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Grudzień kojarzy się z życzliwością, bo zewsząd 
płyną do nas życzenia. Mimo niesprzyjającej zimo-
wej aury, najpierw z niecierpliwością czekamy na 
Boże Narodzenie, by następnie witać nowy rok. Zanim 
jednak przyjdzie, dokonujemy podsumowań – zarów-
no w życiu osobistym czy zawodowym. Podliczamy 
minione 12 miesięcy i wyznaczamy cele na kolejne.

Tych zamierzeń nie brakuje także w naszej gminie, 

gdy władze planują i zatwierdzają budżet, a wraz z nim 
m.in. wydatki na kolejny rok. Nie brakuje ich także w re-
dakcji Nowin Suszeckiej Gminy, która w grudniu po 
raz ostatni wydaje Nowiny jako miesięcznik. Rok 2020 
przyniesie bowiem zmiany i gazeta stanie się dwumie-
sięcznikiem, który będzie można zakupić w miesiącach 
nieparzystych: styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu 
i listopadzie.

W oczekiwaniu na nowy rok
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Degustacja potraw
stołu wigilijnego przygotowanych
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Stoiska z rękodziełem
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z nagrodami
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- występ kapeli „Maliniorze” z Brennej
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150 lat szkoły w Kobielicach
Tegoroczne Narodowe Święto Niepodle-

głości było niezwykle ważne dla mieszkańców 
Kobielic. W tym roku, 11 listopada, odbyły się 
tam uroczystości związane ze 150 rocznicą po-
wstania szkoły podstawowej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w ko-
ściele z udziałem zaproszonych gości – wśród których 
znalazł się ks. dr Marian Niemiec – biskup ewangelic-
ki, pocztów sztandarowych, orkiestry górniczej oraz 
mieszkańców Kobielic. Po niej odsłonięto pamiątko-
wy pomnik, będący jednocześnie zegarem słonecz-
nym, upamiętniający jubileusz szkoły, 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecie 
Powstań Śląskich, umieszczony na terenie Centrum 
Integracji Lokalnej. 

Następnie, już w szkole, po oficjalnych prze-
mówieniach, uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, a w nim swoje talenty. Uroczystość 
została zakończona zwiedzaniem szkoły, w której 
przygotowane liczne wystawy tematyczne cieszyły 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zapro-
szonych gości. 

Z kolei w salach lekcyjnych, przy kawie i ciast-
ku, można było obejrzeć prezentacje przygotowane 
przez uczniów dotyczące historii Polski czy Powstań 
Śląskich. Dla każdego uczestnika obchodów Rada 
Rodziców ufundowała jubileuszowe gadżety.
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HISTORIA SZKOŁY

Początki
Wieś Kobielice istniała już w XV wieku. Pierw-

sza wzmianka z użyciem nazwy Kobielic pochodzi 
z 1536 roku. Od XVI wieku następuje powolny roz-
wój wsi. W 1718 we wsi żyło: 21 zagrodnioków, 

9 siodłoków, 23 chałupnioków i 1 karczmarz. 
W 1783 roku w Kobielicach mieszkało 238 osób, 
w 1906 roku – 508 osób, a w 1934 roku – w 121 
domach mieszkało 980 osób. Od XVII do połowy 
XIX wieku dzieci z Kobielic uczęszczały do szkoły 
parafialnej w Brzeźcach. 

W 1869 roku wybudowano parterowy bu-
dynek szkolny, do którego w 1910 roku dobudo-
wano piętro. W 1913 roku do szkoły uczęszczało 
183 uczniów. Do 1945 roku istniała również szkoła 
ewangelicka licząca około 40 uczniów.

Czasy wojenne
Przed i w czasie I Wojny Światowej nauka 

w szkole odbywała się w języku niemieckim. Kie-
rownikiem szkoły był nauczyciel pochodzenia 
niemieckiego Rosochowicz. Przepracował w ko-
bielickiej szkole ponad 30 lat. Bardzo związał się 
z tutejszą społecznością i cieszył się wielkim au-
torytetem. Pomagał ludziom w załatwianiu spraw 
urzędowych, nie był zwolennikiem germanizacji 
dzieci, natomiast wielki nacisk kładł na podnosze-
nie poziomu nauczania. 

Po wojnie, kiedy Śląsk powrócił do Polski, 
w szkole nauczanie kontynuowali nauczyciele 
polscy. Ostatnim kierownikiem przed wybuchem 
wojny w 1939 roku był nauczyciel nazwiskiem 
Kosiak. Był człowiekiem bardzo pracowitym, dba-
jącym o dobro uczniów, szkoły i całej społeczności 
lokalnej, czym zyskał sobie sympatię i szacunek 
całej wsi.

Gdy wybuchła II Wojna Światowa, nauczy-
cieli powołano pod broń, a szkołę zamknięto. 
W 1940 roku sprowadzono nauczycieli z głębi 
Niemiec, których zadaniem była germaniza-
cja i wpajanie uczniom nazistowskiej ideolo-
gii. Nadejście frontu przerwało pracę szkoły, 
która w czasie walk znów pełniła rolę kwate-
ry dla wojsk, najpierw niemieckich, a później 
radzieckich. 

Czasy powojenne
Po wojnie szkoła była doszczętnie zrujnowana. 

Sprzęty szkolne zniszczone, wybite szyby, popalone 
okna i drzwi. Jednak miejscowa ludność z determi-
nacją przystąpiła do uporządkowania obiektu szkol-
nego i jego otoczenia. Dużą pomoc okazał ówczesny 
naczelnik Gminy Kobielice Paweł Poloczek i jego 
zastępca Paweł Czembor. W ciągu dwóch tygodni 
w szkole można było uczyć i mieszkać w miesz-
kaniu nauczycielskim. Funkcję kierownika szkoły 
objął Józef Hetnał. Do szkoły zapisano 175 dzieci 
i utworzono cztery klasy. Klasy starsze uczyły się 
od godziny 8.00 do 11.00, a młodsze od 11.00 do 
13.00. Pomocą naukową dla nauczyciela były: kreda, 
tablica i podręcznik z 1939 roku odnaleziony we wsi, 
a dla ucznia – zeszyt i ołówek. 

W roku szkolnym 1946/47 kierownictwo szkoły 
objął Józef Czaja nauczyciel z Suszca. Funkcję 
kierowniczą pełnił do 1953 roku.
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Biało-czerwone balony wypuszczono w niebo



NUMER 12 (305) 3WYDARZENIA / INFORMACJE / OKIEM WÓJTA

I znów nastaje zmierzch

Współcześnie
W latach 1953-1971 kierownikiem szkoły był 

Józef Kotas.
W roku szkolnym 1971/72 pieczę nad szkołą 

objęła Anna Kine i sprawowała ją do 1979 roku. 
W 1977 roku szkoła, wskutek zmian administra-
cyjnych , została przekształcona w Szkolny Punkt 
Filialny Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Suszcu.

W latach 1978-1985 kierownikiem szkolnego 
punktu filialnego była Danuta Biesok. Od momentu 
przekształcenia szkoły w punkt filialny do szkoły 
uczęszczały dzieci klas I-IV, starsi uczniowie dojeż-
dżali autobusem do szkoły w Suszcu.

W roku szkolnym 1982/83 w szkolnym punkcie 
filialnym uruchomiono 6 oddziałów: 5 szkolnych 
i 1 przedszkolny dzieci 6-letnich. W lutym 1985 roku 
funkcję kierownika objęła Jolanta Spyra.

Obchodzona w tym roku 101 rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości była dla Śląska 
wyjątkowa. Po wielu latach zmagań, starań, wręcz 
przedstawiania niezbitych dowodów niezwykłego 
heroizmu, bohaterstwa, patriotyzmu odsłonięto 
w Warszawie pomnik wielkiego Ślązaka i Polaka 
Wojciecha Korfantego. 

Temu patriocie przyświecała tylko jedna idea, któ-
rej poświęcił swoje życie aby stworzyć Polskę godną 
marzeń wielu Polaków, Polskę wielką, mocarstwową, 
chrześcijańską, praworządną i zarazem sprawiedliwą. 

To dzięki Korfantemu Śląsk, będący potęgą 
przemysłową Europy został włączony do Polski, co 
dla biednego wręcz zacofanego kraju było podstawą 
zaistnienia z powrotem w Europie po wielowiekowej 
niewoli. Za tę heroiczną walkę o włączenie Śląska do 
Polski i jej rozwój przyszło Korfantemu zapłacić wyso-
ką cenę „wśród swoich” – Ślązaków, bo niestety wielu 
z nich odczuło, że ten polski chleb choć własny wcale 
nie smakuje lepiej niż okupacyjny. Odbudowa Polski 
bowiem została oparta na ciężkiej, katorżniczej pracy 
śląskiego robotnika, oraz potwornej degradacji środo-
wiska na śląskiej ziemi, czego doświadczamy po dzi-
siejsze czasy i jeszcze długo będziemy. Oczywiście tak 
samo z naszą ziemią postępował niemiecki okupant.

Za to przywiązanie do Polski, za olbrzymie przy-
czynienie się do odzyskania jej niepodległości i roz-
woju Korfanty wielki rodak, Ślązak musiał czekać na 
uznanie prawie 80 lat.

Taka jest nasza ludzka wdzięczność. To są przykre 
słowa ale westchnienie Korfantego na łożu śmierci na 
13 dni przed wybuchem II Wojny Światowej oparte na 
wielkopiątkowym lamencie „ludu, mój ludu, cóżem Ci 
uczynił?” są wielkim krzykiem skierowanym do dzi-
siejszego pokolenia, które znów tak jak w przeszłości 
gubi pycha, zarozumialstwo, łamanie zasad, prawd 
moralnych, duchowych, przyjmowanie fałszywych 
wizji. Konieczność porządku w świecie jest wieczna 
i nieodzowna dlatego prawa i zasady stanowiące 
podwaliny tego porządku są wieczne i od człowieka 
niezależne. Kapitał prawd i zasad podstawowych du-
szy narodowej i ustroju państwowego jest wartością 
absolutnie nieprzemijającą i nie dającą się czymś za-
stąpić. A niszczymy wszystko.

Gdy łamie się zasady, prawdy moralne, duchowe, 
gdy stają się one przedmiotem targów, kompromi-
sów politycznych i społecznych następuje rozkład 

Kolejna zmiana administracyjna przywróciła 
szkole w Kobielicach dawny status. Od 1 września 
1985 roku szkoła ponownie stała się Szkołą Pod-
stawową w Kobielicach, a kierownik Jolanta Spyra 
została mianowana dyrektorem szkoły. 

W latach 1992-1994 kolejno uruchamiano od-
działy szkolne: klasę VI, VII, VIII. Od 1994 roku wszyst-
kie dzieci z obwodu Kobielic, objęte obowiązkiem 
nauki szkolnej w szkole podstawowej, uczyły się 
w swojej szkole. W tym samym roku rozpoczęto bu-
dowę nowej szkoły, której otwarcie i poświęcenie 
nastąpiło2 września 1996 roku. Szkole nadano imię 
Adama Mickiewicza.

Kolejną zmianę w organizacji pracy szkoły 
przyniosła reforma oświaty w 1999 roku. Szkoła 
stała się sześcioklasową szkołą podstawową. 
We wrześniu 2001 roku otwarto kolejny oddział 

państwa. To niezbicie pokazuje historia. Ich miejsce 
wypełnia „walka pojęć szarlatanów, fałszywych pro-
roków, oszustów, zbawców narodu, zalecających jak 
jarmarczni kuglarze, własne recepty i zbawcze balsamy 
cudotwórcze najprzeróżniejszych „izmów” bez treści. 
To życiowe, wciąż aktualne przesłania Korfantego. Tak 
jak konsumpcjonizm prowadzi nas w ślepą uliczkę 
z której szukamy wyjścia i go nie widzimy, tak samo 
jest z amoralnością.

Głębokie rozbieżności we wszystkich dziedzinach 
stosunków ludzkich, walka wszystkich ze wszystkim, 
zmaganie o dobra materialne, nawet walka o rozu-
mienie dóbr nadziemskich charakteryzuje tak zwane 
„przełomowe czasy”, a takich znów doświadczamy.

Obecnie chaos myśli i uczuć jest konsekwencją 
degrengolady wszystkich wartości.

Te problemy, które prowadziły w prostej drodze 
z najnowszej znanej nam historii ludzkość do tragedii 
I czy II wojny światowej znów stają się motorem na-
pędowym obecnej cywilizacji.

Żyjemy w kolejnych „przełomowych czasach” 
i to od nas zależy czy się po raz kolejny pogrążymy 
się w chaosie czy wyrwiemy się z letargu, w którym 
tkwimy.

Obecne wolność słowa i wolność gospodarcza, 
moralna, prywatna, brak wyobraźni musi przerażać. 
O niepodległość i jej utrzymanie trzeba będzie dziś 
walczyć jeszcze bardziej niż w przeszłości bo to co 
dzieje się obecnie to nic innego jak redefinicja rozwoju 
ludzkości, polskości.

Przeżyte czasy pokoju po II wojnie światowej 
przytępiły, a wręcz przyczyniły się do tego, że w spo-
łeczeństwach, młodych pokoleniach zanikła odpowie-
dzialność i czujność co do zagrożeń, które przyczyniają 
się do zguby ludzkości. Widać to nie tylko z forowa-
nego stylu życia, ale kompletnej znieczulicy i braku 
szacunku do przeszłości, co widać przy obchodach 
kolejnych rocznic, świąt w których uczestniczy garstka 
ludzi. A historię, fakty trzeba ciągle powtarzać aby 

przedszkolny, grupę mieszaną dzieci od 3 do 5 roku 
życia.

Reforma oświaty z roku 2017 przekształciła 
ponownie szkołę w ośmioklasową szkołę pod-
stawową z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie 
w szkole uczy się 217 uczniów, zatrudnionych jest 
47 pracowników, w tym 33 nauczycieli. Placówka 
wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, posiada nowoczesny kompleks sportowo-
-rekreacyjny. W szkole działa Koło Caritas, Koło PCK, 
odbywają się zajęcia SKS oraz znajduje się siedziba 
UKS „Avatar” – szkółki kolarskiej.

Dzięki współpracy z Radą Rodziców, Radą 
Sołecką, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu 
uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania 
i zdobywać nagrody w konkursach i zawodach.

źródło: SP Kobielice

zapamiętać i nie popełniać błędów przodków.
Pokolenie ofiar tragicznego kataklizmu I czy 

II wojny praktycznie wymarło lub wymiera w ciszy. 
Co gorsze nieraz zapłatą od społeczeństwa dla nich 
jest nędza, zapomnienie, brak zrozumienia.

Korfanty cały czas podkreślał, że rzeczywistość 
każdego kryzysu, dramatu cywilizacyjnego ma pod-
łoże w burzeniu „fundamentu Bożego”. Dzieje narodu 
polskiego rozpoczynają się od chrztu i od tego czasu 
Polska żyje owocami chrześcijańskiej moralności i mi-
łości. Domu na piasku nie zbudujemy.

Ludzie znów dziś nie mają Boga, a i przesyt, któ-
rego doświadcza świat zachodu, w tym nasz Polski 
doprowadzi prędzej, czy później gdy przyjdzie kryzys 
do kolejnego piekła na ziemi, w tym polskiej. Nazizm, 
komunizm i inne zbrodnicze ideologie czekają na zdo-
bycz. Panowanie siły nad prawem nie musi nas znów 
dotknąć. 

Przecież piekło i dramaty cały czas rozgrywają 
się niedaleko nas i to za naszym dużym przyzwole-
niem wręcz wsparciem. Ruiny, rozpacz, śmierć, łzy, 
cierpienia tysiąca istnień, katorżnicza praca to prze-
cież codzienność w otaczającym nas świecie i dotyczy 
wielu narodów. Czy ktoś z nas przejmuje się obecnie 
mordem wręcz ludobójstwem, które dokonuje się 
choćby na bliskim nam narodzie kurdyjskim. Za wal-
kę o odzyskanie niepodległości ta wspólnota ponosi 
wysoką cenę z rozbijaniem głów i czaszek, a nawet 
jeszcze wredniejszymi mordami dokonywanymi na 
nich przez Turków. Dalej wyjeżdżamy na wczasy do 
Turcji i nie tylko wspomagając prowadzone przez te 
kraje zbrodnicze procedery. Stojąc 11 listopada przed 
pomnikami, mogiłami poległych za ojczyznę tych 
znanych i bezimiennych uzmysłówmy sobie, że oni 
ponosili takie same ofiary, nie dla siebie, ale dla nas.

Chciałoby się wołać do sumień naszych ro-
daków, w tym szczególnie młodych ludzi, że fala 
gwałtu znów się zbliża do nas. Musimy się jednak 
wstydzić, a wręcz przejmować tym, że nawet pro-
stym zamanifestowaniem uczestnictwa w uroczy-
stościach czy wywieszeniem flagi nie potrafimy jako 
naród wyrazić wdzięczności dla przodków, którzy 
wywalczyli dla nas „godne życie”, a czego komplet-
nie nie doceniamy…

Przecież swoją postawą przyczyniamy się do tego, 
że kolejne pokolenia będą dorastały do „trumny”, a nie 
godnego życia.

Dalsza część tekstu na str. 5

Wybierz się na Gminny Jarmark Świąteczny
Zapraszamy na plenerowy jarmark świą-

teczny, jakiego jeszcze nie było! W sobotę, 
14 grudnia od godz. 14:00 na Placu Odnowy 
w Suszcu.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu 

osób, organizacji, podmiotów i firm tegoroczny 
jarmark będzie ogromnym, gminnym wydarze-
niem! Na gości jarmarku będzie czekać: wspólne 
kolędowanie z kapelą góralską, występy dzieci 
i młodzieży, występy zespołów śpiewaczych, de-
gustacja potraw wigilijnych, domowe wypieki, kon-

kursy plastyczne, zmagania sportowe z nagrodami, 
Fabryka Świętego Mikołaja, choinka „dla każdego”, 
uroczyste rozświetlenie choinki, żywa stajenka, 
stoiska rękodzielnicze … i wiele innych atrakcji! 
Warto przyjść!

wk

Korfanty cały czas podkreślał, 
że rzeczywistość każdego kryzysu, 

dramatu cywilizacyjnego ma podłoże 
w burzeniu „fundamentu Bożego”.
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Skąd bierze się smog?

Podatki – ile zapłacimy w 2020 roku?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce jest „niska emisja”, czyli spaliny pochodzą-
ce z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodar-
stwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza 
spalanie złej jakości węgla w urządzeniach niespeł-
niających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, 
że w kraju użytkowanych jest ok. 3 milionów takich 
„kopciuchów”.

Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika 
w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą 
węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie-
spełniających żadnych standardów emisyjnych. W pie-
cach tych można spalić nie tylko odpady węglowe 
(muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa 
sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej 
zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach 
węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest 
sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo ne-
gatywny wpływ na jakość powietrza.

W październiku 2018 r. Ministerstwo Energii 
podpisało rozporządzenie dotyczące norm jakości 
węgla, wprowadzające zakaz sprzedaży odpadów ko-
palnianych i najgorszych miałów węglowych. Zakaz 
obowiązywać jednak będzie dopiero od 30 czerwca 
2020. Oznacza to, że przez kolejne dwa sezony grzew-
cze najgorsze węgle i toksyczne odpady kopalniane 
wciąż będą spalane w gospodarstwach domowych.

Niestety, zamiast wprowadzić zakaz z terminem 
natychmiastowym Minister Tchórzewski odroczył ter-
min jego wprowadzenia na blisko dwa lata. W związku 
z tym aż do 30 czerwca 2020 r. kopalnie, bez żadnych 
ograniczeń, będą mogły sprzedawać do domów za-
wilgocony i zasiarczony miał, którego połowę stanowi 
niepalny odpad i woda.

Po raz kolejny Ministerstwo Energii przedkłada 
interes sektora wydobywczego i opłacalność pro-
dukcji nad interes zdrowia mieszkańców Polski. Za-
kaz sprzedaży najgorszego miału i odpadów popro-
dukcyjnych ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia 

Wraz z początkiem nowego roku mieszkań-
ców będą obowiązywać nowe stawki podatku 
od nieruchomości. Radni uchwalili je podczas 
październikowej sesji.

Podatek od nieruchomości na 2020 rok będzie 
wynosił:

 1. Od gruntów:
 • 0,95 zł od 1 m² – od gruntów związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków;

 • 4,80 zł od 1 ha – od gruntów pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych;

 • 0,46 zł od 1 m² – od gruntów pozostałych, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – za wyjątkiem gruntów 
pod drogami oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków symbolem „dr” innych niż wymienione 
w art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

zanieczyszczenia powietrza. W odpadach węglowych 
znajdują się zwiększone ilości metali ciężkich oraz 
innych niebezpiecznych substancji.

Ministerstwo Energii nie uwzględniło większości 
postulatów zgłaszanych przez ruch antysmogowy, 
stronę samorządową oraz kilka ministerstw w tym 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii czy Ministerstwa Zdrowia.

I tak, oprócz odpadu węglowego i słabej jakości 
miałów, dalej w obrocie handlowym dostępne będą 
grubsze węgle o bardzo słabych parametrach – wyso-
kiej zawartości siarki, popiołu czy wilgoci. Ministerstwo 
Energii pozwoliło na sprzedaż węgli o zawartości siarki 
sięgającej aż 1,7%, podczas gdy według ekspertów nie 
powinna ona przekraczać 0,8%. Ministerstwo Środo-
wiska postulowało obniżenie maksymalnego dopusz-
czalnego poziomu do 1,2%, Ministerstwo Zdrowia oraz 
Polski Alarm Smogowy do 0,8%.

Wbrew postulatom nie wprowadzono również 
klasyfikacji węgla, która ułatwiłaby dokonywanie 
świadomych wyborów konsumenckich. Kotły 5 klasy 
wymagają odpowiedniej jakości paliwa, aby spełniać 
normy dotyczące emisji zanieczyszczeń. Zapropono-
wane przez Ministra Energii parametry węgla (tzw. 
ekogroszku) nie pozwalają na osiągnięcie tych norm. 
Tak więc realny poziom zanieczyszczeń emitowany 
z tego typu kotłów, będzie różnić się od poziomu 
emisji osiąganego w laboratorium, gdzie kotły certy-
fikuje się na skrupulatnie dobranych próbkach węgla 
o bardzo wysokiej jakości.

Zgodnie ze znowelizowaną niedawno ustawą 
o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw roz-
porządzenie ma podlegać okresowemu przeglądowi 
raz na dwa lata.

Najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza

GOSPODARSTWA DOMOWE
Głównym źródłem zanieczyszczeń powie-

trza w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli 

o podatkach i opłatach lokalnych1) – 0,35 zł od 1 m² 
powierzchni;

 • 3,15 zł od 1 m² – od gruntów niezabudowa-
nych objętych obszarem rewitalizacji;

 2. Od budynków lub ich części:
 • 0,81 zł od 1 m² – podatek od budynków i czę-

ści mieszkalnych;
 • 23,60 zł od 1 m² – podatek od budynków i czę-

ści mieszkalnych związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej;

 • 11,18 zł od 1 m² – podatek od budynków i czę-
ści mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym;

 • 4,40 zł od 1 m² – podatek od budynków 
i części mieszkalnych związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej;

 • 7,70 zł od 1 m² – podatek od budynków 
i części mieszkalnych pozostałych, w tym zajętych 

gospodarstwa domowe. Odpowiadają one za prawie 
połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego, więk-
szość (ok. 84%) emisji WWA i praktycznie 100% bar-
dzo toksycznego „koktajlu” związanego z nielegalnym 
spalaniem tworzyw sztucznych.

Jest to tzw. niska emisja powierzchniowa (nazwa 
pochodzi od niskich kominów, nie od niskiego pozio-
mu zanieczyszczeń!), czyli produkty spalania węgla, 
drewna a nierzadko śmieci w domowych piecach, 
kotłach i kominkach najróżniejszych typów przy-
czyniające się w głównej mierze do tak złego stanu 
polskiego powietrza.

Według szacunkowych danych co roku w Pol-
sce sprzedawanych jest ok. 200 tys. kotłów na węgiel, 
a większość z nich (ok. 70%) to kotły o bardzo złych 
parametrach emisyjnych. Ich potoczna nazwa sto-
sowana w branży kotlarskiej – „kopciuchy” – mówi 
sama za siebie. Są to urządzenia, które nie powinny 
być dopuszczone do obrotu rynkowego.

Są jednak używane, ponieważ w Polsce nie 
obowiązują żadne standardy emisyjne dla tego typu 
urządzeń. Fakt, iż w polskich domach każdego roku 
instalowanych jest 140 tys. takich kotłów, blokuje 
możliwość poprawy jakości powietrza na długi czas. 
Kotły te pozostają w użyciu przez następnych 10, 15 
a nawet 20 lat.

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych 
przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo 
nowych kotłów, do 3 lat, wynosi 25%. Dalsze 29% ko-
tłów to już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 
45% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek kotłów retor-
towych (8 lat) jest nieco wyższy niż zasypowych (12 lat).

Źródło: Efektywność Energetyczna w Polsce, prze-
gląd 2013, IEŚ

PALENIE ŚMIECI
Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nie-

legalny, jest niestety w Polsce powszechny, od naj-
mniejszych miejscowości po ścisłe centrum Warszawy. 
Świadomość jego szkodliwości jest niewielka, kary 

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego.

 3. Od budowli:
 • 2% ich wartości określonej na podstawie 

art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

za wyjątkiem:
a) sieci wodociągowej o średnicy rur do 300 

mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę – 0,20% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych,

b) sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystywanej 
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,20% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych.

wk

Sesja Rady Gminy
XIV sesja Rady Gminy Suszec odbyła się 

w czwartek, 28 listopada z udziałem 15 radnych. 

Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej 
sesji, radni w pierwszej kolejności głosowali nad 
zmianą uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 
2019.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli trzy 
uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posia-
daniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Suszcu na lata 2018-2021; uchwalenia 
na rok 2020 Programu współpracy Gminy Suszec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami; 
wyrażenia poparcia dla inicjatywy społecznej Kolej 
na Knurów.

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

wk
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śmiesznie niskie (drobne mandaty), i w praktyce nie 
do wyegzekwowania. Wciąż nie ma też wystarczającej 
presji społecznej na osoby spalające odpady.

PALENIE DREWNEM
Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, 

że drewno jest czystym, „ekologicznym” paliwem. Jest 
to nieprawda. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń 
(PM2,5, WWA), drewno bywa porównywalne ze śred-
niej jakości węglem – wiele jednak zależy od pieca czy 
kominka, sposobu spalania, konkretnego paliwa. Fak-
tem jest jednak, że np. w Warszawie dogrzewający się 
kominkami mieszkańcy zamożnych dzielnic oddychają 
często dużo gorszym powietrzem niż mieszkańcy „blo-
kowisk” ogrzewanych przez miejską sieć ciepłowniczą.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości występu-
ją najczęściej w okresie zimowym. Ma to związek ze 
zwiększoną emisją pyłu powstającego przy spalaniu 
paliw stałych w celach grzewczych, w szczególności 
pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków. 
Według ocen wojewódzkich inspektoratów ochro-
ny środowiska ten rodzaj emisji (91% wskazań) jest 
główną przyczyną występowania stężeń przekracza-
jących dobowy poziom dopuszczalny. Podobnie jest 
w przypadku zanieczyszczena benzo[a]pirenem – jako 
główne źródło wskazano indywidualne ogrzewanie 
budynków (96% wskazań).

TRANSPORT
Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest trans-

port, czyli pojazdy spalinowe. W polskich miastach na 
1000 mieszkańców przypada obecnie więcej aut niż 
w wielu miastach Europy Zachodniej, dodatkowo są 
to często pojazdy stare i emitujące bardzo duże ilości 
zanieczyszczeń.

Najbardziej uciążliwe są pojazdy z silnikami 
diesla, odpowiadają one za znaczną część całko-
witej emisji pyłu zawieszonego, a także za pewną 
część emisji WWA. Ogólnie, motoryzacja jest też 
głównym źródłem tlenków azotu oraz całej gamy 
tzw. lotnych substancji organicznych (volatile or-
ganic compounds – VOC). Oprócz tego, co wylatuje 
z rur wydechowych, mamy też do czynienia z pyłem 

pochodzącym ze startych opon i klocków hamul-
cowych.

Problemem jest również ruch tranzytowy – sa-
mochody ciężarowe przeciskające się przez polskie 
miasta i miasteczka, ale również stare autobusy i busy, 
których tak wiele jeździ po naszych drogach, oraz ma-
szyny budowlane. Podobnie jak w przypadku niskiej 
emisji, obecnie nie ma w polskim prawie praktycznie 
żadnych przepisów, które umożliwiałby skuteczną 
walkę z zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
motoryzację.

PRZEMYSŁ
Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest rów-

nież przemysł, w tym głównie energetyka węglowa. 
Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksownie czy 
elektrownie cieplne, znacząco wpływają na emisję 
zanieczyszczeń, a szczególnie metali ciężkich, tlen-
ków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego. 
Mimo że znacznie łatwiej jest (przynajmniej w teorii) 
oczyszczać spaliny i kontrolować emisje nielicznych 
dużych zakładów przemysłowych, niż ogromnej liczby 
pieców domowych bądź pojazdów mechanicznych, 
zanieczyszczenia powodowane przez przemysł dalej 
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W turnieju wzięło udział kilkaset osób

Emocjonujący turniej zespołów ludowych
W niedzielę, 3 listopada w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Suszcu odbył się XVI Turniej Zespołów 
Ludowych im. M. Cieśli „Jak ze Susca powandruje”. 
Wydarzenie rozpoczęło 10. Jubileuszową Suszec-
ką Jesień Kulturalną.

Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz pielęgno-
wanie i propagowanie ludowych tradycji śpiewa-
czych to ważny punkt w działalności Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu. W tym roku GOK gościł ponad 300 
osób – uczestników turnieju, jak i widzów, kibicują-
cych swoim zespołom.

Poniżej prezentujemy listę zespołów, które 
zwyciężyły w turnieju:

GRAND PRIX zdobył Regionalny Zespół Śpie-
waczy „Radostowianki” z Radostowic. 

I miejsce – Zespół Folklorystyczny „Bojszowia-
nie” z Bojszów

II miejsce – Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki” 
z Mizerowa

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Jagoda” z Żor
Wyróżnienie – Regionalny Zespół Śpiewaczy 

„Jaśkowiczanie” z Orzesza
wk

Dalsza część tekstu ze str. 3
Rozumie się, że każde nowe pokolenie zaprowa-

dza nowe porządki, ale zawsze musi pamiętać wy-
tyczając przyszłość skąd przyszło, po co żyje, dokąd 
zmierza.

Naród trwa gdy korzysta z doświadczeń kolejnych 
pokoleń, a gdy się im spieniewierzy zawsze kończy 
się to źle.

Śpiewając pieśń „Boże coś Polskę przez tak licz-
ne wielki otaczał blaskiem potęgi i chwały” w kolejne 
święta narodowe, trzeba uzmysłowić bardzo wielu 
członkom naszej polskiej wspólnoty że ta pieśń dźwię-
czała na ustach zarówno katolika, jak i wyznawcy innej 
wiary czy niewierzącego i to przez wieki.

Gdzie są obecni Polacy. 
Ta potęgą i otoczona chwałą Polska była zawsze 

dotąd dopóki większość czuła się odpowiedzialna za 
ojczyznę.

Niestety kolejny głęboki kryzys duchowy doty-
ka naszej narodowej wspólnoty w ślad za cywilizacją 
zachodnią.

Czyżbyśmy znów chcieli odrabiać tę tragiczną 
lekcję historii. 

Tym razem, w obecnych czasach w świecie opa-
nowanym przez cyberprzestrzeń może się to skończyć 
tragiczniej, niż znane nam z przeszłości doświadcze-
nia ludzkości. Może być jeszcze gorzej od biblijnego 
potopu. 

To nie są fanaberie. Te zmartwienia głęboko tkwiły 
w sercu Korfantego, bo celem jego życia było dobro 
każdego Polaka, Ślązaka. Droga do utracenia wolności, 
niepodległości jest bardzo krótka, a do odzyskania 

bardzo długa, naznaczona ofiarami i niekiedy niemoż-
liwa. Korfanty tego doświadczył. Całe lata młodzieńcze 
i w sile wieku dla niego i całej rodziny to lata szykan, 
prześladowań, aresztów, przesłuchań, pobytu w obo-
zach i poniżania.

Ta walka o odzyskanie wolności w 1918 roku 
przez Polskę niestety skończyła się kolejnym drama-
tem w 1939 roku. Nie dziwmy się, że umierał w roz-
goryczeniu bo był świadomy głębokiego kryzysu, 
który dotknął nasz naród i świat w tamtych czasach. 
Na szczęście dla niego nie zdążył już doświadczyć 
zobaczenia ogromu ofiar. A przecież wołał, że to się 
tak skończy. Naród, politycy po raz kolejny w tamtych 
latach nie odrobili lekcji z historii. Dziś widać, że znów 
wybieramy drogę donikąd, do zguby.

Wójt Gminy Suszec

I znów nastaje zmierzch - cd.

pozostają w Polsce bardzo poważnym problemem.
Warto podkreślić, że to od konkretnego miejsca, 

pory roku, a nawet pory dnia zależy co stanowi naj-
bardziej uciążliwe źródło zanieczyszczeń. Ogromne 
znaczenie ma m.in. to, czy i czym palą w piecach są-
siedzi naszych pacjentów, jak blisko od ruchliwej drogi 
mieszkają oraz od lokalizacji zakładów przemysłowych 
w okolicy ich miejsca zamieszkania.

wk; źródło: Polski Alarm Smogowy
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Wraz z listem szkoła otrzymała pamiątkową flagę

Podziękowania od Prezydenta RP dla ZSP Rudziczka
Niezmiernie nam miło poinformować, 

że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicz-
ce otrzymał niecodzienne podziękowanie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy za udział w Międzynarodowym Projekcie 
Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. 

Projekt realizowany był w naszej szkole 
od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Jego 
celem było pogłębienie wiedzy na temat histo-
rii i kultury naszego kraju, kształtowanie postaw 
patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor 
i tradycje Polski. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda docenił zaangażowanie i wysiłek wszystkich, 
którzy wsparli realizację projektu.

 - To bardzo istotnie dla trwania narodu, żeby 
dobrze znać rodzimą historię i tradycję. Żeby od-
woływać się do wspaniałych postaw i czynów na-
szych przodków – przypomniał w liście. 

Na pamiątkę tego wspaniałego wydarzenia 
dostaliśmy okolicznościową flagę Polski, która 
będzie cenną pamiątką setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Lucyna Musiolik

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / GRUDZIEŃ 2019

Ryba w roli głównej
20 listopada w Pielgrzymowicach odbył się 

IV Powiatowy Konkurs „Tradycje i kulinaria ziemi 
pszczyńskiej”. Gospodynie przypomniały trady-
cyjne przepisy babć i przyrządziły smakowite 
potrawy z ryb.

W czwartej już edycji konkursu kulinarnego wzię-
ły udział panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu. 

W czwartej edycji konkursu wzięło udział siedem 
kół gospodyń wiejskich: KGW Suszec, KGW Wisła Mała, 
KGW Wisła Wielka, Stowarzyszenie KGW w Pielgrzymo-
wicach, KGW Kobiór, KGW Goczałkowice-Zdrój oraz 
KGW Frydek. Na pięknie udekorowanych stołach kró-
lowały ryby pod każdą postacią. Gospodynie przypo-
mniały babcine przepisy, zadbały o jakość produktów 
i smak potraw.

Potrawy z ryb oceniało specjalnie powołane 
w tym celu jury w składzie: Gabriela Gwiszcz – et-
nograf, dr Henryk Białowąs, Jan Dutka – ekspert ku-
linarny, właściciel firmy gastronomiczno-szkoleniowej 

„Smacznego” oraz Jakub Mrozek – doradca kulinarny 
„Po świecie kuchni”.

Komisja oceniała dwie potrawy – danie główne: 
rybę lub zupę rybną oraz przystawki rybne: sałatki, 
galaretki, pasty. Liczyły się: smak, oryginalność w wy-
korzystaniu produktów z gospodarstw rolnych, spo-
sób podania potraw oraz związek potrawy z tradycją.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a jurorzy 
zdecydowali o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc 
ex aequo: KGW Pielgrzymowice za żurek rybny oraz 
karpia w pierzynce kapuścianej z leśnymi grzybami 
oraz KGW Frydek za zupę rybną oraz rybę smażoną 
z kapustą i szałotem. Na drugim miejscu uplasowały 
się gospodynie z KGW Kobiór, które serwowały m.in. 
pstrąga w galarecie oraz karpia w miodzie z plackami 
z kiszonej kapusty. Trzecie miejsce zajęły panie z KGW 
Goczałkowice-Zdrój, które przygotowały karpia wę-
dzonego w dzwonkach na ciepło oraz leszcze opie-
kane w zalewie octowej. 

Wyróżnienia trafiły do gospodyń z Suszca (karp 

w śmietanie oraz paszteciki z okonia z sałatką śle-
dziową z makreli), Wisły Wielkiej (sandacz w porach 
i ryby wędzone) oraz Wisły Małej (karp smażony i karp 
w galarecie). Swoją nagrodę mogła również przyznać 
publiczność. Tutaj nie było niespodzianki i najwięcej 
głosów zdobyły potrawy przygotowane przez gospo-
dynie z Pielgrzymowic.

Prócz dań konkursowych, gospodynie przygoto-
wały także wiele innych potraw z ryb. Były m.in. karp 
w borowikach, tatar śledziowy, śledź solony z żura-
winą, filet z karpia zapiekany z pieczarkami i serem, 
tymbaliki rybne z dorsza, różnego rodzaju sałatki śle-
dziowe i śledzie w sosach.

IV Powiatowy Konkurs „Tradycje i kulinaria ziemi 
pszczyńskiej” uświetnił swym występem zespół Pielgrzy-
mowiczanie, a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Pielgrzymowicach, którzy zaprezentowali teatrzyk 
„Baśń o złotej rybce”. Wszystkie KGW biorące udział 
konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

wk

Suszec: III Międzynarodowa Konferencja Łowiecka
W dniach 25-26 listopada odbyła się orga-

nizowana przez Gminę Suszec już po raz trzeci 
międzynarodowa konferencja „Rola i zadania kół 
łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrod-
niczym”. W organizację tegorocznej edycji włączy-
li się Marszałek Województwa Śląskiego, Gmina 
Pszczyna, Powiat Pszczyński, Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie, Pszczyński Klub Świętego Eustache-
go, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach 
i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckie-
go w Katowicach. 

W tym roku na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedziało ponad 150 osób z całego kraju oraz goście 
ze Słowacji. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji 
spotkali się w Stajniach Książęcych Muzeum Zamko-
wego w Pszczynie, a drugiego dnia gościli w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu. Na konferencję przybyli 
przedstawiciele samorządów, środowiska rolników, 
weterynarze, myśliwi, a także pracownicy naukowi 
z głównych ośrodków akademickich w kraju. Bogaty 
plan konferencji obfitował w 20 referatów, które wy-
głosili przedstawiciele m.in. uczelni wyższych, nadle-
śnictw, związków łowieckich czy samorządu.

Poruszono zagadnienia ważne, związane ze 
środowiskiem przyrodniczym, np. szkody łowieckie 
w lesie, myśliwi dla ochrony przyrody, zabezpiecza-
nie upraw przed presją zwierząt łownych, gatunki 
chronione, stosunek ludzi do zwierząt. 

Tematyka pierwszego dnia konferencji dedyko-
wana była szerokiemu kręgowi osób z przestrzeni 
zarządczej samorządu terytorialnego, samorządu 
rolniczego, Lasów Państwowych, Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, politykom, Policji i wszystkim tym, 
którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem zd

j. 
w

k

Uczestnicy drugiego dnia konferencji w suszeckim GOK-u

środowiskiem przyrodniczym. Z kolei drugi dzień, 
o charakterze bardziej dydaktycznym, dotykał bardzo 
praktycznych elementów związanych z zadaniami 
łowiectwa i dedykowany był szerokiemu kręgowi 
samorządowców, rolników, leśników, myśliwych 
i wszystkim tym, dla których ten obszar jest ważnym 
czy ciekawym elementem życia.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa 
Śląskiego, zaś patronatu medialnego udzielili TVP 
3 Katowice, Brać Łowiecka, Aura, Nowiny Suszeckiej 
Gminy, Gazeta Pszczyńska, portal pless.pl. Wydarze-
nie zostało także dofinansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

wk
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Wolontariuszki podczas kwesty

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

„Zapalmy Płomyk Nadziei 2019” dla żorskiego hospicjum

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 
do właścicieli i zarządców budynków w związku 
z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Przypominam właścicielom i zarządcom bu-
dynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego 
powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szcze-
gólnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, 
źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się 
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! 
A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odno-
towuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urzą-
dzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od 
urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń 
na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: 
www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja prze-
wodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem 
węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa 
Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane 
z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane 
i 52 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: 
www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].

Na cmentarzach w Suszcu, Rudziczce 
i Kryrach we wspomnienie Wszystkich Świętych 
odbyły się kwesty na rzecz Stowarzyszenia Przy-
jaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” 
w Żorach. 

Wynik tegorocznej kwesty to 73.469,13 zł oraz 
50 € zebrane na kilkunastu cmentarzach. Wolon-
tariuszom, którzy kwestowali udało się zebrać 
natomiast: Suszec – 9.206,28 zł + 5 €, Rudziczka 
– 674,61 zł, Kryry – 2.449,27 zł.

- W imieniu chorych „Hospicjum im. Jana 
Pawła II” w Żorach jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom 

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię 
edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWO-
JEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową 
Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wen-
tylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz 
czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profe-
sjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, 
lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zacza-
dzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych 
warunków ubezpieczenia domu. 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Komi-
niarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – 
zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz 
w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie po-
siadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza komi-
niarskiego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków 
właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obo-
wiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej 
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzu-
pełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 

oraz darczyńcom biorącym udział w tegorocznej 
kweście „Zapalmy Płomyk Nadziei”. 

Wszystkie zebrane środki zostaną przezna-
czone na pokrycie kosztów sprawowania opieki 
nad naszymi pacjentami – podkreślają przedsta-
wiciele placówki.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach 
działa od marca 2003 roku. Od 2010 roku pro-
wadzi natomiast hospicjum stacjonarne. W tym 
czasie opieką otoczyło już kilka tysięcy osób nie-
uleczalnie chorych na choroby nowotworowe.

wk

pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza za-
bezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach 
lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe 
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych 
i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych — co najmniej raz w mie-
siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i ga-
zowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz 
na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz 
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z wa-
runków użytkowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak doku-
mentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodo-
wania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

NUMER 12 (305)

Naukobus w Kryrach
28 i 29 października w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Kryrach gościł Naukobus. 
Dzieci i dorośli, którzy zwiedzili wystawę byli 
zachwyceni!

Wystawa licząca 20 interaktywnych, angażują-
cych eksponatów, zachęca uczniów do samodziel-
nego odkrywania praw nauki, m.in. z matematyki, 
fizyki, optyki, percepcji ludzkiego umysłu i elektro-
magnetyzmu. Samodzielne eksperymentowanie 
pozwala obudzić ciekawość. Siadając na wirującym 

krześle, można doświadczyć, jak w praktyce dzia-
ła teoria zachowania momentu pędu. Można też 
m.in. przetestować uwięzioną piłkę, kulę plazmo-
wą, półkule magdeburskie i trójwymiarowy model 
anatomiczny ludzkiego ciała. 

Dla uczniów przygotowany został także „Po-
radnik młodego naukowca”, a w nim propozycje 
doświadczeń, które można samodzielnie prze-
prowadzić w domu. Dzięki temu można dłużej 
cieszyć się kontaktem z nauką w mniej poważnej 
formie.

Naukobus pozwala dostrzec inną, emocjonującą 
twarz nauki. To nie są zwykłe lekcje biologii, chemii, 
fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek sa-
modzielne odkrywanie praw, które rządzą światem. 
Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady ich działania 
oraz przybliżają prezentowane zjawiska naukowe.

Wyjazdy Naukobusa są możliwe dzięki progra-
mowi „Nauka dla Ciebie”, realizowanemu wspólnie 
przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

wk

Potrącenia pieszych w Radostowicach i Suszcu
Policjanci z Pszczyny wyjaśniają dokładny 

przebieg wypadku drogowego z 30 października, 
w którym ucierpiała 74-letnia mieszkanka Rado-
stowic. Kobieta ze złamaną kością podudzia trafiła 
do szpitala. Została potrącona na pasach. Twier-
dziła, że weszła na nie, bo świeciło się zielone 
światło. 

Zdarzenie odnotowano kilka minut po godz. 17:00. 

Ze zgłoszenia wynikało, że w Radostowicach w rejonie 
skrzyżowania ulic Pszczyńskiej i Porębskiej, na tamtej-
szym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną, 
doszło do potrącenia 74-latki. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kobieta przechodziła na drugą stronę jezdni 
mając zielone światło. Nie wiadomo natomiast, dlacze-
go 56-letnia kierująca peugeotem nie zdołała odpo-
wiednio wcześnie zareagować, zahamować, i uniknąć 
w ten sposób potrącenia pieszej. Na to i inne pytania 

przyjdzie teraz odpowiedzieć zajmującym się tą sprawą 
śledczym. Wiadomo, że obydwie panie były trzeźwe 
w chwili zdarzenia.

Dzień wcześniej w Suszcu na ul. Pszczyńskiej mia-
ło miejsce podobne zdarzenie. W wypadku również 
ucierpiała piesza, która ze złamanymi nogą i ręką trafiła 
pod opiekę lekarzy. Została potrącona na przejściu dla 
pieszych przez kierującą hyundaiem.

wk; źródło: KPP Pszczyna
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Statuetka Żubra Pszczyńskiego dla suszeckiego teatru
Łączą pokolenia, kultywują śląskie zwyczaje 

i tradycje oraz bawią tysiące osób. Sztuką „Kawaler 
z odzysku” Amatorski Zespół Teatralny działający 
przy suszeckim kole Związku Górnośląskiego świę-
tował jubileusz 20-lecia działalności. W uznaniu za 
krzewienie kultury regionu oraz promowanie ziemi 
pszczyńskiej starosta Barbara Bandoła nagrodziła 
aktorów Statuetką Żubra Pszczyńskiego. 

Na kolejne sztuki Amatorskiego Zespołu Teatral-
nego w Suszcu społeczność czeka cały rok. Premie-
ra kolejnego spektaklu to wyjątkowe wydarzenie, 
którego nie trzeba reklamować. Zespół działa już od 
20 lat i w tym czasie wystawił 20 sztuk. Uczą i bawią, 
opowiadają o tradycjach i zwyczajach kultywowanych 
na Śląsku, w zabawny sposób przemycają wydarzenia 
z życia codziennego Suszca.

Tegoroczny spektakl, którym zespół świętował 
20-lecie działalności, „Kawaler z odzysku” w ciągu 
dwóch dni w suszeckim Gminnym Ośrodku Kultu-
ry zobaczyło 1100 osób! To pełna humoru historia 
o dzisiejszych relacjach międzyludzkich. Widzowie 
po raz kolejny mogli śledzić losy tak lubianej w Suszcu 
rodziny Pogorzałków. Tytułowy „Kawaler z odzysku” 
to wdowiec, który wraca w rodzinne strony i walczy 
o miłość z młodzieńczych lat.

- Przez 20 lat pracujemy i występujemy dla naszej 
publiczności. Przez ten czas staliśmy się zespołem 50+, 
ale widzowie powodują, że czujemy się młodo. To pu-
bliczność jest naszym skarbem, najbardziej cenimy to, 
że widzowie są z nami i wspaniale reagują na naszą 
twórczość – mówił Bogusław Musiolik, autor wielu 
sztuk i aktor Amatorskiego Zespołu Teatralnego.

W uznaniu za długoletnią działalność oraz krze-
wienie kultury regionu i promowanie ziemi pszczyń-
skiej, starosta Barbara Bandoła przyznała zespołowi 

najwyższe powiatowe wyróżnienie – Statuetkę Żubra 
Pszczyńskiego. – Przepięknie krzewicie kulturę Śląska 
i kulturę w ogóle. Rozsławiacie nie tylko gminę Suszec, 
ale i powiat pszczyński. Bardzo za to dziękujemy – 
mówiła Barbara Bandoła. – Gratuluję swobody ak-
torskiej, pięknej inicjatywy, jaką jest Suszecka Jesień 
Kulturalna. Ale nie ma teatru bez publiczności. Na 
mnie wielkie wrażenie robią dzisiaj widzowie. Suszec 
to gmina niezwykle rozwinięta kulturalnie, tego spo-
łeczności Suszca trzeba gratulować – dodała.

Wójt gminy Suszec, Marian Pawlas podkreślił, że 
dziś to już nie jest teatr amatorski. – Jesteście praw-
dziwymi aktorami, aktorkami, reżyserami, w pełnym 
tego słowa znaczeniu. W każdej waszej sztuce jest 
uwypuklona rodzina i za to należą wam się szczegól-
ne podziękowania – mówił.

- Działalność teatru to najlepsza promocja nas 
suszczan, jak i wartości, które nie tylko Związek Gór-
nośląski, ale cała społeczność śląska przedstawia – 
dodał z kolei Wojciech Lala, prezes suszeckiego koła 
Związku Górnośląskiego.

Warto dodać, że w czwartek, 21 listopada w Parku 
Tradycji w Siemianowicach Śląskich Amatorski Ze-
spół Teatralny z Suszca odebrał nagrodę im. Wojciecha 
Korfantego, którą honorowane są wybitne postacie 
i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska.

Amatorski Zespół Teatralny powstał w 1999 roku 
z inicjatywy Anny Kine – członkini Związku Górno-
śląskiego Koło Suszec. Wtedy to, z okazji 10-lecia po-
wstania Koła, odbyły się pierwsze Dni Suszca, w czasie 
których zaprezentowano „Wesele na Górnym Śląsku”. 
Pani Anna odnalazła sztukę Stanisława Ligonia i zebra-
ła grupę amatorów – mieszkańców Suszca, chętnych 
do wcielenia się w role bohaterów. Jedyny planowany 
występ odbył się 11 listopada w suszeckim GOK-u. 
Ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się spektakl, 

zaowocowało ukonstytuowaniem się Amatorskiego 
Zespołu Teatralnego i wielokrotnymi występami na 
scenach całego Śląska. Co więcej – jeden z aktorów, 
Bogusław Musiolik, napisał kolejne sztuki, przedsta-
wiające dalsze losy rodziny Pogorzałków z „Wesela 
na Górnym Śląsku”. Również te spektakle tworzą ob-
raz wielopokoleniowej rodziny śląskiej, prezentując 
różnorodne tradycje, np. te związane z Bożym Naro-
dzeniem czy Zielonymi Świątkami. Co ważne, są do 
nich przemycane obserwacje autora na temat życia 
codziennego Suszca i zdarzeń współczesnych. Kilka 
lat temu do aktorów dołączyła Monika Panfil, która 
we współpracy z Bogusławem Musiolikiem napisała 
kolejne sztuki, prezentowane przez Amatorski Zespół 
Teatralny.

Amatorski Zespół Teatralny wystawiał sztuki nie-
mal na całym Śląsku, uczestnicząc w wielu ważnych 
wydarzeniach regionu, m.in. w Kongresie Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich, Tyskich Spotkaniach z Folk-
lorem, „Spotkaniach pod Brzymem”, „Śląskich Godach” 
czy podczas rozdania nagród im. Janusza Ligonia.

Twórczość i praca Amatorskiego Zespołu Teatral-
nego to przykład łączenia pokoleń i kultywowania 
śląskich tradycji i zwyczajów. W swoich występach pre-
zentują gwarę i lokalne tradycje. Nieraz wykorzystują 
tradycyjne stroje, posługują się gwarą. Fenomenem 
jest łączenie pokoleń, integracja lokalnej społeczności. 
Podczas corocznych premier w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu pojawiają się setki osób – wiernych 
fanów twórczości suszeckiej grupy – i to nie tylko 
mieszkańców gminy, powiatu, ale także województwa. 
Warto zaznaczyć, że przez lata funkcjonowania grupa 
zintegrowała mieszkańców, zarażając pasją kolejne 
pokolenia i udowadniając, że „śląsko godka” ma się 
dobrze i jest wciąż żywa.

wk; źródło: Powiat Pszczyński
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Aktorzy na scenie
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Spektakl zdobył gromkie brawa
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Starosta Barbara Bandoła wręcza statuetkę
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Taka statuetka trafiła do Suszca

Prestiżowa nagroda im. W. Korfantego trafiła do Suszca!
Amatorski Zespół Teatralny działający przy 

Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu został 
nagrodzony najważniejszą statuetką w naszym 
województwie. To wspaniały prezent na 20-lecie 
Zespołu.

Nagroda, której patronem jest wybitny śląski 
polityk – Wojciech Korfanty, przyznawana jest od 
roku 1993 przez Związek Górnośląski osobom i in-
stytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska. Wśród 
dotychczas wyróżnionych są m.in. Kazimierz Kutz, 
Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, prof. Stani-
sław Hadyna, prof. Karol Stryja, prof. Jan Miodek, abp 
Damian Zimoń, Józef i Jan Skrzek, Krystyna i Andrzej 
Bochenek, Bernard Krawczyk, prof. Jerzy Buzek, czy 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Teatr „Naumiony”.

Podczas październikowego spotkania, członko-
wie 13-osobowej Kapituły w głosowaniu tajnym wy-
brali pięcioro tegorocznych laureatów. Zostali nimi:

- dr Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza,
- Robert Talarczyk – aktor, reżyser i dyrektor 

Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach,

- ks. dr Wiesław Hudek – muzykolog i prezydent 
Polskiej Federacji Pueri Cantores skupiającej katolic-
kie chóry młodzieżowe,

- Stowarzyszenie na Rzecz Powstania Muzeum 
Hutnictwa Cynku w Katowicach,

- Amatorski Zespół Teatralny działający przy Kole 
Związku Górnośląskiego w Suszcu.

Statuetkę Zespołowi wręczył Członek Zarządu 
Związku Górnośląskiego – Waldemar Szendera, 
podczas uroczystej gali w czwartek, 21 listopada. 
W czasie uroczystości wygłoszono także laudacje 
na cześć laureatów. Co ważne, podczas gali był 
obecny prawnuk Wojciecha Korfantego – Michael 
Korfanty.

- Jak co roku, tak i tym razem Kapituła miała trud-
ne zadanie, bo osób, instytucji i organizacji społecz-
nych, które zasłużyły się dla naszej śląskiej ojczyzny 
jest bardzo wiele. Tegoroczni laureaci stanowią wzór 
dla innych w różnych dziedzinach życia społecznego 
– mówi Grzegorz Franki, prezes Związku Górnoślą-
skiego i sekretarz Kapituły.

wk



Remizo-Świetlica w Mizerowie

wstęp wolny

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”

4 stycznia 2020, godz. 16:00

Goście:
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”,

Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.

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

Na plakacie wykorzystano fragment pracy autorstwa
Julii Raszki nadesłanej na konkurs plastyczny 
pt. „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” 
- ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu w 2017 roku.  

Zapraszamy na
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 
wszystkich naszych domowników.
Podczas spotkania odbędzie się 
KONCERT KOLĘDOWY zespołu
AF MUSIC.

P.S. 
Zachęcamy do przyniesienia
(w miarę możliwości) 
na spotkanie smakołyków, 
którymi będzie można 
poczęstować pozostałych 
uczestników.

Wigilijka w GOK-uWigilijka w GOK-u
17.12.2019 r., godz. 17:0017.12.2019 r., godz. 17:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

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



www.kulturasuszec.pl

Koncert Kolęd
 29.12.2019, godz. 11:00,

kościół pw. Imienia Maryi w Radostowicach

6.1.2020, godz. 17:00,
kościół pw. św. Antoniego w Orzeszu-Zgoniu

7.1.2020, godz. 18:30,
Parafia Ewangelicko-Augsburska
św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.

Wstęp wolny

XVII REGIONALNY
PRZEGLĄD
JASEŁEK

ELIMINACJE:
07.01 PRZEDSZKOLA
08.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-III
09.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY IV-VI
      SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY VII-VIII

FINAŁ:
12 STYCZNIA 2020 O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK W SUSZCU
PODCZAS KONCERTU LAUREATÓW

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

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

Bilety dostępne na portalu

„Bałwanek o gorącym sercu”
15.12.2019, godz. 16:00, sala widowiskowa GOK  w Suszcu, cena: 10 zł



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

sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury

w Suszcu

12.01.2020
godz. 16:00

Koncert laureatów XVII Regionalnego Przeglądu Jasełek
oraz licytacja gadżetów WOŚP

8:00 – 18:00 - całodzienne kwesta na terenie Gminy Suszec

DLA DZIECIĘCEJ
MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

Kropla mej duszy
Konkurs poetycki

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

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2020 r. (włącznie) 
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

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

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
18.12

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
11.12

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
12.12

salki przy kościele w Radostowicach:
05.12

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
04.12

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
19.12

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

7 grudnia 2019, godz. 16:00 i 19:30
cena: 60, 70, 80 zł, sala widowiskowa GOK w Suszcu



UKS Avatar zakończył sezon
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„Islandia”

Sprostowanie
Redakcja Nowin Suszeckiej Gminy serdecznie przeprasza Uczniów, Rodziców, Wychowawcę klasy oraz 

Dyrekcję szkoły za błąd w dodatku do numeru 11/2019. 
W opublikowanym zdjęciu klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Radostowicach został zamieszczony błędny 

podpis klasy oraz imię i nazwisko Wychowawcy.

Uczniowie: Kaja Białas, Jan Czerwiński, Filip Danielczyk, Łucja Harazin, Michał Konwicki, Marta 
Masny, Stanisław Masny, Martyna Matula, Jan Pastewski, Borys Piesiur, Bartosz Podbioł, Robert 
Pustelnik, Zofia Stawowska, Dawid Syktus, Matylda Szromek, Franciszek Urbanek, Natalia W., 
Mateusz Wicherek, Zuzanna Widera, Patrycja Wieczorek
Wychowawca: Jolanta Zaczkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach - klasa 1A

Nagrodzone „Moje Podróże 
Małe i Duże”

Z radością przedstawiamy wyniki XVII edy-
cji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
„Moje Podróże Małe i Duże”. Wręczenie nagród 
odbyło się 24 listopada podczas „ Wieczoru wol-
ności” w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu 
zostali:

I Miejsce – Dagmara Kwolek (Kraków) – „Islandia”
II Miejsce – Przemysław Konefał (Milanówek) 

– „Esterka 1” 
III Miejsce – Piotr Tomala (Żory) – „Golden Eye”
Wyróżnienie – Katarzyna Kruk (Rybnik) – „Praga 

– Alienacja”

Wszystkim uczestnikom oraz laureatom ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w przyszłorocznym konkursie. Zapraszamy do 
oglądania prac w naszej galerii „OKO”.

GOK Suszec

W sobotę, 16 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Kobielicach odbyła się gala na 
zakończenie sezonu kolarskiego członków 
UKS Avatar. 

Nie obyło się bez wręczenia nagród i statu-
etek dla zawodników klubu za ich osiągnięcia 
w minionych miesiącach, a także podziękowań 

dla rodziców i sponsorów. Chętnych wspomóc 
działalność UKS Avatar bowiem nie brakowało.

Więcej zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia, 
a także relacje ze startów zawodników UKS Avatar 
można zobaczyć na łamach portalu Facebook: 
www.facebook.com/uksavatar. 

Zapraszamy do obserwowania!
wk
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Pamiątkowe zdjęcie klubowe na zakończenie sezonu

Informacja
Wójt gminy Suszec informuje, że w dniu 

24 grudnia 2019 r. (wtorek – Wigilia) Urząd 
Gminy Suszec oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej będą nieczynne.

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej czynne będą dla interesantów w so-
botę, 14 grudnia 2019 r. w godzinach od 7:30 
do 15:30.

UG Suszec
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Biblioteka młodym
Łącząc świętowanie minionego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych, obchody Dnia Praw Dziecka 
i Dnia Życzliwości, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Suszcu zaprosiła do szkół Gminy Suszec 
Krzysztofa Piersę – z zamiłowania trenera drużyn 
e-sportowych, blogera i i youtubera, z wykształce-
nia dziennikarza i politologa. 

21 i 22 listopada odwiedził uczniów klas V-VIII w so-
łectwach: Kobielice, Mizerów, Rudziczka i ponownie 
Suszec. Temat bliski młodzieży – gry komputerowe, 
portale społecznościowe, został połączony z tema-
tem tj. internetowy hejt, niebezpieczeństwa związane 
z nieodpowiednim (także czasowym) korzystaniem ze 
smartfona czy tableta. 

Przeszło 350 słuchaczy miało możliwość poznania 
i zadania wielu pytań terapeucie ds. uzależnień, poroz-
mawiania nt. dzisiejszego świata młodych (Snapchat, 
Instagram, FB), ale także o przekierowaniu swoich zain-
teresowań w kierunku samorealizacji poprzez rozwijanie 
swoich pasji. Poruszane tematy, bardzo ważne, przypadły 
obecnym do gustu, co poświadczyły na stojąco złożone 
owacje czy określenie naszego gościa „kozakiem”. 

W finale młodzież miała okazję do zakupu autor-
skich książek i pozyskanie autografu. Przypominamy 
też, że książki „Terapia uzależnień”, „Komputerowy ćpun” 
oraz „Kosmiczne Bobry i zemsta Księżycowej Szarańczy” 
są dostępne w każdej bibliotece, a tymczasem zapra-
szamy do odwiedzin www.krzysztofpiersa.pl.

G. Folek

Uczniowie świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Z książką na start

Szkoła Podstawowa w Suszcu wzięła udział 
w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopa-
da to szczególna data, która powinna zwracać naszą 
uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny doku-
ment, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie 
ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w pra-
widłowym rozwoju.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to 
wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. 
W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podej-
mują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie 
wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są 
respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym prze-
słaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. 

Zbliżają się Święta i warto pomyśleć nie tyl-
ko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspa-
nialszym prezencie, jaki możemy dać dziecku. To 
czas, który mu poświęcimy na wspólne czytanie, 
wzbudzimy zainteresowanie literaturą, a miłość 
do książek pozostanie już na całe życie.

 W porozumieniu o współpracy z Instytutem 
Książki, w ramach II edycji kampanii „Mała książka 
– Wielki człowiek”, Gminna Biblioteka Publiczna 

Do akcji przystąpiła z zaangażowaniem szkoła 
w Suszcu, której patronem jest przecież jeden z pio-
nierów współczesnej myśli o dziecku i jego potrze-
bach – Janusz Korczak. W akcję z dużym entuzjazmem 
zaangażowali się uczniowie. W trakcie tygodnia po-
przedzającego to ważne wydarzenie na lekcjach wy-
chowawczych zapoznawali się w ciekawy i przystępny 
sposób z Konwencją o prawach dziecka oraz dowiedzie-
li się o osobach walczących o jej przestrzeganie. Każda 
klasa przygotowała niesamowite plakaty obrazujące 
prawa dziecka, zaś konkurs na zilustrowanie wybranego 
artykułu tego dokumentu, przyniósł efekt w postaci 
wielu zaskakujących prac. W 30. rocznicę uchwalenia 
Konwencji zebraliśmy się wspólnie – uczniowie i na-
uczyciele, by uczcić to ważne wydarzenie i docenić au-
torów najciekawszych prac i plakatów. Ponadto repre-
zentanci klas wzięli udział w quizie podsumowującym 
zarówno teorię jak i praktykę dotyczące praw dziecka, 
z którymi zapoznawali się przez cały tydzień.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu 

w Suszcu nieodpłatnie otrzymała 260 książek  
„Pierwsze czytanki dla…”. Publikacja dostoso-
wana pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniające najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych. W starannie dobranym zestawie 
utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dzie-
cięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak 
i współczesne, a całość wzbogacona jest znakomi-
tymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia. 

należy do Klubu Szkół UNICEF. Akcje i kampanie, w któ-
rych bierzemy udział realizowane są dzięki zaangażowa-
niu naszych uczniów i ich rodziców, za które serdecznie 
dziękujemy.

Marzena Maruszczyk, Ewa Kobacka,
Małgorzata Szypuła

Pozostało jeszcze do rozdania 70 książek 
i dlatego czekamy na kolejnych chętnych (ro-
dziców wraz z dziećmi z roczników 2013-2016) 
po ich odbiór do bibliotek publicznych Gmi-
ny Suszec (w Remizo-Świetlicach w Rudziczce 
i Mizerowie, w budynkach Szkół Podstawowych 
w Radostowicach i Kryrach oraz w Domu Kultury 
w Suszcu). 

Zapraszamy do magicznego świata literatury. 
G. Folek
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Gość spotkania - Krzysztof Piersa
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Uczniowie podczas spotkania

Dentobus w szkołach i przedszkolach w Gminie Suszec
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 

weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 
2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która to 
nałożyła na organy prowadzące i dyrektorów szkół 
zadanie zapewnienia opieki zdrowotnej dzieciom, 
w tym zapewnienie opieki stomatologicznej.

O ile ustawa ta potwierdza zadania funkcjonują-
cych już w szkołach i przedszkolach higienistek szkol-
nych, które sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad uczniami, to w zakresie opieki stomatologicznej 
stwierdza się, że wykonuje ją lekarz dentysta, z któ-
rym NFZ zawarł umowę na te świadczenia albo też je 
wykonuje albo w gabinecie dentystycznym (w szkole 
lub poza szkołą), albo też w dentobusie. 

Cały problem tkwi w tym, że tych gabinetów denty-
stycznych w szkołach już dawno nie ma, a koszty utwo-
rzenia nowego będą tak wysokie, że gminy nie będzie 
na to stać. Pozostaje więc znalezienie gabinetu denty-
stycznego, który będzie chciał podpisać porozumienie 

z gminą na te świadczenia (a na takie usługi brak jest 
chętnych) lub korzystanie z usługi dentobusu.

Na całe województwo jest tylko jeden taki spe-
cjalistyczny pojazd, który nie jest w stanie obsłużyć 
wszystkich gmin. W bieżącym roku szkolnym 2019/20 
udało się zarezerwować taki dentobus dla wszystkich 
szkół oraz dodatkowo dla dzieci przedszkolnych. Byli-
śmy jedną z pierwszych gmin w województwie.

Zgodnie z porozumieniem świadczenia te były 
wykonywane w miesiącach październiku i listopadzie 
br., a wykonał je NZOS Centrum Stomatologiczne 
PERFEKT z Dąbrowy Górniczej. Oczywiście, zgodnie 
z ustawą, przegląd jamy ustnej był przeprowadzany 
wtedy, jeżeli rodzice wyrazili na to zgodę. Po prze-
prowadzonym badaniu każdy rodzic otrzymał też 
pisemną informację o stanie uzębienia dziecka. Cała 
akcja, dzięki zaangażowaniu się dyrektorów szkół i na-
uczycieli, przebiegła bardzo sprawnie, za co bardzo 
dziękowała obsługa dentobusu.

Co będzie w przyszłym roku szkolnym, w tej chwili 

trudno powiedzieć. Na pewno trzeba będzie szukać na 
terenie gminy, a także poza nią, gabinetów dentystycz-
nych, które będą chciały podpisać porozumienie. Jed-
nak, po wstępnych rozmowach z lekarzami dentystami 
z terenu gminy, żaden nie jest zainteresowany tą sprawą.

Zbigniew Łoza
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Dzieci podczas wizyty w dentobusie
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We współczesnym świecie, w którym coraz 
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad 
sensem podejmowanych działań, proponujemy 
comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego 
wierszami autora bloga „Duszą pisane” – Marcina 
Weidemana. To poeta, muzyk i nauczyciel, który 
swoją twórczością dzieli się również z Czytelni-
kami „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Czy widzimy ludzi z naszego otoczenia? 
Dostrzegamy, co się z nimi dzieje i wspieramy 
w ciężkim czasie? Czy też skupiamy się na sobie? 
Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Studnia”

Zacznę od historii, od której mógłby się rozpocząć 
thriller Alfreda Hitchcocka albo jedna z powieści Ste-
phena Kinga, z tą jednak różnicą, że wydarzyła się ona 
naprawdę. 

Było późne, wiosenne popołudnie. Słońce powoli 
chyliło się ku zachodowi. Wracałem właśnie z Warszawy 
do domu, siedząc na jednym z przednich foteli daleko-
bieżnego autobusu. Jechaliśmy trzypasmową drogą 
przez centrum jednego z dużych miast. Nagle w oddali 
spostrzegłem kogoś, kto przechodzi przez biegnące 
w przeciwną stronę pasy ruchu oraz przez barierkę od-
dzielającą jezdnię. Pomyślałem, że to pewnie ktoś mało 
odpowiedzialny, komu nie chce się nadkładać drogi, aby 
skorzystać z kładki biegnącej nad ulicą. Szybko jednak 
zmieniłem zdanie, kiedy postać weszła na środkowy 
pas, po którym jechał mój autobus i skręciła w prawo, 
kierując się prosto na nas. Wydarzenia nabrały rozpę-
du. Jechaliśmy dość szybko, więc i człowiek idący ku 
nam zbliżał się w zastraszającym tempie. W pewnym 
momencie byłem już w stanie rozpoznać, że była to 
młoda brunetka w czarnym płaszczu. Po naszej lewej 
stronie jechało osobowe auto, więc kierowca nie mógł 
zjechać na lewy pas. Dziewczyna była coraz bliżej, a ja 
już widziałem zderzenie oczyma wyobraźni. Auto po 
naszej prawej stronie gwałtownie zahamowało, bo 
inaczej wgniecione zostałoby w barierkę. W ostatniej 
chwili kierowca autobusu zjechał na prawy pas, uni-
kając tragedii. 

Dziewczyna minęła nas o włos nadal idąc spokoj-
nym krokiem. Przez krótką chwilę zdążyłem przyjrzeć 
się jej twarzy. Była zapatrzona w dal, jakby nieobecna 
i jak na położenie, w jakim się znajdowała, przerażająco 
spokojna. Kiedy już lekko ochłonąłem, po tym zajściu, 
zacząłem się zastanawiać, co musiało się wydarzyć, że 
doprowadziło tę młodą kobietę, do momentu, kiedy to 
maszerowała tak na pewną śmierć. Mogła oczywiście 
być pod wpływem narkotyków i kompletnie nie wie-
dzieć co się wokół dzieje. Tylko jeśli to nie jest prawda, 
a przynajmniej nie cała? 

Co jeśli jej życie potoczyło się dla niej tak drama-
tycznie, że najlepszym w tamtym momencie rozwiąza-
niem wydawało jej się czołowe zderzenie z nadjeżdżają-
cym pojazdem. Może wpadła w taką spiralę cierpienia, 
beznadziei i samotności, że każdy sposób zdawał się jej 
dobry, byleby to wszystko wreszcie zakończyć. 

W dobie globalnej internetowej łączności para-
doksalnym zjawiskiem jest właśnie fala ludzkiej samot-
ności, depresji i niezrozumienia. Można skontaktować 
się z każdym z dowolnego miejsca na ziemi, a mimo 
to, tyle jest osób, którym brakuje wsparcia drugiego 
człowieka i czują się kompletnie zagubieni. Można tę 
sytuację porównać do siedzenia w studni, której głębo-
kość przekracza nieco nasz wzrost. Widzimy wprawdzie 
niebieskie niebo nad nami, ale nie mamy pojęcia, co 
znajduje się poza jej krawędzią i nie potrafimy z niej 
wydostać się o własnych siłach.

Człowiekowi w studni, wydaje się pewnie, że poza 
nią nic dobrego na niego nie czeka. Tylko co, jeśli po 
drugiej stronie płotu trawa jednak jest zieleńsza? Co 
jeśli ktoś tam wyciąga do nas pomocną dłoń, tylko my 
jej nie widzimy albo czujemy się tak zrezygnowani, że 
w pewnym sensie nie chcemy jej chwycić? To, że czegoś 
nie dostrzegamy, nie znaczy, że tego nie ma. Żeby zmie-
nić tor, po jakim się w życiu poruszamy, trzeba sięgnąć 
czasem poza granice naszego pojmowania. Poszukać, 
nieco wbrew sobie, pomocy poza krawędzią naszego 
ciemnego dołu, chociaż wydaje się, że poza nią nie ma 
czego szukać. Jeśli jednak spróbujemy, możemy się 
pozytywnie zaskoczyć. Przecież w takiej sytuacji nie 
ma się nic do stracenia, prawda?

Kluczową kwestią w dokonaniu tej życiowej zmia-
ny, niezależnie od beznadziejności naszego położenia 
w danym momencie i pomijając konkretne działania 
i wysiłek, jest wiara w to, że można coś zmienić i świa-
domość, że możemy liczyć na wsparcie. 

Amerykanin Bill Wilson, założyciel AA (Anoni-
mowych Alkoholików) w swoich słynnych dwunastu 
krokach w terapii, siedem z nich odniósł do Boga i du-
chowości, choć sam do pewnego momentu był agno-
stykiem wrogo odnoszącym się do zorganizowanej 
religii. Wielu psychiatrów i behawiorystów badało feno-
men skuteczności tej formy terapii, która jest włączana 
również w programy dla osób z problemami takimi jak 
objadanie się, hazard, narkotyki, palenie uzależnienie 
od gier wideo i dziesiątki innych destrukcyjnych zacho-
wań. Wszyscy oni zgodnie stwierdzili, że najważniejsza 
w procesie zmiany jest wiara, którą wzmacnia grupa, 
wspierająca osobę potrzebującą pomocy. 

Może dziewczyna z mojej opowieści uniknęłaby 
opisanej sytuacji, gdyby miała wokół siebie kogoś, na 
kim mogłaby polegać i ta osoba pomogłaby jej uwie-
rzyć, że jeszcze nie wszystko stracone i jest szansa na 
lepszy czas. Nie wiem co się z nią dalej stało. Może wpa-
dła pod kolejny nadjeżdżający samochód, a może się 
opamiętała, zeszła z drogi i był to dla niej życiowy punkt 
zwrotny. Mam nadzieję, że to drugie. Chcę w to wierzyć. 

Rozejrzyjcie się wokół. Może są obok osoby, które 
potrzebują, żeby wyciągnąć je z ich życiowej ciemnej 
studni i pokazać im, że jest nadzieja na jutro w jaśniej-
szych barwach.

„Człowiek na krawędzi”

Nie wiesz zupełnie gdzie jesteś
Przecierasz oczy ze zdumienia
Próbujesz ogarnąć przestrzeń, 
Powoli wraca ostrość widzenia

Jak się tutaj w ogóle znalazłeś?
Jak upadłeś tak bardzo nisko?
Jaka była kolejność wydarzeń?
Któż śmiał zgasić przyszłość?

Całe życie przed oczami pędzi,
nie warte nic Twoim zdaniem
Czujesz się jak pies na uwięzi
i masz ochotę zerwać kaganiec

Sił brakuje, by stanąć do walki
Masz ochotę złożyć swą broń
To punkt zwrotny Twojej batalii,
wstawaj, by odpędzić czarną toń

Jest wyjście, którego Ci potrzeba
Masz czas przejść na jasną stronę
Jest Moc, co pozwoli sięgnąć nieba
Jest Ktoś, kto poda pomocne dłonie

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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„Książka”
Kiedy słyszymy „Boże Narodzenie”, na myśl od 

razu przychodzi nam pachnąca igliwiem choinka, 
przystrojona bordowymi, błyszczącymi bombkami, 
radosne dźwięki kolęd śpiewanych w gronie rodzin-
nym, piękne chwile, które pamięta się przez cały ko-
lejny rok…

Ale czy zawsze tak jest?
Czy każda historia związana ze świętami jest tak 

szczęśliwa, beztroska?...
…Rozmaite są losy różnych przedmiotów, roślin, 

zwierząt, ludzi – odmiennymi też ich narodziny, życie, 
a także zakończenia, kładące kres historii wszelkie-
go istnienia. Mnie akurat przypadło w udziale bycie 

książką… zwykłą, papierową, ilustrowaną, liczącą 
kilkaset stron i jednocześnie niezwykle nieszczęśli-
wą książką. Dlaczego? Można się tego dowiedzieć, 
poznając moje dzieje…

Wszystko, co ze mną związane, ma swój początek 
w domu pewnego uzdolnionego pisarza… albo pisar-
ki – nie pamiętam dokładnie, tyle lat już liczę. On (lub 
ona) to stworzyła, rozwinęła, przelała na papier myśli, z 
których zrodziła się opowiadana przeze mnie historia. 
Następnie powstały moje rysunki, biało-czarne, lecz 
piękne, oryginalne – stało się to za sprawą przyjaciela 
mego autora bądź autorki, obdarzonego talentem 
malarskim. Wkrótce trafiłam do wydawnictwa, gdzie 

naniesiono ostateczne poprawki – te jeszcze mnie 
udoskonaliły. Gdy byłam już całkiem gotowa, zosta-
łam wysłana do księgarni. Tam spędziłam okres dwóch 
miesięcy… Czekałam niecierpliwie, aż wreszcie – któ-
regoś mroźnego dnia – zainteresował się mną pewien 
klient. Zainspirowany moim tytułem i opisem opo-
wieści, zdecydował się mnie zakupić. Nikt nie wie, jak 
szczęśliwa się wtedy czułam! Mężczyzna zabrał mnie 
do domu, owinął we wzorzysty papier pakunkowy i – 
po paru dniach – podarował swojej córce jako prezent 
gwiazdkowy. Radości dziewczynki nie było końca, jed-
nakże nie trwała ona długo… Panienka zdołała mnie 
przeczytać zaledwie raz, nie myśląc nawet o tym, aby 
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przysięgę na ręce rektora oraz zawrzeć umowę 
z profesorem lub profesorami i to wystarczyło, by 
móc chodzić na wykłady. Jedną z pierwszych i waż-
niejszych rzeczy był wybór mistrza. Warto dodać, 
że egzaminów nie zdawano co roku, ale dopiero 
pod koniec pewnego etapu studiów, natomiast na 
wykłady uczęszczano do wielu mistrzów. W miarę 
zbliżania się do końca nauki zacieśniały się związki 
naukowe studenta z wybranym kierunkiem i mi-
strzem promotorem.

Początkowo nie istniały dedykowane miejsca 
życia akademickiego, czyli kolegia. Studenci prze-
ważnie wynajmowali prywatne mieszkania. Nato-
miast najbogatsi kwaterowali się w całych domach 
czy apartamentach. Na uniwersytetach typu bo-
lońskiego bardzo popularne było pomieszkiwanie 
u profesora. Miało to zapewnić studentowi lepszą 
opiekę oraz ułatwić kontakt z mistrzem. Jednak-
że najpopularniejsze było wynajmowanie pokoju 
przez kilka osób. Te tańsze znajdowały się na od-
ległych przedmieściach, co wiązało się z codzien-
nymi kilkukilometrowymi wędrówkami do miasta. 
Klasztory dla swoich studentów dysponowały in-
ternatami, zapewniającymi wikt i opierunek. Od 
początku XIII w. we Francji nastąpił wyraźny wzrost 

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

Życie codzienne studenta 
w wiekach średnich

 
W dzisiejszych czasach studiowanie jest po-

wszechnym zjawiskiem. A jak wyglądało to kilka 
wieków temu? Czym różniło się życie ówczesnego 
studenta od obecnego żaka?

Co do zasady studiowanie wiązało się z opusz-
czeniem rodzinnych stron i długą podróżą po na-
ukę. Ta droga była pełna niebezpieczeństw czyha-
jących na przyszłych magistrów. Aby z krajów znaj-
dujących się za górami dotrzeć do uniwersytetów 
włoskich, należało pokonać niebezpieczne Alpy, 
w których na przełęczach rabusie łupili studentów 
na potęgę. Co ciekawe, bandyci zabierali nie tylko 
konie i pieniądze, ale również książki, które w XII 
i XIII w. były bardzo cennymi przedmiotami. Do Pa-
ryża bądź Bolonii podróż z odległych krajów trwała 
tygodniami, ponieważ dziennie konno pokonywa-
no nie więcej niż 40 kilometrów. Po przybyciu na 
miejsce młody człowiek musiał być oszołomiony 
różnorodnością języków i dialektów. Dlatego też 
nie ma co się dziwić, że w pierwszej kolejności 
szukał kontaktów z kolegami mówiącymi w tym 
samym języku. Początek studiów wiązał się z nie-
przyjemnym zwyczajem, czyli otrzęsinami, zgodnie 
z którym „nowy” musiał przestać być bejaunusem 
(żółtodziobem). Polegał on na maltretowaniu po-
czątkującego, oblewaniu go wodą lub obrzucaniu 
wyzwiskami. Jednakże najczęściej kończyło się na 
wyciąganiu pieniędzy od nowicjusza.

Przyjęcie na studia uniwersyteckie nie wyglą-
dało tak samo jak dzisiaj. W tamtych czasach nie-
wielu było stać na pokrycie kosztów wieloletnich 
studiów. W 1400 r. na studia w Krakowie zapisało 
się ponad dwieście studentów. Natomiast w ca-
łym mieście studiowało nie więcej niż tysiąc osób. 
Ceremonie wstępu były proste. Należało złożyć 

ilości kolegiów dla studentów. Były one bardzo 
popularne także na uniwersytetach angielskich.

Pierwszą pieśnią studentów jest żądanie 
pieniędzy i nie ma nigdy listu, w którym by nie 
domagali się pomocy – pisał ojciec studiującego 
syna. Wtórował mu inny ojciec: Student jest jak 
kukła, zna tylko jedną piosenkę: daj, daj, daj. Inne 
prośby dotyczyły wsparcia w postaci ksiąg, per-
gaminu czy sukna. Oczywiście nie każda prośba 
była rozpatrywana pozytywnie. Zdarzało się, że 
do rodziców dochodziły informacje o złym zacho-
waniu syna i braku postępów w nauce. Do innych 
grzechów studentów można było zaliczyć lenistwo. 
Przejawiało się ono przechodzeniem od jednego 
do drugiego mistrza. Na wykłady chodzono tylko 
po to, by zachować przywileje studenckie. Jed-
nakże uczniowie nie przystępowali do żadnych 
egzaminów.

Ta sielanka kiedyś musiała się zakończyć. 
Wieczny student w pewnym momencie wracał 
w rodzinne strony. Trudno było mu przestawić się 
na tory życia codziennego, nawet jeżeli oznacza-
ło to powrót do dostatku. Wielu z nich wracało 
do domu bez pieniędzy i wiedzy. Młodzi ludzie 
przejadali nie tylko swoją schedę, ale również ma-
jątek rodziców i reszty członków rodziny. Mogło to 
wynikać z tego, że w trakcie studiów kontrola ze 
strony rodziców praktycznie nie istniała. W średnio-
wiecznych miastach obowiązywała cisza nocna, 
ale to nie przeszkadzało młodym ludziom wracać 
do mieszkań dużo później niż było to dozwolone. 
Tymczasem życie studenckie było pełne atrakcji. 
Do najpopularniejszych rozrywek zaliczało się pi-
cie. Inną studencką namiętnością była gra w kości. 
Niektórzy studenci spędzali na niej większą część 
dnia. Równie popularne były wyścigi czy walki 
zwierząt (m.in. paryski zwyczaj urządzania walki 
kotów).

Natężenie gier i zabaw następowało przy oka-
zji uroczystości uniwersyteckich. Ich kulminacją 
był 6 grudnia, czyli święto patrona studentów św. 
Mikołaja. Szczególne rozluźnienie następowało 
w trakcie karnawału. Z królewskich zakazów wyda-
nych w 1303 r. można się dowiedzieć, że studenci 
uniwersytetu w Neapolu podczas świąt Bożego 
Narodzenia i karnawału obrzucali przechodniów 
kamykami i pomarańczami. Na obronę można do-
dać, że często łotrzykowie przebierali się za stu-
dentów, aby po wywołanych przez nich awantu-
rach uciec policji. Student był wyjęty spod władzy 
miasta, dlatego na konto żaków „pracowało” wielu 
bandytów. Nie zmienia to jednak faktu, że ilość 
burd i zamieszek studenckich stanowiła pokaźną 
sumę. To wszystko tworzy bogaty krajobraz życia 
studenckiego w czasach średniowiecza.

Źródła:
J. Kalęba, Studenci nie samą nauką żyli, czyli 
jak to było kilkaset lat temu, Dziennik Zachodni 
z 23.11.2017 r.
J. Baszkiewicz, Droga do wiedzy [w:] „Mówią Wieki” 
antologia tekstów 1958-2007 pod red. J. Krawczyka, 
Warszawa 2008.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Wykład na Uniwersytecie Paryskim (ilustracja z Grandes 
Chroniques de France, koniec XIV w.)
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Wykład uniwersytecki (ilustracja z połowy XIV w.)

odszukać drugie dno, ukryte w zapisanych na moich 
stronicach słowach. Potem przestała mnie szanować; 
w szale trzaskała mną o biurko, podarła niektóre strony 
w wyniku kłótni z rodzeństwem, a nawet oblała sokiem 
porzeczkowym, zostawiając wielką, niezmywalną pla-
mę. Cóż stało się później? Nic przyjemniejszego. Po 
tych katuszach moja oprawczyni miała jeszcze czelność 
zanieść mnie do biblioteki miejskiej do depozytu. A 

tam… zostałam uznana za brzydką, bezwartościową, 
do niczego już nieprzydatną. Nie ukrywam; to zabolało 
mnie o wiele bardziej niż niezagojone rany na papie-
rze i okładce. Nikczemna dziewczyna, niezadowolo-
na, zabrała mnie z powrotem do domu, wrzuciła na 
najwyższą półkę w pokoju, jakimś cudem pomijaną 
przy sobotnich porządkach… i zapomniała. Teraz leżę 
tu zakurzona, samotna (towarzystwa dotrzymuje mi 

tylko mały pajączek), skrytykowana, niedoceniona, 
niegłaskana po grzbiecie i kartkach, fizycznie już nie-
sprawna… Niepotrzebna.

Dlatego właśnie sądzę, iż mój żywot do udanych 
nie należy, a bycie książką wcale nie jest tak bajeczne, 
proste, cudowne, jak to się przez pryzmat pozorów 
wydaje…

Oliwia Skaźnik
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Rewizyta w Nortorf

W dniach od 23 do 30 października 2019 r. w ra-
mach zorganizowanej przez Alicję Pastuszkę-Koczar 
i Aleksandrę Kuzię-Gottwald wymiany polsko-nie-
mieckiej, uczniowie Szkoły Podstawowej w Susz-
cu gościli u poznanych wcześniej uczniów szkoły 
w Nortorf.

W środę o godz. 8:00, po 12-godzinnej podróży, 
grupa 18 uczniów wraz z dwiema opiekunkami - Alicją 
Pastuszką-Koczar i Moniką Zakłos przyjechała na miej-
sce. Niemieccy uczniowie czekali już w szkole, gdzie 
odbyło się powitanie, wręczenie upominków oraz 
śniadanie. Potem wszyscy wspólnie uczestniczyli w za-
bawach integracyjnych, po których nadszedł czas na 
zakwaterowanie u rodzin. Każdy uczestnik wymiany 
został ugoszczony jak członek rodziny.

Kolejny dzień uczestnicy wymiany spędzili w Ham-
burgu – niemieckiej bramie do świata. Miasto to jest dru-
gie co do wielkości w Niemczech. Uczniowie zwiedzili 
je przejeżdżając autobusem. Dodatkową atrakcją był 
„dialog w ciszy”. W czasie godzinnej wędrówki z prze-
wodnikiem głucho-niemym, porozumiewając się tylko 
gestami, ruchem rąk i mimiką twarzy uczestnicy komu-
nikowali się między sobą i rozwiązywali wiele zagadek. 
Była to niezwykła okazja, aby lepiej zrozumieć i bardziej 
otworzyć się na świat osób głuchych. Kolejnym punktem 
programu była wizyta w muzeum czekolady Choco-
versum, gdzie można było bezpośrednio doświadczyć 
procesu powstawania czekolady. W czasie zwiedzania, 
oprócz historii produkcji czekolady, poznania procesu 
jej produkcji, można było skosztować gorzkich ziaren ka-
kaowca, masła czekoladowego oraz gorzkiej i mlecznej 
czekolady. Końcowym etapem zwiedzania były warsz-
taty tworzenia własnej tabliczki czekolady z ulubionymi 
składnikami oraz zakupy w sklepie. Pozostały czas wy-
korzystany był na wizytę w palarni kawy –Kaffeerösterei 
oraz spacer po mieście i zakupy.

W piątek uczniowie zwiedzali szkołę w Nortorf, 
gdzie uczestniczyli w lekcjach z niemieckimi partnerami 
oraz brali udział w warsztatach plastycznych. W pierwszej 
części warsztatów wykonywali dwa rodzaje obrazów: 

według wybranego przez siebie szablonu nanosząc far-
by punktowo. W drugiej części warsztatów projektowali 
wzór na torbach z materiału, a następnie zanurzali w far-
bach. Po obiedzie w szkolnej stołówce uczniowie udali 
się na grę terenową po mieście, podczas której współ-
pracując rozwiązywali zadania w mieszanych grupach 
polsko-niemieckich. Po wypełnieniu poleceń, wszyscy 
zostali zaproszeni do miejscowej lodziarni.

W sobotę zorganizowany był wyjazd nad Morze 
Północne. Rankiem uczniowie wyjechali do Wattforum-
Tonning, czyli centrum informacji o Parku Narodowym 
Szlezwig-Holsztein - Morza Wattowego, gdzie opro-
wadzani przez przewodnika poznali wiele gatunków 
żyjących na terenach parku. Resztę dnia spędzili nad 
brzegiem morza w Sankt Peter Ording. Przy wyjątkowo 
sprzyjającej pogodzie wszystkim upłynął miło czas na 
robieniu zdjęć oraz spacerowaniu po plaży.

Niedzielę uczniowie spędzili razem ze swoją ro-
dziną goszcząca według swojego planu. Po południu, 
jedna z rodzin goszczących zorganizowała u siebie grilla. 
Oprócz poczęstunku były gry integracyjne oraz różno-
rodne zabawy.

W czwartek odbył się wyjazd do hanzatyckie-
go miasta portowego w północnej części Niemiec - 
Lubeki. W tym urokliwym miasteczku, po zwiedzaniu 
z przewodnikiem, spacerze po deptaku, uczestnicy 
wymiany brali udział w grze terenowej. Po powrocie, 
wieczorem, rodzice partnerów z Niemiec zorganizowali 
w restauracji wieczorek pożegnalny. W części oficjalnej 

rodzice podziękowali nauczycielom z Niemiec i Polski za 
zorganizowanie wymiany, zaangażowanie i poświęcony 
czas. Oprócz poczęstunku i wspaniałej zabawy ucznio-
wie zaprezentowali również tańce, których nauczyli się 
w Polsce na wspólnych warsztatach, jak i te, które przy-
gotowali specjalnie na ten wieczorek pożegnalny. Był 
również czas na wspólne oglądanie zdjęć i prezentacji 
multimedialnej z wymiany.

Ostatniego dnia uczestnicy wymiany zaproszeni 
byli do ratusza, gdzie spotkali się m.in. z burmistrzem 
miasta Nortorf oraz reporterem gazety. W sali posiedzeń 
zorganizowany był poczęstunek, w czasie którego bur-
mistrz rozmawiał z uczniami na temat wymiany. Ucznio-
wie z Polski otrzymali również upominki. Nauczyciele 
i uczniowie udzielali też szeregu wywiadów, po których 
pan burmistrz zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia 
przed ratuszem. Po wizycie w ratuszu uczniowie udali 
się z partnerami do domów aby się spakować i jeszcze 
kilka godzin spędzić czas u rodzin. Rozstanie nie było 
łatwe, nie obyło się bez łez.

Dzięki temu projektowi zostały przełamane bariery 
językowe, stereotypy i uprzedzenia. Uczniowie stali się 
bardziej otwarci i nastawieni na współpracę. Przeżyli nie-
zapomniane chwile, tworząc wspomnienia na całe życie. 
Ta niepowtarzalna przygoda wiele wniosła w ich życie. 
Każdy młody człowiek powinien czegoś podobnego 
doświadczyć.

Alicja Pastuszka-Koczar
współorganizatorka wymiany polsko-niemieckiej

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / GRUDZIEŃ 2019
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Młodzież wróciła z Niemiec zachwycona i szczęśliwa

Młodzież z Rudziczki „wyPRACOWYWAŁA marzenia”
W piątek, 8 listopada w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Rudziczce odbył się projekt edukacyjny 
„wyPRACUJ marzenia”, którego celem było podnie-
sienie poziomu wiedzy uczniów na temat obrotu 
wartości pieniądza i mechanizmów funkcjonowania 
gospodarki – praca i wynagrodzenie. 

Projekt skupiał się na kształceniu zawodowym, tym 
samym wypełniał jeden z kierunków realizacji polity-
ki oświatowej państwa w tym roku szkolnym. Rangę 
projektu potwierdzała obecność Dyrektora Gminnego 
Zespołu Usług Wspólnych Zbigniewa Łozy, Sołtysa Ru-
dziczki Wojciecha Prządki, Radnych Gminy Suszec Jacka 
Szymanowskiego i Jarosława Geislera oraz Przewodni-
czącego Rady Rodziców Marcina Bucha. 

Uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z róż-
nymi zawodami dzięki firmom i osobom, które odpo-
wiedziały na nasze zaproszenie i wykazały się chęcią 
współpracy. Były to: sklep Castorama, Firma „Damiro”, 
Restauracja „Capitol”, Firma „Continental”, Przychodnia 
weterynaryjna św. Franciszka, Kwiaciarnia „W dechę”, 
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Pszczynie, 

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, Ratownic-
two Medyczne Żory, Firma „Ptak Transport”, Animator 
czasu wolnego.

Dzięki wyżej wymienionym gościom uczniowie 
w ciekawy i atrakcyjny sposób mogli podejmować 
działania i zadania dla nich przygotowane. W ten spo-
sób aktywnie i praktycznie zetknęli się z zawodami, 
które w przyszłości mogliby lub chcieliby wykonywać. 
Zyskali również wiedzę, iż praca wykonywania z pasją 
i zamiłowaniem przynosi dużo satysfakcji i może być 
spełnieniem marzeń. Zadania, które wykonywali to 
m.in.: wypisywanie mandatów, pobieranie odcisków 
palców, rozwijanie i zwijanie strażackiego węża, udzie-
lania pierwszej pomocy, zakładanie kołnierza, smażenie 
naleśników, badanie pluszowego zwierzaka, tworzenie 
bukietów, majsterkowanie, obsługa i pielęgnacja foteli 
samochodowych, zapoznanie się z wyposażeniem sa-
mochodów, nauka tańca i wiele innych. 

W czasie realizacji przygotowanych dla uczniów 
praktycznych zadań wynikających z danego zawodu 
zaproszeni goście oceniali zaangażowanie, wkład pracy, 
dokładność i efektywność działań uczniów. Efektem 

tego było wręczenie każdemu z nich odpowiedniej 
kwoty „pieniędzy”. Wynagrodzenie to zostało podsu-
mowane, a następnie został rozstrzygnięty konkurs, 
którego celem było wyłonienie 3 uczniów z każdej klasy, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki. 

Koordynatorem projektu była Marlena Cierpioł. 
SP Rudziczka
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Dzieci podczas zmagań konkursowych
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UWAGA! Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów zmieszanych. 
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADÓW Z POPIOŁEM!

Rejon Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kle-

parska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Sporna, Spólnik, 

Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

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, Pszczyńska, Stara 

droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, 

Nowa, Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Suszec 2 Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. 

Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Sta-

cyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów

Suszec 3 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

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owo-

cowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

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, Turkuso-

wa, Woszczycka

Rudziczka 2 Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje 

z Suszca)

Rejon Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworc owa, Jemiołowa, Jesiono-

wa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, 

Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1 Dobra, Granic zna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyń-

ska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, 

Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topo-

lowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, 

Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Suszec 2 Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia 

Podlesie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodo-

wa, Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,Stawowa, Szklarnio-

wa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Suszec 3 Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodło-

wa, Królówka, Miła, Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks. 

Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, 

Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nie-

rad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, 

Wyzwolenia

Mizerów Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały 

Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni 

Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Rudziczka Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, 

Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Sło-

wików, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka, 

Wąska (w tym posesje z Suszca)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec 
na rok 2020.

 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 wy-
stawione przed posesję w miejscu umożliwiającym 
dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Selektywna zbiórka

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Radostowice 1 20 10 2, 23 14 4, 25 15 6, 27 17 7, 28 19 6, 30 18

Radostowice 2 20 10 2, 23 14 4, 25 15 6, 27 17 7, 28 19 6, 30 18

Kobielice 1 20 10 2, 23 14 4, 25 15 6, 27 17 7, 28 19 6, 30 18

Kobielice 2 21 11 3, 24 15 5, 26 16 7, 28 18 8, 29 20 9 7, 21

Suszec 1 21 11 3, 24 15 5, 26 16 7, 28 18 8, 29 20 9 7, 21

Suszec 2 21 11 3, 24 15 5, 26 16 7, 28 18 8, 29 20 9 7, 21

Suszec 3 22 12 4, 25 16 6, 27 17 8, 29 19 9, 30 21 10 2, 22

Suszec 4 22 12 4, 25 16 6, 27 17 8, 29 19 9, 30 21 10 2, 22

Kryry 23 13 5, 26 17 7, 28 18 9, 30 20 10 1, 22 12 3,23

Mizerów 1 23 13 5, 26 17 7, 28 18 9, 30 20 10 1, 22 12 3, 23

Mizerów 2 24 14 6, 27 18 8, 29 19 10, 31 21 11 2, 23 13 4, 24

Rudziczka 1 24 14 6, 27 18 8, 29 19 10, 31 21 11 2, 23 13 4, 24

Rudziczka 2 24 14 6, 27 18 8, 29 19 10, 31 21 11 2, 23 13 4, 24

Odpady zmieszane / popiół Gaba-
ryty

(Maj)
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

ZM P ZM P ZM P ZM P ZM P ZM ZM ZM ZM P ZM P ZM P ZM P

Radostowice 1 8 9 3 4 2 3 6 7 4 5 2 7 4 1 2 5 6 2 3 1 2 8

Radostowice 2 10 11 5 6 4 5 8 9 6 7 3 8 5 3 4 7 8 4 5 3 4 15

Kobielice 1 10 11 5 6 4 5 8 9 6 7 3 8 5 3 4 7 8 4 5 3 4 15

Kobielice 2 13 14 10 11 9 10 15 16 11 12 9 14 11 7 8 12 13 9 10 7 8 15

Suszec 1 13 14 10 11 9 10 15 16 11 12 9 14 11 7 8 12 13 9 10 7 8 15

Suszec 2 15 16 12 13 11 12 17 18 13 14 10 15 12 9 10 14 15 13 14 9 10 22

Suszec 3 20 21 17 18 16 17 20 21 18 19 16 21 18 14 15 19 20 16 17 14 15 22

Kryry 22 23 19 20 18 19 22 23 20 21 17 22 19 16 17 21 22 18 19 16 17 29

Mizerów 27 28 24 25 23 24 27 28 25 26 23 28 25 21 22 26 27 23 24 21 22 8

Rudziczka 29 30 26 27 25 26 29 30 27 28 24 29 26 23 24 28 29 25 26 23 24 29

ZM - odpady zmieszane, P - popiół
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Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

Prawie 20 ton odpadów 
chemicznych wywieziono 
z ul. Sosnowej

W czwartek, 14 listopada wywieziono kolej-
ne 24 pojemniki typu mauzer, tj. ok. 20 ton od-
padów z nieruchomości przy ul. Sosnowej 
w Żorach-Kleszczowie.

Pojemniki ze szkodliwymi substancjami che-
micznymi zostały usunięte z terenu posesji przy 
ul. Sosnowej oraz zagospodarowane przez firmę 
wywozową. Transport trafił do FCC Eco Radom-
sko Sp. z o.o.

wk; źródło: UM Żory

Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogło -

szeniu drugiego przetargu ustnego nieogra-
niczonego na dzierżawę działki gruntowej 
nr 237/2 o powierzchni 0,5510 ha, stanowiącej 
własność Gminy Suszec, położonej w Suszcu 
w rejonie ul. Okrężnej, przeznaczonej do dzier-
żawy do rolniczego użytkowania na czas ozna-
czony powyżej 3 lat. 

Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2019 r. 
Bliższe informacje można uzyskać w UG Su-

szec pok. nr 3 – tel. 32 44 93 073 lub na stronie 
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
Ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nierucho-
mości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie 
na czas nieoznaczony Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Suszcu. 

Bliższe informacje można uzyskać w pok. 
nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec –  tel. 32 449 30 73 
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl 
w dziale ogłoszenia.

UG Suszec

Część budynku 
remizo-świetlicy w Kryrach 
do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej 
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec 
przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu 
na czas oznaczony powyżej 3 lat. 

W wykazie znajduje się część działki nr 
2029/15 o powierzchni 0,0700ha, położonej 
w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116 wraz z czę-
ścią budynku remizo-świetlicy o powierzchni 
użytkowej 308,4 m2, w której zlokalizowane są 
sala widowiskowa, scena, pomieszczenia gospo-
darcze, pomieszczenia kuchenne, toalety i po-
mieszczenia komunikacyjne. 

Część nieruchomości zostaje przeznaczona 
do dzierżawy w trybie przetargu na okres 15 lat 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Bliższe informacje można uzyskać w UG 
Suszec, pok. nr 3 – tel. 32 44 93 073 lub na 
stronach internetowych:  w w w.suszec.pl, 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Sukces Mizerowianek
Kolejna nagroda dla Zespołu Śpiewaczego „Mize-

rowianki”. Tym razem zespół zajął II miejsce w kategorii 
Grupa Śpiewacza pow. 15 lat na 38. Wodzisławskich 
Spotkaniach z folklorem, które odbyły się 27 paździer-
nika w Wodzisławskim Centrum Kultury.

wk

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

O, witaj, Marysiu moja miła!
Nie widziałam cię całe chyba stulecie.
Kawy czy herbaty - czegóż byś się napiła?
Wejdź i opowiadaj, co słychać w wielkim świecie!

U mnie - żadna nowość, nic się nie zmienia,
Dom, praca, dom, praca - i tak do znudzenia.
Przez płot do zazdrosnych o nowe auto jegomości,
Jak zazwyczaj, „Dzień dobry” rzuca się bez 

namiętności.

Doprawdy? Mnie zaś ostatnio
Spotkało coś szczególnego.
Obdarzył mnie los, przyznam, dostatnio!
Dostałam prezent, „byle co”, a tak bezcennego...

Aniu, od kogóż? Podarunek?
Ty taka szczęśliwa! Co to był za pakunek?
I z jakiej okazji? Przecież Twoje urodziny w paź-

dzierniku -
Czy to ja mam błąd w swym kalendarzyku?

Nie, kochana, to nie żadne nieporozumienia,
Gdyż w zeszły sobotni ranek,
Ledwie wstałam z autobusowego siedzenia,
Spotkałam sąsiada spod piątki - tak, to pan Janek.

Mówisz, widziałaś pana Janka,
Ale co on ci dał? Powiedzże, Anka!
Twierdzisz, że droższego prezentu nie mogłabyś 

otrzymać -
Nie rozumiem, no już, nie umiem wytrzymać!

Marysiu, tylko mnie zobaczył
Na przystanku,
Ukłonić grzecznie się raczył
I rzekł, jakby śpiewał słowa pieśni cudnej, a mało 

dzisiaj znanej:

Jak ślicznie pani wygląda,
Pani Anno,
W tej sukience różanej.

Oliwia Skaźnik

Kącik poezji
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Mizerowianki na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury



19  OGŁOSZENIA / INFORMACJENUMER 12 (305)

Święta i ważne daty w grudniu 2019 roku
1.12 (niedziela) Światowy Dzień Walki z AIDS

2.12 
(poniedziałek)

Światowy Dzień Walki z Uciskiem

3.12 (wtorek) Międzynarodowy Dzień Niepełno-
sprawnych

4.12 (środa) Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca 
i Gazownika)

5.12 (czwartek) Dzień Pomocy Cierpiącym, Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariusza

6.12 (piątek) Dzień św. Mikołaja

7.12 (sobota) Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
Cywilnego

8.12 (niedziela) Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny

9.12 
(poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Przeciw-
działania Korupcji

10.12 (wtorek) Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony 
Praw Dziecka, Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka 

11.12 (środa) Międzynarodowy Dzień Terenów 
Górskich

13.12 (piątek) Światowy Dzień Telewizji dla Dzie-
ci, Dzień Księgarza

17.12 (wtorek) Dzień bez Przekleństw

18.12 (środa) Międzynarodowy Dzień Emigrantów

19.12 (czwartek) Dzień Narodów Zjednoczonych dla 
Współpracy Południe - Południe 

20.12 (piątek) Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności

22.12 (niedziela) Światowy Dzień Wody, Początek 
astronomicznej zimy - najkrótszy 
dzień roku

24.12 (wtorek) Wigilia Bożego Narodzenia

25.12 (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26.12 (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

28.12 (sobota) Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31.12 (wtorek) Sylwester

Ruszyła akcja „Zima”
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz 

wojewódzkich na terenie gmin: Pszczyna, Suszec, 
Miedźna i Goczałkowice-Zdrój prowadzone 
będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Podczas akcji „Zima” Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie własnymi siłami odśnieża większość dróg 
powiatowych i znajdujących się przy nich chodników. 
W tym roku będzie to ponad 150 km dróg powiato-
wych na terenie gmin: Pszczyna, Miedźna, Suszec 
i Goczałkowice-Zdrój.

Ponadto w sezonie 2019/2020 do utrzyma-
nia PZD w Pszczynie powierzono 85 km dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu pszczyńskiego.
Akcję będzie wspierać wyłoniona w drodze prze-

targu firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jan Ro-
manko z Pszczyny. Odśnieżaniem remontowanego 
odcinka DW 933 z Pszczyny do Pawłowic zajmie się 
wykonawca inwestycji – firma Strabag.

PZD dysponuje trzema własnymi pługopiaskar-
kami na ciągnikach rolniczych, mikrociągnikiem do 
odśnieżania chodników oraz ładowarką. Pszczyńska 
firma zapewni sześć piaskarko-solarek oraz cztery 
pługi na samochodach ciężarowych, pług wirniko-
wy oraz pięć pojazdów ze sprzętem do odśnieżania 
chodników.

Ważne telefony:
Drogi powiatowe na terenie gmin: Pszczyna, 

Suszec, Miedźna oraz Goczałkowice-Zdrój oraz drogi 
wojewódzkie na terenie powiatu:

Dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczy-
nie – tel. 501 716 376.

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jan 
Romanko ul. Wodzisławska 1, Pszczyna – 32 210 89 46,  
kom. 604 279 271.

Jak informowaliśmy w listopadowym numerze 
Nowin, Gmina Suszec zajmie się odśnieżaniem chod-
ników przy powiatowych drogach na swoim terenie.

wk; źródło: Powiat Pszczyński

Nowy informator „Co się dzieje?” trafi do skrzynek listowych!
Zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, sporto-

wych i społecznych będzie można znaleźć w no-
wym informatorze, który wydawać będzie Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Suszcu. Pierwszy numer 
ukaże się już początkiem lutego i będzie zawierał 
informacje o wydarzeniach organizowanych na 
przestrzeni lutego i marca.

Jak już informowaliśmy we artykule wstępnym 
do bieżącego wydania, z 2020 rokiem Nowiny Su-
szeckiej Gminy będą wydawane jako dwumiesięcznik 
(miesiące nieparzyste). Lukę w miesiącach parzy-
stych, tj. luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, paździer-
nik i grudzień zapełni natomiast informator. 

W informatorze znajdą się zapowiedzi wydarzeń 

z terenu gminy. Papierowe wydania będą trafiać do 
skrzynek listowych. Wersja elektroniczna będzie na-
tomiast dostępna na stronie www.kulturasuszec.pl.

W przypadku zainteresowania zamieszczeniem 
informacji w publikacji, należy wysłać zapowiedź na 
adres e-mail: informator@kulturasuszec.pl

wk

Komunikat naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wpłaty 
podatków PIT, CIT, VAT należy dokonywać wy-
łącznie za pomocą indywidualnego rachunku 
podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku podatkowego 
można wygenerować na stronie internetowej www.
podatki.gov.pl lub w siedzibie dowolnego urzędu 
skarbowego.

Numer rachunku generuje się automatycznie 

poprzez wskazanie numeru PESEL (dla osób fizycz-
nych) bądź NIP (dla organizacji). Rachunek będzie 
niezmienny niezależnie od zmiany właściwości 
urzędu skarbowego.

wk; źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie




