albo karą
nagany.
Dla przykładu
Gminne przepisy mogą zabraniać właścicielom
zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru

poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym – poza obręb własnego mieszkania.
Inny punkt może wskazywać tereny, gdzie należy
prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za
agresywną dodatkowo w nałożonym kagańcu. Właścicielom domów dobrze znany jest także przepis
dotyczący możliwości zwolnienia psa ze smyczy
jedynie na terenie nieruchomości i to w sytuacji,
gdy jest ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę. Co ważne, ogrodzenie takiej parceli musi wykluczyć dostęp osób
trzecich i być odpowiednio oznakowane tabliczką
z ostrzeżeniem.
Na większości placów zabaw dla dzieci czy
w niektórych placówkach umieszczone są komunikaty dla właścicieli czworonogów informujące
o zakazie wprowadzania psów. Coraz częściej można
też spotkać się z różnego rodzaju tabliczkami zawiadamiającymi miłośników zwierząt o obowiązku
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy
w przestrzeni publicznej.
Komenda Powiatowa Policji

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
na terenie gminy Suszec obowiązuje od stycznia do
grudnia 2019 roku.
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu

odpadów. Pojemniki należy wystawić do godziny
06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego.
Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą
wystawione przed posesję w miejscu umożliwiającym
dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Odpady zmieszane / popiół
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad

GabaryGrudzień ty
(Maj)

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

ZM

ZM

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

Radostowice 1

7

8

4

5

4

5

1

2

6

20

4

2

6

2

3

7

8

4

5

2

3

8

Radostowice 2

9

10

6

7

6

7

3

4

7

21

5

3

7

4

5

9

10

6

7

4

5

9

Kobielice 1

9

10

6

7

6

7

3

4

7

21

5

3

7

4

5

9

10

6

7

4

5

9

Kobielice 2

14

15

11

12

11

12

8

9

8

22

1

9

13

9

10

14

15

13

14

9

10

15

Suszec 1

14

15

11

12

11

12

8

9

8

22

1

9

13

9

10

14

15

13

14

9

10

15

Suszec 2

16

17

13

14

13

14

10

11

9

23

12

10

14

11

12

16

17

15

16

11

12

16

19

15

16

13

27

14

16

20

16

17

21

22

18

19

16

17

22

21

17

18

14

28

18

17

21

18

19

23

24

20

21

18

19

23

Suszec 3

21

22

18

19

18

Kryry

23

24

20

21

20

Mizerów

28

29

25

26

25

26

24

25

15

29

25

23

27

23

24

28

29

25

26

23

24

29

Rudziczka

30

31

27

28

27

28

29

30

16

30

26

24

28

25

26

30

31

27

28

27

30

30

ZM - odpady zmieszane, P - popiół
Selektywna zbiórka
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Radostowice 1

21

18

18

15

20

17

15

19

Radostowice 2

22

19

19

16

21

18

16

20

17

15

19

17

16

21

18

16

20

17

15

19

17

17

22

19

17

21

18

16

20

18

Wrzesień Październik Listopad
16

14

18

Grudzień
16

Kobielice 1

22

19

19

Kobielice 2

23

20

20

Suszec 1

23

20

20

17

22

19

17

21

18

16

20

18

18

23

21

18

22

19

17

21

19

Suszec 2

24

21

21

Suszec 3

11

8

22

19

24

22

19

23

20

18

22

13

Suszec 4

28

25

25

23

27

24

22

26

23

21

25

23

Kryry

29

26

26

24

28

25

23

27

24

22

26

24

Mizerów 1

30

27

27

25

29

26

24

28

25

23

27

27

Mizerów 2

25

22

29

27

31

28

26

30

27

25

29

20

Rudziczka 1

31

28

28

26

30

27

25

29

26

24

28

30

Rudziczka 2

25

22

29

27

31

28

26

30

27

25

29

20

Rejon
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NUMER 12 (293)

Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska, Radosna, Rolna, Sołecka,
Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna,
Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa,
Łanowa, Pańska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Kobielice 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Kobielice 2

Suszec 1

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara droga, Sportowa, Topolowa,
Zacisze

Suszec 1

Suszec 2

Astrów, Baranowicka, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa,
Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,
Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Srebrna,
Wielodroga, Złota

Suszec 2

Suszec 3

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Miła,
Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna,
Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta, Środkowa,
Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa,
Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna,
Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna,
Tulipanów

Suszec 3

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna,
Wyzwolenia

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha,
Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika,
Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich,
Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Suszec 4

Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela,
Pszczyńska, Wyzwolenia

Mizerów

Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,
Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni
Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna,
Wyzwolenia

Rudziczka

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Słowików,
Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Mizerów 1

Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nowowiejska,
Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od 208

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia, Pszczyńska do nr 34,
Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa,
Turkusowa, Woszczycka

Rudziczka 2

Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Uwaga!
Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów
zmieszanych.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADÓW Z POPIOŁEM!

(Nie)trafione prezenty
Wielkimi krokami zbliża się czas obdarowywania
bliskich z okazji świąt Bożego Narodzenia. W sklepach
masowo pojawiły się świąteczne dekoracje, mnóstwo
choinek, reniferów, gwiazdek, a wszystko to ozdobione światełkami – taki już urok tej corocznej przedświątecznej gorączki. Reklamy na każdym kroku
zasypują nas propozycjami upominków i zapewniają,
że właśnie TEGO produktu potrzebujemy. Nie dajmy
się w tym przypadku ponieść chwili – róbmy przemyślane zakupy.
Zastanówmy się przez chwilę, czy obdarowywana przez nas osoba rzeczywiście potrzebuje tego,
co trzymamy w rękach i mamy zamiar jej kupić. Oto
nasza propozycja – zróbmy coś sami! Nic tak nie
cieszy, jak prezent podarowany prosto z serca. Pomysły na prezenty DIY (ang. do it yourself ) są dostępne
w Internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce odpowiednie hasło i zostaniemy zasypani informacjami
na ten temat.
W tej kategorii niezwykle popularne są obrazki/napisy wykonywane techniką string art. Do
stworzenia takiego dzieła potrzebujemy jedynie
kawałek deski, gwoździe, młotek, dowolne nitki lub

sznurki, no i dobrze jakby był jeszcze wydruk szablonu. Zaczynamy od przyłożenia szablonu do deski
i wbijania kolejno gwoździ po krawędziach wzoru.
Usuwamy kartkę, następnie ciasno nawijamy sznurek
wokół gwoździ, przesuwając się wzdłuż konturów.
Sposób nawijania może być regularny lub bardziej
abstrakcyjny – wszystko zależy od woli autora.
Z mody nie wychodzą wciąż prezenty wykonane
metodą decoupage. Tutaj jedynym ograniczeniem
w tworzeniu jest tylko wyobraźnia. Technika ta wciąż
zyskuje na popularności, a wykonanie pracy wcale
nie jest takie trudne. Wystarczy wybrać odpowiedni
wzór z ozdobnego papieru (specjalnego do decoupage’u) lub wykonać obraz na bazie wybranego
zdjęcia rodzinnego. Podłożem dla naszego dzieła
może być zwykła deska, nawet ta do krojenia, czy
też drewniana szkatułka.
Przedmioty codziennego użytku również
nadają się na unikatowy podarunek. Przykładem
może być zwykły słoik, który, oprószony sztucznym
śniegiem, posłuży jako świecznik, a kiedy na wieczko przykleimy figurkę aniołka lub malutką choinkę,
a następnie wlejemy do słoika wodę wymieszaną

z olejem i brokatem (lub ozdobnymi gwiazdkami,
śnieżynkami itp.) i zakręcimy, powstanie znana
wszystkim kula śnieżna, lecz ładniejsza – bo wykonana własnoręcznie.
Wyjątkowy prezent handmade stworzymy nawet ze starych koców lub swetrów, które nie nadają
się już do noszenia, ale nie mamy serca ich wyrzucić.
Kawałki takiego swetra bądź kilku różnych po prostu
zszywamy, formując dowolny kształt poduszki. Natomiast środek możemy wypełnić pluszem, wszyć suwak
i zastosować nasz materiał jako samą poszewkę. Jeśli
używamy swetra z guzikami, suwak mamy z głowy.
Pomysłów na własnoręcznie wykonany prezent
jest mnóstwo, a to tylko garść przykładów. Czasami
warto poświęcić moment i dać coś od siebie, szczerze, od serca. Na pewno będzie to lepsza opcja niż
kolejna para skarpetek pod choinką.
Nie zapominajmy jednak, że w święta nie
chodzi o prezenty, lecz o czas z bliskimi, czułość,
radość ze wspólnych chwil, bo najlepsze, czym
możemy obdarować drugą osobę, to obecność
oraz szczery, pełen życzliwości uśmiech.
Agata Kłoska
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Historia życia jednostki bądź grupy społecznej mieni się różnymi barwami. Przenikają się
w niej blaski i cienie. Historii nie sposób przedstawić na wskroś obiektywnie, ponieważ zawsze
interpretuje się ją poprzez pryzmat osobistych
doświadczeń i przeżyć…

Książkę można zamówić i nabyć w Parafii Ewangelickiej w Pszczynie (tel. 32 210 33 92 /
e-mail: pszczyna@luteranie.pl) bądź bezpośrednio u Autora.
Cena 29 zł.

Nakładem wydawnictwa „Ewangelik Pszczyński”
ukazała się niedawno niewielka publikacja pt.„Ewangelicy w Suszcu – od czasów reformacji do dziś”. Jej autor
Ludwik Mańdok, suszczanin z dziada pradziada, opisuje życie ewangelików z rejonu Suszca, Kryr, Rudziczki
i Branicy, wydobywając na światło dziennie typowe
wyznaczniki tożsamości spadkobierców reformacji: silna
wiara w Boga, przywiązanie do Domu Bożego (kościoła), wielce istotna rola edukacji (domowej i szkolnej)
w wykuwaniu osobowości człowieka oraz ewangelicki
etos pracy.
Ponadto w publikacji uwypuklone zostały rozmaite przejawy pozytywnego przeplatania się zależności
i wpływów religijno-kulturowych (to blaski). Nie przemilcza się także spraw trudnych i bolesnych – szczególnie na tle narodowościowym i wyznaniowym (to cienie).
Warsztat Autora stanowią wydane dotąd publikacje na temat Suszca i ziemi pszczyńskiej, a także
autentyczna spuścizna poprzednich pokoleń – ustna
i fotograficzna (co znacząco wzbogaca warstwę merytoryczną i wizualną). Sam bywa postrzegany przez
znajomych jako „żywa kronika” minionych lat i współczesności. Solidne podejście do tematyki, jak również
rzeczowy i odważny opis historycznej oraz obecnej
rzeczywistości wprowadzają czytelnika (niezależnie
od wyznania) w świat, który warto zgłębić i samemu
przewartościować.
Ks. Mirosław Czyż

źródło: Archiwum własne

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

Polecamy lekturę

Książka pana Ludwika Mańdoka

Niepodległościowy turniej skata
W listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano po raz siódmy turniej
skata o Puchar Prezesa Koła Związku Górnośląskiego
w Suszcu. Odbył się on w restauracji Classic Pub w Rudziczce. Turnieje takie mają miejsce dwa razy w roku
– wiosną i późną jesienią. Do rywalizacji przystąpiło
tym razem 18 osób z miejscowości: Mościska (dzielnica Mikołowa), Rudziczka, Żory i Woszczyce. Poniżej
przedstawiamy wyniki:
I miejsce – Stanisław Śrubarz z Mościsk
II miejsce – Tomasz Plekaniec z Suszca
III miejsce – Bronisław Kumor z Suszca
IV miejsce – Gabriel Fojt z Suszca
V miejsce – Czesław Marks z Suszca
VI miejsce – Bronisław Paździor
Oprócz nagród ufundowanych przez Koło ZG

i firmę ECA każdy z uczestników otrzymał flagę
narodową.
Wojciech Lala, prezes Koła ZG w Suszcu

zdj. Tomasz Plekaniec

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

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy

100-lecie niepodległości
uczczono także w Kryrach

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki
gruntowej nr 464/74 położonej w Suszcu, stanowiącej własność gminy Suszec, przeznaczonej do
dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony
powyżej 3 lat.
Działka przeznaczona jest do rolniczego
użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3 – tel. (032) 449 30 73 lub na stronie
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

W niedzielę, 11 listopada pod pomnikiem
pamięci bojowników o wyzwolenie okresu powstań śląskich i II wojny światowej, znajdującym
się przed jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kryrach, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości złożono pamiątkowe kwiaty
i zapalono znicze.
Na uroczystszości obecni byli strażacy oraz
przedstawiciele władz, dla których święto 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna
inicjatywa.
JG

źródło: UG Suszec
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Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczczono w Kryrach

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOMPLEX”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 ogłasza
sprzedaż po atrakcyjnych cenach zbędnego majątku
spółki.
1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej o pow. całkowitej 2,0639 ha, zabudowanej, położonej w Suszcu przy ul. Piaskowej 35, obręb ewidencyjny
241006_2.0006 Suszec.
2. Nowych i używanych części do maszyn budowlanych
i samochodów ciężarowych (spycharek gąsienicowych HSW,
ładowarek kołowych HSW, VOLVO, Fadroma, koparek, żurawi
samochodowych DAG, DS-401, lokomotyw wąskotorowych,
samochodów Star, Man oraz innych maszyn budowlanych).
3. Wyposażenia warsztatów (tokarki, frezarka, wiertarka
promieniowa, szlifierki, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, kompresory, podnośniki, sprzęt spawalniczy).
4. Wyposażenia narzędziowni (elektronarzędzia, narzędzia pomiarowe, narzędzia ślusarskie, klucze maszynowe
różnych rozmiarów, śruby, nakrętki itp.).
5. Sprzętu p.poż., BHP i odzieży ochronnej (węże pożarnicze, gaśnice, odzież robocza itp.).
6. Wyposażenia biur i zaplecza socjalnego (meble
biurowe, sprzęt komputerowy i elektroniczny, telefony, klimatyzatory przenośne, grzejniki, szafki odzieżowe, biurowe
i śniadaniowe).
Sprzedaż prowadzona będzie w siedzibie Spółki
w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 codziennie w dni robocze
w godz. od 7.00 do 13.00.

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

