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We wrześniu tradycyjnie ruszają zapisy na zajęcia 
w GOK-u. Pojawią się te, które co roku cieszą się dużym 
zainteresowaniem i zupełnie nowe propozycje. Ze względu 
na pandemię, sama organizacja zajęć musiała ulec zmianie. 
Jak mówią pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury: „Pracu-
jemy nad tym, aby wszystkim naszym uczestnikom zajęć 
oraz instruktorom zapewnić jak najbardziej bezpieczne 
warunki pracy. 

Dlatego też m.in. musieliśmy zmniejszyć liczeb-
ność grup oraz wprowadzić kilka zasad bezpieczeń-
stwa”. Zapisy na zajęcia będą odbywać się przez stronę 
www.strefazajec.pl, a płatności będzie można dokonać 
online dzięki usłudze PayU. Pełna oferta zajęć jest dostępna 
na stronie www.kulturasuszec.pl oraz na fanpage’u Gmin-
nego Ośrodka Kultury na Facebook’u. Zapraszamy do 
uczestnictwa.

Zapraszamy na zajęcia!
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Problemy sierpniowe w 2020 roku
Miesiąc sierpień to dla narodu polskiego, dla 

naszej ojczyzny szczególny okres w dziejach naj-
nowszych naszego narodu z punktu widzenia historii 
i żywotnych interesów każdego z nas. Kumulują się 
rocznice wydarzeń z przeszłości XX wieku, ważne 
dla naszego narodu. Obchodzimy rocznice, nieste-
ty, w większości tragicznych wydarzeń związanych 
z walką o naszą wolność, jaką w ostatnim stuleciu sto-
czyli nasi ojcowie, matki, dziadkowie, babcie. Warto 
ten nie tak daleki przecież jeszcze okres w dziejach 
naszego narodu, 100-letni, a więc dotykający wielu 
z nas, przemyśleć jako ostrzeżenie. To, że obecnie 
często brak nam refleksji, jest zatrważające i mo-
że się szybko obrócić przeciw nam. Były to czasy, 
kiedy wszechobecna propaganda mieszała zawiść 
z nienawiścią, a o wolność, byt narodowy, codzien-
ny chleb trzeba było przelewać krew. Dla naszego 
rodaka, który urodził się po 1900 roku, praktycznie 
całe jego życie było naznaczone niekończącymi się 
konfliktami, walką, dramatami wojennymi, brakiem 
pracy, głodem. I wojna światowa, grypa hiszpan-
ka, powstania śląskie, kryzys gospodarczy lat 30. 
i wielka nędza, bezrobocie, II wojna światowa, po-
wstania, w tym szczególnie okrutne warszawskie, 
śląskie, hitlerowskie obozy śmierci, następnie lata 
komunizmu i odbudowy kraju ze zniszczeń, ciężka 
harówa. Pokolenie przed nami przez całe swe życie 
walczyło o naszą przyszłość, doświadczając bardzo 
wielu niekończących się dramatów. I to dzięki niemu 
mamy dziś wolność i kraj, którego nie musimy się 
wstydzić, życie w pokoju, dobrobycie. Okupione to 
zostało niestety milionami istnień ludzkich. Patrząc 
jednak na dzisiejszą Polskę, dumną z członkostwa 
we wspólnocie europejskiej i analizując to, co się 
dzieje w zglobalizowanym świecie, trzeba z całą 
odpowiedzialnością stwierdzić, że praktycznie ten 
cały heroiczny wysiłek naszych przodków roztrwa-
niamy bez opamiętania naszym konsumpcyjnym 
stylem życia, co gorsza prowadzącym do totalnej 
zagłady całej cywilizacji ziemskiej, nie tylko naszej, 
hołdując skrajnie niebezpiecznej lekkomyślności 
i bezmyślności. Frywolnie przejadamy przyszłość. 
W ciągu ostatnich dekad doprowadziliśmy rozrzutną 
konsumpcją naszą planetę, bo nie żyjemy na innej, 
i kraj do granic skończoności. Klimat woła o ratunek, 
surowce są na wyczerpaniu, oceany zawalone śmie-
ciami, plastikami, doły zasypane śmieciami, susza 
już ekstremalnie zagraża rolnictwu, pożary lasów 
to światowe katastrofy, do tego topniejące lodow-
ce itd. Perspektywa skończoności dla obecnego 
mieszkańca Ziemi, a i naszego kraju, ogarniętego 
szałem nie „życia” a „użycia”, staje się czymś obcym 
dla całej historii istnienia cywilizacji, wręcz niereal-
nym – i to przeraża. Świat nie chce zrozumieć, że cała 
konsumpcyjna machina, w którą został wciągnięty, 
to samonapędzająca się katastrofa, której trudno 
będzie uniknąć. Czy o unicestwienie, przekreślenie 
dorobku pokoleń walczyli nasi przodkowie? Niechęć 
albo niezdolność do tego, by choćby sobie uświa-
domić ograniczoność wszystkiego, co materialne, 
pokazuje, jak w naszej kulturze rozwinęła się chora 
wyobraźnia niekończącego się postępu. Niestety 
zostaliśmy zaprogramowani na krótkotrwałe zyski, 
a ta forma ekonomii upadła, bo musiała, patrząc 
zdroworozsądkowo, dlatego pędzimy z zawrotną 
prędkością na bezdroża ludzkie. My tego nie chcemy 
za nic w świecie przyjąć do wiadomości. Ponadto 
odcinamy się nawet już od swoich korzeni kulturo-
wych, a to równie bardzo groźny trend. Pojedynczy 
Europejczyk czy wierzy, czy nie wierzy, nie chce zro-
zumieć lub nie zdaje sobie sprawy, że to dziedzictwo 
kultury chrześcijańskiej jest w jego ustach, czynach. 
Jeśli zaniknie całkiem chrześcijaństwo, to wtedy znik-
nie cała nasza kultura, która ukształtowała postawy 
naszych przodków i nasze obecne życie na tych zie-
miach, od wieków. Zniszczenia ekologii, przyrody, 

których już dokonaliśmy, będzie trudno naprawić, 
a gdy zniszczymy jeszcze chrześcijaństwo i będziemy 
próbować, co się dzieje, w przyspieszonym tempie 
wejść w „nową kulturę”, czy „kultury”, bo bardzo nie 
wiemy po co żyjemy, wytwarza się już, a będzie jesz-
cze większy chaos, pustka, której nie można niczym 
zastąpić. Minęły wieki barbarzyństwa, mnóstwo tru-
du włożyli nasi przodkowie, aby świat ucywilizować, 
a my, światowi ludzie zachodniej cywilizacji, znów 
cofamy się do epok barbarzyństwa, tworząc Sodomę 
i Gomorę. Tworzy się nowe antyreligie, wielu popada 
w obłęd. Rozbijamy wspólnotę, kiedy w tym samym 
czasie choćby potęga militarna i gospodarcza, jaką jest 
Turcja, przemianowuje muzeum Hagię Sophię, symbol 
chrześcijaństwa, na meczet, będąc świadoma potęgi 
kulturowej religii. Religia czy religie nigdy w historii nie 
były bowiem tylko estetycznym dodatkiem do polityki, 
ale fundamentem scalającym polityczną wspólnotę. 

To prezydent Turcji pokazuje Europie, kto wy-
grywa starcie cywilizacji i rozwiewa co do tego wąt-
pliwości. Odziera z iluzji sens dalszego globalnego 
pochodu w kierunku liberalnej neutralności. Państwa 
czy kontynenty o nieugruntowanych tożsamościach 
prędzej czy później stają się łupem w grze o wpływy. 
Tak było zawsze i nie inaczej stanie się obecnie. Islam 
akceptuje przemoc przy nawracaniu niewiernych. 
Nie pomogą żadne trybunały. Niedługo te wszystkie 
nasze prawa człowieka i inne może będziemy mu-
sieli odstawić do lamusa. Z tego muszą zdawać sobie 
sprawę nasi rodacy i Europejczycy. Czy tego chcemy 
dla naszych dzieci i wnuków? Oni tego zagrożenia 
nie czują, bo wychowali się w innej rzeczywistości, 
a historię nasze pokolenie odłożyło na półki, nie 
przekazując mu istotnych wartości. Po 250 latach 
dominacji tzw. „cywilizacji zachodniej”pod względem 
siły, gospodarki i techniki, nasz obraz własny i sposób 
życia odwołuje się do warunków, które już dawno 
przestały być aktualne, ale my tego wciąż nie chcemy 
widzieć. Potrzebna jest naprawdę głęboka terapia 
i jeżeli jej sobie sami nie zaaplikujemy, to będzie ka-
tastrofa. Dziwne, jak wielkie trzeba mieć klapki 
na oczach, żeby nie widzieć i nie czuć, co się dzieje. 
Nasz dom – Europa, a i świat, jest domem coraz to 
bardziej niebezpiecznym. Nasza mobilność i komu-
nikacja na skalę globalną, sprawiły, że świat stał się 
mniejszy i bardziej dostępny, co pogłębiło istotnie 
naszą świadomość. Jak w takiej sytuacji możemy nie 
widzieć skończoności naszego stylu życia? Z historii 
znamy przykłady cywilizacji, których powodzenie 
trwało dłużej niż w przypadku kultury zachodu. Upa-
dły, bo w zmienionych warunkach trzymały się kur-
czowo strategii, które wcześniej przyniosły im sukces 

i awans. My przejadamy przyszłość w kapitalistycznej 
gospodarce. Obecna pandemia małego wirusika 
zwanego koronawirusem powinna poszerzyć krąg 
osób, którzy mogą się naocznie przekonać, jak bardzo 
nietrwały, niespokojny jest świat, w którym żyjemy. 
Chaos i zamieszanie to bardzo delikatne określenie. 
Ta epidemia pokazuje z całą jaskrawością, że gorszym 
kryzysem dla całej naszej ziemskiej cywilizacji jest 
pandemia oskarżania, hejtu, braku empatii, egoizmu, 
braku tolerancji, niewiedzy. Tylko na przykładzie tej 
zakaźnej choroby, to, co nam serwują różne media, 
szczególnie społecznościowe, Internet – możemy się 
przekonać na własnej skórze, że są one niczym innym 
jak tubą dezinformacji, chamstwa połączonego 
z kłamstwem, miejscem, gdzie często tchórze wyży-
wają się i plugawią innych. Hejt na górników i Śląsk, 
ten Śląsk, dzięki któremu będąca oazą biedy i zaco-
fania Polska po odzyskaniu niepodległości mogła 
budować swoją gospodarkę dzięki heroicznej pracy 
ludzi tu mieszkających, zbiera obecnie owoce pogar-
dy, stał się miejscem pogardy w dobie koronawirusa. 
Niewdzięczność do naszych rodaków, naszej wspól-
noty ze strony rodaków to bardzo delikatne słowo 
w obecnej sytuacji. Manipuluje się wypowiedziami, 
cytatami sławnych ludzi, a wypowiedzi sowicie opła-
conych pseudospecjalistów czy celebrytów stają się 
ważniejsze od Pisma Świętego. Co gorsze, dotyczy 
to całej cywilizacji zachodniej, a i nas samych. To nie 
lęk odbiera wielu ludzkie odruchy, ale celebrowany 
ostatnimi laty nieokiełznany konsumpcjonizm, pra-
nie mózgów, wygodnictwo. Nastąpił wielki postęp 
technologiczny, ale niestety w świadomości pozo-
staliśmy daleko w tyle. Z powodu naszej dzisiejszej 
bezczynności i beztroski, czy chcemy w to wierzyć 
czy nie, ale doświadczymy tego jeszcze my, a mocno 
będą cierpieć nasze dzieci, wnuki, ich życie się moc-
no pogorszy. Przyczyni się do tego również niewła-
ściwe wychowanie i ukształtowanie obecnego mło-
dego pokolenia żyjącego w kokonie naiwności. Czy 
pandemia koronawirusa uświadomi nam wreszcie, 
że my – mieszkańcy świata zachodniego – nie sta-
nowimy już centrum społeczności globalnej i już 
według własnego uznania nie jesteśmy w stanie 
kształtować naszej przyszłości? Od dłuższego czasu 
oddalaliśmy się od tego przywileju, przenosząc naszą 
produkcję na peryferia świata, wykorzystując tanią 
siłę roboczą. Chrześcijaństwo odrzuciliśmy z preme-
dytacją, myśląc, że staliśmy się panami świata. Cywi-
lizacje azjatyckie już dziś nas przeskakują i biją na gło-
wę. Nasze miejsce, czy chcemy czy nie, już zajmują 
inne potęgi, a my Europejczycy zamiast zająć się 
prawdziwymi problemami, zajmujemy się proble-
mami nieprawości. Moralny szantaż określonych grup 
lub zwykłej przemocy dzieje się na naszych oczach. 
Z problemem nieprawości borykały się zawsze 
wszystkie pokolenia. Najgorsze jest to, że w Europie 
nabiera to charakteru masowego. Rodzi się nowy 
bolszewizm i nic do tego nie mają postępy gospo-
darcze, ekonomiczne, naukowe itd. To jest walka 
o ducha. Te osławione „motyle w brzuchu” niestety 
nie dadzą nam przyszłości, nie będą o niej decydo-
wać. Problem w tym, że w tym nowym „wspaniałym 
świecie”, do którego dążymy, wolność ma już coraz 
ciaśniejsze granice. Nasza kochana dotychczas UE 
weszła w zakręt i nie wiadomo, jak z niego wyjdzie. 
Obecny dramatyczny kryzys światowy, który nastę-
puje, szacuje się, że będzie porównywalny do wielkiej 
depresji lat 30. Ale on przekracza, i to kilkukrotnie, 
rozmiary tamtego kryzysu, bo w latach 30. XX w. nie 
poczyniono jeszcze tyle strat w przyrodzie, ekologii, 
kulturze. Nasza rzeczywistość musi się zmienić, aby 
świat, którego jesteśmy cząstką, miał w ogóle przy-
szłość. Musimy zostawić za sobą stary świat i każdy 
osobiście współdziałać w tworzeniu nowego. Dalej 
nie da się konsumować, przejadać przyszłości na-
szych dzieci. Zaciągnęliśmy olbrzymi kredyt nie tylko 

Marian Pawlas
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W odpadach utoniemy

Trzy sesje Rady Gminy w wakacje

Inwazja tworzyw sztucznych i innych śmieci 
trwa dalej w najlepsze. Ilość odpadów rośnie, a nie 
się zmniejsza, bo kupujemy coraz to więcej – czy po-
trzebujemy czy nie, bez opamiętania. Śmieci są już 
potworem, który coraz to bardziej jest niebezpieczny 
i nienasycony. Od wielu dekad cały zachód, a i my, 
pozbywaliśmy się tego balastu w innych krajach, 
w Chinach, Afryce itd., kompletnie nie czując proble-
mu i nie interesując się nim lub udając, że go nie ma. 
Obecnie, gdy niektóre z krajów postawiły blokady 
na dostarczanie do nich śmieci, jak zrobiły to Chiny, 
to przerzucamy się my, światli Europejczycy, i paku-
jemy nasze świństwa w innych biednych krajach, 
które nie robią z tym nic innego, jak tylko wrzucają 
w oceany, rzeki lub po prostu spalają, zatruwając całą 
atmosferę ziemską. Ponadto wszystkie doły na Ziemi 
są zasypane odpadami, a żeby nie śmierdziało, to 
się je przykrywa ziemią lub piaskiem. Jak w takim 
przypadku dodatkowo skażamy wody gruntowe, któ-
rych skąpości i braku doświadczamy, to niech sobie 
każdy sam oceni. Unia Europejska w tym względzie 
również robi bardzo mało, patrząc na skalę proble-
mu, bo też interesy poszczególnych państw i apetyty 
konsumpcyjne są rozbieżne. Wydaje się mnóstwo 
dobrych aktów, ale z ich przestrzeganiem bywa już 
różnie. Zakazano np. produkcji, stosowania słomek 
plastikowych, kubków, sztućców. Ale przecież to za-
ledwie 0,03% odpadów, które trafiają do oceanów, 
a więc wręcz mikroskopijne ilości. Obowiązek przy-
twierdzania nakrętek do butelek to koszt rzędu 8 mld 
euro i dodatkowy plastik, a efekty mizerne. Spalanie 
odpadów w spalarniach to też nie jest rozwiązanie, 
bo do atmosfery trafia zbyt dużo niebezpiecznych 
związków, pogarszając światowy klimat, a surowce 
traci się bezpowrotnie. Emisja z odpadów to potężne 

ten finansowy, który przejadamy beztrosko wędrując 
po świecie, ale szczególnie u środowiska, nieodwra-
calnie niszcząc zasoby naturalne i przyrodę. To nie 
jest gospodarka, a rabunek, a na horyzoncie już wi-
dać skończoność naszej luksusowej egzystencji. 
Służba zdrowia – ta nasza i światowa – ma problemy 
nawet, gdy działa w czasach „medycznego pokoju”. 
Co będzie, gdy naprawdę zaistnieje prawdziwa „me-
dyczna wojna”, w przypadku prawdziwej pandemii 
jakiegoś wirusa, albo, nie daj Boże, wojny? I tu nie 
chodzi już nawet o pieniądze, ale o dramatyczny 
brak lekarzy, który niestety będzie się pogłębiał. 
Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że 25% naszych leka-
rzy pracujących to emeryci? Odbudowa nowej kadry 
potrwa lata i wymaga dużych pieniędzy, a społe-
czeństwo starzeje się gwałtownie. Co pokazał loc-
kdown, zamknięcie szkół, gospodarki, że nasze 
szkoły wielu rodzicom generalnie w pierwszej ko-
lejności kojarzyły się z przechowalnią dzieci, który-
mi rodzice nie mają się czasu zaopiekować lub nie 
chcą. Nie chcemy się przyznać, że nauka w tym 
naszym zadowolonym z siebie społeczeństwie, 
szkolnictwo w ostatnich latach na naszą modłę, 

W okresie letnim Radni Gminy Suszec spotykali się 
trzykrotnie – 9 lipca, 30 lipca oraz 13 sierpnia. Pierwsza 
sesja odbyła się w GOK-u z zachowaniem wszystkich 
obostrzeń wynikających z COVID-19, dwie kolejne – 
odbyły się w trybie zdalnym.

Pierwsza sesja w lipcu
Na początku lipca Radni obradowali w GOK-u. Po-

siedzenie rozpoczęli minutą ciszy, chcąc uczcić pamięć 
zmarłego początkiem miesiąca Józefa Kuli. Następnie 
Przewodniczący Rady Szymon Sekta przybliżył postać 
pana Kuli. 

Podczas lipcowego spotkania Radni przyjęli 
uchwałę o zmianach w budżecie gminy. Dotyczyły one 

ilości CO2. Uświadommy sobie, że przeciętnie Europa 
produkuje rocznie 300 mln ton odpadów komunal-
nych nie licząc przemysłowych, a USA prawie 1,5 raza 
więcej. W grę wchodzi tylko i wyłącznie recykling, 
czyli odzysk i ponowne wykorzystanie śmieci. Gdy 
tutaj nie postawimy rygorystycznych wymogów, to 
niestety nasza przyszłość stanie pod wielkim znakiem 
zapytania. Obecnego chaosu nie da się już dalej to-
lerować. Recykling, odzysk materiałów i ponowne 
użycie powinien dotyczyć praktycznie 100% uży-
wanych przedmiotów. Każda rzecz powinna mieć 
przedłużoną żywotność i nadawać się do naprawy. 
Inaczej problemu nie tylko braku i wyczerpujących 
się surowców nie rozwiążemy, ale będziemy zdążać 
ku unicestwieniu całej populacji ludzkiej, bo sytuacja 
już z powodu skażenia przyrody jest dramatyczna. 
Ponadto w obecnych czasach wyczerpujących się 
surowców tylko te kraje będą mogły się rozwijać, 
które będą najwięcej odzyskiwać surowców z rzeczy 
już używanych. W oceanach jest więcej śmieci niż ryb. 
To nie tylko zatrucie akwenów, ale znaczne zmniej-
szenie produktów żywnościowych wskutek upadku 
gospodarki rybnej. Ileż toreb plastikowych, folii jest 
używanych w pakowaniu towarów zarówno żywno-
ściowych, jak i przemysłowych. Obecnie przy zama-
wianiu przez internet to wręcz apokaliptyczna głu-
pota śmieciowa i przerosła ona już wszystkie granice 
rozsądku, jeżeli chodzi o pakowanie. Doszła masa 
tworzyw sztucznych w związku z koronawirusem, 
takich jak rękawice, przyłbice itd. Gdzie te odpady 
lądują? Oczywiście w większości w oceanach – tak jak 
maski i inne akcesoria. Gdy naprawdę wejdą, a wierzę 
że tak się stanie, unijne przepisy, a to się musi stać, 
będzie to wszystkich konsumentów (i musi!) drogo 
kosztować. Ważniejsze jest życie i przyszłość planety 

straciło sens. Rynek pracy nie potrzebuje ludzi, któ-
rzy niby uczą się siedemnaście czy dwadzieścia lat, 
a fachowców brak. Dziś nawet płody rolnicze gniją 
na polach, gdy świat głoduje, a bezrobocie rośnie. 
Nie ma kto ich zebrać? Przykładem może być ener-
gia odnawialna czy nowe technologie wdrażane 
w Europie już od długiego czasu, praktycznie od lat 
70. My w tym kierunku praktycznie nie szkoliliśmy 
do dziś nikogo, nie mówiąc o specjalistach. Nieste-
ty wszystkie technologie będziemy musieć pozy-
skiwać z Zachodu lub z Chin i tam też w tych krajach 
pozostanie zysk. My zostaniemy wyrobnikami. Do-
tyczy to wielu dziedzin naszej gospodarki, gdzie 
fachowców na XXI wiek się u nas nie uświadczy. Czy 
o to walczyli nasi przodkowie? Ignorujemy kryzysy 
i ciągle różnymi sztuczkami finansowymi przesu-
wamy je na bliżej nieokreślone „później”. Problemy, 
niestety nierozwiązane, się kumulują, przybierają 
prędzej czy później postać megakryzysu, który po-
stawi niedługo pod znakiem zapytania warunki 
przetrwania systemu globalnego. Obecna pandemia 
pokazuje, że negatywne następstwa podejmowa-
nych działań, na które mieliśmy mieć zabezpieczenie, 

przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 120 tys. 
zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjne-
go „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego 
na terenie Gminy Suszec”, w związku z przesunięciem 
realizacji zadania na kolejny rok, na zadanie polegające 
na modernizacji systemu grzewczego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Mizerowie.

Radni przyjęli także regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy. Znalazło się w nim 
wiele ważnych dla mieszkańców zapisów. Między in-
nymi dotyczące obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, 
popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki 

niż chwilowe użycie naszej dzisiejszej cywilizacji. 
Dzisiejsze stawki za śmieci, których już żądają firmy 
w wielu naszych gminach czy miastach, a przekracza-
jące grubo 20 zł od osoby na miesiąc, niestety będą 
gwałtownie rosły. Jeżeli nie zapłacimy ich za kubeł, 
to zapłacimy przy zakupie towarów. Dotknie to nie 
tylko producentów, ale i spalarnie oraz składowisko. 
Działania obecnie podejmowane są i już tak bardzo 
spóźnione, bo wielu szkód nie da się już naprawić. 
Planuje się wprowadzenie dużych podatków, ale czy 
jest inne wyjście, gdy w grę wchodzi ratunek świata. 
Przecież to nie biedni, ale bogaci najwięcej konsumu-
ją i to oni bezgranicznie zaśmiecają planetę. Biedni, 
o ile są zamieszani w ten brudny proceder, to czynią 
to przez nas, bo my im te świństwa w plastikowych 
opakowaniach i wiele innych wciskamy – „nasza 
wspaniała cywilizacja zachodnia”. Oni harują za gro-
sze w kopalniach, kamieniołomach, rolnictwie itd., 
by kupować nasze śmieci. Konkurencyjne dziś ceny 
za zagospodarowanie tony odpadów 300 – 700 zł 
za spalanie termiczne, 300 – 400 zł za składowanie, 
nie są niestety adekwatne do problemu. Planuje się 
w UE podatek około 3,5 tys. zł od każdej tony i nieste-
ty zapłacimy to my konsumenci. Oby sprawiedliwie 
i oby to przyniosło skutek. Patrzmy w przyszłość, a nie 
tylko na dziś. Bądźmy świadomi problemu odpadów, 
w którym jako jeden z nielicznych krajów w Europie 
jesteśmy na początku ścieżki do właściwej gospodar-
ki. Wszystko to, co robimy, to jest o bardzo (i to bar-
dzo) wiele za mało w stosunku do problemu, który się 
zwiększa. Nie miejmy złudnych nadziei, że problem 
sam się rozwiąże. Nasza kochana planeta Ziemia już 
to odchorowuje, a my zamiast leczyć chorobę, wciąż 
trucizn dodajemy.

Wójt Marian Pawlas

nie ujawniają się wcale w odległej przyszłości, lecz 
zwalą się nam na głowę „tu i teraz”. Mały koronawi-
rus obnażył słabość całej obecnej cywilizacji, której 
wydawało się że wszystko ma w garści. Przygoto-
wując się obecnie choćby do otwarcia szkół, wszyst-
kie narady z dyrektorami, dotyczące problemów 
z zachowaniem bezpieczeństwa, mają wręcz wy-
dźwięk przygotowywania się do wojny. Jak trudno 
będzie zachować bezpieczeństwo, uniknąć zakaże-
nia dzieci w tak dużych grupach – chyba nikogo nie 
trzeba uświadamiać. 

Kończąc, trzeba zauważyć, że to nie koniec świa-
ta, i to nie świat się rozpada. Rozpadają się nasze 
struktury, instytucje, które nadają charakteru i oparcia 
światu, jakim dotąd go znaliśmy. To niestety objawia 
się już chaosem i bardzo groźnymi perturbacjami, 
niekończącymi się konfliktami międzyludzkimi. Już 
dalej wielu nabrzmiałych problemów nie można i nie 
da się odkładać na „zaś”. One są i same nas zmuszą 
do zmian i to nie jednostkowych, ale głębokich i sys-
temowych. Naprawy, zmiany wymaga każda nasza 
dziedzina życia. Obyśmy to zrozumieli!

Wójt Marian Pawlas

i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży. Regulamin 
ustala także m.in. miejsca mycia samochodów poza myj-
niami samochodowymi, umiejscowienie pojemników 
do zbierania odpadów na terenie nieruchomości czy 
ich utrzymanie w czystości. W dokumencie znalazły 
się także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe (m.in. prowadzenia psa na smyczy czy usuwania 
zanieczyszczeń po zwierzętach). Podczas dyskusji nad 
uchwałą Radni apelowali do Wójta o zwiększenie kon-
troli odpadów w PSZOK-u. 
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Kolejną ważną uchwałą była ta dotycząca częstotli-
wości odbierania odpadów komunalnych. Uchwalono, 
że gmina wyposaży budynki jednorodzinne zamiesz-
kałe przez 1-2 osoby w: pojemnik o pojemności 120 l 
na niesegregowane odpady komunalne oraz w wor-
ki na selektywnie zbierane odpady; budynki jedno-
rodzinne zamieszkałe przez 3-4 osoby w: pojemnik 
o pojemności łącznej 240 l na niesegregowane odpady 
komunalne oraz w worki na selektywnie zbierane od-
pady; budynki jednorodzinne zamieszkałe przez wię-
cej niż 4 osoby: pojemniki o łącznej pojemności 360 l 
na niesegregowane odpady komunalne oraz w worki 
na selektywnie zbierane odpady; budynki wieloloka-
lowe – wg wyliczeń. Uchwalono także częstotliwość 
odbioru śmieci:

- niesegregowane śmieci – z budynków jednoro-
dzinnych od kwietnia do października raz na dwa 
tygodnie, w pozostałych miesiącach raz na miesiąc; 
z budynków wielolokalowych od kwietnia do paź-
dziernika raz w tygodniu, w pozostałych miesiącach 
dwa razy na miesiąc; ze spółdzielczych budynków wie-
lolokalowych dwa razy w tygodniu;

- selektywnie zbierane śmieci – z budynków wie-
lorodzinnych i wielolokalowych – jeden raz w miesiącu; 
ze spółdzielczych budynków wielolokalowych dwa razy 
w tygodniu;

- popiół – od września do maja raz w miesiącu;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 

z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych – raz 
w roku; ze spółdzielczych budynków wielolokalowych 
cztery razy w roku.

- Ze względu na zwiększenie częstotliwości wywo-
zu, po następnym przetargu bardzo prawdopodobne są 
podwyżki opłat za wywóz nieczystości – podsumowywał 
Szymon Sekta.

Podczas sesji złożono także interpelację dotyczącą 
ustawienia znaku STOP na skrzyżowaniu ulicy Skotni-
czej z ulicą Nierad w Kryrach. Radny Andrzej Urbanek 
pytał także Wójta o działania, jakie podejmuje Urząd 
Gminy, aby poinformować mieszkańców o zbliżającym 
się terminie wymiany kotłów. Wójt zapewnił, że Urząd 
przygotowuje się do przeprowadzania kontroli spraw-
dzających czy mieszkańcy stosują się do przepisów.

- Myślę, że mieszkańcy są już na tyle świadomi, iż ro-
zumieją, że nie można dalej truć siebie i sąsiadów i jest to 
karygodne zachowanie – mówił Wójt Marian Pawlas.

Radny Andrzej Urbanek apelował zaś:
- Nie bójmy się gazu jako źródła ciepła. Od kogo ma 

wyjść promowanie ekologii, jeśli nie od nas – radnych? 

Trzeba podejść do sprawy rozsądnie i kompleksowo, a wy-
branie innego źródła ciepła może być opłacalne.

Radni pytali również Wójta o etapy wykonania prac 
remontowych dróg, placów zabaw, boisk na terenie 
gminy. Wnioskowano także o stworzenie w Urzędzie 
działu, który będzie się zajmował pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych, jak ma to miejsce w sąsiedniej gmi-
nie – Żorach.

Druga sesja w lipcu
Podczas spotkania, które miało miejsce 30 lipca, 

Radni przyjęli tylko jedną uchwałę. Dotyczyła ona 
sprzeciwu wobec przebiegu linii kolejowej na odcin-
ku Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP –Ostrawa 
przez Gminę Suszec. 

- Nasze stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem 
włodarzy innych miejscowości, przez które ma przebie-
gać trasa kolei – wójta Kobióra, wójta Pawłowic oraz bur-
mistrza Pszczyny. Uważamy, że trasa kolei powinna być 
prowadzona wzdłuż autostrady A1 do granicy państwa. 
Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie w proteście – 
mówił Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta. – 
W tej chwili składamy sprzeciw wobec planów przebiegu 
linii przez nasze tereny. Naszym zadaniem jest chronienie 
zarówno mieszkańców, jak i środowiska.

Radni dyskutowali na temat różnych wariantów 
przebiegu linii. Ostatecznie wyrazili oni sprzeciw wobec 
przebiegu linii kolejowej przez naszą gminę. Wspólne 
stanowisko wszystkich gmin z terenu naszego powiatu 
przedstawiono w artykule na str. 21.

Sierpniowa sesja Rady Gminy
13 sierpnia Radni również uczestniczyli w zdalnej 

sesji. Decyzja ta została podyktowana troską o zdrowie 
i bezpieczeństwo w związku ze zwiększającą się liczbą 
zachorowań na koronawirusa w okresie letnim w na-
szym województwie i powiecie. 

Podczas sierpniowej sesji Radni przyjmowali 
uchwały dotyczące zakupu działek: w Suszcu (odcinek 
boczny ul. Dolnej) i w Radostowicach (działki przezna-
czone pod drogi) oraz sprzedaż w drodze przetargu 
działki położonej w Suszcu (przy ul. Pszczyńskiej, 
Narcyzów i Św. Jana) w celu prowadzenia w tym miej-
scu działalności gospodarczej. Podjęli także uchwałę 
o zmianach Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu PGK W Suszcu na lata 2018-
2021. Zwiększono tym samym wydatki na niezbędne 
działania, czyli: budowę sieci wodociągowej: w Suszcu 

w rejonie ul. Wyzwolenia; w Kobielicach w rejonie ul. 
Stara Droga; w Suszcu i w Rudziczce w rejonie ul. Wą-
skiej; w Suszcu w rejonie ul. Szkolnej (odgałęzienie); 
w Mizerowie w rejonie ul. Prostej.

Podczas ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę usta-
nawiającą herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęci 
Gminy Suszec oraz zasady jej używania. Więcej na ten 
temat można przeczytać w artykule na str. 10.

Komisja Rewizyjna przedstawiła także spra-
wozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji 
i rozliczenia zadań inwestycyjnych Gminy w 2019 r. 
Komisja wybrała 2 zadania – remont cząstkowy dróg 
(ul. Hetmaniok w Mizerowie) oraz budowę garażu 
przy OSP w Kryrach.

Radni składali także interpelacje. Radny Ireneusz 
Król m.in. prosił o rozpatrzenie wniosku mieszkańców 
osiedla przy ul. Piaskowej w Suszcu o utwardzenie tere-
nów przy garażach w ramach inicjatywy lokalnej; Radny 
Antoni Kuś wnioskował o zmianę zagospodarowania 
planu przestrzennego na ul. Sportowej w Kobielicach 
– z terenu drogowego na teren usługowy; Radny Jacek 
Szymanowski wnioskował zaś o postawienie na całej 
długości ul. Baraniok znaku ograniczającego prędkość 
do 30 km/h. Z kolei Radny Krzysztof Świerczek pytał, 
kiedy zostanie otwarty dla wszystkich mieszkańców 
Urząd Gminy. Radny Antoni Kuś chciał także wiedzieć 
jak od 1 września będzie wyglądać edukacja w gmi-
nie. Na jego pytanie odpowiedział dyrektor GZUW – 
Zbigniew Łoza:

- Zgodnie z wytycznymi m.in. MEN od 1 września 
rozpoczynamy edukację w trybie stacjonarnym. Na tę 
chwilę wiemy o trzech wariantach. Pierwszy z nich zakłada 
bezpieczeństwo uczniów w szkole, drugi to edukacja zdal-
na, a trzeci – hybrydowe połączenie edukacji stacjonarnej 
i zdalnej. Oczywiście czekamy na oficjalne rozporządzenia 
MEN. W naszym odczuciu trudno jest powiedzieć, jak do-
kładnie będzie wyglądać sprawa edukacji wobec zmie-
niających się stref zagrożenia epidemiologicznego. Przez 
całe wakacje w gminnych przedszkolach odbywały się 
dyżury, natomiast jak będzie wyglądać sytuacja i wytyczne 
od początku września – ciągle jest dla nas niewiadomą. 
Niemniej spotykamy się z dyrektorami placówek i staramy 
się znaleźć złoty środek i stworzyć procedury na każdą 
możliwą ewentualność.

Pełne teksty uchwał oraz nagrania sesji moż-
na znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy: 
www.bip.suszec.iap.pl

Monika Panfil

Inwestycje w gminie
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kolejne in-

westycje w gminie zostały wykonane lub zbliżają się 
do zakończenia realizacji. W niektórych przypadkach 
inwestycje są na etapie projektowania/uzgodnień 
lub wyboru wykonawcy. 

Roboty cząstkowe na drogach gminy
Roboty wykonuje firma DROGRÓD z Ćwiklic 

za łączną cenę 337.784,45 zł. W związku z ograni-
czeniami wynikającymi z obecnej sytuacji, wyzna-
czono jedynie częściowo zakres remontu cząstko-
wego – najpilniejsze remonty w sołectwach Suszec, 
Rudziczka, Kryry i Mizerów i przekazano tereny wy-
konawcy. Zakończono roboty związane z remontem 
wielkopowierzchniowym ul. Grobla w Mizerowie, 
wykonano remont ul. Nadrzecznej w Mizerowie, ul. 
Nierad w Kryrach i ul. Wielodroga w Suszcu.

Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach 
w zakresie odwodnienia

Prace w zakresie odwodnienia na ul. Łącznej 
obejmują zarurowanie odcinka rowu zagrażającego 
bezpieczeństwu ruchu oraz konstrukcji drogi. Wyło-
niono wykonawcę tych robót oraz inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Założono termin realizacji do 
dnia 11 grudnia 2020 roku. Roboty wykona PLATER 
Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Han-

dlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek z Łąki. 
Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 74.525,95 zł. 

Przebudowa rowu odwadniającego pomię-
dzy ul. Wyzwolenia i Potoczek w Mizerowie

Wyłoniono wykonawcę robót polegających 
na przebudowie rowu na odcinku ok. 50 m oraz in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Założono termin 
realizacji robót do dnia 30 października 2020 roku. 
Roboty wykona konsorcjum firm Firma Handlowo 
Usługowa Kozera Michał Kozera z Imielina oraz Mie-
czysław Kozioł Zakład Robót Budowlano-Inżynie-
ryjnych i Wodno-Melioracyjnych z Łączan. Zgodnie 
z umową koszt robót wyniesie 71.226,70 zł. brutto.

Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej 
i Kościelnej w Kobielicach

Trwają prace projektowe dotyczące przebudo-
wy skrzyżowania ww. ulic. W ich trakcie okazało się, 
że konieczne jest zawarcie porozumienia z Woje-
wództwem Śląskim w zakresie przebudowy przed-
miotowego skrzyżowania. Radni Gminy Suszec pod-
jęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem Śląskim. Trwa kore-
spondencja w sprawie zawarcia przedmiotowego 
porozumienia. Termin realizacji prac projektowych 
został wydłużony do dnia 30 września 2020 roku. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Kryry

Od 20 lutego br. trwają roboty obejmujące 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w sołectwie Suszec w rejonie ulicy Garbarskiej oraz 
w sołectwie Kryry w rejonie ulic: Wyzwolenia, Owoco-
wej i Herbowej. Obecnie prace budowlane zmierzają 
do końca. Po ich zakończeniu w terenie wykonawca 
wykona powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
i przygotuje wybudowaną sieć do odbioru i eksplo-
atacji. Po odbiorze możliwe będzie zgłoszenie sieci 
do użytkowania. 

Nowe przedszkole w Suszcu
Po trwającym kilka miesięcy projektowaniu 

i oczekiwaniu na stosowne pozwolenia, otrzymano 
ostateczne pozwolenie na budowę. Obecnie trwa 
przygotowywanie do złożenia kompletu dokumenta-
cji w celu rozpoczęcia postępowania przetargowego.

Budowa oświetlenia boiska sportowego 
w Suszcu

Aby lepiej doświetlić boisko, zakupiono 28 szt. 
naświetlaczy, otrzymano decyzję o ostatecznym po-
zwoleniu na budowę. Obecnie trwają przygotowania 
do naboru wykonawców.

UG Suszec
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Nowa nawierzchnia w Kobielicach

Kronika policyjna

Trwają prace związane z naprawą jezdni 
trzech dróg powiatowych, w tym jednej w na-
szej gminie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie podpisał 
umowę z firmą Drogród z Ćwiklic, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania 
polegającego na naprawie pozimowej nawierzch-
ni jezdni m.in. ul. Jana Pawła II w Kobielicach. Za-
danie zostanie sfinansowana z budżetu powiatu 
pszczyńskiego.

- Zakres prac będzie obejmował naprawę na-
wierzchni jezdni na długości 845 m, w tym 435 mb 

Policjanci kontrolują czy klienci sklepów 
noszą maseczki

Wykorzystując zasadę „pozytywnego 
wzmocnienia” mundurowi z Pszczyny wręczali 
klientom sklepów odblaski, ale tylko tym, któ-
rzy podczas zakupów mieli założone maseczki 
zakrywające nos i usta. W ten sposób chcieli 
wyróżnić osoby, które swoim odpowiedzialnym 
zachowaniem nie zagrażały sobie, klientom 
i personelowi sklepów.

Celem takich działań jest uświadomienie 
wszystkim mieszkańcom powiatu, że brak prze-
strzegania związanych z pandemią obostrzeń może 
mieć poważne konsekwencje zdrowotne w przy-
szłości. Bezpieczeństwo każdego zależy bowiem 
w dużej mierze od nas samych i należy rozpatrywać 
je z dwóch perspektyw. Pierwsza dotyczy nasze-
go zdrowia, a druga naszych najbliższych i osób, 
z którymi każdego dnia mamy kontakt. 

Planując zakupy warto więc pomyśleć o in-
nych, szczególnie o osobach przebywających oraz 
zatrudnionych w sklepach i niepotrzebnie nie 
narażać ich na niebezpieczeństwo. Dlatego też 
policjanci rozmawiali z klientami sklepów na ten 
temat i apelowali o zachowanie środków ostroż-
ności. Wykorzystując znaną w psychologii zasadę 
„pozytywnego wzmocnienia” wręczali każdej oso-
bie, która miała prawidłowo założoną maseczkę, 
wcześniej zdezynfekowany, podobnie jak dłonie 
policjantów, fluorescencyjny gadżet. Tym samym 
przypominali im o zagrożeniach na drodze doty-
czących źle widocznych pieszych. Wszystkie osoby 
z wręczonymi przez policjantów odblaskami zgod-
nie podkreślały, że jest to wspaniała i przemyślana 
inicjatywa na rzecz wypracowania właściwych za-
chowań i poprawy bezpieczeństwa w dobie pan-
demii, a także tego na drodze. Na potrzeby działań 
wykorzystano odblaski ufundowane przez Starostę 
Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny.

Oczywiście „zapominalscy” oraz ci bardziej 
niesforni mieszkańcy muszą liczyć się z poucze-
niami i mandatami. Mundurowi cały czas bowiem 
kontrolują placówki handlowe, m.in. pod kątem 
stosowania przez osoby przebywające w tych 
przestrzeniach maseczek. Zestawienia pszczyń-
skiej policji pokazują, że od czerwca takich kontroli 
przeprowadzono 111, a od początku wprowadze-
nia przepisów związanych z reżimem sanitarnym 
aż 237. Należy mieć jednak nadzieję, że przypadki 
niestosowania się do zaleceń nie będą już wystę-
powały, a jeżeli coś takiego się zdarzy, to stojąca 
obok osoba natychmiast zareaguje, zwróci uwagę 
takiemu „zapominalskiemu” i poprosi o założenie 
maseczki. 

Wypadek na ul. Pszczyńskiej w Radostowicach
Policjanci z Pszczyny wyjaśniają okolicz-

ności wypadku drogowego, do którego doszło 
29 czerwca na ul. Pszczyńskiej w Radostowicach. 

w ciągu ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej oraz 410 mb 
ul. Łącznej w Brzeźcach i ul. Jana Pawła II w Kobielicach. 
Odcinki zostały wyznaczone pomiędzy wcześniej 
wyremontowanymi fragmentami dróg - informuje 
Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyń-
skiego. - Na terenie trzech sołectw wyznaczyliśmy 
kilka odcinków, które wymagały naprawy. Bieżące 
utrzymanie dróg i systematyczne remonty nawierzch-
ni jezdni na drogach powiatowych to sprawy, do 
których przywiązujemy bardzo dużą wagę – dodaje 
radny. 

Oprac. MP
Źródło: Powiat Pszczyński

Zderzyły się tam dwa pojazdy: osobowy Renault 
i motorower marki Suzuki. Ucierpiał 63-latek 
poruszający się na jednośladzie. Mężczyzna 
trafił do szpitala.

Zdarzenie zanotowano kilka minut przed 
19:00. Z ustaleń mundurowych wynikało, że 31-let-
nia mieszkanka powiatu bielskiego jechała samo-
chodem. W nieustalonych okolicznościach zderzyła 
się z motorowerzystą. Szczęśliwie, skończyło się 
tylko na złamaniu. Pamiętajmy jednak, że na dro-
dze liczą się sekundy i obrażenia ciała uczestników 
wypadków często bywają dużo poważniejsze.

Śmiertelny wypadek w Kobielicach. Zginął 
motocyklista

W sobotę 1 sierpnia po godzinie 8.00 na DW 
935 w Kobielicach doszło do wypadku z udziałem 
motocykla i samochodu osobowego. W wyniku 
poniesionych obrażeń kierowca jednośladu zmarł.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, 
że 55-letni kierujący samochodem Renault Twingo 
jechał w kierunku Żor. W celu uniknięcia zderze-
nia z poprzedzającym go pojazdem, który skręcał 
w prawo, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam 
zderzył się z motocyklistą. Na miejscu interwe-
niowały wszystkie służby, łącznie ze śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Ratownik 
4). Na czas interwencji droga była całkowicie za-
blokowana.

45-letni motocyklista został zabrany przez 
LPR do szpitala. W wyniku poniesionych obrażeń 
mężczyzna zmarł.

Dwie interwencje śmigłowca LPR na terenie 
powiatu pszczyńskiego

W sobotnie popołudnie 25 lipca na terenie 
powiatu pszczyńskiego doszło do dwóch wy-
padków. Dwukrotnie interweniował śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownik 4 najpierw interweniował w Suszcu. 
Około godziny 15:20 podczas prac na polu 
uprawnym doszło do wypadku, w którym ucierpiał 

mężczyzna. Najprawdopodobniej w wyniku nie-
ostrożności przewrócił się i uderzył głową w wy-
stający dyszel od przyczepy. 

Około godziny 17:30 latająca karetka inter-
weniowała w Kobielicach, gdzie kierujący moto-
rowerem mężczyzna zderzył się ze zwierzęciem 
i upadł, doznając licznych obrażeń. Ponadto pod-
czas badań wykryto u niego kłopoty z krążeniem. 

KPP Pszczyna

4 osoby ranne w wypadku. Dziecko jechało 
bez pasów

Cztery osoby ranne, w tym niespełna 5-let-
nie dziecko - to bilans wypadku drogowego, 
do którego doszło w sobotę 11 lipca na ulicy 
Pszczyńskiej w Żorach. Dziewczynka i kierują-
cy, który spowodował wypadek, trafili w stanie 
ciężkim do szpitala. Jak ustalili policjanci, kie-
rowcy byli trzeźwi, ale dziecko podróżowało 
w niezamocowanym foteliku, bez pasów.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okolicz-
ności wypadku drogowego, do którego doszło 
w sobotę na ulicy Pszczyńskiej. Jak wstępnie 
ustalili, 63-letni kierowca renault z powiatu ryb-
nickiego, jadąc ulicą Pszczyńską w Żorach, z nie-
ustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwny 
pas jezdni i czołowo zderzył się z volkswagenem, 
kierowanym przez 62-letnią mieszkankę powiatu 
pszczyńskiego.

W wyniku zdarzenia w ciężkim stanie do 
szpitala trafił 63-latek oraz 60-letnia pasażerka 
renault, a także 62-letnia kierująca drugim po-
jazdem oraz podróżujące z nią dziecko. Niespeł-
na 5-letnia dziewczynka, która przewożona była 
bez pasów, w niezamocowanym foteliku, również 
została poważnie ranna.

Stróże prawa apelują o rozwagę na drodze 
i przypominają o obowiązku przewożenia mało-
letnich o wzroście poniżej 150 cm w fotelikach, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na-
wet do osiągnięcia pełnoletności (poza wyjątka-
mi). Pamiętajmy, że odpowiedni fotelik i zapięte 
pasy mogą uratować życie dzieci! 

KMP Żory
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Przypomnienie o konieczności wymiany kotłów
Przypominamy o konieczności wymiany po-

zaklasowych kotłów – tzw. „kopciuchów”. Przepisy 
antysmogowe określiły terminy, od których nie 
ma odwrotu.

W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę antysmogową, wprowadzającą ograniczenia 
i zakazy w eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw stałych, szczególnie kotłów, kominków 
i pieców – jeżeli dostarczają ciepło do systemu cen-
tralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło.

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania 
paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, 
w których udział węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz bio-
masy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Uchwała antysmogowa, która weszła w ży-
cie 1 września 2017 roku, określiła też terminy, 
w których konieczna jest wymiana starych kotłów 
na kotły np. na paliwo stałe spełniające wymogi 

5 klasy i ekoprojektu (EcoDesign), kotły gazowe, 
kotły olejowe, systemy ogrzewania elektryczne-
go, pompy ciepła. 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego 
użytkowania: 

1. Kotły eksploatowane powyżej 10 lat (wypro-
dukowane do 1 stycznia 2012 r.) trzeba wymienić do 
końca 2021 roku,

2. kotły użytkowane od 5 do10 lat (wyprodu-
kowane do 1 stycznia 2014 r.) należy wymienić do 
końca 2023 roku,

3. kotły eksploatowane poniżej 5 lat (wyprodu-
kowane do 1 stycznia 2016 r.) należy wymienić do 
końca 2025 roku,

4. kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-
5:2012 należy wymienić do końca roku 2027.

Te terminy pokazują, że czasu pozostało już nie-
wiele, a uchwała zobowiązująca do wymiany źródła 
ciepła obowiązuje już 3 lata.

Wszystkie gospodarstwa domowe, budynki 
będą skontrolowane pod kątem przestrzegania ter-
minów, a przepisy przewidują bardzo wysokie kary, 
od których nie będzie odwołania.
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Opieka wytchnieniowa
Gmina Suszec przystąpiła do Programu „Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2020”, stanowiącego konty-
nuację programu ze środków Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otrzymanych 
na realizację zadań w ramach resortowego Programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na realizatora tego programu wyznaczony zo-
stał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu 
(zwany dalej Ośrodkiem). 

Program ten adresowany jest do członków 
rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia 
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawo-
waniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzecze-
niem o niepełnosprawności (wraz ze wskazaniami 
w pkt 7 i 8 orzeczenia) oraz osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub posiadającymi 
orzeczenia równoważne. 

W naszej Gminie Program będzie realizowany 
w ramach Modułu I tj.:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego skierowanego do 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub posiadającymi 
orzeczenia równoważne w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej.

W Gminie Suszec przewidywana maksymalna 
liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki 
wytchnieniowej w ramach w/w. Programu wynosi 
łącznie 980.

Planowana liczba osób objętych wsparciem 
w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu 
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” wynosi 7 osób 
(planuje się 5 osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności).

Na realizację zadania pozyskano wsparcie 
finansowe ze środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego.

Realizacja zadania rozpocznie się po wcześniej-
szym wyborze firmy świadczącej usługę w tej formie.

Wymagane dokumenty:
1. karta zgłoszenia do Programu „Opieka wy-

tchnieniowa – edycja 2020”,
2. karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby nie-

pełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
3. orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby, którym zostanie przyznana pomoc w po-
staci opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatno-
ści za usługi przyznane w ramach Programu.

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi opie-
ki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia 
do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej 
usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana 
bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać 
jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

  Dodatkowe informacje  można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 449 30 80 w godzinach 
pracy Ośrodka.

GOPS Suszec

100-lecie powstań śląskich
Przez kolejne trzy lata świętujemy w naszym 

województwie 100-lecie Powstań Śląskich. Były to 
trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały 
miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską 
i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się 
Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. 
I Powstanie Śląskie miało miejsce od 16 do 24 sierpnia 
1919 r., II Powstanie Śląskie odbyło się w od 19/20 
do 25 sierpnia 1920 r., w III Powstanie Śląskie – od 
2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.

W sierpniu tego roku świętowaliśmy 100 roczni-
cę wybuchu II Powstania Śląskiego. Powstania te są 
dla nas szczególnym czasem, bowiem mieszkańcy 
naszej gminy i całego powiatu pszczyńskiego byli 
aktywnymi uczestnikami zrywu, który doprowadził 
do przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 

Z okazji obchodów 100-lecia Powstań, zaplano-
wano liczne wydarzenia. W sierpniu w Pszczynie i Żo-
rach migliśmy obejrzeć podróżującą wystawę „Ex Sile-
sia Lux”, która zakłada przybliżenie trudnej, burzliwej 
historii Górnego Śląska, z jej wzlotami i upadkami. 
Pomysł zrodził się z potrzeby powrotu do przeszło-
ści i stworzenia pewnej relacji z naszymi przodkami, 

mieszkańcami Górnego Śląska, którym sto lat temu 
przyszło podjąć ryzyko i walczyć o własną tożsamość. 
Wystawa przygotowana została w dwóch kontene-
rach: w jednym znajduje się kino, drugi to natomiast 
multimedialna wystawa przygotowana przez studio 
Tajny Projekt. Premiera wystawy odbyła się w ubie-
głym roku na katowickim rynku. Wszyscy, którzy nie 
odwiedzili wystawy w okolicznych miastach, mogą ją 
zobaczyć jeszcze w następujących miejscach:

- 01-06.09.2020 Tychy, Pomnik Walki i Pracy 
(„pod Żyrafą”)

- 08-20.09.2020 Chorzów, Stadion Śląski
- 22-27.09.2020 Zabrze, Kopalnia Guido
W naszej gminie – w Suszcu – w 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości stanął po-
mnik, upamiętniający także Powstania Śląskie. Co 
roku przy okazji tych ważnych świąt, w tym miejscu 
składane są kwiaty, a pomnik przepasa czerwo-
no-biała wstęga. Nie inaczej było tym razem. Pa-
miętajmy o naszych przodkach, którzy heroicznie 
walczyli o swoją wolność i zachowanie kulturowej 
tożsamości.

Na zdjęciu, pochodzącym z archiwum pani Ja-
dwigi Musiolik, możemy zobaczyć Pawła Czembora 
z Kryr – aktywnego uczestnika Powstań Śląskich 
na miejscowych terenach. Za zasługi i dzielność 
w walce o obronę Ojczyzny został odznaczony 
Krzyżem Walecznym i Gwiazdą. (Zdjęcie zostało 
udostępnione przez mieszkańców oraz instytucje 
na wystawę „Urodziny Niepodległej na Ziemi Psz-
czyńskiej”.)
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Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 

1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu 
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział 
w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek real izacj i  spisów nak łada 
na państwa członkowskie Unii Europejskiej roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak 
również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych 
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ peł-
ne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje 
wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni 
Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodar-

stwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach 
domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regional-
nej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

- dostarczenie informacji niezbędnych do plano-
wania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

- analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na prze-
strzeni ostatnich 10 lat;

- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby organizacji międzynaro-
dowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w ko-
lejnych latach.

 
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodar-

stwach rolnych:

- osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-
nych);

- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobo-

wości prawnej.
 
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 

2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 
r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące 
m.in.:

- użytkowników gospodarstw rolnych;
- rodzaju użytkowanych gruntów;
- powierzchni użytkowanych gruntów;
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
- pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 

wiekowo-użytkowych;
- rodzaju budynków gospodarskich;
- liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
- nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użyt-

kownika i członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.

 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o go-

spodarstwach rolnych:
- poprzez samospis internetowy przeprowadzo-

ny za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl;

- telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
- bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miej-

scu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

- korzystając – w przypadku braku dostę-
pu do Internetu – ze stanowiska komputerowego 
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu inter-
netowego.

 
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS 

badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem 
wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o no-
woczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz 
procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez 
statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy 
i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiąza-
ne do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani 
o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej nie-
dotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza 
spisowego składają pisemne przyrzeczenie następu-
jącej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje 
prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w cza-
sie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam 
w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów 
do badań statystycznych prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzy-
skanych w spisach dla innych niż podane celów jest 
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są 
na stronie www.spisrolny.gov.pl.

UG Suszec
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Wypadek młodych kolarzy w Zdowie
W środę 15 lipca przed godziną 12:00 na dro-

dze Zdów – Bliżyce doszło do zdarzenia drogowe-
go z udziałem młodych kolarzy z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego AVATAR z Kobielic. Chłopcy zo-
stali przetransportowani śmigłowcem do szpitala. 
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ze wstępnych ustaleń zawierciańskiej policji wyni-
ka, że rowerzysta jadący w jednej z kolumn podopiecz-
nych klubu rowerowego, zjechał na przeciwległy pas 
jezdni wprost pod nadjeżdżający z przeciwnej strony 
motocykl. Następnie motocykl uderzył w drugiego ro-
werzystę. W wyniku zdarzenia ucierpieli 12- i 13-letni 
chłopcy (z Kobielic i Rybnika), którzy zostali przetrans-
portowani do szpitala przez LPR. Motocyklista nie od-
niósł obrażeń. 

Zarówno 21-letni mieszkaniec powiatu zawierciań-
skiego, kierowca motocykla, jak i dwaj opiekunowie 
małoletnich, w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Jak mówią opiekunowie klubu: 
- Każdy sport związany jest z ryzykiem, my i rodzice 

tych małych sportowców się z tym liczymy. 

Dodają także:
- Te tereny celowo zostały wybrane jako miejsce z dala 

od natężonego ruchu, w feralny trening, który trwał 90 
minut, spotkaliśmy cztery samochody i jeden motor.

To zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem. 
Na szczęście, życiu chłopców nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Obaj przeszli operacje górnych kończyn, a ich 
stan jest dobry i stabilny.

Trenerzy UKS AVATAR dodają, że chłopcy „są silni 
i z tego wyjdą, a sami rodzice mówią, że są silni, bo upra-
wiają sport”.

Krótko po zdarzeniu uruchomiono zbiórkę na re-
habilitację i sprzęt dla kolarzy, którzy ucierpieli w wy-
padku. Klub zachęca do wsparcia młodych sportowców, 
walczących o swoje zdrowie:

- Franka i Łukasza czeka długa rehabilitacja, która 
na pewno nie będzie miłym wspomnieniem z wakacji. To 
twardzi chłopcy, którzy wiedzą, co to ból i cierpienie w spo-
rcie i zapewne łatwo się nie poddadzą. Wiedzą jednak, 
że ich rowery zostały doszczętnie zniszczone. Wspólnie mo-
żemy spełnić chociaż jedno z ich marzeń.Każda złotówka, 
którą uda się nazbierać, zostanie przeznaczona na zakup 
rowerów oraz na wsparcie w rehabilitacji – zapewniają 
trenerzy z UKS AVATAR.

Chłopców można wesprzeć przelewa-
jąc dowolną kwotę na nr konta bankowego: 
67109016520000000135640928 z dopiskiem 
„Darowizna dla Franka i Łukasza”.

Oprac. MP

Pożar w Kobielicach
W środę 12 sierpnia około godziny 13.40 w Ko-

bielicach doszło do pożaru słomy. Na miejscu inter-
weniowała straż pożarna. W celu ugaszenia ognia 
wezwano także samolot gaśniczy Dromader.

Jak poinformował dyżurny ze Stanowiska Kiero-
wania Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie, 
spaliło się ok. 3 hektarów słomy. W akcji gaśniczej 
udział brały udział cztery zastępy straży pożarnej: 
2 z KP PSP Pszczyna oraz OSP Studzionka i OSP 
Mizerów, a także samolot gaśniczy Dromader.

Sytuacja szybko została opanowana, pożar został 
ugaszony. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Pszczynie zwraca się z apelem do wszystkich osób 
pracujących podczas żniw o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, aby 
dorobek całego roku uległ spaleniu w wyniku zapró-
szenia ognia lub nieszczęśliwego wypadku.

 Znikoma wilgotność m.in. zboża na pniu czy 
słomy na ściernisku sprawia, że pożar spowodować 
może nawet iskra lub silnie nagrzane elementy ma-
szyn rolniczych. To nie kto inny, jak tylko ludzie w po-
nad 90% powodują pożary – w wyniku nieostrożności 
lub celowo.
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Bezpieczny powrót do szkoły
Wójta Gminy Suszec do Rodziców dzieci przed-

szkolnych oraz uczniów szkół podstawowych w sy-
tuacji zagrożenia związanego z COVID 19 i otwarcia 
nowego roku szkolnego 2020/21.

Drodzy Rodzice!
Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny 

2020/2021. Jego otwarcie nastąpi w jakże odmien-
nych warunkach niż inne poprzednie. W dalszym 
ciągu jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i zdro-
wia związanego z COVID 19. Wiemy, że choroba ta 
szczególnie się rozprzestrzenia w wielkich skupi-
skach ludzkich, a z takimi będziemy mieli do czy-
nienia. Doświadczenia poprzednich miesięcy tj. od 
marca br. wykazują, że jeżeli zachowamy wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa wskazane przez MEN, GIS 
i MZ, to od 1 września br. możemy się spodziewać 
w miarę bezpiecznego procesu edukacji naszych 
dzieci w systemie stacjonarnym, który tak bardzo 
jest potrzebny uczniom, ale i powszechnie oczekiwa-
ny przez nauczycieli. Ważne jest to, że jeżeli nastąpi 
zagrożenie epidemiczne w danej szkole/oddziale, 
to dyrektor szkoły może zawiesić czasowo zajęcia, 
po zaopiniowaniu przez państwowego właściwego 
inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego i przejść na nauczanie zdalne lub mie-
szane (tzw. hybrydowe) z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość.
Proszę, aby w najbliższych dniach szczegóło-

wo zapoznać się z wymogami bezpiecznego pobytu 
dzieci w szkołach i przedszkolach oraz regulaminów 
realizacji zadań szkoły lub przedszkola w okresie pan-
demii, przygotowanych przez dyrektorów szkół. Ze 
względu na w/w wymogi i zalecane obostrzenia, 
w szczególności w strefie „żółtej”, w której dalej znaj-
duje się nasz powiat, a także warunków lokalowych 
w danej szkole, mogą wystąpić sytuacje wydłuże-
nia pracy danej szkoły nawet od godz. 7:00 do godz. 
17.00, przychodzenia do klas w ustalonych odstępach 
czasowych, konieczną zmianowość czy nawet do 
przeniesienia zajęć edukacyjnych do innej lokalizacji. 
Zalecenia przewidują również ograniczenia kontaktu 
osób trzecich w wydzielonych strefach. Ograniczenia 
mogą dotyczyć również zajęć świetlicowych, które 
zgodnie z wymogami MEN mają być organizowane 
w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracują-
cych (służb ochrony zdrowia, mundurowych, handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych). 

Zwracam się w szczególny sposób do Rodzi-
ców dzieci w wieku 3 – 5 lat przyjętych w rekruta-
cji na rok szkolny 2020/21. Jeżeli jesteście Państwo 
w stanie zapewnić im opiekę w domu, to proszę nie 
przyprowadzać dzieci do przedszkola ze względu 
nie tylko na zagrożenie epidemiczne, ale ze względu 

w niektórych przypadkach na sale, których nie można 
dostosować powierzchniowo do ilości przyjętych 
dzieci, zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego. W tym zakresie proszę być w kontakcie 
z dyrektorem, aby ten mógł bezpiecznie organizować 
oddziały przedszkolne. 

Proszę pamiętać, że do szkoły może uczęszczać 
uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domowni-
cy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji. 
W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością 
na choroby, to zgodnie ze wskazaniem lekarskim 
można pozostawić ucznia w domu i zapewnić mu 
kontakt ze szkołą na ten czas. Ważne jest zachowanie 
dystansu wszystkich uczestników procesu edukacji, 
a szczególnie w przestrzeniach wspólnych oraz sto-
sowanie osłony ust i nosa oraz mycie i dezynfekcja 
rąk. Na nas wszystkich ciąży wielka odpowiedzial-
ność. W obecnej sytuacji epidemii tylko wspólne 
współdziałanie samorządu, szkół, przedszkoli oraz 
Was drodzy Rodzice może uchronić nas od zarażenia 
i rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby. 
Liczymy na rozsądek i jak zawsze odpowiedzialne 
podejście do tego problemu.

 Suszec, 25 sierpnia 2020 r.
 Wójt Gminy Suszec

 Marian Pawlas

Wybory w naszej gminie i w powiecie
W czerwcu i lipcu odbyły się wybory prezy-

denckie. W naszej gminie i w powiecie do urn po-
szła rekordowa liczba mieszkańców. 

W pierwszej turze najwyższą frekwencją, 
bo wynoszącą aż 71,45%, mogli się pochwalić 
mieszkańcy Kryr. Następnie – mieszkańcy: Ru-
dziczki (69,13%), Radostowic (67,46%), Kobielic 
(67,20%), Suszca – z obwodu nr 6 (67%), Mizerowa 
(66,61%) oraz Suszca – z obwodu nr 7 (65,03%). 

W pierwszej turze zdecydowanym faworytem 
w naszej gminie okazał się Andrzej Duda, który 
zdobył 53,26% wszystkich głosów. Mieszkańcy na-
szej gminy głosowali także na Rafała Trzaskowskie-
go (17,9%), Szymona Hołownię (14,04%) i Krzysz-
tofa Bosaka (10,68%). To ci kandydaci cieszyli się 

największym poparciem.
W drugiej turze wyborów, która odbyła się 12 

lipca, jeszcze więcej wyborców zdecydowało się 
pójść do urn, aby wybrać prezydenta. Tym razem 
także mieszkańcy Kryr najliczniej udali się na wy-
bory. Zagłosowało tam aż 75,16% uprawnionych. 
Licznie w lokalach wyborczych stawili się także 
mieszkańcy: Rudziczki (72,75%), Mizerowa (72,13%), 
Suszca – obwód nr 6 (71,02%), Radostowic (70,53%), 
Kobielic (69,91%) i Suszca – obwód nr 7 (66,16%). 
Frekwencja w całej gminie wyniosła 70,74%. 

W drugiej turze mogliśmy wybrać jednego 
z dwóch kandydatów – Andrzeja Dudę lub Rafała 
Trzaskowskiego. Znaczną przewagą w gminie Su-
szec wygrał Andrzej Duda. Zdobył on 4217 głosów 

na 6442 oddane, co dało mu zwycięstwo na po-
ziomie 65%.

Wyniki te były bardzo podobne do wyników, 
jakie osiągnęli obaj kandydaci w całym powiecie 
pszczyńskim. 

W II turze wyborów prezydenckich frekwen-
cja wyborcza w powiecie pszczyńskim wyniosła 
72,02%. Do urn wyborczych poszło 58 519 miesz-
kańców – najwięcej z gminy Kobiór (73,24%), naj-
mniej – z gminy Pawłowice (71,09%). Mieszkańcy 
naszego regionu najchętniej głosowali na Andrzeja 
Dudę, który otrzymał 60,02% wszystkich głosów. 
Na Rafała Trzaskowskiego głos oddało 39,98% 
wyborców.

Oprac. MP

MEN przygotował wytyczne dla szkół
Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić 

maseczek, ale powinni pamiętać o zasadach hi-
gieny – wynika z opublikowanych wytycznych 
MEN, MZ i GIS dla szkół. Rekomenduje się taką 
organizację pracy, która umożliwi zachowanie 
dystansu, np. dzięki różnym godzinom przycho-
dzenia uczniów do szkoły.

Planujemy, że 1 września rok szkolny tradycyj-
nie rozpocznie się w szkołach, zajęcia będą odbywały 
się w budynku szkolnym w salach lekcyjnych – po-
informował minister edukacji narodowej Dariusz 
Piątkowski.

W wytycznych wskazano, że w szkołach będą 
obowiązywać ogólne zasady higieny: częste mycie 
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlania czy uni-
kanie dotykania oczu, nosa, ust. Do szkoły może 
uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg odde-
chowych i gdy domownicy nie przebywają na kwa-
rantannie lub w izolacji. 

Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny 
mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji 
rąk. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły 
i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
infekcji dróg oddechowych. Opiekunowie, nie 
wykazujący objawów infekcji, mogą wchodzić do 
szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od in-
nych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników 

szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust 
i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych 
lub dezynfekcji rąk.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka 
objawy mogące wskazywać na infekcję dróg od-
dechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń 
powinien być odizolowany w odrębnym pomiesz-
czeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 
2 m od innych osób. Rodzice będą wówczas nie-
zwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania 
dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu).

W wytycznych wskazano, że w miarę możliwości 
rekomenduje się taką organizację pracy, która umoż-
liwi zachowanie dystansu między osobami przeby-
wającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 
wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów 
na terenie szkoły. Wskazano, że mogą to być np. 
różne godziny przychodzenia uczniów z poszcze-
gólnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub 
zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany 
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Uczeń powinien mieć własne przybory i pod-
ręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szaf-
ce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi. Uczeń nie powinien zabierać 
ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. Wtedy należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 
a opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy 
i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę moż-
liwości po każdych zajęciach. Podczas zajęć, w tym 
zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia 
i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, ska-
kanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować.

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posił-
ków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy 
stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz 
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez 
uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowali we-
wnętrzne regulaminy, mające usprawnić działanie 
placówek w czasie epidemii.

Oprac. MP 
źródło: PAP
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Zmarł Józef Kula
W sobotę 4 lipca 2020 r. odszedł Józef Kula, 

działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Urodził się 5 listopada 1931 r. w Chwałowicach.
W niezależną działalność zaangażował się we 

wrześniu 1980 r. Był m.in. przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Wytwór-
czym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został 
dwukrotnie internowany. Do 1987 r. był wielokrotnie 
przesłuchiwany. Od 1982 r. zaangażowany w dzia-
łalność podziemnych struktur „Solidarności”, m.in. 
kolportował wydawnictwa podziemne (np. pisma 
„Ość”, „RIS”, „Tygodnika Mazowsze”, „Bez Cenzury” oraz 
ulotki). W lutym 1988 r. uczestniczył w Zgromadze-
niu Działaczy NSZZ „Solidarność” z Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego w Łączy, w lutym 1989 r. w Zgro-
madzeniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W wolnej Polsce aktywnie angażował się w dzia-
łalność społeczną. W latach 1989–1991 był przewod-
niczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” w ZWUS 
w Żorach, w okresie 1989–1992 członkiem Zarządu 
Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
w Żorach, od 1989 członkiem Komitetu Obywatel-

skiego w Suszcu. W latach 1994–2003 pełnił funk-
cję ławnika w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. 
Od 1998 r. był członkiem Zarządu Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

Swoje przeżycia z okresu internowania opisał 
w książce „Zapiski internowanego” (Katowice 1996).

W 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński uhono-
rował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda odzna-
czył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb śp. Józefa Kuli odbył się 8 lipca w koście-
le parafialnym pw. Św. Stanisława w Suszcu. 

Pan Józef był postacią znaną i rozpoznawalną 
w całej gminie Suszec. Często opowiadał o swoich 
doświadczeniach i życiu, spotykając się z szacun-
kiem i uznaniem mieszkańców. Był ważną postacią 
w naszej gminie. Składamy najszczersze kondolencje 
rodzinie i bliskim pana Józefa.

Oprac. MP
Zródło: IPN
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Odznaczenie Śp. Józefa Kuli

Wójtowie w akcji „Stop hejtowi, nie oczerniaj górnika”
Ruszyła kampania Jastrzębskiej Spółki Węglo-

wej i Fundacji JSW pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie 
oczerniaj górnika!”, przeciwko dyskryminacji osób 
związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska. Am-
basadorem kampanii jest znany piłkarz, rodowity 
jastrzębianin – Kamil Glik.

Jastrzębska Spółka Węglowa, za pośrednictwem 
Fundacji JSW, w trosce o swoich pracowników, ich 
rodziny i lokalną społeczność postanowiła ruszyć 
z kampanią „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika”, 
której głównym zadaniem będzie zmiana postaw 
społeczeństwa wobec mieszkańców Górnego Ślą-
ska, a w szczególności górników. Do akcji przyłączyli 
się ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji i muzyki, 
którzy są związani z regionem i środowiskiem gór-
niczym.

Kampania jest odpowiedzią na negatywne 
emocje, które pojawiły się podczas pandemii koro-
nawirusa i są wynikiem różnych czynników, m.in. 
obaw o przyszłość i zdrowie najbliższych. Naturalnym 
mechanizmem obronnym społeczeństwa w takich 
chwilach jest poszukiwanie kozła ofiarnego, którego 
będzie można obarczyć odpowiedzialnością za za-
istniałą sytuację. Pretekstem do wyznaczenia tej roli 

mieszkańcom województwa śląskiego, a w szczegól-
ności ludziom związanym z górnictwem, stała się 
zwiększona liczba przeprowadzonych testów na ko-
ronawirusa na Śląsku i w śląskich kopalniach. Nega-
tywne emocje znalazły ujście głównie w Internecie, 
gdzie użytkownicy, zwabieni swoją anonimowością, 
szkalują górników, ich bliskich oraz mieszkańców 
całego regionu. Niestety, hejt wyszedł poza Internet, 
a przypadki dyskryminacji i agresji zagościły na uli-
cach polskich miast.

Mimo apelu różnych śląskich instytucji i organi-
zacji oraz śląskich mediów, hejt nie ustaje. 

– Wierzymy, że nasza kampania przywróci praw-
dziwy, pozytywny wizerunek Śląska, górników i branży 
wydobywczej – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes 
zarządu Jastrzebskiej Spółki Węglowej.

Główny problem w zatrzymaniu fali nienawiści 
tkwi w braku zrozumienia przez społeczeństwo cha-
rakteru pracy górników. 

– Stanęliśmy w obronie naszych pracowników i ich 
rodzin. To oni stanowią o wartości spółki, dlatego na-
szym zadaniem jest zapewnienie im bezpiecznego i sta-
bilnego miejsca pracy oraz życia – mówi Artur Dyczko, 
prezes Fundacji JSW oraz wiceprezes i szef Sztabu 

Kryzysowego JSW SA. – Kampania wynika również 
z poczucia jedności i bliskości z lokalną społecznością, 
jest próbą podjęcia walki z pogłębiającymi się antago-
nizmami i dyskryminacją wobec mieszkańców regionu, 
w którym pracujemy i żyjemy – podkreśla wiceprezes 
Artur Dyczko.

Sztab Kryzysowy oraz Zarząd JSW – po wybuchu 
pandemii – natychmiast wprowadził wytyczne władz 
państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia 
minimalizujące zagrożenie zarażeniem. Obecnie 
w Spółce prowadzone są bezprecedensowe, zakro-
jone na szeroką skalę testy na obecność COVID –19 
wśród załogi, co pozwoli wyeliminować zagrożenie.

Wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel 
oraz wójt gminy Suszec Marian Pawlas także włączyli 
się w kampanię. Polegała ona na nagraniu różnych 
prezydentów, wójtów, burmistrzów gmin, w których 
koncentruje się działalność Fundacji JSW. Włodarze 
gmin wypowiadają do kamery hasła kampanii m. in. 
„Nie pozwólmy, by lęk odebrał nam ludzkie odruchy”, 
„Powiedzmy stop nienawiści”, „Szukanie winnego nie 
pomaga zwalczyć wirusa”, „Tylko razem damy radę 
pokonać pandemię”, „Hejt zawsze boli tak samo”.

JSW, Oprac. MP

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.
Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad 

zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii spo-
łecznych „Czyszczone kominy to mniejszy 
smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby 
z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba 
domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez 
zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego 
przewody kominowe zgodnie ze swoim przezna-
czeniem powinny spełniać wymagania techniczne 
i eksploatacyjne określone w przepisach technicz-
no-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej 
Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych 
normach budowlanych dotyczących przewodów 
kominowych i wentylacji. Przewody kominowe: dy-
mowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby 
mogły być bezpieczne w użytkowaniu, powinny się 
cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

- ogniotrwałości, nośności, szczelności i izola-
cyjności ogniowej biorąc pod uwagę także prze-
wody kominowe wentylacyjne, które w przypadku 
pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych pro-
duktów spalania o wysokiej temperaturze,

- drożności,
- prawidłowości przebiegu,
- wielkości przekroju przewodów kominowych 

względem ich przeznaczenia,
- grubości przegród,
- kształtu i wymiarów,
- stanu powierzchni przewodów kominowych,
- odporności na destrukcyjne oddziaływanie 

produktów spalania w przypadku przewodów dy-
mowych i spalinowych,

- szczelności przewodów kominowych pod ką-
tem ich przeznaczenia,

- wyposażenia otworów wycierowych i rewi-
zyjnych,

- wlotów do przewodów kominowych i ich usy-
tuowania w lokalach/domach,

- wylotów przewodów kominowych ponad 
dachem łącznie z ich usytuowaniem względem 
ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci 
dachowych,

- efektywnej wysokości,
- prawidłowości ciągu,
- usuwania zanieczyszczeń z przewodów dy-

mowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody 

dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody 
spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody 
wentylacyjne – co najmniej raz w rok),

- warunków eksploatacyjnych, w tym realiza-
cji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/
domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej 
wymiany powietrza ze względów bytowych oraz 
w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowe-
go z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej 
i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych po-
bierających powietrze do spalania z pomieszczenia, 
jeżeli znajdują się w lokalu/domu. 

Utrzymanie przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym 
stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie speł-
niały swoją funkcję wymaga dużego zaangażowania 
i ścisłej współpracy między właścicielami budynków 
a kominiarzami wykonującymi na rzecz właścicieli 
budynków usługi kominiarskie. Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służy 
pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi 
firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną 
współpracę z Właścicielami budynków.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
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Suszec będzie miał nowy herb!
Już od 1 września nasza Gmina będzie miała 

nowy, zmieniony herb. Konsultacje dotyczącego 
tego tematu trwają od 2018 r., kiedy to w ma-
jowej Sesji Rady Gminy uczestniczył członek 
Komisji Heraldycznej – Alfred Znamierowski. 

Poruszono wówczas temat konieczności zmia-
ny dotychczasowego herbu. Powstał on bowiem 
jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, która okre-
śla, że symbole gminne powinny być zaopinio-
wane przez Komisję Heraldyczną, działającą przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Urząd Gminy podjął więc starania o zaprojektowa-
nie nowego herbu, spełniającego reguły heraldyki. 
Podczas tegorocznej sierpniowej Sesji Rady Gminy 
uchwałą przyjęto nowy herb, flagę, flagę stolikową, 
baner Gminy Suszec oraz pieczęci: Gminy Suszec, 
Wójta Gminy Suszec, Rady Gminy Suszec. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do sierpnio-
wej uchwały: „Dotychczasowy herb Gminy Su-
szec, ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Suszec 
Nr XXXVI/23/183/94 z dnia 10 maja 1994, nie jest 
zgodny z regułami heraldyki. Rysunek godła jest 
niedbały, tarcza ma niewłaściwe proporcje ( jest 
za wysoka) i zbyt grubą zewnętrzną linię kontu-
rową. Również linie wewnętrzne są zbyt grube, 
a ponadto o nierównej szerokości. Część błędów 
poprawiono bez stosownej uchwały i w herbie 
używanym obecnie tarcza herbowa ma propor-
cje właściwe, a linie konturowe godła mają jed-
nakową grubość. Niestety linię konturową tarczy 
usunięto zamiast zmniejszyć jej grubość. Dlatego 
konieczne było wykonanie nowego opracowania 

graficznego herbu.
Pierwotnie przedłożone Komisji Heraldycz-

nej projekty herbu, flagi, flagi stolikowej, banera 
oraz pieczęci Gminy, Wójta i Rady Gminy uzyska-
ły opinię negatywną. W uzasadnieniu Komisja 
Heraldyczna stwierdziła, że herb należy oprzeć 
na pieczęci, będącej jego źródłem ikonograficz-
nym, a nie na dotychczas obowiązującym wzo-
rze. Wskutek tej opinii opracowane zostały nowe 
projekty graficzne herbu, flagi, flagi stolikowej, 
banera oraz pieczęci Gminy, Wójta i Rady Gminy. 
Zaproponowane w nich godło herbu jest uzasad-
nione, gdyż suche drzewo wyobrażono na pie-
częci gminnej z pierwszej połowy XVIII wieku. 
W nowym projekcie zachowano dotychczasowe 
tynktury herbu, czyli złota (żółtą) i błękitną. Są to 
barwy herbów powiatu pszczyńskiego, w którym 
znajduje się gmina Suszec i województwa ślą-
skiego, do którego należą powiat i gmina. Opis 
heraldyczny herbu brzmi: W polu błękitnym bez-
listne drzewo suche złote na wzgórzu zielonym. 
W projekcie flagi zastosowano nietypowy podział 
płata na trzy nierówne pasy pionowe, dzięki cze-
mu herb gminy można było umieścić bliżej skraju 
czołowego, co pozwoli, by był widoczny nawet 
przy niewielkim wietrze. Na pieczęciach Gminy, 
Wójta i Rady Gminy zostało umieszczone samo 
godło herbu. Jest ono dużo większe i lepiej się 
komponuje w polu pieczęci, niż gdyby umieścić 
tam cały herb.”

Poprawione projekty zostały przedstawione 
Komisji Heraldycznej oraz, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii od tejże komisji, także Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Nowy herb Gminy 
Suszec został zaakceptowany i od 2 września 
2020 r. zastąpi ten dotychczasowy.

Oprac. MP
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Sala w Rudziczce po remoncie
W ciągu ostatnich miesięcy w Rudziczce 

przeprowadzono remont remizy, finansowany ze 
środków gminy. Równocześnie, dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu mieszkańców miejscowości 
oraz środkom z funduszu sołeckiego, wsparciu 
finansowemu Urzędu i GOK-u,  wyremontowa-
no także kuchnię oraz pozostałe pomieszcze-
nia świetlicy. Prace trwały od marca tego roku. 
Pomimo początkowych wątpliwości czy uda się 
wykonać tak szeroko zakrojony zakres prac, 
mieszkańcy Rudziczki dopięli swego i udowod-
nili, że w ludziach pełnych zapału i chęci tkwi 
ogromna siła. 

 
Kuchnia w remizo-świetlicy została odgrzybiona 

i pomalowana, położono także nowe kafelki na ścia-
nach. W kuchni pojawiły się: zmywaki, zmywarka, pa-
telnia elektryczna, nowy taboret gazowy. To wszyst-
ko ze środków GOK-u. Dzięki środkom pozyskanym 
przez nowo zawiązane KGW, udało się zakupić nowe 
szafki, regały, dwa piece oraz naczynia. W całym bu-
dynku wymieniono drzwi i wyrównywano podłogi. 

- Udało się nam założyć Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rudziczce, a ja obiecałem paniom z KGW, że wyre-
montujemy kuchnię w tym budynku. Założyliśmy, że ta 

sala nie może przynosić zysków i zainteresowanie nią 
będzie niewielkie, jeśli kuchnia nie będzie odpowiednio 
wyposażona – mówi sołtys Wojciech Prządka. 

Strażacy bardzo zaangażowali się w remont sali. 
Została ona odmalowana na szaro, dzięki czemu zy-
skała bardziej nowoczesny charakter. Wymieniono 
lampy, a ściany wokół sceny pomalowano na kolor 
czarny. Wymieniono podłogę na scenie oraz położo-
no nowe płytki na schodach prowadzących na nią. 
Także dawna szatnia zyskała nowe oblicze. Teraz stała 
się ona wygodnym pomieszczeniem, w którym usta-
wiono stolik i kanapę – idealnym do odpoczynku 
czy zagłębienia się w lekturze. Planowane jest jesz-
cze okotarowanie sceny – na wzór tego, które jest 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Środki na remont sali 
pozyskano z GOK-u. 

- Wszystko zaczęło się od zabawy karnawałowej, 
podczas której zbieraliśmy środki na remont i wyposa-
żenie sali – mówi Radny Gminy Jacek Szymanowski  – 
za które kupiliśmy piece. A dalej – dzięki ogromnemu za-
angażowaniu mieszkańców, Rady Sołeckiej, strażaków 
i pań z KGW – wszystko potoczyło się błyskawicznie.

Z funduszu sołeckiego przeznaczono łącznie ok. 
18 tysięcy zł na remonty. Obok wyspecjalizowanych 
robotników, przy odnawianiu pomieszczeń pomagali 

mieszkańcy Rudziczki i Kleszczowa. Później dołączyli 
do nich strażacy i panie z miejscowego KGW. W prace 
mocno zaangażowani byli też Radni Gminy i Rada 
Sołecka Rudziczki. 

- W przyszłym roku planowany jest remont toa-
let – tej znajdującej się na zapleczu oraz tej przy sali. 
Chcemy także zakupić nowe stoły do kuchni – dodaje 
sołtys. – W przyszłości chcielibyśmy wymienić podłogę 
na całej sali oraz wykonać nowy sufit. Planujemy także 
wymianę ogrzewania. 

- Czekamy też na rozstrzygnięcie konkursu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Jeśli otrzymamy środ-
ki, chcielibyśmy wykonać termomodernizację budynku 
i zmienić jego elewację – mówi Jacek Szymanowski. 

Mieszkańcy już zadeklarowali chęć pomocy, 
więc na pewno uda się zrealizować wszystkie plany 
i sala przy remizo-świetlicy będzie wyglądać coraz 
lepiej. Potrzeba tylko środków – a te, dzięki chęci 
współpracy z jednostkami kultury czy Urzędem Gmi-
ny, są możliwe do pozyskania.

Gratulujemy fantastycznej inicjatywy i efektów, 
które już widać gołym okiem. Rudziczka zyskała od-
nowioną, atrakcyjną salę, a wkrótce, jak obiecują 
sołtys i radni, będzie jeszcze lepiej!

MP
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„Cztery pory roku na Górnym Śląsku” według Anny Stronczek

Po żniwach najwiynkszo uciecha było we wsi 
żniwne czyli święto żniw. Wtedy cało wieś strojyła 
krepapiorym i kwiotkami, co się jyno dało: grabie, 
kosy, wozy, sierpy, konie, koła… Robiło się we wsi 
korona ze czterech zboż, strojyły się baby chłopy 
i dzieci. Piyrsze była dziękczynno mszo św. w ko-
ściele, potym jechoł cały korowod dookoła wsi, 
a potym była muzyka i zwyrtali się wszyscy starzi, 
młodzi i dzieci. 

Moja mama godali - jak się z polow żniwo straci, 
to się mo już ku zimie. Ja, to było prowda! Wszyski 
drzewa już miały zdrzałe łowoce we zegrodach, jed-
ne kwiotki już były przekwitnione, szpoki się już 
do kupy zbierały, a jak my dzieci pasły kozy i gynsi 
na rżyskach niedaleko lasa, a ku wieczoru te szpoki 
leciały do lasa, to my zawsze wołali: „weseli jedzie”! 

Jak się pokozały grziby no to prawie dziynnie 
chodziło się w czas rano do lasa na grziby. Wa-
rzyły gospodynie zupa grzibionka ze zimiokami, 
a na drugi dani grziby ze jajcami, ale się też co nieco 
ususzyło na zima, do kapusty kiszonej, do żuru, do 
miynsa… Każdo gospodyni miała dziynnie pełne 
rynce roboty. „No nie powiym” pomogały we każdej 
robocie dzieci; jeszcze trzeba było wiela się dało 
krałzow zaprawić, poszwy, serwty poprać (a prało 
się ryncznie na rompli), coby już było na zima za tym 
słoneczko jeszcze łostro świyciło. 

No i zajś potym do pola kopać zimioki, kere się 
kopało ryncznie i czasym dwa tydnie. Co wiynksze 
gospodorze to już kopali takom maszynom, kero 
ciongnoł koń, a najmowne baby yno zbierały te 
zimioki do koszykow i suły na fora. Jak nie było 
pywnice pod chałupom, to zimioki ukłodało się do 
broga na dworze. Pole trzeba było pozgrabować 
ze kłonków i na polu spolić. Gospodarze kere miały 
dużo gowiedzi i dużo gnoja, to to wywozili na zi-
mioczysko zaorywali i sioli na tym reż. A czy wiycie 
czamu reż schodzi czerwiono? Bo Kajn zabioł Abla 
na rży. 

Musza wom pedzieć, że na jesień we wsi były 
wesela, no bo to było już co zabić, zimioki, kapusta 
była swoja, boł już też zimniejszy czas, bo lodowek 
jeszcze nie było. Jak było we wsi weseli, to nim żyła 
cało wieś. Trzeba było szlogi (bramki) robić. Kery nie 
szoł na weseli, to szoł abo na muzyka (bo weselne 

Jesień!
muzyki były łotwarte, nie to co dzisio), abo choby 
jyno pod łokno pozaglądać, i cało robota we cha-
łupie i na polu stoła. 

Potym zajś z pola trzeba było wytargać ćwikla 
i też do broga ułożyć, a we zegrodzie też była robo-
ta: marekwia wykopać, pietruszka, celer… Cebula 
już była zebrano we sierpniu spleciono we warkocz 
i wieszano we szopie we suchym miejscu. Jak już 
wszysko z pola było posraniane, to na koniec jeszcze 
została kapusta, kero trzeba było zakisić do dym-
bowych beczek. 

Ani człowiek się do porządku nie obejrzoł, a tu 
liści zrobiły się cudnie kolorowe i pomały ślatować 
na ziemia i już we zegrodzie boł piękny kolorowy 
dywan, kerego trzeba było pozgrabować i na gno-
jok powynosić. Dnie zaczły się robić coroz krótsze, 
w kuchni, kaj się wszyscy gnieździli, już piecyk (zie-
leźniok) trza było postawić, bo wieczory były już fest 
zimne. A zaczły się już „od św. Anki zimne wieczory 
i poranki” (26. lipca), a 10. siyrpnia „św. Wawrzyniec 
piyrszy podzimiec”. 

W te dłogi już październikowe wieczory rzy-
kali my wszyscy różaniec i pomogali my mamie ze 
krepapioru robić róże do wińcow na groby, a przed 
samym 1. listopadym, czyli „Wszystkimi Świynty-
mi”, ślimy do lasa na chrost, z kerego mama robili 
piękne wińce. Śli my też na kerchow (cmentarz) 
groby naszych przocieli obrobić. We „Wszystkich 
Świytych” śli my całymi rodzinami poświycić tym 
zmarłym (kiedyś nie było lampionów tylko zwy-
kłe świece, a kopciły, że na cmentarzu była jedna 
czorno chmura). 

Kożdo gospodyni wiedziała, że po „Wszystkich 
Świyntych” robota się już przewaliła, bo w polu już 

było pusto, a we pywnicy i we kumorze pełno. Teroz 
prziszoł czas na zbijani gynsi, a przeważnie 11. li-
stopada we św. Marcina, bo godali „Na św. Marcina 
najlepszo gynsina” abo „na św. Marcina gynś do 
kumina”. No i jeszcze jak gyns zabili, a pierś była 
sina, to godali: „bydzie srogo zima”, jak pierś była 
bioła „to se zima bydzie statkowała”. 

Teroz prziszoł czas na rozpoczęcio szkubanio 
piyrzo. Kero gospodyni miała dużo gynsi i szku-
bała gynsi trzi razy, to się ji tego nazbierało. Piyrzi 
szkubały przeważnie dziołchy, kere chyntnie szły 
skubać, bo to jak to pedzieć była prawdziwo szko-
ła życio, bo skubało też pora starszych babow, 
kere o wszystkim wiedziały, no i też pod łokna 
przichodziły karlusy, kere czakały, aże skończom 
skubać, to te dziołchy odprowadzali dudom. Bo 
młode baby nie chodziły szkubać, miały do cho-
wanio dzieci, trza było pieluchy prać, bo pam-
persow nie było, a dzieci chłopu nie poradziły 
złostawić, bo chłopy nie poradziły dzieci bawić. 
Ta robota jyno noleżała do baby, bo kiedyś baby 
zawodowo nie robiły. 

W listopadzie ostatnigo dziołchy miały dużo 
uciechy we św. Andrzeja, jak loły bez klucz wosk, 
a wiela przi tymu było śmiechu, a rozmańtej godki 
noi i strachu! Bo jak uleje dziołcha figura podano 
na psa, abo kota to wróżyło, że zostanie starom 
dziywom.

Tekst i ilustracja ze stron 11-12 pochodzą 
z książki „Wokół kultury. Przez zabawę do wiedzy 
o Górnym Śląski” Marii Stachowicz-Polak i Kazimiery 
Drewniok-Woryny. Dziękujemy Autorkom za zgodę 
na przedruk!
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WTOREKPONIEDZIAŁEK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

MINI MINI ON THE BEAT
Dzieci od 4 do 6 lat

Zajęcia bezpłatne11:40 – 12:30

Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi

Dzieci od 3 do 7 lat

Zajęcia bezpłatne14:30 – 16:00

Zajęcia bezpłatne

MINI ON THE BEAT

Dzieci od 6 do 8 lat

12:30 – 13:30

Zajęcia bezpłatne13:30 – 14:30

Akademia Muzyczna:
GITARA

50 zł / miesiąc

Język rosyjski

Dla młodzieży i dorosłych - gr. kontynuąca

ON THE BEAT

ON THE BEAT CREW

Dzieci od 11 do 15 lat

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież

16:00 – 17:30

80 zł / miesiąc18:30 – 20:00

Język rosyjski

Dla młodzieży i dorosłych - gr. początkująca

80 zł / miesiąc18:30 – 20:00

Dzieci od 9 do 11 lat

14:30 – 15:30

Klub Malucha 
Chatka Puchatka

Zajęcia bezpłatne

Regionalny Zespół Śpiewaczy
Radostowianki

18:00

Język niemiecki

18:00 – 19:30 80 zł / miesiąc

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat

9:15 – 10:00

Kreatywne Maluchy

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat

16:00 – 17:00

Coder Level 1-3

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 8 do 12 lat

17:05 – 18:35

Kreatywne Maluchy

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat

16:00 – 17:00

Coder Level 1-3

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 8 do 12 lat

17:05 – 18:35

Kreatywne Maluchy

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat

16:00 – 17:00

Coder Level 1-3

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 8 do 12 lat

17:05 – 18:35

Dla młodzieży i dorosłych - gr. kontynuująca

Język niemiecki

18:00 – 19:30 80 zł / miesiąc

10 zł / miesiąc

Dla młodzieży i dorosłych - gr. początkująca
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Klub Jasia i Małgosi

16:15 – 17:45

Aktywni 50+

10:00 – 12:00Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat

Klub Jasia i Małgosi

16:00 – 17:30 Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat

10 zł / miesiąc

Aktywni 50+

15:00 – 17:00

50 zł / miesiąc

Zajęcia teatralno-kuglarskie

17:00 – 18:00

Taniec nowoczesny
Point Squad

15:30 – 16:15 Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat

Klub Malucha 
Chatka Puchatka

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat

17:00 – 17:45

Taniec nowoczesny
Freesmile

Dzieci od 5 do 9 lat

Zajęcia bezpłatne16:35 – 17:35

Zespół Śpiewaczy
Mizerowianki

19:00

Klub Jasia i Małgosi

Dzieci od 3 do 7 lat

Zajęcia bezpłatne16:00 – 17:30

Dzieci od 7 do 9 lat

50 zł / miesiąc

Zajęcia teatralno-kuglarskie

18:00 – 19:30

Dzieci od 10 do 13 lat
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Rytmika
dla malucha

10:00 – 10:30

Zespół Śpiewaczy
Pogodna Jesień

10:00 – 12:00 

Edukacja artystyczna dla 
edukacji domowej: RYTMIKA

10:00 – 11:00

WTOREKPONIEDZIAŁEK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Chór
Can�cum Novum

Chór
Can�cum Novum

Klub Malucha 
Chatka Puchatka

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat

17:05 – 17:50 Zajęcia bezpłatne

Pracownia Rysunku
i Malarstwa Och!ra

17:00 – 19:00

Babska Pracownia

17:00 – 20:00 50 zł / miesiąc

Młodzież od 13 r.ż.

110 zł / miesiąc

Studio Wokalne

16:00 – 16:45

Klub Jasia i Małgosi

16:00 – 17:30

Dzieci od 3 do 7 lat

Zajęcia bezpłatne

50 zł / miesiąc

Aktywni 50+

10:00 – 12:00

Język angielski
dla dzieci

15:20 – 15:5010 zł / miesiąc

Dzieci od 4 do 10 lat - Grupa I

50 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci

16:00 – 16:30

Dzieci od 4 do 10 lat - Grupa II

Akademia Muzyczna:
GITARA

50 zł / miesiąc

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież - Gr. początkująca

15:30 – 17:00

50 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci

16:35 – 17:20

Dzieci od 4 do 10 lat - Grupa III

Akademia Muzyczna:
GITARA

50 zł / miesiąc

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież - Gr. zaawansowana

17:10 – 18:40

Gromada Zuchowa 
W stronę słońca w Suszcu Programowanie

70 zł / miesiąc

Mali Projektanci

50 zł / miesiąc

Dzieci od 7 do 9 lat

17:00 – 18:25 10 zł / miesiąc

Dzieci od 7 do 11 lat

16:15 – 17:45

Dzieci od 7 do 9 lat

15:55 – 17:55

50 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci

17:30 – 18:30

Dzieci od 4 do 10 lat - Grupa IV

Programowanie

70 zł / miesiąc

Język angielski 
dla dorosłych

80 zł / miesiąc

Dzieci od 9 do 11 lat

18:00 – 20:00

(gr. początkująca lub kontynuacja)

18:30 – 20:00

50 zł / miesiąc

Dzieci od 0-3 lat

50 zł / miesiąc

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN

Balet

50 zł / miesiąc

Dzieci od 4 r.ż. - Grupa I

15:30 – 16:15

13:00 – 16:15 60 zł / lekcja indywidualna

Balet

50 zł / miesiąc

Dzieci od 4 r.ż. - Grupa II

16:20 – 17:05

Balet

50 zł / miesiąc

Dzieci od 4 r.ż. - Grupa III

17:10 – 18:10

Formacja taneczna
MINI K-BOOM

65 zł / miesiąc

Teatr dla dzieci

16:00 – 18:00

Dzieci od 8 do 12 lat

16:30 – 18:00

Dzieci od 7 r.ż.

50 zł / miesiąc

50 zł / miesiąc

70 zł / miesiąc

Formacja taneczna
K-BOOM

17:30 – 20:00

Teatr dla młodzieży

18:00 – 20:00

Młodzież od 11 r.ż.

Dzieci od 12 do 15 lat

Dzieci do 6 r.ż. - zajęcia 30 min
Dzieci powyżej 6 r.ż. - zajęcia 45 min

Edukacja artystyczna dla
edukacji domowej: SZTUKA

30 zł / miesiąc12:15 – 13:45

Dzieci od 5 do 7 lat

80 zł / miesiąc

Studio Wokalne

16:50 – 17:50

Dzieci od 8 r.ż.

80 zł / miesiąc

50 zł / miesiąc

Zajęcia teatralno-kuglarskie

18:15 – 19:45

Dzieci od 14 r.ż.

Klub Malucha 
Chatka Puchatka

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat

16:15 – 17:00 Zajęcia bezpłatne

Zajęcia bezpłatne

Tańczące Brzdące

Dzieci od 3 do 5 lat

18:00 – 18:45

50 zł / miesiąc

Rytmika
dla starszaka

17:05 – 17:50

Dzieci od 4 r.ż.
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Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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5 czerwca - 20 października 2020
Zmień samodzielnie lub z sąsiadem swój ogród, 
taras, balkon czy działkę i wygraj atrakcyjne 
nagrody za najlepsze eko-działania!

Szczegóły akcji znajdziesz w regulaminie.

3 WRzEśnIA 2020
w GoDZiNAcH 17:00-20:00

w SuSZcU

w GoK-u

UwAGa! 10 % zNIżkI
nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIęcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO

KrótKIe ZaJęcIA POkAZoWE

RoZMoWY Z iNStRUkTOrAMi

ZaPIsY pRZeZ sTReFAzAJęć.pL

PaMIętAJ O oBOwIązUJącYCh 
zASaDAcH bEZpIEcZEńsTWa. 
Załóż mASeCZkę i ZaCHoWAj DySTaNS.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: zajecia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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O Śląsku, jego kulturze i miłości do regionu
Rozmowa z Katarzyną Dudziak 
Od marca na kanale YouTube Gminnego Ośrodka 

Kultury oraz na profilu GOK-u na Facebook’u możemy 
wysłuchać w ciekawym wykonaniu dawnych pieśni z na-
szego regionu. Zostały one nagrane i wydane w dwóch 
seriach „Pieśni Cieśli” – „Pieśni Cieśli od kuchni” oraz „Pie-
śni Cieśli na wolności”. Pomysł na stworzenie serii po-
wstał dzięki współpracy Katarzyny Dudziak i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Suszcu. Jak mówią twórcy projektu, 
jest to „Kasiowo-Świńsko-Krzikopowa telewizja edu-
kacyjna”. Co tydzień można posłuchać jednej z pieśni 
ze śpiewnika zebranego przez Mariana Cieślę na ziemi 
Pszczyńskiej – „Koło mego łokiyneczka” – w wykonaniu 
Katarzyny Dudziak i Mateusza Dyszkiewicza, na co dzień 
grających w zespołach Rube Świnie, Krzikopa i Pokrzyk. 
My rozmawialiśmy z Katarzyną Dudziak o dawnych pie-
śniach śląskich, o tym, jak powstają odcinki „Pieśni Cieśli” 
oraz o tym, czy kultura śląska jest ciągle żywa. 

Monika Panfil: Jak rozpoczęła się Pani przygoda 
z pieśniami Cieśli? Skąd wziął się pomysł na stworzenie 
serii „Pieśni Cieśli”? 

Katarzyna Dudziak: Miałam przyjemność współ-
pracować z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu 
wcześniej przy okazji innych projektów dotyczących 
śląskiej kultury. Planowaliśmy dużą imprezę w czerwcu, 
która miała być podsumowaniem tych działań. Niestety 
pandemia pokrzyżowała plany wszystkich, więc GOK 
zaproponował zupełnie luźno, że może miałabym ocho-
tę zapoznać ludzi z tym niezwykle ciekawym zbiorem, 
jakim jest „Koło mego łokiyneczka”. Od początku mia-
łam totalną swobodę w wyborze formy, a to był czas, 
kiedy wszyscy mierzyli się z edukacją przez Internet. 
Ja bardzo często korzystam z różnych szkoleń w sieci, 
więc pomyślałam, że to dobra okazja, aby podzielić się 
również wiedzą o dawnych zwyczajach i muzyce śląskiej 
– tak bogatej i tak zapomnianej. Stąd pomysł – zróbmy 
edukacyjnego vloga!

Monika Panfil: Czy pomysły na stworzenie kolej-
nych odcinków rodziły się z tygodnia na tydzień czy od 
razu było wiadomo, jak będzie wyglądała cała seria/
serie?

Katarzyna Dudziak: Różnie, czasem do tego, aby 
nakręcić odcinek, inspirowało mnie jakieś ciekawe wyda-
rzenie albo miejsce – od pomysłu do scenariusza trwało 
to zwykle 3 dni, ale kilka odcinków na pewno miałam 
dużo wcześniej przemyślanych i podyktowanych daw-
nym kalendarzem obrzędowym. 

Monika Panfil: Serie „Pieśni Cieśli” to także sposób 
na edukowanie widzów/słuchaczy i przybliżanie im tra-
dycji i obrzędów Górnego Śląska. Czy więcej jest w tym 
zabawy – czy faktycznie chodzi o wartość edukacyjną?

Katarzyna Dudziak: Nie wiem dlaczego jedno 
miałoby wykluczać drugie! Nie ma przecież lepszego 
sposobu na naukę niż poprzez zabawę. Ciągle wydaje 
nam się, że edukacja zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych to musi być jakaś śmiertelnie poważna sprawa – 
że przyjdzie ktoś poważny, z odpowiednią ilością tytułów 
przed nazwiskiem, posadzi nas w ławkach i będziemy 
słuchać jego mądrej mowy. Bardzo niewiele osób ma 
taką charyzmę, aby takim wykładem zainteresować nas 
dłużej niż kilka minut. A jest to już udowodnione, że nasz 
mózg najchętniej przyjmuje wiedzę podaną w sposób 
budzący ciekawość i pasję, najlepiej w ruchu i na dwo-
rze – a to rodzi idealne pole do wszelkich wygłupów.

Monika Panfil: Blisko Pani do gwary i kultury Ślą-
ska?

Katarzyna Dudziak: Jestem Ślązaczką od dwóch 
pokoleń, wychowaną na granicy wsi i miasta. Mój ojciec 
był górnikiem i mówił po śląsku, niestety tę umiejętność 
zupełnie zamknęła we mnie szkoła. Mogłam rozumieć, 
ale bałam się mówić, bo było to karane. Współpraca z te-
atrem Naumiony z Ornontowic otworzyła mi na nowo 
tę ścieżkę, bardzo chciałam godać. Teraz mierzę się ze 
swoim spolszczeniem, bardzo staram się nie łonaczyć 
słów i akcentów. Dzięki temu, że podchodzę do śląskiej 
kultury, muzyki i literatury z dużym szacunkiem, robię 

postępy i, choć wielu nie podziela tego poglądu, ja 
uważam, że śląskiego możemy uczyć się tak, jak języka 
obcego, a więc jeśli chcesz godać – musisz godać! Musisz 
robić błędy, inni muszą cię poprawiać. Wielu ślązaków 
burzy się, kiedy słyszy takiego próbującego, ale musimy 
zrozumieć, że to jest jeden z faktorów przetrwania nasze-
go języka. Otwarcie na ludzi z zewnątrz, których kultura 
Śląska fascynuje, daje nam możliwość przejrzenia się 
w ich oczach i usystematyzowania tego, co wydaje się 
oczywiste, a nigdy nie było zapisane.

Monika Panfil: Jeśli mówimy o Śląsku – ceni Pani 
bardziej jego tradycyjne wartości czy raczej nowoczesne 
oblicze?

Katarzyna Dudziak: Obydwa oblicza bardzo sobie 
cenię, w końcu jestem dziewczyną z bloku. Z tradycyj-
nym jest ten problem, że go tak naprawdę go nie znamy 
– mamy tylko wyobrażenia na jego temat, pochodzące 
często z bardzo złych źródeł (reklama, teledyski, memy). 
Oczywiście, są naukowcy i publikacje, które dostarcza-
ją danych historycznych i etnograficznych o regionie, 
ale bardzo niewiele osób podchodzi tak badawczo do 
tradycji – tradycja to to, co wynosimy z domu, pewne 

przyzwyczajenia, obrzędy, sposoby funkcjonowania 
społecznego. One ulegały zmianom i dziś wiele osób 
nadal kultywuje symbolicznie stare elementy obrzędu, 
nie rozumiejąc ich źródła ani znaczenia albo przyjmuje 
niesprawdzone wyjaśnienia. A ja myślę, że fajnie jest 
wiedzieć, dlaczego to robimy tak, a nie inaczej, dobrze 
znać taką historyczno-etnograficzną ścieżkę swojego 
regionu, bo „nowoczesność” nie bierze się znikąd, w niej 
wartości są nadal obecne. Polecam też etnograficzne 
poszukiwania w innych krajach i regionach, bo znów 
możemy przyjrzeć się, jak naszą kulturę współczesną 
ukształtowały przeróżne czynniki, które sięgają setek, 
a nawet tysięcy lat wstecz, oraz setek kilometrów łączą-
cych nas z innymi kulturami. Jedną radę wszystkim chcę 
dać – nie bierzcie niczego za pewnik, w historii nie ma 
rzeczy prostych i czarno-białych. 

Monika Panfil: Uważa Pani, że młodzież potrafi 
zrozumieć, docenić i utożsamiać się ze śląską kulturą?

Katarzyna Dudziak: Ciężko tu cokolwiek wyro-
kować. Obserwuję, że np. godka jest formą modnego 
gadżetu, który fajnie jest mieć na koszulce albo kubku. 
Fajnie jest umieć też pogodać do „goroli”, żeby nic nie 
zrozumieli. Można zauważyć u części z nich rodzaj dumy 
z bycia innym, bycia z tego czarnego regionu, gdzie kie-
dyś było tyle kopalń. Myślę, że posiadanie „śląskiej toż-
samości” jest bardziej cool teraz niż w czasach mojego 
dzieciństwa, kiedy godanie uważało się za wulgarne, 
brzydkie, nietaktowne albo „burackie”. Niestety za tym 
śląskim gadżeciarstwem nie idzie jeszcze głębsze zain-
teresowanie kulturą i jej odrębnością czy właśnie tożsa-
mością. Chętnie kupujemy wypromowane popkulturą 
wzorce, zamiast sięgać do źródła, a im więcej czasu mija, 

tym źródło jest od nas dalej i rzeczywiście tracimy kon-
takt z żywą tradycją. 

Monika Panfil: Wracając do śpiewnika Cieśli, czy 
ma Pani w nim jakieś ulubione teksty?

Katarzyna Dudziak: No pewnie. Bardzo lubię 
pieśń „A ty młodo pani” – ma piękną archaiczną melo-
dię, a do tego tekst „idziesz jako dziołcha na nieznaną 
drogę”. Pieśń weselna, której kontekst jest niejasny dla 
współczesnych, gdzie ślub i wesele to szczęście i miłość. 
A tu smutna, wolna pieśń na oczepiny – rytuał przejścia, 
a gdzie przechodzimy między granicami, czają się de-
mony, więc trzeba śpiewem zabezpieczyć przechodzącą 
pannę młodą na tę nieznaną drogę. Uwielbiam zawo-
łania do księżyca „żeby nas żadna choroba nie męczyła 
i nie żarła”. No i ballady – czyli mord, zgon, spotkania 
trzeciego stopnia, afery i spiski, opatrzone nagłówkiem 
rodem z tabloidów. O tym będzie trzeci sezon!

Monika Panfil: To brzmi bardzo intrygująco. Czy 
któraś z piosenek sprawiła Pani jakieś trudności?

Katarzyna Dudziak: Nie było takiej, śpiewanie to 
moja pasja i zawód. Technologia czasem robi mi psikusy, 
wtedy rzeczywiście zdarza się walka. 

Monika Panfil: Jak długo trwa nagrywanie jed-
nego odcinka?

Katarzyna Dudziak: Samo nagranie to ok. 2 go-
dziny – nagrywam kilka razy. Scenariusz piszę dzień 
wcześniej, montaż ok. 3-4godziny. I voilà – mamy 5-mi-
nutowy odcinek.

Monika Panfil: Kiedy trzeci sezon?
Katarzyna Dudziak: Od września będzie już 

na pewno dostępny!
 Monika Panfil: Czy takie pieśni to dobry repertuar 

na koncertowanie?
Katarzyna Dudziak: Pewnie, choć nie odważy-

łabym się występować sama. Rozważam już dzisiaj 
czwarty sezon „Pieśni Cieśli”, aby połączyć z kimś siły. 
Kto wie – być może będzie to sezon pełen gości, a może 
będziemy remixować? Tego dowiemy się dopiero późną 
jesienią, bo teraz wystartuje sezon trzeci – „Pieśni Cieśli 
w drodze”, na który już dziś serdecznie zapraszam!

Monika Panfil: Bardzo dziękuję rozmowę. Na pew-
no będziemy obserwować kolejne sezony z zaintere-
sowaniem, do czego zachęcamy także wszystkich 
czytelników.

Rozmawiała Monika Panfil

Pieśni Cieśli znalazły się w gronie 16 laureatów 
zaproszonych na  X Ogólnopolską Giełdę Projek-
tów 2020, podczas której zaprezentowane zostaną 
najlepsze projekty z całej Polski nawiązujące do te-
matyki animacji w sieci. Cieszymy się, że działania 
Gminnego Ośrodka Kultury w sieci, zostały docenio-
ne przez Narodowe Centrum Kultury.
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Pieśni Cieśli na wolności z Kasią Dudziak



Propozycja Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP
W piątek, 3 lipca w zdalnym zgromadzeniu 

ŚZGiP uczestniczyło niemal stu delegatów, repre-
zentujących śląskie samorządy. Sesji przewod-
niczył prezydent Rybnika Piotr Kuczera, a wice-
przewodniczącą obrad została wybrana Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński.

- Dzięki przynależności do Związku, mówimy jed-
nym, silnym głosem. Przyjęliśmy stanowiska w sprawach 
ważnych dla samorządu terytorialnego. Zajęliśmy się 
m.in. pogarszającą się sytuacją finansową samorzą-
dów. Wiązaliśmy duże nadzieje z kolejnymi wersjami 
tarczy antykryzysowej oczekując, że zostaną uwzględ-
nione postulaty, które dają samorządom realne wsparcie 
w trudnym okresie zmagań z kryzysem gospodarczym 
– mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. – Wspól-
nie zwrócimy się także o wsparcia sektora kultury oraz 
rozwiązanie problemów oświaty – dodaje.

Oświata uderza w samorządowe budżety
Problemem jest tzw. luka finansowa, czyli różnica 

między poziomem otrzymywanych środków w ra-
mach części oświatowej subwencji ogólnej a wydat-
kami bieżącymi na oświatę. W ostatnich trzech latach 
wzrosła zdecydowanie. Dziś pola finansowego ma-
newru w tej dziedzinie samorządy lokalne właściwie 
już nie mają. – Obawiamy się nie tylko o to, jak długo 
uda się nam udźwignąć finansowanie oświaty. Boimy 
się, że problemy „oświatowe” będą gwoździem do trum-
ny dla budżetów samorządów – podkreślał prezydent 
Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów.

Podczas zdalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego 

przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Ślą-
skim Związku Gmin i Powiatów przyjęli stanowisko 
w tej sprawie. Stanowczo apelują w nim o wprowa-
dzenie pilnej zmiany w systemie finansowania i orga-
nizowania oświaty w Polsce. Samorządy postulują trzy 
zasadnicze kwestie:

- zniesienie ograniczenia wpływu samorządów 
na kształtowanie sieci przedszkoli i szkół,

- zmianę zasad dotowania niepublicznych szkół 
i placówek oświatowych,

- likwidację wypłat jednorazowego dodatku uzu-
pełniającego.

Optymalna edukacja? Samorządy mają zwią-
zane ręce

- Politykę oświatową w świetle aktualnych prze-
pisów tworzy właściwie kurator oświaty, gdyż to ten 
organ autonomicznie decyduje o sieci przedszkoli 
i szkół. Jednocześnie często nie posiada wiedzy co do 
lokalnych uwarunkowań w danej gminie – wyjaśnił kon-
tekst pierwszego postulatu Zgromadzenia Ogólnego 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, 
wiceprzewodniczący Związku.

Wobec tego samorządy lokalne proponują 
powrót do kształtowania sieci przedszkoli i szkół 
w oparciu o stan prawny, który obowiązywał przed 
2016 r. Wtedy bowiem rada gminy mogła ustalić sieć 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego bez uzyskania wiążącej, pozytywnej 
opinii kuratora oświaty.

Samorządy lokalne odpowiadają za dostęp do 
edukacji i jej jakość, a więc w ich opinii muszą posiadać 

prawne możliwości optymalizowania funkcjonowania 
tego systemu, zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Szkoły niepubliczne i placówki oświatowe – od 
lat nadużycia

- Od lat informujemy organy administracji rządo-
wej oraz organy ścigania o nadużyciach w szkołach 
niepublicznych i placówkach oświatowych. Polegają 
one na nieuzasadnionym wydawaniu środków publicz-
nych – mówił Piotr Kuczera, przewodniczący Związku.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonych w tego 
typu placówkach – w skali całego kraju – dochodzi do 
omijania obowiązujących przepisów. Proceder polega 
m. in. na zakładaniu szkoły (najczęściej policealnej dla 
dorosłych), pobieraniu dotacji w zawyżonej wysoko-
ści (inna liczba słuchaczy wykazywana w systemie 
informacji oświatowej, inna wynikająca z dokumen-
tów procesu nauczania i jeszcze inna wskazywana do 
dotacji), a następnie likwidacji podmiotu (lub osoby) 
prowadzącego taką placówkę. – Niestety wiele takich 
podmiotów uczyniło sobie z dotacji stałe źródło dochodu 
– mówił prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.

Dlatego samorządowcy zrzeszeni w Związku po-
stulują, aby przekazywanie dotacji dla niepublicznych 
szkół policealnych w całości było uzależnione od wyni-
ków egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Odbywa-
łoby się to więc podobnie, jak ma to miejsce w zakresie 
dofinansowania kształcenia młodocianych pracow-
ników. Skutki obecnych „dziurawych” przepisów ob-
ciążają w największym stopniu samorządy dotujące 
niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz 
szkoły policealne, na których działalność przeznaczają 
miesięcznie nawet kilka milionów złotych.
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Tuż za progiem…
Tuż za progiem… – rozmowa o wakacyjnej 

wycieczce do suszeckich zakątków.
Tak jak co roku, wkraczamy w jesienne miesiące 

– czas powrotów do rzeczywistości. Jak co roku mieni 
się on kolorowymi wspomnieniami z wypoczynku… 
aczkolwiek tym razem są one nieco bledsze. Pande-
mia skreśliła niejeden plan na pełne wrażeń i nowych 
doświadczeń wakacje z dala od domu. Na szczęście 
jednak nie dosięgnęła wszystkich – nie dała jej się cho-
ciażby Ola, żorzanka, której drogą do letnich atrakcji 
był… chodnik prowadzący do Suszca.

Olu, mieszkasz w Żorach odkąd tylko pamię-
tasz. Realia miejskiego życia nie są więc dla Cie-
bie niczym zaskakującym – ale czy kiedykolwiek 
wcześniej zetknęłaś się z zupełnie innymi warun-
kami, jakie panują w wiejskich miejscowościach, 
na przykład w naszym Suszcu?

Owszem, wiele razy miałam okazję przejeżdżać 
przez wsie – chociażby w drodze na wycieczkę albo 
na wakacje. Wśród nich mógł znaleźć się również Su-
szec, Rudziczka albo Kobielice – nie jestem pewna, 
ponieważ miało to miejsce wtedy, gdy byłam jeszcze 
za mała, żeby cokolwiek dobrze zapamiętać. Poza 
tym mało kiedy zwracam uwagę na nazwy mijanych 
miejscowości [śmiech]. Nigdy jednak nie zawitałam 
tutaj na dłużej niż parę minut – żaden ze znajdują-
cych się w tych okolicach obiektów nie wydawał mi 
się znajomy.

 A zatem nasza gmina znana była Ci tylko 
z jakichś pojedynczych przesłanek. Jak to się więc 
stało, że postanowiłaś ją odwiedzić – i zwiedzić?

To, że znalazłam się w tych rejonach na nie-
malże cały dzień, jest zasługą moich bliskich kole-
żanek z technikum i liceum. Trzy z nich pochodzą 
z gminy Suszec. One nieraz przebywały w moim 
mieście, dlatego stwierdziłam, że ja również powin-
nam odwiedzić je w rodzinnych miejscowościach. 
Mniej więcej w połowie lipca umówiłam się z przy-
jaciółkami na wycieczkę rowerową – i razem z nimi 

zawitałam do Rudziczki, Suszca oraz Kryr.
Jak się domyślam, plan wycieczki, poza wi-

zytami u koleżanek, zawierał też inne ciekawe 
punkty?

Oczywiście! Najważniejszymi z nich (to znaczy 
tymi, gdzie zatrzymałyśmy się na trochę) były kąpie-
lisko „Gwaruś”, kawiarnia „Kawa i Keks” oraz kryrska 
szkoła. Dziewczyny zabrały mnie też na Podlesie oraz 
na Stary Suszec. Tam moją uwagę przykuły usypane 
z odpadów górniczych hałdy. Muszę przyznać, że wy-
glądają one jak niewysokie pasmo górskie przecina-
jące wieś – zwłaszcza że niektóre z tych „hołd” są po-
rośnięte drzewami!

Pewnie to one wywarły na Tobie największe 
wrażenie?

Wbrew pozorom – nie. Mimo że zwróciłam na nie 
szczególną uwagę, to jednak miejscem, które wspomi-
nam najlepiej, jest Gwaruś. Ten zadbany ośrodek, po-
łożony w pobliżu lasu, z punktem gastronomicznym, 
atrakcjami dla dzieci, zagródką z uroczymi zwierzę-
tami, małą plażą, ścieżką spacerową, groblą dla węd-
karzy i pięknymi widokami przywodzącymi na myśl 
mazurskie jeziora, to świetne miejsce na spotkanie 
ze znajomymi albo popołudniowy relaks w weekend.

Po powrocie do domu musiałaś być bardzo 
zadowolona z tej wycieczki. Można powiedzieć, 
że w pewnym stopniu poznałaś, jak „od podszew-
ki” wygląda życie poza miastem. Czy powiedziała-
byś, że Suszec i jego okolice są takimi wsiami, jakie 
znamy ze stereotypów?

Uważam, że odwiedzone przeze mnie miejsca 
są idealnym dowodem na to, iż nigdy nie należy do 
końca wierzyć żadnym utrwalonym przeświadcze-
niom o jakichś osobach, miejscach czy zjawiskach. Ja 
w czasie swojej wycieczki nie tylko poznałam sympa-
tycznych ludzi, ale też zauważyłam, że pola pokryte 
zbożem i kukurydzą oraz widok wypasanych zwierząt 
mają swój urok. To fakt, że czasami nie pachniało zbyt 
przyjemnie – ale tak już bywa na wsi!

Miło mi słyszeć, że tutejsze krajobrazy 

przypadły Ci do gustu. Co byś natomiast po-
wiedziała o panującej w suszeckich rejonach 
atmosferze?

Atmosfera w Suszcu i Kryrach? Mogłabym okre-
ślić ją tylko jednym słowem: spokój. Chyba nie muszę 
dodawać, że to właśnie jego brakuje mi na co dzień 
w Żorach. Co prawda moje osiedle nie znajduje się 
blisko ruchliwej drogi, ale przejeżdżające przez nie 
samochody i inne dźwięki (na przykład remont u są-
siadów) bywają uciążliwe. Moje koleżanki naprawdę 
mają szczęście, że mieszkają w takim miejscu!

A czy będą miały jeszcze to szczęście, że kiedyś 
znowu pojawisz się w suszeckich stronach?

Myślę, że tak. Tutejsze atrakcje naprawdę przy-
padły mi do gustu. Z wielką chęcią odwiedziłabym 
znowu te okolice i, kto wie, może nawet zostałabym 
na dłużej. Jeszcze nie zobaczyłam wszystkich zaka-
marków! [śmiech].

Zakątki w naszych swojskich miejscowościach 
na pewno są interesujące, ale czy uznałabyś, że ich 
zwiedzanie jest lepszym pomysłem na wakacje niż 
wyjazd nad morze, w góry lub za granicę?

Tych dwóch opcji raczej nie da się porównać. 
Każda z nich pozwala zdobywać nowe doświadcze-
nia. My, Ślązacy, nie mamy na co dzień dostępu do 
szumu fal czy widoku skalistych szczytów. Zazwyczaj 
nie mamy też okazji ku temu, żeby porozumiewać 
się w obcym języku albo kosztować egzotycznych 
potraw. Jednocześnie zdarza się, że nie mamy poję-
cia o tym, jak ciekawe miejsca znajdują się – jak to 
mówią – rzut beretem od naszych domów. Dlatego 
uważam, że każdy z tych wakacyjnych pomysłów jest 
dobry – no, może z tą małą różnicą, że drugi nie wiąże 
się z drogimi podróżami.

Z pewnością jednak dowodzi on temu, że war-
to odwiedzać miejsca, które leżą tuż za naszym 
progiem. Wystarczy tylko znaleźć trochę czasu 
i chęci, żeby go przekroczyć! Olu, bardzo dziękuję 
Ci za rozmowę. 

Rozmawiała Oliwia Skaźnik
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Okazja nie do przegapienia

Wejście do autobusu tylko przednimi drzwiami

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu posiada 
spory księgozbiór, ale ponadto oferuje mieszkańcom 
Gminy Suszec szkolenia. Jakie?

Kursy j. angielskiego FunJunior i FunEnglish – 
dla dzieci szkolnych (co nie znaczy, że nie może z nich 
skorzystać osoba dorosła) i poziom zaawansowany 
Język angielski dla dorosłych oraz Język angiel-
ski – biznesowy! To nie wszystko. W ofercie także 
język niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Nauka 
i przednia zabawa, bo znajdziesz tu filmy, fotolekcje, 
kącik gramatyczny i dialogi, dyktanda i listę słówek. 

Sytuacja epidemiologiczna od miesięcy 
nie ulega znaczącej poprawie. Dlatego MZK, 
we współpracy z firmami przewozowymi, robi 
wszystko, aby podróż autobusem była bezpiecz-
na. Kluczowa jest ciągle dezynfekcja pojazdów 
(prowadzona już od marca), ograniczenie licz-
by pasażerów, a także zasłanianie ust i nosa 
– najlepiej maseczką higieniczną. Warto przy-
pomnieć o dystansie społecznym w miejscach 
publicznych, m.in. na przystankach. Minimalna 
odległość wynosi 1,5 metra.

Aby przemieszczanie się autobusami było bez-
pieczne dla każdego pasażera, MZK podejmuje 
kolejne kroki. Od 1 sierpnia br. wejście do autobusu 
jest możliwe tylko przednimi drzwiami, tak aby 
kierowca mógł skontrolować, czy pasażer stosuje 
się do nakazów sanitarnych. Zasada „pierwszych 

Słuchasz, mówisz, czytasz, co sprawia, że uczysz się 
szybciej i trwale! Za mało?

Dodatkowo kursy specjalistyczne. Pisz123 – 
pomaga w nauce bezwzrokowego pisania na kla-
wiaturze, Czytaj123 – pomaga w nauce szybkiego 
czytania oraz Pamiętaj123 – wprowadza w tajniki 
zapamiętywania (bardzo pomocne uczniom i stu-
dentom), Fotografia123 i Photoshop123 – dla za-
interesowanych obróbką zdjęć, a dodatkowo modny 
ostatnio – Masaż123.

Tylko jeden kod (aktywny przez cały rok), a tyle 

drzwi” nie obowiązuje osób niepełnosprawnych, 
starszych mających problemy z poruszaniem się 
oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Nowe regu-
lacje mogą być także sposobem na gapowiczów. 
Ich identyfikacja będzie łatwiejsza. 

Decyzja o zmianach zapadła najpierw na po-
siedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Ko-
munikacyjnego, a następnie na Zgromadzeniu 
Związku (organ skupia delegatów wszystkich 
dziesięciu gmin tworzących MZK). Zmieniono 
Regulamin przewozu osób i bagażu w komuni-
kacji miejskiej wprowadzając do niego stosowne 
zapisy. Decyzja zapadła bez sprzeciwu. Wszystkie 
samorządy ją zaakceptowały.

Regulamin, o którym mowa jest stosunkowo 
mało znany pasażerom, choć znajduje się w każ-
dym autobusie. Przypomnijmy więc, że zgodnie 
z jego zapisami (obowiązującymi już wcześniej) 

kursów. Bezpłatnie (oszczędzasz!), w domu, uczysz 
się w dogodnym czasie, kontrolujesz swoje postępy. 

Ale jak otrzymać dostęp do kursów?
Należy zgłosić się do biblioteki, ale najwygodniej 

przesłać zapytanie e-mailowo (gbp@suszec.pl) lub 
skontaktować się telefonicznie (32/4488692), po czym 
udostępnimy kod aktywujący kursy. Świetna okazja. Żal 
nie skorzystać. Przyjemnej nauki i zabawy. Zdobywajmy 
wiedzę, uczymy się. Nigdy nie jest za późno. Chcesz 
wiedzieć więcej? Odwiedź stronę www.erni.us.

G.Folek

kierowca, kontroler MZK lub ostatecznie policjant 
może wyprosić z autobusu osoby zagrażające bez-
pieczeństwu lub porządkowi, mimo posiadania 
przez nie ważnego biletu. Chodzi m.in. o pasaże-
rów nietrzeźwych, jadących bez maseczki, a także 
o osoby zachowujące się głośno lub wulgarnie. 
Mowa jest także o pasażerach nieprzestrzegają-
cych drastycznie higieny osobistej, co bywa bardzo 
uciążliwe dla pozostałych uczestników podróży.

W trudnych przypadkach kierowca może zmie-
nić trasę i podjechać autobusem pod komisariat 
policji. Wówczas za „podróż” zapłaci uciążliwy pa-
sażer. 

Regulamin przewozu osób i bagażu, obowią-
zujący od 1 sierpnia, dostępny jest także na stronie 
internetowej MZK w zakładce „taryfa, regulaminy”: 
www.mzkjastrzebie.com/taryfa-regulaminy

MZK
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Zanurzmy się w lekturze
Tegoroczne lato to czas męczących nas obo-

strzeń związanych z pandemią, ale także czas za-
służonego odpoczynku i relaksu. Wielu z naszych 
czytelników na czas urlopowego wyjazdu zabiera ze 
sobą książkę z biblioteki, inni zaopatrują się w księ-
garniach kurortów. 

A co u nas?
Ponownie wzięliśmy udział w akcji „Biblioteka 

na to czeka”. Pod takim tytułem wrócił projekt Insty-
tutu Pamięci Narodowej, dzięki czemu Biblioteka 
w Suszcu pozyskała nieodpłatnie wiele nowych war-
tościowych tytułów. Popularnonaukowe publikacje, 
m.in. dokumentujące nazistowskie i komunistyczne 
zbrodnie, włączono do zasobu bibliotecznego i już 
są dostępne. Natomiast zainteresowanych wydawa-
nymi publikacjami, rozpowszechniającymi wiedzę 
z zakresu najnowszej historii Polski – zapraszamy do 
odwiedzenia strony IPN www.ipn.gov.pl. 

Przybyło także sporo darów czytelniczych, za co 
serdecznie naszym ofiarodawcom dziękujemy. Prze-
czytana książka nie zalega już na domowych półkach, 

a dzięki przekazaniu jej bibliotece, po raz kolejny jest 
odkrywana przez naszych czytelników. Zapewniamy, 
że chętnych do sięgnięcia po nowe tytuły nie brakuje.

Dzieci i młodzież wraca do szkół i dlatego już 
w sierpniu zaopatrzyliśmy nasze biblioteki w braku-
jące lektury (ponad 300 egzemplarzy). Kolejne zakupy 
we wrześniu, ale tym razem zrealizowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Za sumę 
7 tys. zł zakupimy kolejne tomy cykli i serii wydawni-
czych oraz bestsellery obecnie bardzo popularnych 
polskich autorek. Przypominamy również, że w każdej 
placówce bibliotecznej można zgłosić życzenie zakupu 
konkretnego tytułu, który w miarę możliwości (przy 
okazji kolejnych zakupów) będzie zrealizowany. 

Niestety, okres wiosenny spowodował zmniejsze-
nie liczby odwiedzin i wypożyczeń, ale mamy nadzieję, 
że stan czytelnictwa nie ulegnie drastycznym zmia-
nom. Pociesza nas fakt, że (wg analizy Biblioteki Na-
rodowej, na podstawie zebranych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego dot. funkcjonowania polskich 

bibliotek publicznych w 2019 r.), czytelnictwo w Polsce 
ma się lepiej. Nastąpił wzrost liczby czytelników (pra-
wie 6 mln), z których najaktywniejsi to osoby w wieku 
25-44 lat (z reguły aktywne zawodowo). Dane te po-
twierdzają się w GBP, gdzie bardzo aktywni są dorośli 
w średnim wieku, ale nadal dominują wypożyczający 
w grupie wiekowej 6-12 lat. Wzrosła też liczba wypo-
życzeń (prawie 103 mln woluminów). Te informacje 
dotyczą wypożyczeń w bibliotekach publicznych, ale 
obroty księgarń też są niezłe za sprawą podsycania 
zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale 
TV czy gry komputerowe. Wiemy też, że w Polsce coraz 
więcej wydawanych jest książek (w 2019 ponad 36 
tys. tytułów), a dane te są wiarygodne, ponieważ do 
Biblioteki Narodowej przesyłane są tzw. egzemplarze 
obowiązkowe. Dobrze, że zainteresowanie książką, 
nie maleje. Za nami Światowy Dzień Miłośników 
Książek (świętowany 9 sierpnia). Jednak celebrujmy 
spotkanie z książką każdego dnia roku. Biblioteka 
na Ciebie czeka.

G.Folek

Potrzebne zmiany w karcie nauczycieli
Śląski Związek Gmin i Powiatów w swoim sta-

nowisku proponuje wprowadzenie zmian w Karcie 
nauczyciela, które polegają na usunięciu przepisów 
dotyczących średnich wynagrodzeń (tj. art. 30 ust. 3, 
art. 30a i art. 30b). – Odejście od średnich płac było już 
wcześniej dyskutowane. Aktualnie, ze względu na epi-
demię, jest to konieczne – mówił prezydent Będzina.

Rzeczywiście w samorządowych głosach i w świe-
tle nieuchronnej zapaści finansów gmin i powiatów, 
pojawia coraz większy niepokój związany z tym, gdzie 
znaleźć za kilka miesięcy środki finansowe na zwięk-
szone wydatki z tytułu jednorazowego dodatku uzu-
pełniającego.

Samorządowcy przypominają, że mechanizm 
średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zasada 
wyrównywania ich jednorazowym dodatkiem uzu-
pełniającym budziły duże wątpliwości od samego 

początku ich wprowadzenia. Ten sprzeciw płynął też 
ze środowiska nauczycielskiego, gdyż rozwiązanie to 
jest sprzeczne z motywacyjnym systemem wynagra-
dzania za pracę.

Dobra edukacja to wspólny cel
System oświaty to wiele złożonych elementów. 

Z jednej strony odpowiednia infrastruktura edukacyj-
na, której ograniczenia odczuwamy w czasie epidemii 
oraz podstawy programowe. Z drugiej strony skła-
da się na niego określona kilkuszczeblowa struktura 
kształcenia, która w 2017 r. została zmodyfikowana, 
co niekorzystnie odbiło się na dostępności i jakości 
edukacji w Polsce. Jednocześnie system ten nie bę-
dzie działał sprawnie bez wykwalifikowanej kadry 
nauczycieli.

- Samorządy chcą tworzyć system edukacji, który 
daje nauczycielom satysfakcję zawodową i oczywiście 

finansową, bo od niej nie uciekniemy. Jednak zwracamy 
uwagę, że to powinien być cel, który stawia sobie pań-
stwo i rzeczywiście go realizuje. Dziś mamy wrażenie, 
że funkcjonuje on w sferze deklaracji, a ciężar finansowy 
przerzucany jest na samorządy – podsumował Piotr 
Kuczera, przewodniczący Związku.

W trakcie zdalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Związku przyjęto także stanowiska w innych ważnych 
sprawach dla samorządu lokalnego:

- w sprawie sytuacji finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego,

- w sprawie konieczności wsparcia sektora kultury, 
ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia finanso-
wego dla organizacji pozarządowych oraz samorzą-
dowych instytucji kultury,

- apel w sprawie ograniczenia zjawiska suszy 
i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

Źródło: Powiat, Śląski Związek Gmin i Powiatów
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naszych bliskich dopada poważna choroba, umie-
ra ktoś drogi naszemu sercu, nie spełnia się żadne 
z naszych marzeń, nie możemy liczyć na niczyją 
pomoc i mamy wrażenie, że nikt nas nie rozumie 
i nie akceptuje? To oczywiście jeden z bardzo czar-
nych scenariuszy. Jednak, mając na uwadze prawo 
Murphy'ego, może się okazać realnym. Co wtedy? 
Czy optymista i lekkoduch takim właśnie pozostanie 
w podbramkowej sytuacji, wydawać by się mogło, 
bez wyjścia? Wielu z nas ogrom cierpienia w chwi-
lach próby przygniata niewyobrażalnym ciężarem, 
który odbiera oddech i ostrość widzenia. Trudno się 
dziwić, że ludzie w kryzysie tracą nadzieję, bo jest 
ona jak płomień świecy – łatwo ją zdmuchnąć. 

Chcąc być niezależnym i samowystarczalnym, 
trzeba liczyć się z tym, że zarówno zasoby finan-
sowe, jak i siły witalne, są skończone i ograniczo-
ne. W przypadku urzeczywistnienia się wcześniej 
wspomnianego czarnego scenariusza, wyczerpują 
się z reguły bardzo szybko. Takie krótkowzroczne 
podejście, jest jak „budowanie domu na piasku”. 
Kto zna to określenie w odpowiednim kontekście, 
wie, jaki jest najbardziej prawdopodobny los ta-
kiego domu. Jednak nawet bez znajomości źródła, 
wniosek nasuwa się sam. Co więc zrobić, żeby nasz 
fundament był solidny, nawet w dramatycznych 
okolicznościach? Co zrobić, żeby płomień nadziei 
nie zgasł? Co więcej, jak sprawić, żeby w obliczu 
tragedii nie tyle nie stracić poczucia sensu, ale go 
w niej odnaleźć?

Odpowiedź na te pytania jest bardzo prosta. 
Uwierzyć, że wszystko, co nam się przydarza, do-
brego czy złego, wszyscy ludzie, których spotykamy, 
wszystkie zdarzenia, relacje i rozmowy, są częścią 
Wielkiego Planu i jest w nich sens i cel. Brzmi jak sza-
leństwo? Świat jest jednak tak złożony i nieprzewi-
dywalny, a my tacy w nim mali i bezbronni, choć cza-
sem niepokornie twierdzimy inaczej, że warto mieć 
się komu powierzyć w opiekę. Jest taki Ktoś. Wielu 
w Niego nie wierzy, mimo, że zawiłości wszystkich 
procesów zachodzących w skali mikro i makro nie 

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 Czytelnikami 
„Nowin Suszeckiej Gminy”.

Dlaczego nasze pragnienia nas unieszczęśli-
wiają? Co zrobić, żeby płomień nadziei nigdy nie 
zgasł w naszym sercu? 

Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Płomień na wietrze”

Tym, co nas często unieszczęśliwia, są nasze 
pragnienia i oczekiwania. Brzmi to pewnie nieco 
buddystycznie, jednak tylko z pozoru, co wyjaśnię 
nieco później.

Zakładamy, że nasz dzień, nasza zawodowa ka-
riera czy relacje z innymi ludźmi, potoczą się w jakiś 
określony sposób, który, w naszym mniemaniu, jest 
najbardziej korzystny. Spodziewamy się podwyżki, 
słonecznej pogody, pochwał, życzliwych kierowców 
na drodze, docenienia, wyrozumiałości czy zrozu-
mienia. Często zdarza się, że otrzymujemy od życia 
coś wręcz odwrotnego. Rzeczywistość nie zawsze 
jest kolorowa i wtedy właśnie nasze wyobrażenia 
boleśnie się z nią zderzają. Powiadają, że trzeba 
brać życie takim, jakim jest. To proste zdanie, ale 
w praktyce niezwykle trudne. Jeśli jednak już przyj-
mie się taką filozofię, dużo łatwiej jest cieszyć się 
każdą chwilą – nawet tą daleką od ideału, który 
podpowiada nam nasza fantazja.

To jednak dopiero początek i jednocześnie 
„kropka nad i” procesu przyjęcia tego właśnie sposo-
bu patrzenia na rzeczywistość. Łatwo powiedzieć... 
Co jednak zrobić, żeby to spojrzenie nie stało się 
jednym z wielu tanich frazesów, pojawiających się 
w różnych przestrzeniach? Żeby tak nie było, należy 
znaleźć fundament tej pozornie prostej ideologii. 

Z łatwością możemy akceptować nasz los, póki 
wszystko się układa. Co jednak, jeśli tracimy pracę 
i przyjaciół, nasze małżeństwo się rozpada, nas lub 

sposób ogarnąć rozumem. Nie sposób też pojąć, 
że tak złożony organizm jak świat czy wszechświat 
mógłby funkcjonować bez nadzoru Istoty, której 
natura i możliwości daleko wykraczają poza nasze 
możliwości poznawcze. Bóg to więcej niż „eksklu-
zywny towar dla wierzących”. To logiczne wytłuma-
czenie wszystkiego. Jednak mimo to, trzeba naszej 
wiary, żeby ten fakt przyjąć. Jeśli, poza wszechmocą, 
wszechpotęgą i wszechmądrością, stwierdzimy bez 
wątpienia, że jest Miłością w czystej postaci, która 
nie ustaje i daje Nadzieję; to nawet w obecnej, trud-
nej ogólnoświatowej sytuacji, nasz płomień będzie 
jasno świecił i na dodatek oświecał innych.

Dlaczego nasze pragnienia nas unieszczęśli-
wiają? Ponieważ nie są nasze. To pragnienia świata, 
który rządzi się prawami rynku, kieruje się słupka-
mi oglądalności oraz wynikami sprzedaży, a sama 
definicja szczęścia również została w tym świecie 
wypaczona. Nie ma w nim na ogół miejsca dla Boga 
albo spychany jest On na margines. Wtedy jedyny 
słuszny porządek rozpada się jak domek z kart. 

Jeśli skorzystamy z zaproszenia do doświad-
czenia Bożej Miłości, Wiara i Nadzieja pojawią się 
samoistnie. Łatwiej będzie wtedy przyjąć wszystkie 
wydarzenia jako służące czemuś dobremu, nawet 
jeśli w danej chwili wydawać się mogą trudne i bo-
lesne. Mając za fundament samego Boga i oddając 
mu życiowy bagaż, który każdy z nas nosi, łatwiej 
jest wziąć spokojny, głęboki oddech zawierzenia, 
nawet wtedy, kiedy ludziom wokół brakuje tchu.

„Pełną piersią”

W morzu pragnień i oceanie pokus
pływasz, spalając się żywcem
Potrzeb ogromu zaspokoić nie sposób
nawet, gdy poświęcisz siły wszystkie

Sam napędzasz spiralę bez granic,
co sprawia, że chcesz bardziej i mocniej
Wir ten uczucia twe ma za nic
Póki nie zniszczy Cię – nie spocznie

To czego chcesz, nie jest tym samym
czego twej duszy potrzeba
W codzienności smakujesz piekła,
a ukoi Cię spokój nieba

Szukasz podniet i wiatru powiewu,
co mocno pchnie Cię ku szczęściu,
a wystarczy bez frustracji i gniewu,
każdy dzień wdychać pełną piersią

Po prostu żyj i nie oczekuj wiele,
a na pewno się nie zawiedziesz
i każda chwila dobra czy zła,
stanie się twym przyjacielem

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Urzędy skarbowe będą otwarte 2 dni w tygodniu
Od środy 22 lipca jest możliwy dostęp do 

urzędów skarbowych śląskiej Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.

Obsługa klientów będzie prowadzona przez 
2 dni w tygodniu:

- Środa od 9:00 do 13:00
- Piątek od 9:00 do 13:00

W pozostałe dni kontakt z urzędami skar-
bowymi na terenie woj. śląskiego odbywa się 
poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie. Obsłu-
ga telefoniczna w urzędach realizowana jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
14:30. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych 
form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS.

Odwiedzając urząd, czyli o czym należy 
pamiętać

Dla ograniczenia ryzyka zarażeń obsługa klien-
tów będzie odbywać z zachowaniem wszelkich za-
sad bezpieczeństwa. W urzędzie może przebywać 
jednocześnie 2 interesantów.

Podatnicy mogą przebywać wyłącznie w miej-
scach obsługi klienta. Nie należy poruszać się do-
wolnie po urzędzie, nie wolno przekraczać miejsc 

wyznaczonych, należy stosować się do poleceń 
pracowników Urzędu. Koniecznym staje się za-
chowanie dystansu 1,5 m. Przy wejściu do urzędu 
należy zdezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 
jednorazowych.

Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust 
i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką...)

Jeśli sprawa na to pozwala, należy załatwić ją 
drogą elektroniczną lub pozostawić pismo w przy-
gotowanej skrzynce podawczej. Na piśmie należy 
wskazać nr telefonu lub adres e-mail, które pozwo-
lą na skontaktowanie się z podatnikiem. 

Izba Skarbowa w Katowicach
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Route 66 była ulubionym szlakiem przemytniczym 
chicagowskiej mafii, której od połowy lat 20. szefo-
wał Al Capone. Z historią Route 66 związanych jest 
również wiele opowieści o innych amerykańskich 
gangsterach. W kwietniu 1933 r. na tej trasie miał 
miejsce pościg i strzelanina między policją a gangiem 
Barrow, z Bonnie i Clydem na czele. W grotach Mera-
mec w Missouri podczas wojny secesyjnej ukrywał 
się Jessie James, znany z napadów na banki i pociągi, 
przy późniejszej Route 66 w Fort Sumner w Nowym 
Meksyku zginął w lipcu 1881 r. znany przestępca Billy 
the Kid, a pod koniec lat 30. wzdłuż drogi 66 jeździły 
patrole policji stanowych w celu ostatecznego wy-
tępienia gangsterów w Ameryce.

Po kilku latach od otwarcia Route 66 na jej tra-
sie pojawiły się liczne sklepiki, restauracje, stacje 
benzynowe i hotele. Znajdujące się przy niej małe 
miasteczka rozkwitały, a każdy interes szedł dobrze. 
Nawet w czasach Wielkiego Kryzysu rodzinne firmy 
nie upadały, bo podróżujących było coraz więcej. Z tą 
różnicą, że zamiast turystów pojawili się mieszkań-
cy Oklahomy i Arkansas, którzy wędrowali za pracą 
na zachód do Kalifornii. W ramach polityki Nowego 
Ładu wprowadzonej przez władze USA zaczęto or-
ganizować roboty drogowe, dzięki którym Route 66 
pod koniec 1938 r. została w całości wybetonowana. 
W 1942 r. na pustynie Mojave tą trasą przyjechały od-
działy generała Pattona, które przygotowywały się do 
walk w Afryce Północnej. W czasie II wojny światowej 

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 aktual-
ności ze świata historii i archeologii. Swoją wiedzą 
i pasją dzieli się również z Czytelnikami „Nowin 
Suszeckiej Gminy”. Zapraszamy do lektury! 

Najbardziej kultowa droga 
na świecie

 
Uwielbiali ją szmuglujący alkohol przestępcy, 

ubodzy farmerzy czy artyści. Mimo że Route 66 
zniknęła z map USA ponad 30 lat temu, to wciąż 
jest legendarną trasą rozpoznawalną na całym 
świecie.

Zaledwie kilka lat wcześniej zakończyła się I woj-
na światowa. Ameryka wkraczała w trzecią dekadę 
XX w., w czas gospodarczej prosperity i rozwoju kultu-
ry. Dobrobyt wśród mieszkańców sprzyjał podróżom. 
Możliwości kolei były spore, lecz samochód mógł 
dojechać prawie wszędzie. Pierwszą dużą transzę 
pieniędzy na budowę nowych dróg Kongres uchwalił 
w 1921 r. Inżynierowie mieli za zadanie wytypować 
najlepsze drogi i nadać im numerację. 30 kwietnia 
1926 r. numer 66 przydzielono drodze, która zaczy-
nała się w wietrznym Chicago, ciągnęła się poprzez 
południowo-zachodnią pustynię i kończyła się na zło-
tych piaskach plaży Santa Monica na granicy z Los 
Angeles. Route 66, trasa o długości 3 939 kilome-
trów zwana Matką Dróg, została otwarta 11 listopada 
1926 r. i biegła przez osiem stanów (Illinois, Missouri, 
Kansas, Oklahomę, Teksas, Nowy Meksyk, Arizonę 
i Kalifornię). Żeby ją zareklamować, zorganizowano 
w 1928 r. pieszy wyścig z Kalifornii do Nowego Jorku, 
który w większości prowadził przez trasę 66. Pomysł 
ten okazał się strzałem w dziesiątkę – Route 66 była 
na ustach wszystkich i wkrótce zaczęto nazywać ją 
„główną ulicą Ameryki”. W 1927 r. po drogach USA 
jeździły już miliony aut. Dzięki Route 66 Amerykanie 
ruszyli z miejsca i mieli gdzie jeździć. Nowa droga sta-
ła się symbolem wolności, a samochód jej maskotką.

Oprócz swojej pozytywnej strony, Route 66 po-
siada również niechlubny rozdział w swojej historii. 
W styczniu 1920 r. na terenie USA wprowadzono 
zakaz wytwarzania, sprzedaży i przewozu napojów 
alkoholowych i momentalnie pracę straciło tysiące 
ludzi. By wyżywić swoje rodziny, niektórzy z nich 
wniknęli do przestępczego świata. Zapotrzebowanie 
na rozrywkę po wojnie wciąż rosło. Dlatego biznes al-
koholowy zszedł do podziemia, a salony zostały prze-
niesione do piwnic. Ze wschodu na zachód pędziły 
konwoje ciężarówek zapełnione pustymi orzechami 
kokosowymi, które wypełniano alkoholem. Towar 
przypływał z Europy lub Kanady i przez port w Chi-
cago trafiał w głąb kraju. Dlatego też międzystanowa 

Route 66 była nieoceniona jako droga tranzytowa 
dla transportów wojskowych. Kiedy wojna dobie-
gła końca, wielu spośród powracających z Europy 
żołnierzy tą samą drogą wracała do domu. W ten 
sposób Route 66 na swój sposób stała się bohaterką 
wojennych opowieści.

W 1946 r. popularny aktor i kompozytor Bob-
by Troup stworzył piosenkę, które unieśmiertelniła 
najsłynniejszą amerykańską trasę. Utwór nosił tytuł 
„Get Your Kicks On Route 66”, a jego tekst zachęcał 
do podróży najlepszą z dróg. Jeszcze w tym samym 
roku nagrał ją Nat King Cole, a po nim wielu innych 
artystów, z Rolling Stonesami na czele. W latach 
50. na Route 66 było już bardzo tłoczno, a turyści 
w zdecydowanej większości zmierzali w stronę ciepłej 
Kalifornii. Przeciętnemu obywatelowi USA droga 66 
oferowała wyjątkowe wakacje, a tym, którzy marzyli 
o lepszym życiu, służyła jako droga do celu – na jej 
końcu znajdowało się przecież Hollywood!!!

Wojna, która dla Route 66 była bardzo łaskawa, 
stała się początkiem jej upadku. W 1956 r. prezydent 
Eisenhower zainicjował modernizację i rozbudowę 
dróg w Ameryce. W latach 80. równolegle do niej zbu-
dowano autostradę I-40. Miasteczka, które zbudowa-
no przy kultowej drodze, zaczęły powoli zamierać. 
Ostatecznie pełna atrakcji Route 66 została skreślona 
z mapy w 1985 r. Jednak sentymentalni Amerykanie 
wywalczyli dla niej status drogi historycznej, a nie-
którzy turyści, zamiast jechać wygodną autostradą, 
tłuką się po popękanym betonie, który zarasta trawą, 
szukając dawnego klimatu kultowej trasy.

Jakub Raczkiewicz 
właściciel portalu historycznego 

„Śladami historii” 

Źródła:
M. Grzywacz, Najsławniejsza szosa świata, Ale Historia 
z 5 kwietnia 2013 r.
M. Wałkuski, Ameryka po kawałku, Kraków 2014.
K. Lewandowski, Busem przez świat. Ameryka za 8 do-
larów, Kraków 2014.
USA. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2014.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Route 66 niedaleko Amboy (Kalifornia)
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Aktualne oznakowanie historycznych odcinków Route 66
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Odcinek Route 66 w Arizonie

Reklamuj się w „Nowinach 
Suszeckiej Gminy”

Zapraszamy do umieszczania reklam na łamach 
naszego dwumiesięcznika. Zapraszamy do współpra-
cy lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy chcieliby 
dotrzeć do mieszkańców całej gminy. 

Aktualny cennik reklam można znaleźć na stronie 
Gminnego Ośrodka Kultury: www.kulturasuszec.pl 
w zakładce Działania/Nowiny Suszeckiej Gminy. 

Szczegółowych informacji udziela także 
Agnieszka Zielonka-Mitura: aga@kulturasuszec.pl 
lub tel. 32 212 44 91

GOK Suszec

Zebrania wiejskie
Zapraszamy mieszkańców na zebrania wiejskie. 

Szczegółowe godziny zostaną podane na plakatach 
informacyjnych.

Suszec – 02.09.2020 godz. 18:00 sala GOK-u,
Rudziczka – 25.09.2020 remizo-świetlica,
Radostowice – 15.09.2020 SP Radostowice,
Kryry – nie podano dokładnego terminu, druga 

połowa września,
Mizerów – nie podano dokładnego terminu, 

pierwsza połowa września,
Kobielice –  pierwsza połowa września. 

UG Suszec
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Jubileusze zespołów
Lata mijają, a nasze zespoły śpiewacze wciąż 

działają i odnoszą kolejne sukcesy! W tym roku trzy 
z nich świętują swoje jubileusze. Chór „Pogodna Jesień” 
obchodzi 25-lecie, Zespół Śpiewaczy „Mizerwianki” 
– 30-lecie, a Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” już 
40-lecie swojej działalności. Przez ten czas zespoły 
zasilali nowy członkowie, wielu też odeszło. Nasi lo-
kalni artyści uczestniczyli w rozmaitych przedsięwzię-
ciach, uświetniali swoimi wstępami ważne wydarzenia 
w gminie, otrzymali także wiele nagród w uznaniu 
za swoje zasługi.

Chór „Pogodna Jesień”
Członkowie „Pogodnej Jesieni” pierwszy raz spo-

tkali się 27 września, a pierwszą próbę odbyli tydzień 
później – 3 października 1995 r. Chór powstał z ini-
cjatywy Alfreda Kotasa. Od 1995 roku chór działa 
nieprzerwanie, uświetniając swoją obecnością imprezy 
gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie. Pogodna 
Jesień jest laureatem wielu konkursów i przeglądów, 
została także uhonorowana Złotymi Odznakami – jed-
ną nadaną przez PZERiI oraz drugą, przyznaną przez 
Kapitułę Odznaki Honorowej „Za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego”. 

Pierwszym kierownikiem zespołu był Marian 
Cieśla – nauczyciel muzyki, folklorysta i zbieracz pie-
śni ludowych śpiewanych na terenie naszej gminy 
i powiatu. „Pogodna Jesień” śpiewała pod jego kie-
rownictwem do 2002 roku. Kolejnymi dyrygentkami 
były: Aniela Kudrzik i Barbara Garus. Obecnie zespół 
prowadzi Halina Gryszko. Działalność zespołu od 
początku wspierali wójt gminy, Związek Emerytów 
i Rencistów koło Suszec oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu. Od 2008 roku zespół działa w strukturach 
GOK.

Przez lata swojej działalności, chór „Pogoda Je-
sień” zapisał się jako jedna z najlepiej zorganizowa-
nych, konsekwentnych i bardzo zdolnych grup w okoli-
cy. Uświetniał on swoimi występami imprezy o zasięgu 
lokalnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim. Chór 
„Pogodna Jesień” nieraz pojawiał się na uroczysto-
ściach kościelnych, dożynkach, a nawet prywatnych 
jubileuszach. Odwiedzał także słowackie miasto Novot. 
„Pogodna Jesień” regularnie występuje też w Ogro-
dzieńcu, a z pochodzącym stamtąd chórem „Echo” 
pozostaje w stałym kontakcie. Chórzyści niemal od 
początku swojej działalności brali też udział w różnego 
rodzaju konkursach, turniejach i przeglądach. Wśród 
najważniejszych należy wymienić: Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Ze-
brzydowicach, Wojewódzki Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych WICI, Przegląd Zespołów Artystycznych 
przy PZERiI, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów 
Artystycznych w Brennej, Wojewódzki Przegląd Zespo-
łów Emeryckich w Dąbrowie Górniczej czy występy 
na Festiwalu Zespołów Artystycznych Seniorów Mię-
dzyzdrojskie Barwy Jesieni w Międzyzdrojach. Chór 
niejednokrotnie został też uhonorowany nagrodą 
Grand Prix podczas Turnieju Zespołów Ludowych im. 
M. Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”. W zeszłym roku wy-
walczył zaś II miejsce na IX Ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” w Pawłowicach.

Należy także wspomnieć, że za swoją wielolet-
nią działalność, liczne osiągnięcia oraz promowanie 
kultury, chór „Pogoda Jesień” otrzymał Złote Odzna-
ki Honorowe. Pierwszą z nich, w uznaniu wybitnych 
zasług dla Związku, nadał Zarząd Główny Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 2005 r. 
Uhonorowano tym samym 10 lat działalności chóru. 
Kolejną Złotą Odznakę za „Zasługi dla województwa 
śląskiego” nadał „Pogodnej Jesieni” Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego. Obie nagrody były wyrazem uznania 
za działania na rzecz kultury regionu.

Chór „Pogodna Jesień” ma na swoim koncie 
aż 3 płyty. Pierwszą nagrano w 2002 r. i zawierała ona 
27 piosenek ze zbioru Mariana Cieśli „Jak ze Suszca po-
wędruję”. Kolejną płytę wydano 2 lata później, w 2004 r. 
Znalazło się na niej 15 kolęd wykonywanych przez 

chór. W 2010 r., przy okazji obchodów 15-lecia istnienia 
„Pogodnej Jesieni”, wydano trzecią płytę CD zawiera-
jącą 23 pieśni ze zbioru Mariana Cieśli, zatytułowaną 
„Przoć i błoznować”.

Zespół śpiewaczy „Mizerowianki”
Zespół śpiewaczy „Mizerowianki” powstał 8 marca 

1990 r. W czasie obchodów Dnia Kobiet, zorganizo-
wanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, za-
prezentował się zespół folklorystyczny ze Studzionki. 
Ich występ tak bardzo przypadł do gustu członkiniom 
mizerowskiego KGW, a zwłaszcza Rozalii Kubiczek, 
że od razu postanowiły one założyć własny zespół. 
Bardzo szybko zebrała się grupa chętnych osób, któ-
re chciały wspólnie śpiewać i podtrzymywać śląskie 
tradycje. Pierwszy występ grupy miał miejsce podczas 
poświęcenia sztandaru strażackiego lokalnej Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Przez 25 lat zespół kilkukrotnie zmieniał kierow-
nictwo muzyczne. Początkowo „Mizerowianki” prowa-
dziła Rozalia Kubiczek, nauczycielka śpiewu. Po 8 la-
tach jej miejsce zajęła Maria Jarczyk, która przez 5 lat 
sprawowała funkcję kierowniczki. W 2003 r. przekazała 
ona zespół Markowi Kukli, który także od początku 
przygrywał śpiewającym na akordeonie. W 2007 r. 
na stanowisku kierownika zastąpiła go Barbara Garus, 
a od 2010 r. pieczę nad „Mizerowiankami” sprawuje 
Halina Gryszko. 

Zespół ma na swoim koncie ponad 200 pieśni 
ludowych, kościelnych i biesiadnych, a także skecze 
i monologi o charakterze ludowym. Ich repertuar opie-
ra się w głównej mierze na lokalnych, oryginalnych 
tekstach i melodiach. Korzystają również ze zbiorów 
pieśni M. Cieśli, A. Dygacza i J. Rogera. „Mizerowianki” 
prezentują swoje talenty podczas rozlicznych kon-
kursów i gościnnych występów. Zawsze spotykają 
się z ciepłym przyjęciem. Nieraz ich autentyzm oraz 
dbałość o język i kulturę śląską wzbudzają zachwyt, 
przynosząc im nagrody na konkursach i turniejach.

W ciągu minionych lat na koncie „Mizerowianek” 
pojawiło się wiele nagród i wyróżnień. Zespół chętnie 
bierze udział w różnych przeglądach, konkursach czy 
festiwalach. Nie sposób wymienić wszystkich zdoby-
tych wyróżnień. Wśród najważniejszych z pewnością 
należy wspomnieć: główną Nagrodę – Puchar Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego na XIII Regionalnym Przeglą-
dzie Zespołów Folklorystycznych w Bieruniu w 2008 r., 
II miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach w 2009 
r., I miejsce na XXX Wojewódzkim Przeglądzie Folklo-
rystycznym „Wici-2009” w Chorzowie oraz nominację 
jury do reprezentowania Śląska na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą w 2010 r., nagrodę GRAND PRIX podczas 
IX Turnieju Zespołów Ludowych im. M. Cieśli „Jak ze 
Suszca powędruję” w 2012 r., III miejsce na Między-
kulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie 
i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej w 2014 r., II miejsce 
na XXXIV Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem 
w Wodzisławiu Śląskim w 2014 r., II miejsce w 2014 r. 
i III miejsce w 2015 r. na Wojewódzkim Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, II miej-
sce podczas Folkloriady Jurajskiej w Poraju w 2014 r., 
I miejsce na XI Turnieju Zespołów Ludowych im. M. 
Cieśli „Jak ze Suszca powędruję” w 2014 r. W 2019 r. 
na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludo-
wych „Złoty Talizman” w Pawłowicach zespół otrzy-
mał wyróżnienie. Ciekawym wydarzeniem w historii 
zespołu było wzięcie udziału w nagraniu audycji Radia 
Katowice „Po naszymu czyli po śląsku” w 2000 roku, 
jak również zaprezentowanie się w programie „Babie 
lato” na antenie TVP Katowice.

Ogromnym wyróżnieniem dla zespołu jest rów-
nież odznaczenie go w 2008 r. Złotą Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Przy okazji obchodów 20-lecia swojego istnienia, 
w 2010 r., „Mizerowianki”, przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Suszcu, wydały płytę zatytułowaną 

„Tańce Śląskie”. Znajdują się na niej różnorodne tańce 
– od tych najbardziej popularnych, jak trojak, po mniej 
znane, np. druciorz, grozik, mietlorz, gołąbek, owcza-
rek, diobołek itp. W nagraniach zespołowi towarzy-
szyła kapela, złożona z następujących instrumentów: 
trąbka, klarnet, skrzypce, akordeon i kontrabas. War-
tością albumu jest jej dydaktyczny charakter. Może 
być on wykorzystywany w uczeniu młodzieży i dzieci 
tradycyjnych tańców z naszego regionu i w podtrzy-
mywaniu kultury i gwary śląskiej. Zespół sukcesywnie 
zbiera materiały i być może w przyszłości znów wyda 
płytę, prezentującą swój dorobek.

Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
Powstanie zespołu przypada na rok 1980 i jest 

związane z zawiązującymi się wówczas licznie Kołami 
Gospodyń Wiejskich. Założycielkami „Radostowianek” 
były Helena Stalmach i Anna Żelazo. Od początku 
instruktorem zespołu była zaś Jadwiga Masny. Panie, 
które zdecydowały się dołączyć do nowopowstałej 
grupy, poszukiwały rozrywki, sposobu na spędzanie 
czasu oraz realizowały potrzebę wspólnego śpiewu. 
Początkowo zespół występował przy okazji imprez 
okolicznościowych, organizowanych w Radostowi-
cach. Z czasem, ewoluując w stronę kultury wysokiej, 
„Radostowianki” pojawiały się na konkursach o zasięgu 
powiatowym czy wojewódzkim. Od początku zespół 
spotykał się także z przychylnością opiekunów – 
umożliwiających spotkania, próby czy zapewniających 
zaplecze, niezbędne przy wspólnej pracy. W pierw-
szym okresie kuratelę „Radostowiankom” zapewnił 
kierownik Szkoły Podstawowej w Radostowicach, póź-
niej wójt gminy Suszec, a następnie, trwającą do dziś, 
opiekę nad zespołem roztoczyła dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury. Obecnie zespół działa pod opieką 
Haliny Gryszko. 

„Radostowianki” przez lata dopracowywały swój 
repertuar. Od początku wykonywały stare, autentycz-
ne pieśni z rejonu ziemi pszczyńskiej oraz z rejonu 
Górnego Śląska. Panie z zespołu „Radostowianki” przez 
lata podkreślały swoje umiłowanie dla folkloru, doce-
niając jego prawdziwość w wyrażaniu uczuć. Pieśni, 
znajdujące się w repertuarze zespołu, opowiadają 
o różnych etapach życia kobiet: od chrztu po późną 
starość. Poza pieśniami, „Radostowianki” mają na swo-
im koncie wiele scenek rodzajowych, opowiadających 
o zwyczajach panujących na Śląsku, m.in.: oczepiny; 
uznowanie przed weselym; kucharki; na targu; gusła; 
przesądy; przestrogi związane ze stanem błogosła-
wionym czy życie na służbie. Autorką scenariuszy jest 
Jadwiga Hlubek, a przedstawienia cieszą się dużym 
zainteresowaniem i spotykają się z ciepłym przyjęciem 
publiczności.

Nie sposób wymienić wszystkich odznaczeń 
i wyróżnień, jakie zdobył Zespół Śpiewaczy „Rado-
stowianki”. Do istotniejszych należy zaliczyć: I miejsce 
na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regio-
nalnych „Złoty Kłos 2000” i „Złoty Kłos 2002”, I miejsce 
na przeglądzie „Wici 2002” w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie, Grand Prix na Prze-
glądzie Zespołów Ludowych w Suszcu im. Mariana 
Cieśli, Odznaczenie Odznaką Honorową Za Zasługi 
Dla Województwa Śląskiego w 2008 r., Grand Prix 
na XXI Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym „Jak 
Cie widzóm, tak Cie piszóm” w 2015 r. czy I miejsce 
na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych 
„Złoty Talizman” w Pawłowicach w zeszłym roku.

Poza tym zespół bierze udział w rozlicznych pro-
jektach. Fonogram zatytułowany „Jak jo byda syna 
miała” został wysłany na konkurs zatytułowany „Mu-
zyka nowa” , który co roku organizuje drugi program 
Polskiego Radia w Warszawie. Za płytę zespół otrzymał 
wyróżnienie. Na płycie znajdują się utwory na każdy 
czas życia: od narodzin aż do śmierci. Ten album wpadł 
w ręce Adama Olesia – pochodzącego z Żor muzyka, 
a pieśni w nim zawarte były inspiracją do wspólnego 
przedsięwzięcia. Wyrazem ogromnego zainteresowa-
nia folklorem oraz działalnością „Radostowianek” stało 
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Trasy kolejowe nie przez powiat
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego stoi na stanowi-

sku, że jedynym możliwym do przyjęcia wariantem 
tras kolejowych w ramach budowy Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego jest ten wzdłuż autostrady A1, 
który omija powiat pszczyński. 

W lipcu odbyły się konsultacje związane z wa-
riantowym przebiegiem tras kolejowych w ramach 
budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do te-
matu odniósł się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, który 
przeanalizował założone w „Strategicznym Studium 
Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego” warianty projektu nowej linii kolejowej nr 
170 Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów oraz Katowice/
Gliwice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa. Część za-
proponowanych wariantów tras biegnie przez powiat 
pszczyński, w tym gminę Kobiór, gminę Suszec oraz 
gminę Pszczyna.

To piąta realizowana bądź planowana ogromna 
inwestycja w obrębie historycznej Puszczy Pszczyńskiej. 
Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa drogi ekspre-
sowej S1 oraz jednego z gazociągów przesyłowych, 
a mówi się o budowie Kanału Śląskiego, łączącego Odrę 
z Wisłą oraz kopalni, gdzie eksploatacja węgla ma prze-
biegać pod terenem leśnym.

- Stoimy na stanowisku, że inwestycje powinny być 
realizowane w sposób jak najmniej ingerujący w środo-
wisko naturalne. Zwracamy się o projektowanie tras w jak 
największym stopniu po istniejącej sieci kolejowej. Wszyst-
kie zaproponowane warianty tras kolejowych stanowią 
kolejne, ogromne naruszenie zarówno terenów zalesionych 
jak i zabudowanych oraz zbiorników wodnych. Uważamy, 
że jedynym możliwym do przyjęcia wariantem trasy kolejo-
wej jest ten wzdłuż autostrady A1, który omija powiat psz-
czyński. Uwzględnia on potrzeby komunikacyjne regionu 
i w dużej mierze pozwala zachować tereny, które z wielu 
powodów są istotne dla mieszkańców – mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński.

Trasa kolejowa przebiegająca przez powiat psz-
czyński wiązałaby się z wycinką wielu hektarów lasów. 
- Te plany stoją w sprzeczności z założeniami Strategii Roz-
woju Województwa Śląskiego na najbliższe lata. Konsulto-
wany dokument z hasłem "Zielone Śląskie 2030" zakłada 
ochronę obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
oraz zrównoważoną politykę rozwoju, godzącą interesy 
ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym – podkreśla 
Barbara Bandoła.

Zadaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. 
z o.o. jest budowa międzynarodowego lotniska oraz wę-
zła komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, 
kolejowy i drogowy. Budowa węzła komunikacyjnego 
między Warszawą i Łodzią wraz z powiązanymi inwe-
stycjami kolejowymi ma doprowadzić do powstanie 
spójnego, krajowego, multimodalnego systemu trans-
portu pasażerskiego. Program kolejowy zakłada budowę 
łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać 
do końca 2034 r. 

W piątek 31 lipca, podczas spotkania włodarzy, 
udało się wypracować wspólne stanowisko w sprawie 
budowy tras kolejowych w powiecie. Sprzeciwiają się 
oni przebiegowi tras kolejowych dużych szybkości 
przez powiat pszczyński. Choć trasy biegną przez część 
naszych gmin, samorządowcy wspierają się i mówią 
jednym głosem.

- Perspektywa jeżeli chodzi o czas jest bardzo daleka, 
ale niezareagowanie w odpowiednim momencie było-
by wielkim niedopatrzeniem. Wszystkie proponowane 

warianty w znaczny sposób ingerują w środowisko. Choć 
trasy zostały poprowadzone nie przez wszystkie gminy 
powiatu pszczyńskiego, interes jest nasz wspólny, by za-
reagować, wesprzeć się, bo ich wpływ na tereny zurba-
nizowane oraz lasy pszczyńskie będzie wielki – mówiła 
Barbara Bandoła, starosta pszczyński. 

- Sprzeciwiamy się, bo taki przebieg tras spowoduje 
wycinkę wielu hektarów lasów wokół Kobióra, a to nasze 
dziedzictwo. Kobiór jest przecięty drogą krajową, drogą 
wojewódzką, linią kolejową, w niedługiej perspektywie 
budowany będzie gazociąg. To wszystko stwarza utrud-
nienia dla naszych mieszkańców – mówił wójt Kobióra, 
Eugeniusz Lubański. 

W przesłanym w piątek do Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego stanowisku Konwentu Starosty, Burmi-
strza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, włodarze 
z powiatu pszczyńskiego wyrazili jednoznaczny sprzeciw 
wobec wszystkich zaproponowanych wariantów tras 
kolejowych dużych szybkości przebiegających przez 
powiat pszczyński. „Stanowią one ogromne naruszenie 
terenów leśnych i zbiorników wodnych, a także bardzo 
mocno ingerują w tereny zabudowane, przecinając 
istniejące obszary zabudowy jednorodzinnej” – argu-
mentują starosta, burmistrz i wójtowie gmin powiatu 
we wspólnym stanowisku. Jednocześnie samorządowcy 
stwierdzili, że jedynym możliwym do zaakceptowania 
wariantem jest W54, biegnący wzdłuż autostrady A1, 
który pozwala ocalić cenne przyrodniczo i historycznie 
tereny powiatu pszczyńskiego.

- Nie jest to sprzeciw negujący potrzebę budowania 
szybkiej kolei. Nie obserwujemy elementów pobudzających 
dla rozwoju powiatu w przypadku, gdyby trasa prowa-
dzona była przez nasz powiat, bo nie planuje się, aby kolej 
na naszym terenie się zatrzymywała. Po drugiej stronie 
jest znacząca degradacja środowiska, a to nie może mieć 
miejsca – podkreśla starosta.

Negatywne opinie w sprawie przebiegu linii przez 
powiat pszczyński zostały już także wystosowane przez 
samorządy Pszczyny, Kobióra, Suszca oraz Pawłowic. 
Spółka Centralny Port Komunikacyjny, która przygo-
towuje inwestycję, otrzymała także uchwałę Zarządu 
Powiatu Pszczyńskiego w tej sprawie.

Oto treść wspólnego stanowiska włodarzy:
Stanowisko Konwentu Starosty, Burmistrza 

i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wa-
riantów tras kolejowych dużych szybkości zawartych 
w dokumencie „Strategiczne Studium Lokalizacyjne 
Inwestycji Portu Komunikacyjnego” 

Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec zapropono-
wanych w ww. studium wariantów tras kolejowych dużych 
szybkości przebiegających przez powiat pszczyński. Sta-
nowią one ogromne naruszenie terenów leśnych i zbior-
ników wodnych, a także bardzo mocno ingerują w tereny 
zabudowane, przecinając istniejące obszary zabudowy 
jednorodzinnej. 

W zasięgu oddziaływania przedstawionych w „Strate-
gicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego” wariantów tras kolejowych znaj-
duje się Rezerwat „Babczyna Dolina”, którego celem jest 
zachowanie naturalnego siedliska przyrodniczego, a Lasy 
Pszczyńsko-Kobiórskie pełnią ważną rolę w ekosystemie 
całego okręgu górnośląskiego. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, że na terenie powiatu pszczyńskiego, w obrębie histo-
rycznej Puszczy Pszczyńskiej realizowana jest budowa drogi 
S1 Mysłowice – węzeł Kosztowy II – Bielsko-Biała (węzeł 

Suchy Potok) oraz jednego z gazociągów przesyłowych 
w ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej. Planowa-
na jest także budowa kanału wodnego, łączącego dorzecza 
Wisły i Odry oraz oprotestowanej przez mieszkańców ko-
palni, eksploatującej węgiel ze złoża Studzienice 1. Budowa 
nowej linii kolejowej, doprowadziłaby do dalszej degradacji 
objętych jej oddziaływaniem terenów leśnych lub wręcz 
ich zniszczenia. 

Wszelkie inwestycje, zwłaszcza na Śląsku borykają-
cym się z ogromnym problemem złej jakości powietrza, 
powinny być realizowane w sposób jak najmniej ingerujący 
w środowisko naturalne, zwłaszcza przy zachowaniu istnie-
jących obszarów leśnych. Zwracamy się o projektowanie 
nowej trasy w jak największym stopniu po istniejącej sieci 
kolejowej. 

Jako włodarze wszystkich gmin powiatu pszczyńskie-
go oraz samorządu powiatu pszczyńskiego stanowczo 
sprzeciwiamy się wszystkim wariantom tras innym niż wa-
riant W54, zaproponowanym w ww. studium. Wariant ten 
uwzględnia potrzeby komunikacyjne regionu oraz pozwala 
ocalić cenne przyrodniczo i historycznie tereny powiatu 
pszczyńskiego.

Starosta pszczyński, Barbara Bandoła
Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol
Wójt gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel
Wójt gminy Suszec, Marian Pawlas 
Wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka
Wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha
Wójt gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański 

Na początku sierpnia samorządowcy spotkali się 
z przedstawicielami warszawskiej spółki Centralny Port 
Komunikacyjny w sprawie budowy szybkiej kolei. Pod-
czas konsultacji w jastrzębskim magistracie omawiano 
warianty przebiegu linii na odcinku Katowice – Jastrzę-
bie – granice państwa.

W spotkaniu zorganizowanym przez spółkę Cen-
tralny Port Komunikacyjny wzięli udział przedstawiciele 
samorządów, przez które przebiegają zaproponowane 
warianty. Nie zabrakło samorządowców z powiatu psz-
czyńskiego, reprezentujących gminy: Kobiór, Suszec, 
Pszczyna, Pawłowice oraz samorząd powiatowy.

- Była to pierwsza szersza dyskusja na szczeblu samo-
rządów o proponowanych rozwiązaniach – mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński. – Pytałam przedstawiali 
spółki Centralny Port Komunikacyjny, czy przy projekto-
waniu dużych centralnych inwestycji bierze się pod uwa-
gę wpływ innych centralnych inwestycji na dany teren. 
Zwróciłam uwagę, że warianty zaproponowane przez 
powiat pszczyński biegną przez lasy pszczyńskie i kobiór-
skie, na terenie których będzie to piąta planowana duża 
inwestycja – dodaje starosta. 

Spółka opracowuje przebieg kolejnych warian-
tów tras szybkiej kolei. – Przedstawianych jest coraz 
więcej wariantów, bo pokazuje się coraz więcej proble-
mów. Przedstawiciele spółki zapowiedzieli, że chcą, by do 
ostatecznego dyskutowania z mieszkańcami pozostały 
najwyżej dwa-trzy warianty. Na razie trudno do tego do-
prowadzić. Eliminacja tych wariantów ma być robiona 
drogą coraz bardziej poszerzanych konsultacji – dodaje 
starosta.

W kolejnych tygodniach temat na pewno będzie 
szeroko dyskutowany, prowadząc do wypracowania 
optymalnego rozwiązania.

Oprac. MP
Źródło: Powiat
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się nagranie płyty, zawierającej śląskie pieśni w jazzo-
wym wydaniu . Album zatytułowany „hurdu, hurdu”, 
na którym możemy usłyszeć panie z radostowickiego 
zespołu, zdobył wiele nagród i wyróżnień, przyczy-
niając się do popularyzacji kultury śląskiej w całym 
kraju. Ze współpracy z Adamem Olesiem wynikły też 
wspólne koncerty, np. w Łodzi na festiwalu organizo-
wanym przez Filharmonię Łódzką pt. „Kolory Polski”.

Zespół „Radostowianki” ma na swoim koncie, 
wydaną w 2008 r., płytę „Jak jo byda syna miała”. Jest 

ona efektem niemal 30 lat pracy, poszukiwań i zagłę-
biania się w kulturę i folklor ziemi pszczyńskiej. Kolejna 
pozycja to wspomniany już udział w albumie „hurdu, 
hurdu”. W planach zespołu jest jeszcze nagranie na-
stępnych pieśni, które wymagają oprawy i uwiecznie-
nia – z myślą o przyszłych pokoleniach.

25, 30, 40 lat – to nie koniec!
Choć pandemia pokrzyżowała plany i wiele 

z ważnych wydarzeń nie może się odbyć, na pewno 

będziemy się cieszyć jubileuszami, jakie obchodzą 
nasze zespoły. Ich ogromny dorobek to powód do 
dumy. Dzięki działalności naszych zespołów kolejne 
pokolenia mogą poznawać kulturę Śląska, a zwłaszcza 
naszego regionu – naszej pszczyńskiej ziemi. Doceń-
my to. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą członkom 
zespołów wiele nagród i dowodów uznania za swoją 
działalność. Jesteśmy także przekonani, że kolejni 
członkowie zasilą grono wszystkich zespołów.

Oprac. Monika Panfil
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SPORT / INFORMACJE

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
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
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu 
tel. 32 449 11 14 lub 725 330 335
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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Kącik poezji
****

W słoneczny dzień
Zbiorę w bukiet 
Jaskrawe promienie 

I poślę Ci uśmiech
Spomiędzy łodyg 
Na przezroczą twarz

Odbije się
Jak w wodnym lustrze 
Deszczowa chmurka

I nagle lunie
Na moje policzki

A ja wnet poczuję 
Jak rychło kwitną
Pąsową różą 

Gołębie

Było coś koło ósmej rano
Kiedy na rynku
Zjawił się staruszek
Kataryniarz
Zaczął grać 
Syrenie melodie
Sfrunęły się do niego
Gołąbki
Siwe białe brązowe
Stały z przechylonymi łebkami
Kataryniarz rzucił im
Okruchy ze swego śniadania
Tak działo się przez tydzień

W niedzielę
Kataryniarz nie przyszedł

W brukowym jeziorze
Odbijały się tylko
Zszarzałe chmury

Oliwia Skaźnik

Agata Mistrzynią Polski
W weekend 18-19 lipca w Raszkowie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich.
Agata Sekta, zawodniczka szkółki kolarskiej 

w Kobielicach, która działa przy Uczniowskim Klubie 
Sportowym AVATAR, uzyskała najlepszy czas w swojej 
kategorii wiekowej i zdobyła tytuł Mistrzyni Polski 
w jeździe indywidualnej na czas. Bardzo dobre piąte 
miejsce w wyścigu ze startu wspólnego zdobyła 
koleżanka z zespołu Judyta Wloka.

Dziewczyny oraz wszyscy zawodnicy klubu swo-
je sukcesy dedykują swoim kolegom, którzy kilka dni 
wcześniej ulegli wypadkowi i życzą im szybkiego 
powrotu do zdrowia!

Rafał Sekta, UKS Avtar
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Zwycięstwo Agaty Sekty

Dawid Godziek twarzą akcji
W połowie wakacji, w poniedziałek 3 sierpnia, 

na Śląsku miała miejsce akcja, zwracająca uwagę 
na bezpieczeństwo użytkowników skateparków, 
pumptracków i innych obiektów do zabaw eks-
tremalnych. W prawie 30 miastach naszego woje-
wództwa zainaugurowano kampanię społeczną 
„Bezpieczny sk8park & pumptruck”, której twarzą 
został Dawid Godziek.

Jednym z podstawowych działań policji w za-
kresie profilaktyki społecznej jest współpraca z sa-
morządami lokalnymi oraz reagowanie na zgłaszane 
przez nie problemy. Dlatego też głównym założe-
niem kampanii jest właśnie aktywizacja i propo-
zycja współpracy skierowana do wszystkich gmin 
i miast województwa śląskiego. Do tej pory ponad 
30 samorządów, w których znajdują się skatepar-
ki i pumptracki, wyraziło chęć przyłączenia się do 
zainicjowanych działań. Codziennie do Wydziału 
Prewencji KWP w Katowicach wpływają też kolejne 
deklaracje udziału w kampanii.

Poza samorządami lokalnymi, do współpracy 
zaproszono Dawida Godźka, najbardziej utytułowa-
nego polskiego zawodnika freestyle BMX, należącego 
do światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle oraz 
BMX Dirt. Zawodnik, jeżdżący w „stajni Red Bull’a”, 
w ostatnich latach sięgnął po wiele zaszczytnych 
tytułów, w tym Najbardziej Przełomowego Zawod-
nika Roku 2019 w cyklu Mistrzostw Świata Cran-
kworx 2019. Jako twarz kampanii, Dawid Godziek 
uczy i uświadamia użytkowników skateparków oraz 

pumptracków na temat bezpieczeństwa własnego 
oraz innych, czerpiąc ze swojego doświadczenia zdo-
bytego w profesjonalnym sporcie.

W miastach partnerskich, które wyraziły chęć 
udziału w kampanii „Bezpieczny skatepark”, w ponie-
działek 3 sierpnia odbyły się eventy, podczas których 
policjanci i samorządowcy poprowadzili pogadanki 
i prelekcje dla uczestników. Urzędy miast i gmin zakupi-
ły również nagrody, które można było zdobyć podczas 
konkursów i quizów poświęconych bezpieczeństwu.

Oprac. MP
źródło: Policja Śląska
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Dawid Godziek dobrym przykładem
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Zasady bezpieczeństwa
W sierpniu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło 

podział naszego kraju na strefy – zieloną, żółtą i czer-
woną – zależnie od ilości osób zakażonych na COVID-1. 
Lista powiatów i miast, w których wprowadzane są 
obostrzenia, jest przygotowywana na podstawie ana-
liz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 
dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 
tys. mieszkańców, wówczas powiat zaliczany jest do 
czerwonej strefy. Natomiast, jeśli między 6 a 12 na 10 
tys., to do żółtej strefy. Powiat pszczyński w połowie 
sierpnia został zaliczony do strefy czerwonej, po czym, 
po tygodniu, znalazł się w strefie żółtej. Sytuacja zmienia 
się z tygodnia na tydzień, dlatego warto przypomnieć, 
jakie obostrzenia obowiązują w każdej ze stref.

W strefie czerwonej:
1. obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic 

wszędzie w przestrzeni publicznej,
2. wesela i inne imprezy rodzinne: do 50 osób, 

z wyjątkiem obsługi,
3. restauracje i gastronomia: obowiązuje zasada za-

krywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4 m2,
4. kościoły i miejsca kultu religijnego: - 50% obło-

żenia budynku, do 150 osób na zewnątrz,
5. kina: 25% publiczności,

6. parki rozrywki, wesołe miasteczka: zakaz udziału 
i organizacji,

7. targi, konferencje, kongresy, wystawy: zakaz 
udziału i organizacji,

8. siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 10 m2,
9. wydarzenia sportowe: bez publiczności,
10. wydarzenia kulturalne: zakaz organizacji,
11. działalność hotelarska, aquaparki, baseny: bez 

zmian,
12. salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu: bez 

zmian, 
13. transport lotniczy: bez zmian,
14. handel: bez zmian,
15. kluby nocne i dyskoteki: bez zmian,
16. sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska, zgroma-

dzenia, poprawa kondycji fizycznej: zakaz,
17. transport zbiorowy: 50% liczby miejsc siedzą-

cych albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i sto-
jących określonych w dokumentacji technicznej lub 
dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu 
środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym 
pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co 
najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy 
lokalne w ramach obszaru czerwonego.

W żółtych powiatach w przestrzeni publicznej 
nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy na-
tomiast zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny:

- Wesela i inne imprezy rodzinne: do 100 osób. 
Poza tym:

- Restauracje i gastronomia: obowiązek zakrywania 
ust i nosa oraz max. 1 osoba na 4 m2.

- Kościoły i miejsca kultu religijnego: obowiązek 
zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawują-
cych kult religijny (bez zmian).

- Kina i inne wydarzenia kulturalna: 25 % zajętych 
miejsc.

- Targi, konferencje, kongresy, wystawy: 1 osoba 
na 4 m2. Obowiązek zakrywania ust i nosa.

- Parki rozrywki, wesołe miasteczka: 1 osoba 
na 5 m2.

- Siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 7 m2.
- Wydarzenia sportowe: 25 % widowni. Obowiązek 

zakrywania ust i nosa.
Nie zapominajmy!!! 
Bez względu na to, w jakiej strefie przebywamy, 

musimy pamiętać o wciąż obowiązującym stanie pan-
demii. Nośmy maseczki, myjmy i dezynfekujmy ręce, 
zachowajmy dystans społeczny!

Oprac. MP
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III Kryterium kolarskie
W niedzielę 9 sierpnia w Kobielicach odbyły 

się zawody współfinansowane z budżetu powiatu 
pszczyńskiego oraz Gminy Suszec – III Kryterium 
kolarskie o Puchar Dyrektora SP w Kobielicach. 

Jak piszą organizatorzy:
P i ę k n a  p o g o d a ,  j a k  c o  r o k u ,  d o p i s a -

ła nam i tym razem podczas zawodów. Nie-
stety w tym roku nie mogliśmy przeprowa-
dzić zabawy rowerowej, jednak obiecujemy, że 
o ile pandemia na to pozwoli, spotkamy się jeszcze 
w Kobielicach z najmłodszymi adeptami kolarstwa. 
Dziękujemy zawodnikom oraz osobom towarzyszą-
cym za dostosowanie się obowiązujących obostrzeń.  

Dziękujemy komisji sędziowskiej oraz komentatorowi, 
którzy bardzo sprawnie przedstawiali nam aktualną 
sytuację podczas zawodów, strażakom oraz wolonta-
riuszom za panowanie nad porządkiem i bezpieczeń-
stwem, policji za zabezpieczenie zawodów, wszystkim 
którzy przyczynili się do tego, aby ta impreza się odbyła 
i pomogli sprawnie ją zorganizować i zakończyć.

Gratulujemy sukcesów wszystkim zawodnikom, 
którzy wzięli udział w imprezie.

Organizatorzy bardzo cieszyli się z sukcesów 
lokalnego klubu –UKS AVATAR: „Gratulujemy „na-
szym”, którzy pokazali swoja moc i chęć walki i to, 
że na pewno będziemy liczyć się w najważniejszych 

imprezach mistrzowskich które odbędą się na prze-
łomie miesiąca” – możemy przeczytać na profilu UKS 
AVATAR na Facebook’u.

Podczas imprezy zbierano także środki na re-
habilitację chłopców, którzy ucierpieli w lipcowym 
wypadku. Na rzecz Franka i Łukasza udało się zebrać 
620 zł.

Podziękowania należą się także sponsorom im-
prezy. Byli to: Martes Sport, Force-Components Polska, 
Vertex S.A., Befared S.A., KROSS, Jafi Sport, #Anrex, 
ActivLab, Optyk Karolina, Auto Komis Foks, Marmur 
– Dulemba, #BudMur, #DźwigiCzorny

Oprac. MP
Źródło: UKS AVATAR
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Pogoda dopisała
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Najlepszym wręczono nagrody
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Zawodnicy licznie stawili się na Kryterium



FREZOWANIE KOMINÓW
- powiększanie średnicy komina w celu montażu wkładu kominowego
- gwarancja szczelnego komina

MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH
- ze stali nierdzewnej, żaro i kwasoodpornej

REMONTY KOMINÓW
USZCZELNIANIE KOMINÓW
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KOMINÓW
RENOWACJA DACHÓW

Tel. 513 611 500 www.systempol.pl

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91


