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6.11.2021, godz. 15:00

XVII Turniej Zespołów Ludowych
im. M. Cieśli „Jak ze Susca
powandruje”
wstęp wolny

7.11.2021, godz. 17:00

21.11.2021, godz. 17:00
Wieczór Wolności

Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego
konkursu „Moje Małe i Duże Mikropodróże”.
Wernisaż wystawy.
Wieczorek poetycki w wykonaniu aktorów
Teatru Niewielkiego Poezji Własnej.
bezpłatne wejściówki

Śpiewajmy razem!

Koncert w wykonaniu: Chóru „Parole Melodiche”
pod dyr. A. Pastuszki-Koczar, Zespołu „Radość”
pod dyr. Danuty Abramowicz-Heczko
i Katarzyny Machnik oraz Chóru „Piano-Forte”
pod dyr. Katarzyny Machnik.
bezpłatne wejściówki

27.11.2021, godz. 18:00
Andrzejki 50+

Wieczór z muzyką na żywo dedykowany
osobom powyżej 50 r. ż.
wstęp 25 zł

11.11.2021, godz. 17:00
Koncert Pieśni Powstańczych

Koncert w wykonaniu zespołów śpiewaczych:
„Pogodna Jesień”, „Mizerowianki”,
„Radostowianki” i Chóru „Canticum Novum”.
bezpłatne wejściówki

28.11.2021, godz. 16:00
Niedziela z Bajką

Spektakl „Śpiewanki” w wykonaniu Teatru Blum.
wstęp 15 zł

Wszystkie wydarzenia odbywają się w sali widowiskowej GOK w Suszcu.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną obowiązują limity miejsc.

Plakat: GOK Suszec
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Kulturalny listopad
Listopad upłynie nam pod znakiem kultury. Zadba o to, jak niemal co roku, Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu. W tym roku także możemy liczyć na mnóstwo atrakcji na najwyższym poziomie. Suszecką Jesień Kulturalną rozpocznie Turniej Zespołów Ludowych
im. M. Cieśli, a po nim dwa koncerty – najpierw „Śpiewajmy razem” w wykonaniu zespołów młodzieżowych
i szkolnych w terenu naszej gminy, a później „Koncert

Pieśni Powstańczych”, podczas którego zaprezentują
się zespoły ludowe z naszej gminy oraz chór „Canticum
Novum”.
Pod koniec listopada zapraszamy zaś na pełen poezji „Wieczór Wolności”, wieczór Andrzejkowy z muzyką na żywo dedykowany osobom 50+ oraz Niedzielę
z Bajką dla najmłodszych mieszkańców gminy. Jednym
słowem – będzie się działo!
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Czas spojrzeć prawdzie w oczy
Drzwi przeszłości się zamykają i to jest nieuniknione. Przyszłość stawia nam wyzwanie, aby otworzyć nowe. Przyszedł czas popatrzeć prawdzie w oczy.
Planety nie da się już dalej dewastować. Co do tego
nikt nie ma wątpliwości. Jest już drogo, będzie drogo
albo bardzo drogo, a pytania zadawane coraz częściej dotyczące przyszłości planety nabierać będą
coraz to poważniejszego sensu. Drożyzna jednak
nie rozwiąże problemów. Prąd, gaz, energia i wiele
innych dóbr znów będą luksusami, a głód, zamiast się
zmniejszać, będzie lawinowo zagrażał coraz większej
części populacji ziemskiej.
Najgorsze jest to, że w trudnym okresie, który niewątpliwie nas czeka, świat jest popękany jak
nigdy dotąd. Drożyzna, drastyczny spadek stopy
życiowej przy obecnie propagowanych i wprowadzanych w życie w Unii Europejskiej obostrzeniach
nazywanych „Zielonym ładem”, przy zaostrzających
się problemach globalizacyjnych, problemach z imigrantami, nie gwarantują, że nasza planeta odczuje
jakąkolwiek ulgę. Ruletka w energetyce zapanuje
na dobre i może doprowadzić do jeszcze większej
degradacji planety. Przecież Europa emituje 8%
światowego CO2 (połowa to transport), a odwracanie dewastacji planety musiałoby nastąpić we
wszystkich krajach i pochłonąć miliardy, czego nie
da się zrealizować bez natychmiastowego odejścia
od obecnych priorytetów konsumpcyjnych. „Zielony
ład” w obecnym wydaniu forsowanym przez UE to nie
kurs na osiągnięcie równowagi w ekosystemie, ale
na potężne niepokoje społeczne, które mogą wprowadzić nas w ślepy zaułek, bo nie jest oparty na świadomości społecznej i dotyczy tylko Europy. Można
spodziewać się zapaści społecznej i gospodarczej.
Faktem jest, że w ciągu praktycznie ostatnich
50 lat z ziemi uczyniliśmy zdegradowany śmietnik,
a jej nieodnawialne zasoby traktowaliśmy jako niewyczerpalne źródło. Zafundowaliśmy ziemi i przyrodzie prawdziwą hekatombę. Ubóstwo energetyczne,
którego już w tej chwili doświadcza wielu Europejczyków, szacowane jest na 50 mln ludzi, czyli 10%
populacji europejskiej, a niedługo dotknie szeroko
kolejnych grup społecznych, jeżeli zostaną zrealizowane założenia tzw. „Zielonego ładu” w obecnej
formie. Jeżeli chodzi o świat, to sytuacja jest o wiele
gorsza niż w Europie, a wręcz tragiczna. To ubóstwo
to skutek drastycznego wzrostu cen energii, a wskutek tego kolejnych niezbędnych do życia podstawowych rzeczy. To nie tylko niedogrzania mieszkań,
ale i przegrzania w okresach letnich, gdyż temperatury w wielu rejonach już osiągają ekstrema, nawet
50° C. To z kolei ma przełożenie na ceny wszystkiego,
bo energia to podstawa wszystkiego. I tutaj, co szczególnie ważne, bardzo dużo energii potrzebuje rolnictwo na produkcję żywności i będzie się to zwiększać, bo obecna produkcja nie wystarcza dla całej
populacji ziemskiej. Na redukcję emisji 55% CO2 do
2030 roku większość państw UE nie jest kompletnie
przygotowana – i to nawet te kraje bogate. To szalona
polityka i może prowadzić do zdarzeń tragicznych,
gdy nie zostanie rozłożona na dłuższy czas. Chciałoby się, żeby niektórzy otrzeźwieli. Wszyscy mówią
o natychmiastowej dekarbonizacji, a przecież to dla
wielu krajów, które swoją energetykę dotychczas
opierały na węglu, samobójstwo. Weźmy Japonię,
która po tragediach w elektrowniach jądrowych
obecnie buduje 29 bloków węglowych, oczywiście
z wychwytem CO2. Przyjęła politykę realną na swoje
możliwości i w pełni ekologiczną. My i cała Europa pakujemy się w gaz, który także emituje 50% CO2 tego,
co z węgla. Jest to paliwo przejściowe i osiągające
ostatnio horrendalne ceny, bo i przy eliminacji innych
paliw popyt będzie robił swoje i na przystępne ceny
dla przeciętnego Kowalskiego nie ma co liczyć. To nie
tylko Rosja, Putin będą tylko odpowiedzialni za wysokie ceny, ale globalna podaż, która przy obecnej
gospodarce jest mniejsza od popytu. Jakie będzie
ostatecznie paliwo przyszłości?

Na to pytanie naprawdę niewielu może dać dziś
odpowiedź. Panele i wiatraki, tzw. odnawialne źródła
energii, także już są i będą w coraz to większej skali
źródłem zanieczyszczenia planety, gdyż brak technologii na ich utylizację. Ponadto są to źródła bardzo niestabilne. Zależą od wiatru i słońca. Jedynym
obecnie sposobem na zminimalizowanie problemu
jest rygorystyczna oszczędność energii. Według
naukowców można by jej na dziś już zaoszczędzić
ponad 30% z naszego najbliższego krajowego, europejskiego podwórka, gdyby popatrzeć na to, czy
wszystkie latarnie muszą nocą świecić. Czy rozrośnięty do gigantycznych wielkości transport samochodowy, zarówno przemysłowy, jak i indywidualny, nie
da się ograniczyć do rozsądnego poziomu? To samo
z samolotami itd.
Czy sytuacja ekonomiczna, drożyzna dopiero
nam to ma uświadomić, kiedy nas na wiele nie będzie stać, a matki Ziemi nie da się uratować? Takich
oszczędności można by poszukać i w innych dziedzinach – i to jeszcze większych. Żeby odbudować to, co
zniszczyliśmy przez tak krótki okres, potrzeba wielkiego wysiłku i działania wspólnotowego, a o to będzie
bardzo trudno, bo jeszcze gorsze od tych wszystkich
problemów ekologicznych czy surowcowych jest
coraz to głębsze niezrozumienie obecnej sytuacji,
tonięcie w głupocie. Do znaczącej części naszej cywilizacji nie dociera, że złoty wiek głupoty mija bezpowrotnie, a też bardzo wielu nie brakuje talentu do
psucia. Nieodpowiedzialne nadużywanie wolności
prowadzi nieuchronnie do niewoli, a obecne globalne problemy wynikają z braku ograniczenia skali
odpowiedzialności konkretnego człowieka, każdego
z nas. Niestety, to, co się obecnie dzieje w świecie
choćby z energią, może być uwerturą do kolejnego
totalitaryzmu, jakiejś kolejnej opętanej ideologii, która na nowo rozda role, gdy szczególnie cywilizacja
zachodu nadal będzie myśleć brzuchem. Nasze dzieci
ze zgrozą spojrzą na nasze „tolerancyjne czasy”.
Stara maksyma głosi, a i historia to potwierdza,
że wcześniej czy później każde państwo, w którym
zwycięża większość, a nie zdrowy rozsądek, musi
runąć. To prosta droga do totalitaryzmu. Bitwę wygrają durni ignoranci, tyrani opętani fanatycznymi
ideologiami, ludzie z pogardą odnoszący się do istoty
ludzkiej. Niestety w dzisiejszym świecie ludzie poinformowani, autorytety nie mają głosu. Od idiotyzmu
do totalitaryzmu tymczasem jest krótka droga. Obecnie świat wszedł na bardzo niebezpieczne tory wojny.
Większość po prostu nie wie, że „nie wie”, bo skąd ma
wiedzieć, skoro jest karmiona fałszerstwami, a i zbyt
leniwa, aby dochodzić prawdy. Nowe technologie,
obecnie Internet, są wielkim zagrożeniem i poddają
w wątpliwość, czy da się jeszcze skleić to, co zniszczono.
Nawet Putin, biegle władający angielskim i niemieckim, oficjalnie oświadczył, że nie przegląda Internetu, bo tam krążą same fałszerstwa, oczywiście
obwiniając o ten fakt świat zachodni. Naprawdę to
zdaje sobie sprawę, czym karmi obywateli jego administracja. Cyfryzacja wyobcowała bardzo dużą część
społeczeństwa. Przykładem mogą być totalitarne
Chiny, gdzie cyfryzacja sięgnęła zenitu, władze mają
społeczeństwo pod całkowitą kontrolą. Tam korporacyjne podejście do wartości służy tylko uzasadnieniu
własnej nieograniczonej władzy. System w Chinach
pokazuje wszystko, nawet aktywność religijną obywateli. Całkowite zniewolenie. Przeszkadza władzy
jeszcze tybetański buddyzm, który nie dał się wciągnąć w korporacyjne tryby – i to ich bardzo uwiera.
Korporacjom w cywilizacji zachodniej nie w smak jest
religia chrześcijańska, a i islam. Gdy z tym się uporają, będą mogły w sposób nieograniczony sterować
ludźmi, ich zachowaniami, poglądami itd. Ponadto czeka nas ostry konflikt, eskalacja na wszystkich
płaszczyznach, dotyczący całej cywilizacji.
Obecne problemy z imigrantami to dopiero
początek pożaru, który dopiero się rozpala. Płoty

i mury prędzej czy później pękną. Za pozwolenie
na wyjście na światowego hegemona Chin zapłacimy wszyscy, szczególnie będzie to dotyczyć Europy,
dla której związane z tym skutki gospodarcze będą
bolesne.
Równolegle ze zniszczeniem ziemskiego ekosystemu, z jeszcze większym wysiłkiem zniszczono
i dalej się niszczy wartości. Część ułamkowa populacji ziemskiej, mająca w ręku media – Internet – robi
z całą resztą co chce. Wskutek tego świat się coraz to
bardziej atomizuje, a wręcz można dziś stwierdzić,
że wiele więzi społecznych się rozpadło. Alienacja,
izolowanie się coraz to szerszych kręgów społeczeństw nabrała zawrotnego tempa, a podziały się
pogłębiają.
W czasach komunizmu nie dało się unicestwić,
pomimo ogromnego wysiłku władzy, takich wartości,
jak prawda, rodzice, wiara czy pamięć historyczna,
dorobku dwutysiącletniej historii naszych przodków.
W obecnych czasach te wartości są w ruinie. Wystarczyło parę ostatnich lat pełnych brzuchów.
Stajemy przed największym wyzwaniem naszych współczesnych czasów w celu podejmowania działań mających na celu powstrzymanie zmian
klimatycznych, a świadomość i wiedza otumanionych
społeczeństw jest katastrofalna. Bez pełnej świadomości nie da się niczego sensownie rozwiązać. Wiele osób włada wieloma językami, ale w żadnym nie
mają nic do powiedzenia, gdy chodzi o najważniejszą
na świecie sprawę – przyszłość.
Dziś wielu przywódców państw europejskich
powołuje się na Jana Pawła II. Ale ci sami ludzie
w ostatnich latach wszystko robili, aby zohydzić jego
nauczanie, a wręcz pogrążyć go nawet jako człowieka. To cywilizacje konsumpcyjne zabierały i nadal
zabierają wolność religijną swoim społeczeństwom
i światu różnymi metodami, a gospodarczo przez
ostatnie 50 lat postawiły naszą planetę na krawędzi
katastrofy. Konsekwencją upadku chrześcijaństwa
będzie to, że społeczeństwa będą mniej skłonne do
wybaczania w tych trudnych czasach.
Gdy stajemy obecnie przed ścianą wskutek
problemów egzystencjalnych, ekologicznych, to
dalej wiodącym dla wielu rządzących tematem jest
pogarda dla człowieczeństwa, która wręcz zdominowała dyskusję publiczną. Trzeba zadać sobie
pytanie, dokąd to wszystko zaprowadzi. W stanie
wrzenia cywilizacyjnego, pogłębiającej się nienawiści, braku stabilności w świecie nadzieje na wyjście
bez poważnych konsekwencji z trudnego impasu,
w którym obecnie znalazła się ludzkość, są coraz to
bardziej nikłe. W cywilizacji zachodniej będzie przybywać w szybkim tempie pokrzywdzonych, którzy
będą rozjeżdżani lub wyrzucani z pędzącego pociągu
turbokapitalizmu, a państwa będą dla nich coraz to
bardziej obce. Sama natura już dalej nie da się obciążać. Dotychczas ponad 50% naszego dobrobytu
osiągnęliśmy kosztem natury.
Dziś, badając coraz to dokładniej naszą bliźniaczą planetę – Marsa – podobnego typu co Ziemia,
jeżeli chodzi choćby o odległość od Słońca i wiele
innych cech, można wysnuć ponure wnioski. Obecnie
to pustynia z niezwykle rzadką atmosferą, a wszystkie
okoliczności wskazują, że było tam życie, normalna
ziemska atmosfera. Dziś już na Ziemi olbrzymie tereny w Ameryce czy Australii nie odbiegają od tych
na Marsie, to po prostu wymarłe, przerażające pustynie. Tam na tych terenach rozpędzają się tornada
i inne wichry, które z kolei pustoszą, sieją zniszczenie
na wielu obszarach ziemskich. Aby nasza Matka Ziemia nie doświadczyła tego, co na Marsie, reset musi
nastąpić – i to już.
O tym, jak bolesny będzie to proces, będziemy decydować wszyscy. Czas spojrzeć prawdzie
w oczy. Musimy się na nowo odnaleźć i wspólnie
szukać rozwiązania. Wyzwanie potężne, bo i skala
problemów niebotyczna.
Wójt Marian Pawlas
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NUMER 6 (317)

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

Rejon 1
Suszec I

Rejon 2
Suszec II

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Akacjowa, Astrów, odc. boczny ul. Baranowickiej, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana,
Diamentowa, Deszczowa, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna,
Komunalnej Sp. z o.o.
Stacyjna (od stacji kolejowej do posesji nr 12), Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św. Jana (dojazd do GS), ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota
ul. Brzozowa (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Dolną), Błękitna, Cicha, Cmentarna, odcinki boczne ul. Dolnej,
Michał Baron
Gospodarska, Kolonia Podlesie, Klubowa, Kopcowa, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, odcinek boczny ul. Na Grabówki,
Okrężna, Polna, Pszczela, odc. boczny ul. Poprzecznej, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul. Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Zagrodowa, odc. Królówka (od # z ul. Poprzeczną do granicy ul. Ks. Barona 28, 43-267 Rudziczka
Suszca z Orzeszem)

ul. A. Napieralskiego, Baraniok i odc. boczny, Barwna, Drozdów, Granitowa, Kamienna, Kleszczowska,
Michał Baron
Kombatantów, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych
# z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka (od torów w kierunku
ul. Ks. Barona 28, 43-267 Rudziczka
ul. Łąkowej), Wąska, odc. boczny Pszczyńskiej
ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni
MARBUD Marek Dobosiewicz
ścieków, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą
Rejon 4
ul. J. Poniatowskiego 6,
do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od #
Kobielice
43-180 Orzesze
z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa
ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Usługi Transportowo-Rolnicze
Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne
Rejon 5
Mirosław Kozik
Radostowice ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka,
ul. Łączna 15, 43-262
Wrzosowa, Wysoka
Radostowice
F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Kręta, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Rejon 6
Rolnicza, Rolnicza - Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku
Komunalnej Sp. z o.o.
Kryry
Branickiego
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki (od # z ul. Wyzwolenia w kierunku MARBUD Marek Dobosiewicz
Rejon 7
PGR), Mały Dwór, odc. boczne ul. Mlecznej, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny
ul. J. Poniatowskiego 6,
Mizerów
ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, odc. boczne ul. Wyzwolenia
43-180 Orzesze
ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą
Michał Baron
i odcinek boczny – łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy
Usługi w Zakresie Prac
pomniku, parking przed kościołem, Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy
Ziemnych
Rejon 8
Place, parkingi kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking
i Transportowych
przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), plac manewrowy
ul. Ks. Barona 28, 43-267
przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK)
Rudziczka
Dolna (od # z ul. Pszczyńską do # z ul. Powstańców Śląskich), Królówka (do # z ul. Poprzeczną), Piaskowa (od # MARBUD Marek Dobosiewicz
z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), Poprzeczna, Szkolna (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana
ul. J. Poniatowskiego 6,
Rejon 9
do parkingu przy ul. Szkolnej), ul Brzozowa (od # z ul. Piaskową do # z ul. Dolną)
43-180 Orzesze
Rejon 3
Rudziczka

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy

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

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w wyżej przedstawionej tabeli, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: PANEM ADAMEM ORSZULIKIEM pod numerem telefonu:
693-204-203.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach, ul. Porębskiej w Radostowicach, ul. Dworcowa w Radostowicach, ul. Baranowicka
w Suszcu, ul. Branica w Suszcu, ul. Św. Jana w Suszcu, ul. Stacyjna w Suszcu, ul. Zgońska w Suszcu, ul. Dolna w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich w kierunku skrzyżowania z ul. Królówka i ul. Zgońską w Suszcu, ul. Powstańców Śląskich w Suszcu, ul. Na Grabówki w Suszcu, ul. Piaskowa
w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku skrzyżowania ul. Brzozową, ul. Ks. Józefa Barona w Rudziczce, ul. Woszczycka w Rudziczka, od
skrzyżowania z ul. Pszczyńską do torów, ul. Mleczna w Mizerowie, ul. Lipki w Mizerowie, od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku skrzyżowania
z ul. Wodzisławską, a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec, w związku z czym zadanie to będzie
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki
gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec
przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu
na czas oznaczony powyżej 3 lat.
W wykazie znajduje się część działki nr 2029/15
o powierzchni 0,0700 ha, położonej w Kryrach przy
ul. Wyzwolenia 116 wraz z częścią budynku remizo-świetlicy o powierzchni użytkowej 308,4 m2,
w której zlokalizowane są sala widowiskowa, scena,

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia kuchenne, toalety i pomieszczenia komunikacyjne.
Część nieruchomości zostaje przeznaczona do
dzierżawy w trybie przetargu na okres 15 lat w celu
prowadzenia działalności gospodarczej.
Bliższe informacje można uz yskać
w Urzędzie Gminy w Suszcu w pok. nr 3 –
tel. (032) 4493073 lub na stronach internetowych:
www.suszec.pl, www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

źródło: GOK Suszec

Część budynku remizo-świetlicy w Kryrach do dzierżawy

Remizo-świetlica w Kryrach
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Na miejscu interweniowały naziemny zespół
ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe (Ratownik 4). Przytomny mężczyzna został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala
w Bielsku-Białej.
Strażacy z PSP Pszczyna, OSP Suszec i OSP Rudziczka zabezpieczyli teren lądowania śmigłowca.
Zanim dojechała karetka, strażacy udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej.

który w środę, 29 września tuż po godzinie 8.00
jechał w miejscowości Mizerów ulicą Wyzwolenia
111 km/h. To teren obszaru zabudowanego, czyli
miejsce, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 km/h. Policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali młodemu kierowcy uprawnienia do kierowania
na trzy miesiące, a także ukarali mandatem karnym
w wysokości 500 złotych.
Ponadto mężczyzna ma dopisane do swojego konta dodatkowych 10 punktów karnych.Policja przypomina: nawet jedna piąta wypadków
w Polsce jest spowodowana przez nadmierną
prędkość. A nadmierna to taka, która nie została
dostosowana do warunków jazdy. Niejednokrotnie nie jest to łatwe zadanie. Pomagają w tym
każdemu kierowcy ograniczenia obowiązujące
na drodze.

Kronika policyjna

Dachowanie w Mizerowie

Surowe konsekwencje jazdy 111 km/h
w obszarze zabudowanym
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h
w obszarze zabudowanym młodego kierowcę kosztowało utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna
jechał, mając na liczniku 111 km/h. Został ukarany
mandatem, a na jego konto trafiło dodatkowo 10
punktów karnych.
Na ograniczenia prędkości nie zwracał uwagi 26-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego,

źródło: KPP Pszczyna

źródło: KPP Pszczyna

Dachowanie w Mizerowie. Młoda kobieta
zasnęła za kierownicą
W niedzielę, 5 września o godzinie 7.50 doszło
do dachowania samochodu osobowego w Mizerowie przy ul. Czarne Doły. Na szczęście młoda kobieta
kierująca pojazdem nie doznała poważnych obrażeń.
Do zdarzenia doszło na skutek zaśnięcia za kierownicą 21-letniej mieszkanki powiatu pszczyńskiego. Samochód uderzył w drzewo, a następnie
dachował. Młoda kobieta podróżowała sama. W działaniach udział brały: dwa zastępy PSP Pszczyna, OSP
Studzionka, zespół ratownictwa medycznego oraz
policja. Zdarzenie, mimo że wyglądało poważnie,
ostatecznie zostało zakwalifikowane jako kolizja.
Wypadek na budowie. Wezwano lotnicze
pogotowie
W środę, 29 września po godzinie 13.00 doszło do wypadku na terenie budowy w Suszcu przy
ul. Szkolnej. Mężczyzna, który spadł z wysokości,
doznał urazu głowy, w tym ucha.

Śmigłowiec LPR

Pożar w hali magazynowej Sekmar w Suszcu
We wtorek 19 października po godzinie 15.00
w hali magazynowej przy ul. Akacjowej w Suszcu
doszło do pożaru. Na miejsce zadysponowano kilka
zastępów straży pożarnej.
Po przyjeździe na miejsce, strażacy zastali
mniej poważną sytuację, niż to wynikało ze zgłoszenia. W hali zapaliły się trociny. Ogień został
szybko opanowany. Spaleniu uległ obszar o wielkości około 50 metrów kwadratowych.
Dosyć szybko udało się dogasić pogorzelisko
i oddymić halę. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu działały zastępy: PSP Pszczyna,
PSP Żory, OSP Rudziczka, OSP Kryry, OSP Suszec
oraz policja.
KPP Pszczyna

To obowiązek – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw
do 1 MW, jest zobowiązany złożyć deklarację do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Deklaracja zawiera takie informacje, jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy
(opcjonalnie); adres e-mail (opcjonalnie).
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca
2021 r., należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla

nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione
po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od jego uruchomienia.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie www. zone.gunb.
gov.pl (naciśnij na stronie głównej i złóż deklarację,
wypełnij ją i wyślij). Do złożenia deklaracji elektronicznej trzeba posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny. Deklarację można złożyć również
w formie papierowej we właściwym dla miejsca
budynku urzędzie gminy osobiście lub listownie.
Wzór deklaracji w formie papierowej znajduje się
na stronie:
www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
Celem zbierania informacji o budynkach jest
stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie

której gmina będzie mogła kreować politykę walki
ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj.
CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków)
jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej
przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione
usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np.
zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy
nieprzekraczającej 1 MW.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która odpowiada za bazę CEEB – www.zone.
gunb.gov.pl.
UG Suszec

Dla kogo trzecia dawka szczepionki?
Czy mogę przyjąć trzecią dawkę szczepionki
przeciwko COVID-19? – to częste pytanie, z którym
mieszkańcy zwracają się do Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.
Przypominająca, trzecia dawka szczepienia
przeciw COVID-19 zalecana jest seniorom, medykom
i osobom z niską odpornością.
Trzecią dawkę mogą otrzymać:
- osoby, które ukończyły 50. rok życia,
- pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2,
- uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy
podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają
bezpośredni kontakt z pacjentem.
Przypominającą dawkę można podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego sche-

matu szczepienia przeciw COVID-19. Po tym czasie
zostanie wystawione e-skierowanie na sczepienie,
które będzie można znaleźć na swoim Internetowym
Koncie Pacjenta. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest preparat
Pfizer, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/
AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.
Od początku września trzecią dawkę szczepienia
przeciw koronawirusowi mogą także otrzymywać
osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.
W Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie (ul. Zamenhofa 5a – budynki modułowe przy boisku „Orlik”) szczepienia III dawką realizowane są zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia.
W punkcie możliwe są szczepienia bez wcze-

śniejszej rejestracji. Godziny otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie:
- poniedziałek, wtorek i piątek: 12.00 – 20.00,
- środa i czwartek: 8.00 – 16.00.
W celu lepszej organizacji pracy punktu, jeżeli
to możliwe, prosimy o zgłoszenie wcześniej chęci
zaszczepienia się bez rejestracji pod jednym z następujących numerów telefonów (infolinia jest
czynna w godzinach pracy punktu): 577 877 388
lub 577 511 077.
Ciągle możliwa jest także rejestracja na szczepienie za pomocą ogólnopolskiej, całodobowej infolinii: 989.
Od końca kwietnia w Powiatowym Punkcie
Szczepień Powszechnych w Pszczynie wykonanych
zostało ponad 28,7 tysiąca szczepień.
Powiat Pszczyński
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GOPS rozpoczął ważny projekt
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu
pt.: „Usługi społeczne w Gminie Suszec”. Projekt jest
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie
społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych
– konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.05.2021 r.
do 31.08.2022 r.
Projekt realizowany jest przez Gminę Suszec/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.
Projekt skierowany do 65 osób (40K) zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych
w woj. śląskim w subregionie centralnym w gminie Suszec.
Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Suszec o 65
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K), w tym 10 osób z niepełnosprawnościami (6K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych
osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in.
usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu
zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (13K) z zakresu opieki
nad podopiecznymi w okresie 01.05.2021 – 31.08.2022.
Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia
Opiekunów Faktycznych
Rezultaty:
1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu: 40 (9 opiekunek,
1 AON, 30 miejsc w Klubie Seniora)
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
– 65.
W ramach projektu planowane jest następujące
wsparcie:
1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu:
a. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP,
porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa, 1h/mc usługa fryzjerska/
kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)

b. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 14 miesięcy,
80h/mc.
c. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego
będą organizowane przez 14 miesięcy dla 30 osób,
w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać
następujących form wsparcia:
- zajęcia organizowane przez animatora/opiekuna
dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno-kulturalna i rekreacyjna,
spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
- Porady psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których
zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych
i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów
indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń,
problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem,
relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
- Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu:
spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych,
rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
- Porada dietetyczna/edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów.
Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np.: rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących
seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji
prozdrowotnej;
- Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
- Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
- Organizacja wyjść rekreacyjno-kulturalnych –
1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.
Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:
- zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- zamieszkałe/pracujące/uczące się w Gminie
Suszec,
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu,
- o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy
ukończyli 65 rok życia.

Aby zgłosić się do projektu, należy:
- zapoznać się z regulaminem projektu,
- wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu
i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również
załączony w poniższym linku,
- oryginały dokumentów należy przekazać do biura
projektu znajdującego się w GOPS Suszec, ul. Lipowa 1,
43-267 Suszec.
W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują sięw Regulaminie projektu.
Projekt przewiduje również wsparcie dla osób
sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad
osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym
i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie
projektu.
Całkowita wartość projektu: 1 861 652,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 582 404,54 zł
Biuro projektu: GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267
Suszec
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin projektu,
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun
faktyczny,
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba
niesamodzielna,
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności,
5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych
na uczestnictwow projekcie – (dot. osób niepełnoletnich),
6. Upoważnienie do dokonywania w imieniu
uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych
związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia
nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń).
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze GOPS w Suszcu.
GOPS Suszec

Klub Seniora w gminie Suszec

Działalność Klubu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Suszec: kobiet
60+ i mężczyzn 65+.
Po przeprowadzonym przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu naborze, chęć uczestnictwa w zajęciach
Klubu Seniora zgłosiło ponad 30 Seniorów naszej
Gminy.
Organizacją ciekawych zajęć zajmują się Kierownik Klubu oraz Animator. W ofercie Klubu znajdą
się (w zależności od zgłaszanych potrzeb naszych
Seniorów), m.in. porady psychologiczne, dietetyczne,
edukacja prozdrowotna, aktywizacja fizyczna, porady prawne. Oprócz tego nasi Seniorzy będą mogli
skorzystać z wyjazdów rekreacyjno – edukacyjnych.

Dla osób mających problem z dotarciem do Klubu
zorganizowano transport.
Utworzenie Klubu Seniora możliwe było dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępnei efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5.
Rozwój usług społecznych – konkurs.
Przy wykorzystaniu części środków finansowych
wspomnianego wyżej Projektu oraz dofinansowaniu z budżetu Gminy Suszec wyremontowane zostały pomieszczenia przeznaczone na Klub Seniora
mieszczącego się na piętrze Ośrodka Zdrowia przy
ul. Wyzwolenia. Do dyspozycji uczestników Klubu
Seniora pozostają m.in.: duża sala klubowa z aneksem kuchennym, pokój rehabilitacyjny, pokój do

wypoczynku – czytelnia, pokój do spotkań indywidualnych (prawnik, psycholog, terapeuta), pokój
zdrowia, szatnia.
Uroczyste otwarcie Klubu Seniora planowane
jest na miesiąc listopad br.
GOPS Suszec

źródło: GOPS Suszec

Wójt Gminy Suszec oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suszcu z ogromną przyjemnością informują, że od 22 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Klubie Seniora mającego swą siedzibę w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2.

Seniorzy na pierwszym spotkaniu Klubu Seniora
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Badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS”
jest diagnostyka w zakresie najczęściej występujących
problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku
życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka
chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza
w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym
można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które
jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru
świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy
uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował
program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi
się do placówki z dowodem osobistym.
Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny
profil lipidowy,
- stężenie glukozy we krwi,
- ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe),
- poziom kreatyniny we krwi,
- badanie ogólne moczu,
- poziom kwasu moczowego we krwi,
- krew utajona w kale.
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
- morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi,
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny
profil lipidowy,
- stężenie glukozy we krwi,
- ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe),
- poziom kreatyniny we krwi,
- badanie ogólne moczu,
- poziom kwasu moczowego we krwi,
- krew utajona w kale,
- PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz
obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
- ocena miarowości rytmu serc.
Aby skorzystać z badań należy:
- zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl
- wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS,
- po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania
przez system trwa do 2 dni roboczych),
- wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się
na badania w placówce, która realizuje program,
- sprawdzić wyniki badań w placówce, w której
wykonano badania.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na
pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej
Opieki Medycznej (DOM) pod numerem tel. 22 735
39 53.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to
ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna
na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania
pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych
oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Sezon grzewczy 2021/2022 – 1 października
2021 – 31 marca 2022
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest
niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci
i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych
jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt,
że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.:
edukacji, informacji i promocji.
Główne przekazy tegorocznej kampanii
- Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach
powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest
miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej.
Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób,
a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
- Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on
wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE
usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
- W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania
pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze
opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
- Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
- Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
- Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek
dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom
starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu

danej czujki lub wymianie w nich baterii.
- Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt,
że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu
niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne
własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego
też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez
zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych
krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu
śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie
może wynikać z:
- nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji
do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi,
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem
stałym (np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem
ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia,
zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź
poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich, jak: bóle i zawroty
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona
czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy
zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
PSP Pszczyna

Oświetlenie hybrydowe
Na terenie Gminy Suszec we wrześniu br. zabudowano 48 lamp hybrydowych wykorzystujących
energię słoneczną i energię wiatru. Lampy zlokalizowano w ciągu dróg gminnych oraz w rejonie gminnych obiektów na terenie całej gminy, w miejscach,
gdzie była techniczna możliwość ich zabudowy.
Roboty wykonała firma Wichary Technic
z Zabrza za kwotę 629.986,32 zł. Na realizację
zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie
535.488,37 zł ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. W przygotowaniu jest dokumentacja na montaż kolejnych lamp
tego typu, a ich zabudowa nastąpi po uzyskaniu
dofinansowania na ten cel.
UG Suszec
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Ulica Jana Pawła II w Kobielicach ma nową nawierzchnię
Zakończyły się prace związane z przebudową
ulicy Jana Pawła II w Kobielicach. Zmodernizowany
odcinek zyskał nową nawierzchnię. Wyremontowane zostały także pobocza. Część drogi została
przebudowana w poprzednich latach.
W piątek, 1 października podpisano protokół
ostatecznego odbioru robót. Wyłoniona w przetargu

firma Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic prace
na ul. Jana Pawła II w Kobielicach rozpoczęła w lipcu.
Zadanie polegało na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej. Obejmowało także remont poboczy.
Przebudowa 600-metrowego odcinka drogi powiatowej – od DW 935 do skrzyżowania z ulicą Topolową
– wyniosła ponad 250 tys. zł. Część kwoty została pokryta
z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych pozyskanego przez Powiat Pszczyński. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Gminą Suszec.
- Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach ważna
jest nie tylko realizacja dużych inwestycji, ale także mniejszych zadań, które zdecydowanie poprawiają komfort
jazdy i warunki życia mieszkańców – mówi Grzegorz
Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
Powiat Pszczyński

Inwestycje w naszej gminie
Kolejne dwa miesiące to kolejne zakończone oraz
wiele trwających inwestycji w naszej gminie.
Budowa oświetlenia zasilanego energią
odnawialną
W gminie pojawiły się lampy zasilane energią odnawialną. Jest to dobre, przyszłościowe rozwiązanie, pozwalające na postawienie lamp w miejscach dotychczas
niedostępnych. Roboty wykonywała firma Wichary Technic sp. z o.o. sp. k. z Zabrza, a ich koszt wyniósł 629.986,32
zł. Koniec prac nastąpił w dniu 1 października 2021 r.
Remont cząstkowy dróg gminnych
W ramach umów z wykonawcami, w ciągu roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych. W ostatnim
czasie wykonano także remont wielkopowierzchniowy
ul. Nierad w Kryrach na odcinku 145 m oraz ul. Sołeckiej
w Kobielicach na odcinku 250 m. W przygotowaniu są
kolejne remonty.
Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach
W dniu 8 września br. odbyło się spotkanie trójstronne przedstawicieli Województwa Śląskiego, Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Suszec, w trakcie którego

potwierdzono zasadność kompleksowej przebudowy
skrzyżowania. Ustalono, że zostanie zawarte porozumienie, regulujące zasady finansowania i realizacji
zadania. Zaplanowano także, że przebudowana będzie cala tarcza skrzyżowania, ze wszystkimi drogami
dojazdowymi.
Przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach
Ulica Topolowa została przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do posesji nr 35.
Łącznie był to fragment drogi o długości około 244 mb.
Roboty wykonywała firma MarMasz Rafał Maryjosz
z Grzawy, a ich ostateczny koszt wyniósł 202.673,55 zł.
Prace zakończono 7 października br.
Przebudowa rowu odprowadzającego wodę
z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej
w Rudziczce
Pod koniec września ogłoszono drugi przetarg
na wykonanie robót polegających na przebudowie
rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu
ul. Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce
o długości około 104 mb oraz odmuleniu i umocnieniu
rowu po stronie wylotu kanalizacji na odcinku o długości
około 68 mb. W dniu 12 października podpisano umowę

z wykonawcą – firmą „DRAPKO” Michał Paszek z Kryr,
która wykona zadanie za kwotę 178.168,08 zł. Termin
zakończenia robót zaplanowano na 12 kwietnia 2022 r.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole
Podstawowej w Kobielicach
Szkoła w Kobielicach przejdzie termomodernizację.
W tej chwili jednak, ze względu na wymagania PPOŻ, konieczna była wymiana okien i drzwi. Ogłoszono przetarg
na realizację tego zadania. Działanie to jest realizowane
w ramach inwestycji pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach
wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Obejmuje ono: wymianę okien drewnianych na nowe okna PCV, wymianę drzwi zewnętrznych
na drzwi stalowe i aluminiowe z szybami P4, podmurowanie 3 okien, wymurowanie dwóch filarów przy
oknach p.poż., zakup i montaż 6 wentylatorów ściennych, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie
powierzchni wewnętrznych farbą lateksową zmywalną.
W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
„BUDREM” sp. z o.o. z Kielc za cenę 467.032,27 zł. Koniec
realizacji zadania przewidziano na 24 maja 2022 r.
Oprac. MP

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – „Czyste Powietrze”
W ramach programu „Czyste Powietrze” 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec, został otwarty
punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:
- informacje o zasadach Programu oraz ulotki
i materiały informacyjne,
- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego
dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych
załączników.
Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie
konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem
telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Adres punktu:
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec,
tel. 32 449 30 67.
UG Suszec

budowę domków dla owadów. Głównym pomysłodawcą był Grzegorz Bodziuch. Następnie do
akcji wkroczyły „Suszeckie szkubaczki”, w postaci
Bogusławy Rudzińskiej i Anny Ochman-Pasternak,
które wraz ze Strefą Montessori i Muzeum Regionalnym „Kamojówka” zorganizowały cykl warsztatów
rękodzielniczych z: tworzenia pająków ludowych,
makramy, plecionkarstwa, tkactwa i witrażu. Kolejnym pomysłem była „Kuchnia babć Celiny i Teresy” – tutaj pod okiem Pań z suszeckiego Koła
Gospodyń Wiejskich można było się nauczyć piec
tradycyjne ciasteczka i robić przetwory. Wszystkie
trzy pomysły kierowane były przede wszystkim do
dzieci i dorosłych.
Ze specjalną dedykacją dla seniorów, ale nie
tylko, Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”, pod wodzą Ireny Muras i Haliny Gryszko, zrealizował projekt „Zakochaj się w śląskiej tradycji”. Nasze seniorki
i seniorzy zorganizowali Wieczór Pieśni Powstańczej, który uświetniły występy „Radostowianek”,
„Mizerowianek”, „Pogodnej Jesieni” oraz „Canticum
Novum”, przeplecione opowieściami o pieśniach powstańczych i Powstańcach, wygłoszonymi przez
prof. Krystynę Turek i dr. Waldemara Szenderę.

I jeszcze nie ucichły wspólne śpiewy, a „Pogodna Jesień” już zaprosiła na drugie wydarzenie
– warsztaty wiązania żuroków, poprzedzone prelekcją o śląskich strojach w wykonaniu Krystyny Pieronkiewicz-Pieczko, na co dzień odpowiedzialnej
za działania Działu Etnografii w Muzeum Śląskim.
Piąty pomysł to „Akcja reaktywacja” Klubu
Działań Pozytywnych, koordynowana przez Annę
Gałuszkę – cykl spotkań i warsztatów, dzięki którym młodzi ludzie są przygotowani wolontariatu
w kulturze.
Ostatni, bardzo oryginalny pomysł, to warsztaty
„Żywej architektury”, które zaproponowały Anna
Wyrobek i Bogusława Rudzińska. Podczas spotkań
uczestnicy zapoznali się z nurtem żywej architektury, zaprojektowali altanę i tunel oraz nauczyli się,
jak przygotowywać i sadzić wierzbę, aby powstały
z niej ciekawe obiekty.
Wszystkie pomysły okazały się bardzo trafione,
a to, że w sumie wzięło w nich udział ponad 250
osób oznacza, że były też bardzo potrzebne i ciekawe. Mamy nadzieję, że kolejne edycje „Kulturalnego
Wydobycia” będą równie udane!
(azm)

Nie ma nudy!
Nasza gmina to nie tylko piękne tereny – to
przede wszystkim aktywni mieszkańcy i mieszkanki! Pośród wielu utalentowanych osób, szczególnie
wyróżniają się osoby i grupy działające na rzecz swoich społeczności. Część z nich co roku bierze udział
w konkursie na najciekawsze lokalne pomysły społeczno-kulturalne „Kulturalne Wydobycie”. Również
w tym roku pomysłodawców nie zabrakło. Od sierpnia do listopada zrealizowanych zostało 6 inicjatyw
na rzecz i z mieszkańcami gminy. Były to wydarzenia
głównie warsztatowe, a odbyły się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”. W sumie na ich realizację pomysłodawcy
otrzymali ponad 25000 złotych z budżetu Ministra
i Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Co wymyślili mieszkańcy?
Na początku sierpnia, przy ogródkach działkowych na suszeckim osiedlu, odbyły się warsztaty
pt. „Śląskie łąki kwietne”, łączące wiedzę o tradycyjnym ogrodnictwie, naukę o roślinach i wspólne
przygotowywanie i sianie łąki kwietnej, a także
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Zespołu Szkół w Straszęcinie, Aneta Domaradzka –
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
Elżbieta Drąg – Radna Rady Gminy Żyraków, Andrzej
Wielgos – Sołtys wsi Straszęcin oraz Danuta Krawiec
– Prezes Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej w Straszęcinie. Na spotkanie przybyły
również członkinie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.
Zjazd był bardzo barwny i gwarny, doszło do
integracji dwóch kultur, prezentacji tradycyjnych
zwyczajów i wymiany doświadczeń.
Jak relacjonują organizatorzy: „Było na ludowo,
czyli po rzeszowsku i po śląsku. Wszyscy byli strojnie
poprzebierani. Duże zainteresowanie wśród naszych
gospodyń wzbudził tradycyjny strój pszczyński,
w tym jego elementy: żurek (nakrycie głowy), jakla
(bluzka), kiecka (spódnica) i szpanki (buty). Było

smakuśnie i syto. Zupa „wiewiórcanka”, prołzioki,
górzański sernik czy straszęciński smalczyk to tylko niektóre popisowe dania naszych gminnych kół,
które królowały na stołach.
Można było również spróbować nieznanych
przysmaków, jakim była np. kopa pszczyńska. Było
śpiewająco i tanecznie. Między przyśpiewkami rzeszowskimi odśpiewanymi przez Katarzynę Kępowicz
naszą gminę prezentował Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
Goście z Suszcza również pochwalili się swoim
dorobkiem wokalnym. Wszyscy zadowoleni, sycie
najedzeni, przyśpiewkami rozbawieni, tańcami rozkręceni i upominkami obdarowani na pewno mile
zapamiętają ten dzień.”
Oprac. MP

Z wizytą w Żyrakowie
Delegacja z Gminy Suszec początkiem września uczestniczyła w I Zjeździe KGW Gminy Żyraków. Wydarzenie miało miejsce w sobotę 4 września w Zespole Szkół w Straszęcinie.
Nasi delegaci – Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec, Agnieszka Zielonka-Mitura – Kierownik działu
merytorycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich
z Rudziczki, z Kryr i z Radostowic – rozpoczęli wizytę
od zwiedzania gminy pod przewodnictwem Marka
Rączki – Wójta Gminy Żyraków. Przystankami ich wycieczki były zespoły dworsko-parkowe w Żyrakowie,
Korzeniowie, Zasowie i Straszęcinie. W gościnne progi
Zespołu Szkół w Straszęcinie zaprosili: Marek Rączka
– Wójt Gminy Żyraków, Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Alicja Błońska – Dyrektor

„Ecie, Pecie” trafiło do szkół całego powiatu
opierać codzienność. Świat stoi na rozdrożu, a twarde
wartości pozostawione w spadku po naszych przodkach mogą nam pomóc pokonywać życiowe trudności
– mówił Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.
Swoje uznanie dla projektu wyraził także wójt
Marian Pawlas:
- Gratuluję projektu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i dziękuję Powiatowi za zaangażowanie. Ten zbiór
jest bardzo ważnym elementem wspomagającym
zachowanie naszej kultury. Pieśni od wieków pomagały zapomnieć o wysiłku fizycznym, ułatwiały ciężką
pracę. Dziś pomagają wrócić do naszej przeszłości,
spędzić wspólnie czas w rodzinnym gronie. Cieszę się,
że powstało takie wydawnictwo i mam nadzieję, że to
nie ostatnia taka inicjatywa. Wszak naród, który nie
pamięta o przeszłości, nie ma przed sobą przyszłości.
W niedługim czasie GOK planuje stworzyć film
instruktażowy, pomagający w edukacji muzyczno-regionalnej przy użyciu zeszytu „Ecie, pecie”, a także
zorganizować serię koncertów, podczas których zostaną zaprezentowane utwory z tegoż wydawnictwa.
Gratulujemy GOK-owi tak cennej inicjatywy
i z niecierpliwością czekamy na kolejne!
Monika Panfil

zdj. Katarzyna Buchta

kolorowy, przeplatany ilustracjami, krzyżówką czy
kolorowankami. Ma on jednak służyć także nauczycielom, którzy dzięki „Ecie, Pecie” mogą przybliżyć
swoim uczniom kulturę naszego regionu.
Podczas premiery w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu zeszyt do edukacji muzyczno-regionalnej
został przekazany przedstawicielom szkół podstawowych. A ci rozpropagowali publikację wśród uczniów
klas I-III z terenu powiatu pszczyńskiego, z którego
będą korzystać podczas zajęć.
- Wydrukowaliśmy 4,5 tysiąca egzemplarzy. Zależy
nam, aby w kolejnych latach przekazywać zeszyty także
uczniom klas pierwszych bądź drugich szkół podstawowych – podkreślała Katarzyna Krzempek.
W publikacji znajduje się dziesięć wybranych
pieśni ze śpiewnika „Koło mega łokiyneczka. Pieśni
ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”. Każda posiada dwa kody QR do
melodii nagranych przez Zespół „Radość” – jeden do
wersji instrumentalnej, a drugi do wersji wokalno-instrumentalnej. Podopieczni zespołu działającego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach
przygotowywali się do nagrań pod kierunkiem Danuty Abramowicz-Heczko oraz Katarzyny Machnik,
która akompaniowała małym śpiewakom.
- Wybieraliśmy pieśni pod kątem muzycznym.
Chcieliśmy, aby były to melodie radosne, skłaniające
dzieci do żywej i ruchliwej zabawy. Nakłaniajcie podopiecznych do eksperymentowania z tymi utworami
– zwróciła się z prośbą do nauczycieli Katarzyna
Dudziak, która pomagała w wyborze pieśni. – Wybieraliśmy 10 pieśni ze względu na kontekst kulturowy
związany z tematyką dziecięcą. Pieśni zawierają różną
symbolikę – są taneczne, gospodarskie, historyczne,
prześmiewcze czy utrzymane w kontekście moralizatorskim. Stanowią więc dobrą podstawę do prowadzenia
zajęć i rozmów z dziećmi – dodawała.
W zeszycie znajduje się także dziesięć ilustracji
wykonanych przez dzieci w ramach konkursu plastycznego „Ecie, Pecie – zabawy z tradycją dla dzieci”.
Nagrody laureatom konkursu wręczono w czerwcu podczas zakończenia sezonu artystycznego
2020/2021 w GOK w Suszcu. Zadaniem najmłodszych
było stworzenie obrazka do jednej z dziesięciu pieśni
ludowych Mariana Cieśli.
Uczniowie w zeszycie znajdą autorskie kolorowanki, które pozwolą im poznać tradycyjny strój
śląski, a także wycinanki i krzyżówkę.
- Dodatkowe elementy pomogą przybliżyć kulturowe dziedzictwo, dostarczą materiał do zabawy
i kreatywnej pracy z dziećmi – dodawała Katarzyna
Krzempek.
- Cieszę się, że Powiat Pszczyński został zaproszony do realizacji tego nietuzinkowego projektu. Pamiętajmy o edukacji regionalnej w szkołach, bo może
w przyszłości to właśnie na regionalizmie będziemy

Prezentacja wydawnictwa

zdj. Sylwia Rybakowska

Po wielu miesiącach wytężonej pracy, wreszcie
zeszyt „Ecie, Pecie” trafił do uczniów klas I-III z terenu
całego powiatu pszczyńskiego. Pierwszy nakład to
niemal 4,5 tysiąca zeszytów do edukacji muzyczno-regionalnej, które powstały przy współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu z Powiatem
Pszczyńskim.
Dbałość o dziedzictwo materialne i niematerialne to ważny trzon działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu. Od lat GOK wspiera zespoły regionalne, promuje kulturę naszego regionu, organizuje
Turniej Zespołów Ludowych, a całkiem niedawno
wydał „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi
Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana
Cieśli” – zbiór ponad 1100 pieśni – zarówno tych
wciąż jeszcze śpiewanych, jak i tych zupełnie już zapomnianych – wydanych w 5 zeszytach we wspólnej
oprawie, wzbogaconych o 2 płyty CD z nagraniami
wybranych pieśni w wersji tradycyjnej i w aranżacjach
na chór wielogłosowy. Powstał także cykl „Pieśni Cieśli” – cotygodniowy miniserial, w którym Katarzyna Dudziak prezentuje utwory ze wspomnianego
śpiewnika. Kolejnym kierunkiem poszukiwań było
przybliżenie śląskiej kultury najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Tak zrodziła się idea zeszytu
„Ecie, Pecie”.
12 października w GOK-u w Suszcu odbyła się
uroczysta prezentacja zeszytu. Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych
i szkół. Spotkanie swoją obecnością ubogacił także
zespół „Radość”. Dzieci, w strojach ludowych, wykonywały pieśni, które odnajdziemy w śpiewniku.
„Ecie, Pecie” to publikacja, która składa się z dziesięciu pieśni ludowych, przy których znajdują się
kody QR, odwołujące się do melodii nagranych przez
działający w ZSP w Radostowicach Zespół „Radość”.
Oprócz tego w zeszycie znajdziemy kolorowanki,
krzyżówkę, wycinanki i piękne ilustracje.
- 51 prac, które nadesłano na konkurs plastyczny,
20 nagrań pieśni ludowych, 20 kodów QR, sześć kolorowanek, 30 zaangażowanych osób i prawie siedem
miesięcy pracy – tak w liczbach można podsumować
projekt „Ecie, Pecie – zabawy z tradycją dla dzieci” –
mówiła Katarzyna Krzempek, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu.
„Ecie, Pecie – zabawy z tradycją dla dzieci” to projekt edukacji regionalnej realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu wspólnie z Powiatem Pszczyńskim, którego podsumowaniem było wydanie
zeszytu do edukacji muzyczno-regionalnej.
- Chcieliśmy stworzyć publikację, która będzie miała walor edukacyjny, ale także zaciekawi najmłodszych,
stąd na kilku etapach zaprosiliśmy do współpracy
dzieci – mówi Katarzyna Krzempek, dyrektor GOK
w Suszcu.
Zeszyt ma przyjemną dla odbiorców formę – jest

Zeszyty „Ecie, Pecie”

NUMER 6 (317)
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Dzień Edukacji Narodowej

Nagrody Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół
w tym roku otrzymali:
1. Dominika Gruszka – ZSP Mizerów
2. Beata Gruszka – ZSP Mizerów
3. Bogusława Krutak-Gałuszka – ZSP Mizerów
4. Ewa Dziadek – ZSP Kryry
5. Anna Godziek – ZSP Kryry
6. Anna Antończyk – ZSP Kryry
7. Ewelina Kocurek – Przedszkole Suszec
8. Róża Dubiel – Przedszkole Suszec

Wyróżnieni uczniowie

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Żaneta Kordoń – Przedszkole Suszec
Lucyna Musiolik – ZSP Rudziczka
Magdalena Merkel – ZSP Rudziczka
Małgorzata Kania – ZSP Rudziczka
Renata Zając – SP Suszec
Aneta Hanak – SP Suszec
Jolanta Pastuszka – SP Suszec
Dorota Gwóźdź – ZSP Radostowice
Małgorzata Jakubik – ZSP Radostowice
Weronika Piróg – SP Kobielice
Renata Ławniczek – SP Kobielice

- „Nauka to pokarm dla rozumu”. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzę dużo sił w dalszej
pracy, a wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym
gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówił Andrzej
Urbanek.
- Dziękuję za kolejny rok wspaniałej pracy –
zwłaszcza w tym trudnym roku. Życzę Wam wytrwałości i poszanowania tego zawodu, który jest służbą
– dodawał Szymon Sekta
- Życzymy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i wychowawcom dzieci
i młodzieży, pracownikom szkół i przedszkoli oraz
ich rodzinom wewnętrznego spokoju i jak najmniej
sytuacji stresowych związanych z pandemią oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności – podsumował Zbigniew
Łoza.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy niesłabnącego zapału i zaangażowania w kolejnych
latach.
Monika Panfil

zdj. MP

Stypendia Wójta dla uczniów szczególnie
uzdolnionych otrzymali uczniowie SP w Suszcu:
Katarzyna Gajczak (finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z historii, średnia ocen
5,57) oraz Bartłomiej Spyra (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii, średnia
ocen 5,94).
Nagrody Wójta za osiągnięcie wysokich wyników w nauce otrzymali zaś: Hanna Wyszogrodzka, Wiktoria Wyszogrodzka (uczennice Prywatnej
Szkoły Podstawowej ŻOREK oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, zdobywczynie
2 miejsca w regionie zachodnio-śląskim w konkursie „Matematyka bez granic”; średnia ocen obu
laureatek 5,33 w PSP ŻOREK oraz 5,83 w ZPSM),
Weronika Biazik (absolwentka ZSP w Rudziczce),
Michalina Urbaniec (absolwentka ZSP w Kryrach),
Alina Hes (uczennica SP w Kobielicach), Zuzanna
Kulik (absolwentka SP w Suszcu), Antoni Harazin
(absolwent ZSP w Radostowicach) oraz Dorota
Kukla (absolwentka ZSP w Mizerowie).

zdj. MP

14 października 2021 r. to ważna data w dla
wszystkich związanych z edukacją. Tego dnia składamy życzenia nauczycielom, wychowawcom i każdemu,
kto podejmuje trud pracy w placówkach oświatowych.
Także w naszej gminie uroczyście obchodzono ten
dzień. Pomimo trwającej w dalszym ciągu pandemii
Covid 19, dyrektorzy szkół i przedszkoli, uzdolnieni
uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele władz gminnych, proboszcz suszeckiej parafii oraz dyrektorki:
GOK-u, GOPS-u i GBP spotkali się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej. Jak podkreślał dyrektor GZUW – Zbigniew
Łoza – wszyscy czekali na możliwość ponownego spotkania. Tym bardziej po okresie przerwy w roku 2020,
należało dokonać podsumowania osiągnięć uczniów
oraz podziękować naszym pedagogom za trud i poświęcenie w okresie nauki zdalnej i hybrydowej w roku
szkolnym 2020/21. Akademia miała ograniczony zakres i zabrakło, jak w poprzednich latach, występów artystycznych uczniów. Ale obecni byli rodzice uczniów
wyróżnionych stypendiami Wójta oraz nagrodami
Wójta. Życzenia i podziękowania przybyłym złożyli:
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący
Rady Gminy Szymon Sekta, Przewodniczący Komisji
Oświaty Andrzej Urbanek, Dyrektor GZUW Zbigniew
Łoza, Dyrektorka GOK-u Katarzyna Krzempek oraz ks.
Dariusz Grodoń. W imieniu nagrodzonych nauczycieli
wystąpiła dyrektorka ZSP Radostowice – Małgorzata
Jakubik.
Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się stypendyści oraz młodzież z bardzo wysokimi osiągnięciami w nauce.

Nagrodzeni nauczyciele

Z nadziejami, ale też pełni obaw, przywitaliśmy
kolejny rok szkolny. 1 września w szkole w Suszcu
odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego
2021/22. Jak zawsze, była to okazja do przywitania
powracających po wakacjach uczniów klas starszych
oraz przyjęcia do szkolnego grona tych najmłodszych
– pierwszoklasistów. Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera, a ze sceny popłynęło wiele życzeń
zdrowia, pomyślności i powodzenia dla rozpoczynających swą szkolną przygodę. Razem z dziećmi
rok szkolny witali Wójt Marian Pawlas oraz Dyrektor
GZUW Zbigniew Łoza.
Nauczeni doświadczeniami poprzednich lat,
życzymy sobie wszyscy, aby nauka jak najdłużej
odbywała się w trybie stacjonarnym, zapewniając
dzieciom i nauczycielom optymalne warunki do pracy. Życzymy wszystkim nauczycielom i pedagogom
wytrwałości i niesłabnącego entuzjazmu, a uczniom
– powodzenia w podejmowaniu kolejnych edukacyjnych wyzwań.
MP

źródło: SP suszec

Witaj szkoło!

Pierwszoklasiści witający nowy rok szkolny
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Małe i duże Mikropodróże

zdj. Norbert Prośniak

Tego roku elektronicznie zgłoszono 434 prace,
nadesłane przez 151 uczestników z całej Polski.
Do oceny w konkursie zaproszono artystów, którzy
poza fotografią zajmują się także animacją kultury czy działalnością artystyczną dla najmłodszych.

Odwiedzili nas Agnieszka Blazy, Karol Blazy, a także
Rafał Soliński. Do II etapu konkursu, wytypowano
51 prac wykonanych przez 26 uczestników. Tym
razem, uczestnicy przysyłali wywołane zdjęcia, poddane ponownej ocenie.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Norbert Prośniak/ Lubień/ Wyjątkowy
spokój,
II miejsce: Wiktoria Rółkowska/ Augustów/
Nieodkryte wyspy,

II miejsce – „Nieodkryte wyspy”

zdj. Urszula Sobieszek

zdj. Justyna Mańka-Sobczyk

I miejsce – „Wyjątkowy spokój”

III miejsce – „Wyścig”

Wyróżnienie – „Baloniki i maskotki”

Wystawa obrazów Kornelii Popek

Wkrótce wystawa obrazów
Małgorzaty Smusz

Zdj. GOK Suszec

Zapraszamy do odwiedzenia galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, gdzie można zobaczyć obrazy rybnickiej malarki Kornelii Popek.
Prezentowane są obrazy z cyklu „Cztery żywioły”. Artystka chętnie pracuje na kwadratowych
podobraziach, często w stylu abstrakcyjnym. Autorka zainspirowała się wspomnianymi powietrzem,
wodą, ogniem oraz ziemią, tworząc 36 płócien,
po 9 na każdy żywioł. Jak mówi, dziewiątka, jest
cyfrą „wieńczącą”, zamykającą cykl, pod wpływem,
której dokonuje się podsumowań i bez żalu żegna
z tym, co już nie jest potrzebne w poszukiwaniu
esencji.
Jej działania artystyczne są silnie powiązane
z jogą, którą od ponad 20 lat naucza, a rezultacie
także w łączy ją z muzyką i malarstwem spontanicznym podczas różnych projektów. Wystawę można
znaleźć w GOK w Suszcu do 07.11.2021.
Sylwia Rybakowska

III miejsce: Urszula Sobieszek/ Piastów/ Wyścig,
Wyróżnienie: Justyna Mańka-Sobczyk/ Łódź/
Baloniki i maskotki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wręczenie
nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi podczas Wieczoru Wolności 21 listopada 2021 r.,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Zapraszamy
także do śledzenia wystawy wirtualnej na naszej stronie internetowej.
Sylwia Rybakowska

zdj. Wiktoria Rółkowska

Zakończyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Małe i duże
mikro podróże”, organizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu.

Jeden z obrazów Kornelii Popek

Od 6 listopada zapraszamy do odwiedzenia
wystawy nietuzinkowych prac Pani Małgorzaty
Smusz. Pasjonatka hafciarstwa, pochodzi z niedalekich Jaśkowic, koło Orzesza. Jednak Ona i Jej
rodzina zamieszkuje i związana jest z Suszcem.
Hobby Pani Małgorzaty zrodziło się ponad 20
lat temu. Małe i większe obrazy powstają na kawałku
płótna- kanwy, za pomocą igły i kolorowej muliny.
Wśród motywów prac, pojawiają się zwierzęta,
roślinność, martwa natura, religia czy pejzaże.
Każde z tkanych dzieł jest starannie oprawiane
i szklone, gdyż nasza artystka darzy je dużą wartością i sentymentem.
Wszystkie prace zawisły na ścianach uroczego
domu-galerii, bądź powędrowały do bliskich osób.
Wystawa będzie dostępna do 30 listopada.
Sylwia Rybakowska

FLET UKULELE

Termin i godzina zajęć ustalane są indywidualnie.
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Dzieci od 9 lat (30 min.) i od 10 lat (45 min.)
Koszt: 60 zł / zajęcia (płatne przed każdymi zajęciami)

Piątek godz. 15:30 - 16:15 (gr. I, dzieci 4-6 lat)
Piątek godz. 16:15 - 17:45 (gr. II, dzieci w wieku 7+)
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Koszt: 50 zł / miesiąc lub 135 zł / kwartał

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

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: zajecia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Konkurs Piosenki Zimowej i Świątecznej
„Świętośpiewanie”
Chodzisz do szkoły podstawowej lub średniej?
Lubisz grać lub śpiewać? Zgłoś się!
Zgłoszenia:

13 grudnia 2021 - 16 stycznia 2022.
Szczegóły znajdziesz w regulaminie!
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Koncerty umuzykalniająco-edukacyjne prowadzone przez muzyków
z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat)
oraz klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej - godz. 11:00
Środa (raz w miesiącu), cena: 3 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Łukaszem Żydkiem - tel. 32 212 44 91 wew. 21,
e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl, najpóźniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Obowiązuje limit miejsc.

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

ŚLĄSKIE TRADYCJE
Wspólne śpiewanie

Pokoloruj obrazek i razem z innymi zaśpiewaj piosenkę.
Śpiew towarzyszył ludziom od zawsze. Śpiewano przy każdej okazji:
w domu, w kościele, przy pracy, a przede wszystkim - dla rozrywki!
W czasach, kiedy nie było komputera, telewizora, telefonów,
ani nawet prądu, ludzie spotykali się ze sobą aby opowiadać historie,
śpiewać i grać wspólnie na instrumentach, tańczyć. Bo taki wspólny
czas to wielka przyjemność!
Obok znajdziesz tekst piosenki, którą lubiły śpiewać dzieci, a poniżej
dwa kody QR. Zaproś rodzinę lub przyjaciół do wspólnego śpiewania najpierw zeskanujcie pierwszy kod QR i odsłuchajcie nagranie w wersji
wokalno-instrumentalnej. Następnie zeskanujcie kod QR z wersją
instrumentalną piosenki i wszyscy razem spróbujcie ją zaśpiewać!

Wersja
wokalno-instrumentalna

Wersja
instrumentalna

Kołomajki mik, mik, mik.
1. Kołomajki mik, mik, mik, ożynił sie sukiynnik.
A wzion sobie za żóne kowolowóm Maryne.
2. Kowolowa Maryna, skocze jak ta fidryna,
Jak zacznie rano skokać, to nie wiy kie mo przestać.
3. Kowolowa Maryna papiórowe buty mo,
A kaj se jich obuje, kołomajki tańcuje.
4. Kołomajki tańcujcie, jyno pieca szanujcie,
Piec sie przido na zima, nie każdy mo pierzina.

KINO Z KLASĄ KINO Z KLASĄ
10 listopada 2021, godz. 10:00
„Zakochani w Rzymie”

1 grudnia 2021, godz. 10:00
„Małe szczęścia”

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Zapisy na zorganizowany transport przyjmuje sekretariat, tel. 32 212 44 91

Zapisy na zorganizowany transport przyjmuje sekretariat, tel. 32 212 44 91

Komedia romantyczna, prod. Hiszpania/USA/Włochy,
reż. Woody Allen

Komedia, prod. Belgia/Francja,
reż. Daniel Cohen

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

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

Niedziela
z Bajką

©2011 ilja van de pavert

Niedziela
z Bajką

„Śpiewanki”

„Świąteczne pudełko”

Teatr Blum
Spektakl dla dzieci w wieku 2-5 lat.
28.11.2021r., godz. 16:00, cena: 15zł/os.,
sala widowiskowa GOK Suszec.

Teatr Blum
Spektakl dla dzieci w wieku 2-5 lat.
12.12.2021r., godz. 16:00, cena: 15zł/os.,
sala widowiskowa GOK Suszec.

Obowiązuje limit miejsc!

Obowiązuje limit miejsc!

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

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

Zapraszamy wszystkie dzieci
5 grudnia o godz. 14:00 oraz 16:30
do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu
Aby dziecko mogło
wziąć udział
w mikołajkowym
spotkaniu, należy
koniecznie skontaktować
się z sekretariatem
Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu.

Konkurs plastyczny
„Przepis na udane święta”

Konkurs Plastyczny
„Kartka Bożonarodzeniowa”

Termin nadsyłania prac:
24.11.2021 r.

Termin nadsyłania prac:
26.11.2021 r.

Bilety w cenie 20 zł
do nabycia
0d 5 listopada 2021 r.
w sekretariacie GOK
w Suszcu
(bilet wykupuje
każdy uczestnik,
dorośli także).

Szczegóły na stronie
www.kulturasuszec.pl

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

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

Wigilijka w GOK-u

14.12.2021 r., godz. 17:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Zapraszamy na
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
wszystkich naszych domowników.
Podczas spotkania odbędzie się
koncert kolędowy chóru
CANTICUM NOVUM.
P.S.
Zachęcamy do przyniesienia
(w miarę możliwości)
na spotkanie smakołyków,
którymi będzie można
poczęstować pozostałych
uczestników.
Na plakacie wykorzystano fragment pracy autorstwa
Julii Raszki nadesłanej na konkurs plastyczny
pt. „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”
- ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu w 2017 roku.

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

od godz. 14:00
Plac Odnowy w Suszcu

Wspólne
kolędowanie
Fabryka Świętego
Mikołaja

11.12.2021
Kiermasz
smakołyków
i rękodzieła

(warsztaty dla dzieci)

Zbiórka na rzecz
Filipka Cholewy

Zapisy wystawców
do 30.11.2021.

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Recenzja książki
Brzydota nieokiełznana
„Maszkaron” Patrycji Pustkowiak to bardzo interesująca lektura. Autorka główną bohaterką czyni dziewczynę tak brzydką, że nie mieści się nawet
w najszerzej pojętych kanonach piękna. Jej brzydota
jest przytłaczająca i rzutuje na całe życie Marianny.
To, że społeczeństwo odrzuca ją niemal na każdym
poziomie, oceniając jej przydatność przez pryzmat
aparycji, sprawia, że dziewczyna nie potrafi nijak przystosować się do rzeczywistości. Jej życie to pasmo
porażek, niespełnionych marzeń i niezrealizowanych
oczekiwań. 35-letnia Marianna opracowuje więc strategię przetrwania w niesprzyjającym jej środowisku.
Motorem napędowym jej działań jest nienawiść, którą
dziewczyna obdziela wszystko i wszystkich po równo.
Nie można zarzucić bohaterce – tytułowemu maszkaronowi – braku inteligencji. Opowieść o jej życiu to
błyskotliwa i zabawna historia, choć pełna gorzkich
akcentów. Marianna w swych sądach jest surowa i bezwzględna. Wyraża je w sposób zdecydowany, będąc
w pełni świadomą swoich ograniczeń.
„Maszkaron” to nie tylko historia brzydkiej Marianny. Z ust głównej bohaterki padają sądy oceniające

cały współczesny świat – z jego hipokryzją, płytkością
i pustosłowiem. Z miałkimi dyskusjami na błahe tematy, z kultem odrealnionego świata tworzonego na portalach społecznościowych jak Fecebook czy Instagram.
Zdaje się, że Marianna szuka prawdy – prawdziwych
emocji, prawdziwych ludzi, prawdziwych, mocnych
wrażeń. Okazuje się, że brzydota może być wyzwalająca. Bohaterka, pozostająca poza głównym nurtem
estetyki, nie podlega ogólnie panującym regułom.
Rezygnuje z gry w autoprezentację, patrząc na świat
przez pryzmat tego, co jej odebrano – a raczej czego nigdy nie będzie mogła doświadczyć – miłości,
adoracji, przeciętności. Jest dzięki temu wyjątkowa.
Ignorowana, z boku obserwuje mainstream i tworzy
własny świat.
Książka Patrycji Pustkowiak to pozycja, która wymaga uwagi. Jej lektura wybija nas ze strefy
komfortu, każąc przewartościować to, co dotychczas
wydawało się nam oczywiste i dobrze znane. Zmusza
do refleksji nad własnym postępowaniem i do wyrażenia głośno opinii na tematy, których dotychczas
unikaliśmy. Czy warto sięgnąć po to wydawnictwo?
Sprawdźcie sami!
Monika Panfil

Obchody 11 listopada
11 listopada to ważne dla nas, Polaków,
święto. Zachęcamy do uczczenia go wspólnie.
Tego dnia zapraszamy do kościoła p.w. Św.
Stanisława B. i M. w Suszcu na mszę w intencji
Ojczyzny oraz uroczystego złożenia kwiatów

przy pomnikach znajdujących się obok świątyni. Zachęcamy także do wywieszenia flag przy
swoich domostwach. Wieczorem zapraszamy zaś
do GOK-u na wspólne obchody Święta Niepodległości w ramach koncertu Pieśni Powstańczych.
Wystąpią zespoły śpiewacze: „Pogodna Jesień”,

„Mizerowianki”, „Radostowianki” i Chór „Canticum
Novum”. Koncert rozpocznie się o godz. 17:00.
Udział w koncercie jest możliwy za okazaniem
bezpłatnej wejściówki, którą można pobrać w sekretariacie GOKu lub na portalu biletyna.pl
MP

Konkursy świąteczne
Dzieci i młodzież z całej Polski, a przede
wszystkim z naszych okolic zapraszamy do udziału w nadchodzących konkursach plastycznych
o tematyce świątecznej.
Nasz najnowszy konkurs „Przepis na udane święta”, skierowany jest do dzieci z zerówki, a także klas

I-III szkoły podstawowej. Chcielibyśmy, aby dzieci wykazały się wyobraźnią i pokazały nam, jaka ich zdaniem
jest recepta na udane święta.
Kolejny z konkursów „Kartka Bożonarodzeniowa”
jest skierowany do uczniów klas IV do VIII. Polega on na
wykonaniu projektu najładniejszej kartki świątecznej.
Szczegóły konkursu odnajdą Państwo na

plakatach, na stronie internetowej oraz poprzez kontakt z GOK w Suszcu konkursy@kulturasuszec.pl.
Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe całego naszego powiatu do zachęcenia dzieci i młodzieży
do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Sylwia Rybakowska

26 września 2021 roku zakończyła się 27. edycja Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa
Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. W tym dniu siedziba
Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie stała się miejscem
wyjątkowym – miejscem spotkania miłośników
śląskich tradycji muzycznych, dla których pieśni
okresu powstań śląskich należą do ważnych, cennych i historycznych elementów wartości kultury
i dziedzictwa regionu.
Wieloletnia tradycja przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej
Górnego Śląska w jego różnych częściach, wraz ze
specyfiką i swoistymi dla subregionów elementami,
stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych
wartości naszego regionu. Celem przeglądu jest
umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie
postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz
z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem
regionalnych wartości muzycznych Górnego Śląska.
Założenia programowe 27. przeglądu odwoływały się do 100. rocznicy powstań śląskich
i upamiętnienia walk o powrót Śląska do Polski w latach 1919 – 1921. Celem przeglądu jest upowszechnianie w pieśni historii o bohaterskich czynach Powstańców Śląskich, a także wzmocnienie poczucia

wspólnoty narodowej i świadomości historycznej
Polaków. Prezentacje sceniczne śląskich pieśni powstańczych, wykonywane przez dzieci, młodzież
i dorosłych, stanowiły swoisty hołd złożony ludziom
czynu z okresu górnośląskich powstań.
W tym roku w Przeglądzie wzięły udział 42 podmioty wykonawcze, w których wystąpiło 451 osób.
Uczestników oceniało jury w składzie: Karolina Banach, Dorota Sitek, Marian Chrobok, Mariusz Pucia,
Wojciech Wantulok, Wojciech Żegolewski, Zygmunt
Magiera.
Oprócz nagród dla uczestników, wręczono
także Nagrodę Specjalną im. dr Łucji Staniczkowej.
Za całokształt swojej pracy otrzymała ją pani Halina
Gryszko. Przypomnijmy, że pani Halina prowadzi
wszystkie zespoły śpiewacze działające na terenie
naszej gminy: Pogodną Jesień, Mizerowianki oraz
Radostowianki.
Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział
w Przeglądzie Finałowym „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie, gratulujemy zaangażowania i wyjątkowych
prezentacji pieśni powstańczych. Gratulujemy efektownych i interesujących występów. A pani Halinie
– gratulujemy i życzymy niesłabnącego zaangażowania i entuzjazmu w dbaniu o tradycję i kulturę
naszego regionu.
Oprac. MP

źródło: Zespół „Śląsk”

Halina Gryszko wyróżniona nagrodą specjalną

Nagrodzeni w Koszęcinie

Zespoły śpiewacze znów
docenione!
Działające w naszej gminie zespoły wzięły
udział w III Jesiennych Impresjach Folklorystycznych w Siedlcu.
Panie śpiewały w tym przeglądzie po raz pierwszy i od razu podbiły serca jury – Regionalny Zespół
Śpiewaczy „Radostowianki” zajął 3 miejsce, a Zespół
Śpiewaczy „Mizerowianki” zdobył wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy wygranej!
(azm)
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Dla poprawy powietrza
W Sali Sejmu Śląskiego we wtorek 12 października odbyła się konferencja dotycząca realizacji zapisów
tzw. uchwały antysmogowej w naszym regionie.
Będą kontrole i będą też kary dla tych, którzy
mogli, a nic dotąd nie zrobili, by zmienić swoją kotłownię, a tym samym wpłynąć na poprawę jakości
powietrza na Śląsku – stwierdzili zgodnie obecni
na konferencji samorządowcy.
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza są
jednym z kluczowych wyzwań dla zarządu województwa. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Służą temu zarówno projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, jak i programy rządowe takie jak „Czyste
powietrze” i „Stop Smog”, czy też przyjęty przez Sejmik „Program ochrony powietrza dla Województwa
Śląskiego”.
Jak mówił wicemarszałek województwa Dariusz
Starzycki, zaplanowane do realizacji działania naprawcze w głównej mierze powinny być skierowane
na redukcję emisji z sektora komunalno-bytowego,
ale również obejmują zadania związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych oraz
działań kontrolnych. Program ochrony powietrza dla
województwa to także realizacja uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
- Chciałbym abyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Walka o czyste powietrze leży w naszym wspólnym
interesie. To się należy naszym mieszkańcom – dodał
obecny na konferencji prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który pełni także funkcję przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów.
- Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach.
Takich stref jest pięć – przypomniała Jolanta Prażuch,
dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dodając,
że wszędzie wykazywane jest przekroczenie norm,
a głównym powodem jest sektor komunalno-bytowy.
Dlatego konieczne było stworzenie prawa miejscowego ograniczającego stosowanie wskazanych
paliw a także urządzeń, w jakich są one spalane. Właśnie temu służy uchwała antysmogowa.
- Program zakłada, że do 2026 roku osiągniemy cel
związany z wymianą instalacji. Skuteczność realizacji
uchwały zależy od sprawozdawczości. Musimy mieć
informację o liczbach i powierzchniach budynków,
gdzie wymieniono źródła ciepła lub przeprowadzono

termodernizację. Ważne jednak są kontrole. Trzeba
sprawdzać, co jest spalane. Nakładane kary i mandaty także powinny być ujęte w sprawozdaniu – dodała
Jolanta Prażuch.
Wymienionych kotłów przybywa, ale konieczna jest kontrola
Z danych wynika, że postęp wymiany kotłów jest
znaczący.
- W 2020 roku odnotowaliśmy aż czterokrotny
wzrost. Wymienionych zostało ponad 80 tysięcy kotłów,
najczęściej na kotły gazowe – poinformowała Jolanta
Prażuch.
Podczas konferencji zaprezentowano także rekomendację dotyczącą obowiązków związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej, wypracowanych
przez działający w ramach Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów zespół roboczy ds. wdrażania przepisów
tzw. uchwały antysmogowej.
- Opracowanie nie ma wymiaru nakazowego, niemniej ważnym punktem jest kontrola. Dużo mówi się
o inwestycjach i edukacji, co oczywiście ma ogromne
znaczenie. Jednak w realizacji tak ważnego programu
kwestia kar i odpowiedzialności jest kluczowa – przekonywał Rafał Kołodziej, kierownik Referatu Ochrony
Powietrza w rybnickim magistracie, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu zajmującego się
wdrażaniem uchwały antysmogowej.
- Gminy powinny posiadać potwierdzenia przeprowadzanych kontroli – wskazali z kolei przedstawiciele
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
- Samorządy na Śląsku chcą w taki sam sposób rozliczać mieszkańców z egzekwowania uchwały antysmogowej. Do końca 2021 roku, zgodnie z uchwałą, mają zostać
usunięte najgorsze kopciuchy, użytkowane powyżej 10
lat, nieposiadające tabliczki znamionowej. W 2022 roku
będą kontrole i kary bez taryfy ulgowej dla tych, którzy
mieli możliwości, ale nie zrobili nic, żeby zmienić swoją
kotłownię – mówił podczas konferencji Piotr Kuczera.
Stanowisko bezpośrednio związane jest z uchwałą antysmogową, która nakłada na właścicieli posesji
obowiązek wymiany pieca centralnego ogrzewania
na ekologiczne źródło ciepła. Chodzi o wymianę kopciuchów, czyli pieców starszych niż dziesięć lat lub
tych, które nie posiadają tabliczki znamionowej. Czas
na to właściciele posesji mają do końca tego roku. Od
stycznia straże miejskie będę miały prawo karać tych,
którzy do uchwały się nie zastosowali.
- Współpraca z przedstawicielami samorządów

Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaowocowała
wspólnym stanowiskiem. Dziękuję wszystkim, którzy
podjęli się wypracowania rekomendacji dla gmin – podkreślił Piotr Kuczera.
Kary nie dla wszystkich?
- Okoliczności łagodzące przewidziane są dla tych,
którzy zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio
wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować
inwestycji, albo rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji, oraz dla
tych, którzy mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby
ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają z ich
winy – dodał prezydent Rybnika. W takich sytuacjach
kara nie zostanie nałożona, będzie czas na zakończenie
inwestycji, ale potem będzie trzeba przygotować się
na powtórną kontrolę.
Do kiedy mamy czas na wymianę?
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem
1 września 2017 r., podlegają okresowi przejściowemu,
zależnemu od wieku i klasy posiadanej instalacji:
- kotły z 2006 r. i starsze lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku.
Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji
lub nieposiadające tabliczki znamionowej,
- kotły od 2007 r. do 2012 r. należy wymienić do
31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są
to instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat
od daty ich produkcji,
- kotły od 2013 do 31.08.2017 r. należy wymienić
do 31 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały
są to instalacje eksploatowane w okresie do 5 lat od
daty ich produkcji,
- instalacje spełniających wymagania w zakresie
emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy
4 według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić
do 31 grudnia 2027.
Kominki, piece i inne instalacje, które wydzielają
ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego
nośnika zgodnie z zapisami § 8 należy wymienić do
31 grudnia 2022 roku.
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Oprac. MP

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Suszec kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich mieszkańców,
Wójta Gminy Suszec Mariana Pawlasa oraz przybyłych gości, którzy swoją obecnością przyczynili się do
uświetnienia tegorocznej Uroczystości Dożynkowej
i którzy wraz z naszymi rolnikami dziękowali za doroczne plony.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę uroczystość:
- Księdzu Proboszczowi za odprawienie Mszy
Świętej,
- Starostom Dożynkowym Państwu Lucynie i Leszkowi Musiolikom,
- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu,

- Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu,
- Pocztom Sztandarowym,
- Dzieciom w strojach ludowych,
- Młodzieży za czynny udział w liturgii,
- Orkiestrze Dętej,
- Rolnikom za przyniesione dary do wystroju kościoła,
- Panu Mirkowi Czechowi i mieszkańcom, którzy
dekorowali kościół oraz posprzątali jego obejście.
Podziękowania kieruję do sponsorów, dzięki których wsparciu udało się zrealizować program obchodów Sołeckich Dożynek w Suszcu.
Sołtys Sołectwa Suszec
Grzegorz Dera

źródło: Archiwum prywatne

Sołeckie Dożynki w Suszcu – podziękowania

Uczestnicy Dożynek w Suszcu

Nowe wyprawki dla przedszkolaków z Gminy Suszec
GBP w Suszcu po raz czwarty przystąpiła do
akcji w ramach projektu „Mała książka – wielki
człowiek”. Organizator, Instytut Książki w Krakowie,
znowu nadesłał kolejną partię książek dla rodziców
i ich dzieci, w wieku przedszkolnym – urodzonych w latach 2015-2018.
Dzieci, które jeszcze nie posiadają tytułu „Pierw-

sze czytanki dla…”, prosimy o zgłoszenie się do biblioteki w Suszcu lub Filii w Rudziczce i Mizerowie
(w Remizo-Świetlicach) oraz do Filii w Kryrach i Radostowicach (w budynkach Szkół Podstawowych).
Ubiegłoroczną dostawę rozdano w całości, a tegoroczna – 60. egzemplarzy już czeka na dotychczas
zarejestrowanych, ale także na nowych czytelników.

Przy okazji zapisu będzie można skorzystać
z nowości wydawniczych, a tych ciągle przybywa.
Nasza oferta jest bardzo ciekawa i urozmaicona,
i oczywiście dostosowana do wieku malucha.
Znajdźmy czas na relaks, i wraz z dzieckiem spędźmy czas przy dobrej lekturze.
GF
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Czytelnia online

Szanowni Czytelnicy! Od 4 sierpnia 2021 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu ponownie
umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do
ebooków w serwisie IBUK Libra.
Znajdziemy tu bogatą ofertę Wydawnictwa Naukowego PWN oraz wielu innych wydawnictw. To
ponad kilkadziesiąt tysięcy elektronicznych publikacji
naukowych, popularnonaukowych, specjalistycznych
oraz najchętniej czytana beletrystyka. Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów domowych, ale
też urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon).

Dostęp uzyskano w ramach zadania „Książki
online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.
Nasza biblioteka znalazła się w gronie 135. bibliotek woj. śląskiego, które otrzymały bezpłatny
dostęp do 5259 e-książek. Otrzymano 300 indywidualnych Pinów (kodów aktywacyjnych) do IBUK
LIBRA, a te dystrybuowane są wśród zainteresowanych użytkowników. GBP w Suszcu w 2020/2021
była członkiem konsorcjum śląskiego, a obecnie
usługa jest kontynuowana i dlatego informujemy,
że wszystkie PINy wcześniej wydane są nadal ważne
(czytelnicy, którzy wcześniej taki PIN otrzymali, nie
muszą pobierać nowego).
Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra, należy wykonać następujące kroki:
1) Pobierz kod (PIN) w swojej bibliotece lub pisz
na adres gbp@suszec.pl i podaj swoje imię, nazwisko

(musisz być zarejestrowanym czytelnikiem naszej
biblioteki).
2) Wejdź na stronę www.libra.ibuk.pl/ksiazki.
3) Wejdź w zakładkę „Wybierz swoją bibliotekę”.
4) W wyszukiwarce wpisz „Suszec” lub „Gminna
Biblioteka Publiczna w Suszcu”.
5) Naciśnij „wybierz” i wpisz otrzymany kod.
6) Gdy pomyślnie się zarejestrujesz/zalogujesz,
z filtrów wybierz „Książki w moich bibliotekach”.
7) Czytaj bez ograniczeń przez rok!
W przypadku pytań, wątpliwości zapraszamy
Państwa do kontaktu mailowego (gbp@suszec.pl),
telefonicznego (32/4488692) lub bezpośrednio w bibliotece:
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
Ul. Ogrodowa 2243-267 Suszec
ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-19.00.
GBP

programów, zapisywanie i odczytywanie wyników
pracy z komputerem, ikony, pliki, foldery, obsługa
pendrive’ów oraz kart pamięci z aparatów fotograficznych, zakładanie internetowych kont pocztowych, korzystanie ze Skype’a, szukacze mapowe
Targeo i GoogleMaps, Allegro, zaznajomienie się
z porównywarkami cen skąpiec.pl i ceneo.pl oraz
poruszenie spraw związanych z bezpieczeństwem
w sieci.

To tylko wycinek poruszanych tematów, a teorię z ćwiczeniami praktycznymi sprawnie połączył
prowadzący, p. Marek Spyra.
Gminna Biblioteka Publiczna to jedyne
miejsce w Gminie Suszec, gdzie od 2009 r. nieodpłatnie prowadzone są tego typu szkolenia.
Kolejna edycja wiosną 2022 r.
Zapraszamy (tel. 32/4488692).
GF

książka mikołowianki Aliny Przydatek. Po „Wielkiej
Księdze Kici Nici”, „Kiciotopia” wzbogacona jest o kody
QR, stanowiące odnośniki do multimedialnych atrakcji powiązanych z treścią książek. Wykonane przez
p. Alinę gałgankowe bohaterki książek – Myszka
Soniulinda i Króliczka Matilda, odwiedziły także naszą gminę. Uczniowie SP w Radostowicach, z klas
I a i I b wzięli udział w warsztatach „Żyjmy zdrowo
i kolorowo”, klasa II w „Wielka wyprawa balonem do
Włoch i Wielkiej Brytanii”, a kl. III – „Sport to zdrowie!”.
Edukacja językowa, prozdrowotna i spotkanie z pięknym eko-rękodziełem. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymał na własność bajkę z kolorowankami. P. Alina Przydatek jest nietuzinkową osobą,
o czym świadczy otrzymana nagroda Osobowość
Roku 2020 w Dziedzinie Kultury woj. śląskiego.
Tymczasem dołączając do grona naszych czytelników już teraz możemy wypożyczyć książki autorki,
a przy kolejnym tytule „Pszczele wesele” spotkamy
się ponownie.
Październikowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
zakończono szumnie dwiema lekcjami bibliotecznymi
zorganizowanymi w Filii w Rudziczce dla uczniów klasy

IV a i V. Mamy nadzieję, że dzięki temu (po okresie
pandemicznej izolacji) wzrośnie ponownie wśród młodych zainteresowanie książką. Przypominamy również,
że oprócz książek w wersji papierowej umożliwiamy
dostęp do e-książek poprzez LEGIMI i IBUKLibra.
Warto odwiedzić bibliotekę, rozemocjonować się
nową lekturą, a tym samym poprawić swoje samopoczucie. Dołącz do nas. Zapraszamy.
GBP w Suszcu

Komputerowe ABC
Kolejny kurs „Podstawy obsługi komputera”
dobiegł końca. W spotkaniach (w cyklu 2-godz.
zajęć – od 22 września do 28 października, odbywających się w każdą środę i czwartek w godz.
popołudniowych) uczestniczyło 10 osób: seniorzy
oraz dorośli – jeszcze aktywni zawodowo (w wieku
od 46-75 lat).
W programie: urządzenia wewn. i zewn. komputera, system operacyjny Windows, uruchamianie

"Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu
poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian
nie żądając..." / Cornelia Funke
Wiemy, że czytanie poprawia pamięć, inspiruje, rozwija wyobraźnię i poszerza horyzonty, a biblioteka? No cóż, promuje czytelnictwo zapraszając
w swoje progi. I tak, już wcześniej, bibliotekę suszecką odwiedzili koloniści, a Filię nr 1 w Rudziczce klasa
II a z ZSP w Rudziczce.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
wzięto udział w jubileuszowej – dziesiątej odsłonie
Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturę „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej odczytano
w kameralnym gronie już dzień wcześniej (4 września, w godzinach popołudniowych) i mimo obecności mniejszych dzieci, lekturę udało się odczytać
w całości. Utwór porusza ważkie tematy, wszak z „dulszczyzną” spotykamy się na co dzień, jednak obecnym nie brakowało poczucia humoru i nie skąpiono
dosadnych komentarzy. Za nami festiwal czytelników
– Noc Księgarń i 24. Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie. Tam też swoją premierę miała nowa

źródło: GBP

Dołącz do nas

Spotkanie z Aliną Przydatek

Więzi sąsiedzkie to jedne z najważniejszych relacji. Z racji bliskości zamieszkania, często stajemy
się niemal członkami rodziny, wiemy o sobie sporo,
możemy na sobie polegać, ale czy zawsze tak jest?
Czy nie należy i o takie więzi zadbać?
Organizując od kilku lat Dni Sąsiada w naszej
gminie, nieustannie zachęcamy do pielęgnowania
relacji z naszym sąsiedztwem. Głęboko wierzymy,
że silne relacje społeczne mogą przenosić góry!
W tym roku udało się wspólnie zorganizować
5 inicjatyw sąsiedzkich. Inicjatorami spotkań byli
mieszkańcy i mieszkanki Suszca, Mizerowa, Kryr –
w tym osoby, które zorganizowały sąsiedzkie spotkanie po raz kolejny, jak i nowi inicjatorzy.

W ramach tegorocznych Dni Sąsiada ważnym
elementem był walor edukacyjny. Nasi inicjatorzy
przygotowali wiele ciekawych pomysłów, w tym:
warsztaty przygotowania podpłomyków, warsztaty florystyczne, warsztaty udzielania pierwszej
pomocy czy warsztaty z zielarstwa. We wszystkich
spotkania sąsiedzkich łącznie wzięło udział ok. 150
osób. Dziękujemy wszystkim organizatorom Dnia
Sąsiada, a także uczestnikom za dbanie o sąsiedzkie
relacje. Już dziś zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji Dni Sąsiada! Dodatkowo już możemy
zdradzić, że pracujemy na kilkoma dodatkowymi
możliwościami!
GOK Suszec

źródło: GOK Suszec

Sąsiedzkie spotkania

Tegoroczne spotkania bardzo się udały

18

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2021

Felieton duszą pisany

„Co Cię nie zabije...”
Pewne gruzińskie przysłowie mówi: „Żelazo
hartuje się w ogniu, zaś człowieka w trudnościach”.
Friedrich Nietzsche natomiast powiedział kiedyś,
że: „To, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi”. Jak
te zdania mają się do rzeczywistości? Odpowiedzią
jest zjawisko hormezy, ale o niej opowiem później.
Póki co, przytoczę Wam historię, którą kiedyś przeczytałem.
Pewien lekarz, po długich przygotowaniach, wyruszył zdobyć Mount Blanc. Jak może wiecie, w górę
wyrusza duża grupa ludzi, którzy stopniowo odłączają się, pozostając w obozach na poszczególnych
wysokościach, tak że na sam wierzchołek może wejść
czasem tylko jedna osoba. Nią właśnie był rzeczony
lekarz. Marsz był bardzo ciężki. Panowały trudne warunki atmosferyczne, więc i zmęczenie sprawiało,
że nasz bohater docierał powoli do granic wytrzymałości. Mimo wszystko szedł dalej, bo przecież nie
zostało mu już wiele. Mając kilkaset metrów do celu,
zrobiło mu się słabo, upadł i zwymiotował. Większość
z nas uznałaby to za kres możliwości organizmu i zrezygnowała, ale nie on. Podniósł się i ruszył pod górę. To jednak nie był koniec jego walki z własnymi
słabościami. Na ostatnim odcinku swojej wyprawy

upadał jeszcze siedem razy, za każdym razem z myślą,
że kolejnego upadku i torsji już nie będzie w stanie
znieść. Lekarz zdobył jednak szczyt i, choć wycieńczony, mógł cieszyć się nie lada osobistym sukcesem.
Wróćmy teraz do wspomnianej już hormezy,
której istota, jak się okazuje, potwierdza prawdziwość
cytatów przytoczonych na początku tego tekstu. Polega ona na tym, że czynnik występujący w przyrodzie, zarówno chemiczny, fizyczny jak i emocjonalny,
szkodliwy w większych dawkach, w małych działa
na niego korzystnie. Poddawanie organizmu różnego
rodzaju stresom powoduje, że dąży on do zachowania równowagi w nowych warunkach. Chociaż
pewnie wielkość korzystnej lub niekorzystnej dawki
jest osobniczo zróżnicowana, to właśnie ilość danej
substancji stanowi o jej zabójczych lub leczniczych
właściwościach, co potwierdza, zwany ojcem medycyny nowożytnej, Paracelsus.

źródło: www.pixabay.com

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”.
Co zrobić żeby uzyskać wewnętrzny spokój,
mieć poczucie bezpieczeństwa i ciągłą chęć do
działania?
Zachęcamy do lektury nowego felietonu.

Stanięcie na najwyższym szczycie Alp w obliczu opisanych w przytoczonej historii trudności, to
na pewno efekt determinacji, hartu ducha i jasno
wytyczonego celu, który staje się motorem napędowym. Pomyślmy jednak, jak zmienia się człowiek

pod wpływem tak dramatycznych przeżyć. Sam
wiele razy znajdowałem się w trudnych życiowych
sytuacjach. Czym trudniejsze one były, tym większa
była satysfakcja z tego, że się owe trudności przezwyciężyło i mniejszy stres, kiedy sytuacja się powtarzała. Nie możemy się oszukiwać, że życie zawsze
będzie usłane różami, bo nawet róże mają przecież
kolce. Możemy jednak z każdego niepowodzenia
wyciągać wnioski i znajdować w nim motywację do
dalszego podążania w wybranym kierunku, wierząc,
że wszystko to jest częścią wielkiego planu i ma, koniec końców, przynieść nam coś dobrego. Problem
tylko w tym, że z naszej perspektywy zdajemy się
czasem nie dostrzegać happy endu. Nie oznacza to
jednak, że go nie będzie.
„Feniks”
W miejscu nie mogę usiedzieć
Nogi rwą się, aby pobiec w dal
Nie wszystko można zrozumieć
Ani powstrzymać sztormowych fal
Coś muszę zrobić z tą energią,
bo burzy się i zasnąć nie daje
Znaleźć sposób, by z werwą
dobrą drogą pójść na rozstajach
Ciało drży, a płuca pełne powietrza
Solidnie na ubitej ziemi dzisiaj staję
Gotów by wykrzyczeć z całego serca,
że ja nigdy się przecież nie poddaję
Chociaż piach w zębach chrzęści
Choć upadam ciągle na nowo
Zaciskam zęby i dłonie w pięści
I znów wstaję z podniesioną głową
Marcin Weideman

100 rocznica urodzin Mariana Cieśli
(1996, 1997), „Słownik gwary śląskiej” (1999), „Szkic
historyczny szkół w Suszcu” (2002). Był członkiem zespołu redakcyjnego „Słownika biograficznego Ziemi
Pszczyńskiej”. Na opublikowanie czeka ukończona
przez Mariana Cieślę dokumentacja „Fachowcy we
wsi i we dworze”, charakteryzująca 34 dawne zawody na wsi i 16 praktykowanych we dworze. Z licznie
zebranych przez niego pieśni ludowych korzystają
do dzisiaj zespoły folklorystyczne działające głównie
w regionie pszczyńskim. Piękne i unikatowe melodie
odnaleźć można w nagraniach Zespołu Regionalnego
„Pszczyna” (LP „Pory roku na wsi pszczyńskiej”), chóru „Pogodna Jesień” (CD „Kukułeczka kuko”), Adama
Olesia i Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki” (CD „Hurdu-hurdu”) oraz wybranych zespołów śpiewaczych Ziemi Pszczyńskiej (CD „Na suszeckij
wieży”). Artystyczna stylizacja pieśni „Już tu nocka”
znalazła się na płycie nagranej przez Chór Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku (CD „Religioso
e poetico”), a 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej
opracowanych artystycznie przez Jacka Glenca nagrał Rybnicki Chór Kameralny „Autograph” (Cd „Jak
ze Susca powandruje”). Ponadto, zbiór partytur chóralnych „Jak ze Susca powandruje” – 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella
w opracowaniu Jacka Glenca wydany został w 2018
roku przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2019 roku
wydano obszerny śpiewnik „Koło mego łokiyneczka.
Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli” pod redakcją prof. nadzw. dr
hab. Joanny Glenc, a w 2021 roku do rąk najmłodszych

uczniów całego powiatu trafił śpiewnik „Ecie, Pecie”,
w którym zebrano 10 pieśni przeznaczonych dla młodszych odbiorców. Gminny Ośrodek Kultury organizuje
także Turniej Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli
„Jak ze Susca powandruje”, podczas którego zespoły
śpiewacze wykonują pieśni ze zbiorów folklorysty.
Dorobek Mariana Cieśli przedstawia ogromną
wartość i służy kolejnym pokoleniom mieszkańców
Suszca, a pamięć o panu Marianie pozostaje wciąż
żywa. Pamiętają o nim jego uczniowie, współpracownicy, mieszkańcy gminy. Pamiętają członkowie
chórów i zespołów, a jego dziedzictwo pozostanie
z nami na zawsze. Tych, którzy chcieliby uczcić 100.
rocznicę urodzin pana Cieśli modlitwą, zapraszamy
na mszę świętą w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie
18:00 w kościele p.w. św. Stanisława B. i M. w Suszcu.
Oprac. MP

źródło: GOK Suszec

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin
folklorysty, nauczyciela, znawcy obyczajów i gwary
śląskiej – Mariana Cieśli (1921–2004). Przybliżmy jego
sylwetkę. Urodził się w Pawłowicach Śląskich, zmarł
w Suszcu. W roku 1963 ukończył studia w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach na wydziale Wychowania Muzycznego. Będąc nauczycielem,
związany był z placówkami szkolnymi w Mirowie
(1947–1949), Brudzowicach (1949–1954), Rudziczce
(1954–1961) i Suszcu (1961–1996). We wszystkich
miejscowościach społecznie zakładał i prowadził
zespoły śpiewacze. Działalność tych grup cieszyła
się w środowisku lokalnym dużym powodzeniem.
Ostatnim z założonych w 1995 roku i prowadzonych
do 2002 roku przez Mariana Cieślę zespołów był chór
„Pogodna Jesień”, działający pod patronatem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu. Marian Cieśla współpracował także z innymi zespołami regionu pszczyńskiego
(„Kryrzanki”, „Pszczyna”), udostępniając im niektóre
z zebranych pieśni. Mimo że korespondencyjnie związany był z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym od
1976 roku (Sekcja Korespondentów PTL z siedzibą we
Wrocławiu), pracę folklorystyczną rozpoczął już w roku
1951 i kontynuował ją aż do śmierci.
Etnograficzne i historyczne poszukiwania udało
się Marianowi Cieśli udokumentować w formie rozprawek z zakresu regionalnego folkloru (fantastyka
ludowa – m.in. opowiadania o straszydłach, utopcach)
i lokalnych dziejów oraz wydanych publikacji: dwa
zeszyty zawierające 90 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej z okolic Suszca „Jak ze Suszca powędruję...”

Marian Cieśla
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Śladami historii

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

źródło: domena publiczna

Konaszewiczem-Sahajdacznym. W przypadku zwycięstwa nad armią sułtana obiecano im zorganizowanie wyprawy na Mołdawię, w której mieli wziąć
udział. Hetman Chodkiewicz przybył pod Chocim
wraz z królewiczem Władysławem. W sumie dysponowali 30 tys. wojska polsko-litewskiego i 35 tys. Kozaków wraz z 30 działami. Głównym punktem oporu
miał być zamek w Chocimiu.

Józef Brandt „Bitwa pod Chocimiem”

Batalia bez rozstrzygnięcia

Jan Karol Chodkiewicz

źródło: na licencji CC BY-SA 2.5.

Na początku XVII w. rozległa terytorialnie Rzeczpospolita prowadziła zbrojny spór z Turcją o kontrolę
nad Hospodarstwem Mołdawskim. Od blisko trzystu
lat władcy tych ziem starali się uzyskać jak największą
niezależność. Dokonywali tego za pomocą lawirowania między silnymi sąsiadami, wybierając najkorzystniejszy dla siebie sojusz. Dla polskich władców mołdawskie terytoria, ze względu na żyzne ziemie, były
łakomym kąskiem. Rozszerzały ich władze na wschód
i pozwalały stworzyć bufor bezpieczeństwa na wypadek tureckiego najazdu. Natomiast dla sułtana
Mołdawia była idealnym punktem wypadowym do
ataków na Lachów.
W trakcie lata 1620 r. król Polski Zygmunt III Waza
podjął decyzję o siłowym rozwiązaniu mołdawskiej
sprawy. Na miejsce wysłał oddział na czele ze Stanisławem Żółkiewskim. Ze względu na kłótnie między
dowódcami, ambitny plan nie wypalił. Doszło do
buntu żołnierzy, który zakończył się klęską pod Cecorą. Hetman Żółkiewski zarządził odwrót. Sam nie
skorzystał z możliwości ucieczki i został na polu bitwy, gdzie, walcząc do końca, zginął w szablą w dłoni.
Po tej wiktorii sułtan Osman II stwierdził, że armia
Rzeczpospolitej nie będzie w stanie bronić granic
swojego kraju. Tym samym Polska miała stać przed
Turcją otworem. W związku z tym zarządził mobilizację wojska, które miało zaatakować bezbronnych Lachów. Osman II przybył do Rzeczpospolitej z ok. 150
tysiącami żołnierzy.
W tym samym czasie w Warszawie Sejm uchwalił
podatki na 65-tysięczną armię. Na jej czele stanął
Jan Karol Chodkiewicz, wielki zwycięzca spod Kircholmu, uważany za jednego z najlepszych polskich dowódców w historii. Wychodził z założenia,
że wojna powinna być prowadzona poza granicami Polski. W ten sposób miano uniknąć zniszczeń
na własnym terytorium i pokonać Turków jeszcze
nad Dunajem. W tym czasie obrona kraju spadła
na barki Kozaków zaporoskich na czele z Piotrem

źródło: domena publiczna

Mimo że oblężenie Chocimia nie przyniosło
żadnej ze stron wielkiego zwycięstwa to pozwoliło polskim wojskom zatrzymać turecki marsz
i uchronić przed zagładą południowo-wschodnią
granicę kraju.

Zamek wewnątrz twierdzy w Chocimiu

Główne siły armii tureckiej dotarły pod Chocim
2 września i rozbiły obóz. Sułtan Osman II planował
w pierwszej kolejności rozbić Kozaków, a następnie
zaatakować główne siły polskiej armii. Jeszcze tego samego dnia przypuścił planowany atak, który
ostatecznie nie zakończył się sukcesem w postaci
neutralizacji wschodnich sojuszników Polaków. Następnego dnia wznowiono działania wojenne. Również i tym razem siły sułtana zostały zmuszone do
odwrotu. Osman II widząc, że jego oddziały nie są

w stanie dotrzymać kroku polskiej husarii, rozkazał
sypanie szańców wokół całego obozu. Następnego
dnia wciągnięto na nie armaty, którymi zaczęto kąsać Polaków. Zmusiło to żołnierzy Chodkiewicza do
cofnięcia się na tyle daleko, by nie zagrażał im deszcz
kul. Wieczorem Kozacy wraz z najemnikami ruszyli
do kontrofensywy, w efekcie której szańce zostały
zdobyte, a działa zniszczone.
Sułtan zdawał sobie sprawę z tego, że każdego
dnia jego szanse na ostateczne zwycięstwo maleją. Wielki krokami zbliżała się zima, która zdecydowanie utrudniłaby Turkom prowadzenie walk.
Dlatego Osman II postanowił w inny sposób osłabić przeciwnika. Nakazał Tatarom przeciąć szlak
komunikacyjny łączący Chocim z Kamieńcem Podolskim, którym dostarczano do polskiego obozu
żywność. Wybieg okazał się bardzo skuteczny, ponieważ w polskim obozie zapanował głód i zaczęły
szerzyć się choroby. Zaraza rozprzestrzeniała się
w bardzo szybkim tempie i dotarła również do obozu napastników. 7 września doszło do głównego
ataku janczarów, który został odparty przez polską
husarię. Kolejne zwycięstwo polskiej konnicy pokazało, że jedyną szansą dla Polaków na zwycięstwo
w tej potyczce był generalny atak na turecki obóz.
Zaplanowano go na noc z 13 na 14 września. Jednakże plany zostały pokrzyżowane przez burzę.
Deszcz rozmiękczył ziemię, a husaria nie mogła
atakować w błocie. Dlatego też Chodkiewicz został
zmuszony do odwołania natarcia. W międzyczasie do tureckiego obozu przybył znany dowódca
Mehmed Karaksza, który przekonał sułtana do
wyprowadzenia generalnego natarcia na polską
armię. Przejął naczelne dowództwo i skierował atak
na oddział, którym dowodził schorowany Chodkiewicz. Tymczasem Polacy byli przygotowani na taki
manewr i mieli dla napastników niespodziankę –
kanonadę armat. Ostatecznie atak został odparty,
a sam Karaksza zginął od jednej z kul.
24 września Chodkiewicz umarł, a przed śmiercią przekazał dowództwo w ręce Lubomirskiego.
Ta informacja szybko rozeszła się zarówno wśród
obrońców, jak i napastników. Sułtan postanowił
wykorzystać tę sytuację i wyprowadził kolejny atak
na polski obóz, który znów został odparty. Po nim
Lubomirski otrzymał niepokojącą informację: w obozie została tylko jedna beczka prochu. W tej sytuacji
postanowił zaproponować Osmanowi II zawieszenie
broni. Sułtan miał już dość przegranych batalii, a do
tego nieuchronnie zbliżała się zima, której bardzo się
obawiał. Dlatego zgodził się na polską propozycję.
Po kilku dniach ustalono warunki: Polska uznała tureckie zwierzchnictwo nad Mołdawią i zobowiązała
się powstrzymywać Kozaków przed prowadzeniem
wypraw łupieżczych na Turcję. Natomiast sułtan zapewnił, że zakaże Tatarom organizowania najazdów
na Polskę. Granicą dzielącą obydwa kraje pozostał
Dniestr.
Pierwsza bitwa pod Chocimiem nie okryła się
taką wielką sławą jak druga, która miała miejsce pół
wieku później. Wielotygodniowa batalia doprowadziła do taktycznego zwycięstwa. W jego efekcie
armia turecka odstąpiła od najazdu i nie przedarła
się na tereny Rzeczpospolitej, a granica na Dniestrze
została utrzymana.
Jakub Raczkiewicz
właściciel portalu historycznego
„Śladami historii”

Źródła:
L. Szymowski, Taktyczna wiktoria, Uważam Rze Historia
nr 12 (93) grudzień 2019.
Historia Polski. Tom 6 – Polska 1586-1831, Kraków 2007.
Więcej na www.sladamihistorii.pl
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Cykl Moje Chiny
Nadeszła pora na ostatnią część cyklu o Chinach.
Chciałabym Was, Czytelników, zostawić z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi potencjalnego
wyjazdu do Chin. W tekście będzie mowa o wyjeździe na własną rękę, czyli nie jako część wycieczki
zorganizowanej. Jak wyglądają formalności? Na co
uważać? Jak pokonać językową barierę? Postaram
się odpowiedzieć na te pytania w tych kilku pożegnalnych akapitach. Miłej lektury.
Jedziem tam!
Załóżmy sobie scenariusz, w którym nie boimy
się latać samolotem, mamy zaoszczędzone trochę
gotówki i nosimy w sobie chęć pojechania gdzieś
daleko. Jeśli ze wszystkich 195 państw na świecie
zamarzą nam się Chiny, to pierwsze kroki musimy
skierować w stronę konsulatu lub biura wizowego.
O ile nie mamy rodziny w Chinach, w grę wchodzą
wizy turystyczne, naukowe, biznesowe oraz pracownicze. Nas interesuje wiza turystyczna, która umożliwia Polakom wjazd na terytorium Chin jednorazowo
na trzydzieści dni. Po tych trzydziestu dniach można
z Chin wyjechać i wrócić na kolejny miesiąc. W sumie daje nam to miesiąc lub dwa na zwiedzanie – co
w kontekście rozmiarów Chin wcale nie jest tak dużą
ilością czasu. Do wniosku wizowego należy dołączyć
nasze rezerwacje hotelowe oraz lotnicze. Należy również wypełnić plan podróży – konsulat chce wiedzieć,
co planujemy zobaczyć i gdzie się przemieszczać.
Dokumenty można dostarczyć do konsulatu
osobiście, ale jeżeli chcemy uniknąć podróży do
Warszawy lub Gdańska i stania w kolejce, możemy
zlecić załatwienie formalności do biura wizowego.
Wystarczy, że dostarczymy im wypełnione dokumenty oraz paszport, opłacimy usługę i załatwione.
Paszport z wklejoną wizą możemy odebrać osobiście
w biurze wizowym lub zamówić przesyłkę, aby dostarczono go nam do domu.
Podróż i zameldowanie
Nie chciałabym się wypowiadać szczegółowo
na temat cen biletów lotniczych, bo zakres jest tutaj
bardzo szeroki. Można kupić bilet w okazyjnej cenie
nawet kilkuset złotych, ale przeważnie to koszt gdzieś
pomiędzy 1000 zł a 2000 zł. Za loty bezpośrednie
lub w tzw. „gorących okresach” w roku oczywiście
możemy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych.
Na chińskim lotnisku czeka nas skanowanie
paszportu i odcisków palców, ale nikt nie brudzi

nam palców tuszem – wszystkim zajmują się automaty, a skanowanie odbywa się cyfrowo. Załóżmy, że lądujemy w Pekinie – to miasto z naprawdę
imponującą siecią metra, autobusy również mają
mnóstwo kursów w ciągu dnia. Mimo to, najczęstszym wyborem na drogę do hotelu jest taksówka.
Warto po prostu pokazać taksówkarzowi wizytówkę
lub stronę internetową hotelu. Jak w każdym kraju,
można natknąć się na naciągaczy. Należy upewnić
się, że taksometr jest włączony i w uniwersalnym
języku gestów i grymasów zwrócić taksówkarzowi
uwagę w razie potrzeby. Obsługa hotelu zajmie się
zgłoszeniem naszego pobytu na najbliższy komisariat
policji. Jeżeli na przykład odwiedzamy znajomych
i nie korzystamy w hotelu, to sami musimy zgłosić
się na policję w przeciągu 24 godzin od przylotu.

źródło: Photo by Raychan/Unsplash

Część czwarta:
Wycieczka.

Chiński Internet nie pozwala na korzystanie z usług Google. Nie działa również
Facebook, Instagram, Twitter.
Zapraszam na herbatę
Gdy odwiedza się jakieś popularne turystyczne
miejsca w dużych chińskich miastach, należy przede
wszystkim podziwiać widoki i świetnie się bawić, ale
trzeba również uważać na oszustów. Opiszę jeden
z ich sposobów na pozyskanie gotówki od nieszczęsnych turystów. Kiedyś na jakimś forum zostałam
ostrzeżona przed oszustwem związanym z „ceremonią parzenia herbaty”. Jak mi powiedziano, nigdy nie
należy przyjmować zaproszenia na tradycyjną chińską ceremonię parzenia herbaty – szczególnie w dużych miastach. Zasada jest prosta: dwóch chińskich
„turystów” podchodzi do nas i pyta o drogę po angielsku. Rozmawiają. Po nawiązaniu relacji jesteśmy

niewinnie zapraszani na ceremonię parzenia herbaty
do pobliskiego lokalu. Podczas ceremonii – która
odbywa się w uroczym małym, prywatnym pokoju
z drogim zestawem do herbaty i imponującą gamą
fantazyjnych herbat – degustujemy, nieświadomi
tego, że dane nam będzie za to wszystko zapłacić.
Nasi nowi chińscy znajomi w pewnym momencie się
ulatniają, a nam zostaje płacić grube pieniądze. I jak
tu się z nimi kłócić? Po śląsku?
Pomocne narzędzie
Z pomocą przychodzą nam usługi rozpoznawania tekstu i mowy w smartfonie. Większość z nas
kojarzy usługi tłumacza Google, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że chiński Internet nie pozwala na korzystanie z usług Google. Nie działa również Facebook,
Instagram, Twitter. Są sposoby na przeskoczenie
tego – programy VPN do zmiany naszego IP, czyli
wirtualnego „adresu” w Internecie. Jeśli chcemy,
aby sieć uznawała nasze urządzenie za znajdujące się w innym kraju niż Chiny, wystarczy wybrać
tę lokalizację w programie. Sieć „myśli”, że ma do
czynienia z telefonem spoza Chin i odblokowuje
dane aplikacje, zgodnie z prawem obowiązującym
w wybranym przez nas kraju.
O ile w innych krajach niezrozumiały dla nas
tekst możemy po prostu wpisać w telefon, tak
z chińskimi znakami musimy poradzić sobie inaczej. Pomocne będą tutaj aplikacje sczytujące tekst
ze zdjęcia, który następnie możemy skopiować do
tłumacza. Większość restauracji w swoim menu
umieszcza zdjęcia potraw, ale dla pewności warto
sprawdzić, co tak naprawdę oznacza nazwa danej
potrawy – szczególnie należy uważać na znak 辣
là, czyli pikantny! Żeby zakupić cokolwiek, wystarczy nam palec do wskazywania i wyrażenie 这个
zhège (czyt. dżege), czyli po prostu „to”. Warto
również umieć odmówić (不要bùyào, czyt. bujao,
„nie chcę”) i podziękować (谢谢xièxie, czyt. siesie,
„dziękuję”).
The End
Dziękuję za uwagę! Miło było mi podzielić
się z Wami, Czytelnikami, tym skrawkiem moich
chińskich doświadczeń. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tematem Chin oraz zachęciłam do
poszukiwań informacji na własną rękę. Chciałabym,
żebyście mieli na uwadze, w jak wielu przypadkach
zaskakująco podobni jesteśmy do Chińczyków i jak
mały jest w obecnych czasach świat. Życzę Wam
wszystkiego dobrego!
Paulina Pierchała

Dziecięcy Teatr Chichotek działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu zdobył III miejsce
w 42. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodych
„Dziatwa” za spektakl „Wyspa Skarbów”.
Organizatorzy festiwalu wraz z jury docenili
spektakl naszych młodych mieszkanek za: „połączenie wartościowej, teatralnej jakości z dziecięcą
wrażliwością”. To ogromny sukces młodych aktorek
i ich instruktorki.
Teatr Chichotek swoją działalność rozpoczął
pod koniec 2019 r. pod okiem Izabeli Karwot. Mimo
pandemicznych trudności, grupa przygotowała swój

pierwszy, profesjonalny spektakl teatralny. Premiera
spektaklu „Wyspa Skarbów” miała miejsce się 30 maja
2021 r. i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem.
Festiwal „Dziatwa” to pierwszy przegląd, w którym Teatr Chichotek wziął udział. Niebywałym sukcesem jest zajęcia III miejsca w tak znakomitym
przeglądzie, który skupia ogrom amatorskich grup
dziecięcych z całego kraju. Naszym małym aktorkom:
Alicji Morcinek, Nadii Postrożny, Oliwii Gąsior, Gabrieli
Gąsior, Marcie Sznapce i Michalinie oraz p. Izabeli
Karwot gratulujemy wyróżnieniai życzymy kolejnych
sukcesów.
GOK Suszec

Zdj. Andrzej Grynpeter

Teatr Chichotek nagrodzony!

Młode aktorki teatru Chichotek
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Pierwszy Hałda Run za nami!
Jak komentuje Dominik Ząbczyński, organizator biegu:
- „Ściana płaczu” była bardzo trudna. Trzy kilometry przed metą trzeba było wbiec na kopalnianą
hałdę bardzo stromą ścianą. Wbiegła może trójka
najlepszych, pozostali wchodzili, niektórzy nawet
na czworakach.
I dodaje:
- Chcieliśmy zorganizować imprezę już w zeszłym roku, ale wtedy przeszkodziła nam pandemia.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy
kolejną edycję.
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a wymagająca i ciekawa trasa z pewnością czyniły ją jeszcze atrakcyjniejszą. Organizator
i dyrektor biegu, Damian Giżyński, już zapowiada
kolejną edycję wydarzenia:
- Dziękujemy, że byliście z nami, mamy nadzieję że (prawie)wszystko się Wam podobało. Z góry

przepraszamy, jeśli były jakieś potknięcia. Uczymy
się i doskonalimy dla Was, by za rok było jeszcze lepiej – do zobaczenia za rok! Już teraz wpisujcie sobie
termin – 27 sierpnia 2022 r.
Oprac. MP

Zdj. Patrycja Puda

„Służba Przygotowawcza”, „Pierwsza Szychta”
i „Ściana Płaczu” – to nazwy dystansów, na których w sobotę 28 sierpnia zmierzyli się amatorzy
biegania w Suszcu. W tym roku Stowarzyszenie
Skyrunning Polska z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
przygotowało zawody Hałda Run Extreme na terenie zamkniętej kopalni „Krupiński”. Była to pierwsza
edycja tej imprezy. Wystartowali zawodnicy z całego regionu. W sumie – blisko 300 osób. Do wyboru
były trzy dystanse dla dorosłych
- Krótki („Służba Przygotowawcza”) – 5,5 km,
- klasyczny („Pierwsza Szychta”) – 11 km,
- długi („Ściana Płaczu”) – półmaraton z górką – 23 km.
W ramach imprezy odbyły się także Otwarte
Przełajowe Mistrzostwa Polski górników i samorządowców. Zorganizowano także bieg dla młodzieży
na dystansie 1326 metrów. Na 1326 rok datuje się
pierwszą wzmiankę o Suszcu.

Uczestnicy Hałda Run

IV Kryterium Kolarskie o Puchar Dyrektora
także: za udostępnienie obiektu szkolnego dyrekcji
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobielicach
na czele z panią dyrektor Renatą Ławniczek; włodarzom
Gminy Suszec oraz PGK Suszec za przygotowanie dróg;
Hali Sportowej Suszec za współorganizację; Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kryrach oraz Komendzie Powiatowej
Policji w Pszczynie za zabezpieczenie trasy; wspaniałym
wolontariuszom, rodzicom naszych kolarzy za przygotowanie i obsługę imprezy; grupie Ratowniczej HKR
Pszczyna za uratowanie naszej imprezy i zabezpieczenie
medyczne; Powiatowi Pszczyńskiemu za pakiety dla
najmłodszych; Auto Komisowi Foks za zabezpieczenie
samochodem; Komisji Sędziowskiej Śląskiego Związku
Kolarskiego za sprawne i rzetelne przeprowadzenie
zawodów oraz najważniejszym, bez których ta impreza
nie mogła by się odbyć z wiadomych względów.”
Sponsorami wydarzenia byli: Bike Atelier, Marmur –
Dulemba, Delikatesy Centrum Radostowice, Auto Komis
Foks, BudMur, Anrex, Trans-Krusz, Dromader, Dźwigi
Czorny, Hala Sportowa Suszec, Sklep Rowerowy Kolarz
Gratulujemy i do zobaczenia za rok!
Monika Panfil

źródło: Facebook/UKS Avatar

Start młodych kolarzy

Impreza odniosła duży sukces. Zgromadziła nie tylko zawodników, ale i kibiców, dopingujących młodych
sportowców. Po Kryterium odbył się klubowy piknik.
Władze gminy także pogratulowały organizatorom: „Ponieważ szosowe wyścigi kolarskie należą do jednych z najtrudniejszych do zorganizowania
i wymagają zaangażowania ze strony wielu osób,
w szczególny sposób dziękujemy organizatorom
wyścigu, przede wszystkim państwu Dorocie i Rafałowi Sektom oraz wspierającym ich rodzicom i przyjaciołom z UKS AVATAR, którzy włożyli mnóstwo
pracy i prywatnego czasu, by kryterium kolarskie
w Kobielicach mogło zostać przeprowadzone.”
Sami organizatorzy zaś tak podsumowali wydarzenie: „Dziękujemy wszystkim bezpośrednio zaangażowanym za nieocenioną pomoc. Cieszymy się bardzo,
że mamy wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy pomagają nam tworzyć coś niezwykłego. Dziękujemy naszym
prywatnym sponsorom, dzięki którym młodzież została
nagrodzona za swoje starania!!! Dziękujemy placówce
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej za wsparcie
w postaci dmuchańca dla najmłodszych. Dziękujemy

źródło: Facebook/UKS Avatar

źródło: Facebook/UKS Avatar

Już po raz czwarty w Kobielicach zorganizowano
kryterium kolarskie, które z roku na rok cieszy się większą popularnością. W tym roku, w sobotę 11 września,
dopisała zarówno pogoda, jak i zawodnicy. Tym razem
wyścig miał charakter międzynarodowy, gdyż na linii
startu, oprócz zawodników z Polski – m.in. z Gliwic,
Częstochowy, Pszczyny czy Mikołowa – pojawili się też
kolarze i kolarki z Czech, znacznie podnosząc poziom
ścigania.
Podczas kryterium odbyły się wyścigi w kilku kategoriach. Zawody dzieci do lat 16 rozegrano w formie wyścigu szosowego, a w kategoriach żak, żakinia,
młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza,
juniorka i junior – w formie kryterium kolarskiego.
Zawodnicy UKS Avatar, którzy od czterech lat wciąż
podnoszą swoje umiejętności i niemal z każdych zawodów wracają z medalami i nagrodami, zdominowali wrześniową imprezę w Kobielicach. Prawie w każdej kategorii
zajmowali najwyższe miejsca na podium, potwierdzając
doskonałą formę, nad którą pracują przez cały rok. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a organizatorom – profesjonalnie przygotowanej imprezy.

Zwycięzcy w kategorii junior młodszy

Najmłodsi uczestnicy kryterium

Gmina Suszec otrzymała dofinansowanie
Gmina Suszec otrzymała dofinansowanie
do rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudziczce w wysokości 5 910 050,00 zł. Wyniki
naboru ogłoszono 26 października tego roku.
Są to środki z tzw. „Polskiego Ładu”. Nabór wniosków był pierwotnie ogłoszony do 15 lipca 2021 r.
i miał być zamknięty, a ogłoszenie wyników miało
nastąpić w sierpniu.
We wrześniu miał ruszyć nabór do II tury. Niestety, pierwotnie zapowiadane i ogłoszone terminy
przesunęły się w czasie. To też determinuje nasze

działania, konieczność zmiany pierwotnie zakładanych terminów realizacji inwestycji.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że inwestujemy
ciągle, ale musimy czynić wszelkie starania, gdzie
to możliwe, aby na inwestycje pozyskiwać środki zewnętrzne, bo nie mamy już od 2015 roku tak wielkiego zakładu jak KWK „Krupiński”.
Obecnie dopiero rozstrzygnięto pierwszą turę.
Staraniem Gminy było, aby uzyskać dofinansowanie
do najdroższej inwestycji, którą obecnie jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce,
a jej przewidywany koszt to 7 mln zł.

Koszt remizy w Suszcu to około 1,4 mln zł. Na tę
inwestycję w pierwszej wersji też przewidywano uzyskanie dofinansowania, jednak ze względu na ogrom
wniosków, które złożyły samorządy, nie było możliwości uzyskania na tę inwestycję w zakładanym
terminie pieniędzy.
Pozyskane środki na rozbudowę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego będą umożliwiały, gdy
Gmina je otrzyma, przesunięcie środków przewidzianych na tę inwestycję na rozbudowę remizy
w Suszcu.
UG Suszec
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Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
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

Zebrania OSP
W minionych miesiącach odbyły się w naszej
gminie zebrania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Działają one w 4 miejscowościach – Kryrach,
Mizerowie, Rudziczce i Suszcu. Łącznie w całej gminie mamy 183 członków OSP, w tym 138 mężczyzn
i 45 kobiet. Oprócz tego do gminnych OSP należy
7 członków honorowych oraz 59 wspierających.
W całej gminie mamy aż 89 strażaków, którzy mogą
brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym
86 mężczyzn i 3 kobiety). Na terenie gminy działają
także 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Podczas zebrań OSP przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej działalności, poinformowano
o zebranych środkach, działaniach i pozyskanych
funduszach. Dyskutowano także o najpilniejszych
OSP Suszec
Prezes Zarządu

Maciej Witoszek

Naczelnik

Jan Koch

Adres siedziby

43-267 Suszec, ul. Klubowa 3
OSP Rudziczka

Prezes Zarządu

Jacek Szymanowski

Naczelnik

Michał Bernert

Adres siedziby

43-267 Rudziczka, ul. Pszczyńska 24

Prezes Zarządu

Stanisław Gruszka

Naczelnik

Janusz Beer

Adres siedziby

43-265 Kryry, ul. Wyzwolenia 116

OSP Kryry

OSP Mizerów
Prezes Zarządu

Andrzej Kojzar

Naczelnik

Przemysław Moś

Adres siedziby

43-265 Mizerów, ul. Wyzwolenia 279

Jak to jest?
Kiedyś
W kajdany zakuta, pobita do krwi
Krzyczała
Jedności! Wolności! Własności! Polskości!

Cóż
Chyba się przeziębiła

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

potrzebach konkretnych jednostek. Do takich z pewnością należy rozbudowa remizy OSP w Suszcu lub
budowa zupełnie nowego obiektu. Wnioskowano
także o wznowienie kursów dla członków OSP, aby
mogli oni uzupełniać swoją wiedzę i lepiej pomagać
mieszkańcom gminy. Wybrano także zarządy konkretnych jednostek (prezentowane poniżej).
Strażacy zawsze wspierają mieszkańców gminy
i powiatu. Bezinteresownie niosą pomoc i za to należy się im szacunek i uznanie. Ich działalność to ważny
filar naszego bezpieczeństwa. Dziękujemy za ciężką
pracę, jaką dla nas wykonujecie każdego dnia.
Oprac. MP

Dyżury apteki w Suszcu oraz
apteki całodobowe w okolicy
Apteka Św. Stanisława w Suszcu na ul. Bukowej 1
pełni dyżur nocny w godzinach od 23:00 danego dnia
do 07:00 dnia następnego w dniach: 2.11, 6.11, 28.11,
30.11, 4.12, 26.12, 28.12.
Apteki czynne całodobowo w Żorach: apteka
Pharmacon przy ul. Wodzisławskiej (obok Biedronki), Uszatek na os. Sikorskiego i Vivax przy PKS-ie.
UG Suszec

Budowa suchego zbiornika
w gminie Suszec na rzece
Pszczynce
PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował Urząd Gminy
Suszec o planowanej budowie suchego zbiornika
Łąka Mizerów na rzece Pszczynce na terenie gminy
Suszec.
W związku z czym wójt gminy zwołuje spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w dniu
17 listopada godz. 17:30. Miejscem spotkania
będzie Remiza OSP w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 279.
UG Suszec

Kącik poezji

Dziś
Stoi na wietrze z rozwianym włosem
Syczy
Kanalie! Wstyd za takich! Co za naród! Gdyby zginął!

Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
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A co, jeśli?
A co, jeśli
Istnieje taka skała, która nie wietrzeje?...
…Która żyje, iskrę pamięta wciąż…
A co, jeśli
To mgliste marzenie nie jest tylko powiewem?...
…Lecz szaleńczym wyciem burzy roznoszącym grad…

A co, kiedy
O świcie budzi się pragnienie,
Jak płomień wstaje nadzieja…
…I rośnie – dębowa nadzieja…
Nie umiera.
Jak ogień rozpala serce uciśnione
Tak,
Że pęta rozrywa,
Woła, mści się
Z tęsknoty za wolności zewem
Zawzięcie!...
…Czy słabnie?
Choć niepokorne,
To zduszone
Upada…
A co, jeśli
Goryczy i krwi smak nic nie znaczy?...
…Lecz mocy dodaje…
Uskrzydli on białe orlęta
I pozwoli raz jeszcze
Spopielonym w ogniu piórom
Tożsamością jasno zabłyszczeć.

Oliwia Skaźnik
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Wyłudzają pieniądze „na fotowoltaikę”
W związku z próbami wyłudzenia pieniędzy
w ramach programu „Czysty powiat”, informujemy, że taki program nie istnieje. Wszelkie telefony od rzekomych „urzędników”, którzy obiecują
15 tysięcy złotych dotacji na fotowoltaikę, jak
tylko wpłacimy zaliczkę, to próba wyłudzenia
pieniędzy. Nie dajmy się oszukać!
Ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie skontaktował się mieszkaniec naszego powiatu, który poinformował, że odebrał telefon od osoby podającej
się za pracownika Powiatu Pszczyńskiego. Oferował

dotację w wysokości 15 tys. zł na montaż paneli
fotowoltaicznych w ramach programu „Czysty powiat.” O podobnych zdarzeniach informowały już inne
powiatowe samorządy.
Oszuści twierdzą, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpłata wkładu własnego
na wskazany numer konta. Wnioski o fałszywą dotację są dostępne na stronie „Czysty powiat” i służą do
wyłudzania danych osobowych. Fałszywy program
ma swoją stronę internetową, która na pierwszy rzut
oka nie budzi podejrzeń: można tu znaleźć wiele
artykułów poświęconych tematyce odnawialnych

źródeł energii. Oszuści w informacjach o programie
powołują się na najpopularniejsze w Polsce dofinansowanie „Czyste powietrze”.
Informujemy, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie nie prowadzą żadnej tego typu
akcji. Nie dzwonią do mieszkańców, oferując dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych, ani nie proszą
o wpłatę zaliczki, podając numer konta. Prosimy
mieszkańców o ostrożność, niepodawanie swoich
danych takim osobom oraz o poinformowanie o tym
procederze policji.
Powiat Pszczyna

Rekrutacja Wolontariuszy do sztabu WOŚP!
3 grudnia 2021.
Przypominamy, że ilość miejsc dla chętnych do
kwestowania jest ograniczona.
Zachęcamy także do włączenie się w prace nad
przygotowaniem naszego lokalnego finału. Osoby zainteresowane jakimkolwiek wsparciem i pomocą (np.
posiłek dla wolontariuszy, przedmioty na licytacje, pomoc w sztabie itp.) zapraszamy do kontaktu z Szefem
Sztabu – Katarzyna Krzempek – 721 319 086, kasia@
kulturasuszec.pl
GOK Suszec

16-latek za kierownicą
Niebawem pszczyński sąd oceni zachowanie
16-latka, który kierował, a następnie nie zatrzymał
się do policyjnej kontroli. W niedzielę 24 października,
około godziny 18.00, młody człowiek pędził ulicami
Kryr, zatrzymała go dopiero policyjna blokada. Razem
z nim podróżowało dwóch jego rówieśników.
W niedzielę, około godziny 18 dyżurny w Pszczynie
został zaalarmowany, że najprawdopodobniej osoba
nieletnia jeździ samochodem ulicami Kryr. Skierowani
na miejsce policjanci ruchu drogowego szybko namierzyli volkswagena T-crossa. Mundurowi wydali kierowcy
polecenie do zatrzymania, użyli sygnałów świetlnych
i dźwiękowych, ten jednak, zamiast zwalniać, zaczął
przyspieszać i uciekać. Wobec czego policjanci podjęli
pościg. Pirat jechał brawurowo i zmuszał innych uczestników ruchu do usuwania się z drogi. Po chwili mundurowi zablokowali kierującemu dalszą drogę ucieczki.
Po zatrzymaniu auta okazało się, że za kierownicą siedział 16-latek. W samochodzie było także dwóch jego
kolegów, w wieku 15 i 13 lat. Podczas kontroli stróże
prawa ustalili, że młody człowiek pod nieobecność rodziców zabrał samochód i ruszył w drogę.
Auto zostało odholowane, a 16-latek i jego koledzy
zostali przekazani pod opiekę opiekunów. O konsekwencjach za to nieodpowiedzialne zachowanie zdecyduje

teraz sąd. Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji
prowadząc samochód bez prawa jazdy, bo przecież nie
mogą dostać punktów karnych. Takie myślenie jest jak
najbardziej błędne.
Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi
pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze
grzywny. W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się
nieletni, to sprawa trafia do sądu rodzinnego. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia.
KPP Pszczyna

Ogłoszenie
Informuje o wywieszeniu w dniu 25.10.2021 r. na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń pełnej treści wykazu
obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży
w trybie przetargu, położoną przy ul. Ks. Popiełuszki,
nr 2275/18 obręb Radostowice, przeznaczoną
pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec – tel. (032) 4493073 lub w Internecie
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

źródło: WOŚP

8 listopada rusza elektroniczna rejestracja wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w suszeckim sztabie.
Kolejny, już 30. finał WOŚP, odbędzie się
30 stycznia 2022 roku. Tym razem gramy dla okulistyki
dziecięcej. Aby zostać wolontariuszem, trzeba zarejestrować się online, poprzez stronę iwolontariusz.wosp.org.
pl. Osoby poniżej 18. roku życia również mogą zostać
wolontariuszami – formularz mogą wypełnić za nich
rodzice lub opiekunowie prawni.
Rejestracja wolontariuszy potrwa do

Sala weselna w remizo –
świetlicy w Mizerowie
Sala weselna w remizo-świetlicy w Mizerowie
jest znakomitym miejscem na organizację imprez
okolicznościowych, takich jak wesela, urodziny,
komunie itp.
Przestronne, klimatyzowane miejsce, które pomieści około 120 osób. Zaplecze kuchenne wyposażone w nowe sprzęty gastronomiczne. Sala znajduje
się w centrum Mizerowa, na I piętrze budynku.
Na terenie remizo-świetlicy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz winda
osobowa, która umożliwia łatwe przemieszczanie
się pomiędzy piętrami. Wokół budynku znajduje się
duży parking.
W otoczeniu nowo zbudowanego placu zabaw,
który umili czas młodszym uczestnikom przyjęcia.
Neutralność sali daje możliwość skomponowania
własnej dekoracji wedle upodobania organizatora.
Dodatkową zaletą jest umożliwienie organizatorom
zatrudnienia własnej obsługi gastronomicznej.
W razie jakichkolwiek pytań, także o wolne terminy wynajęcia sali zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Jarząbek, tel. 32 212 44 91, email:
agnieszka@kulturasuszec.pl
UG Suszec

KORONAWIRUS
FREZOWANIE KOMINÓW

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

MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH
- ze stali nierdzewnej, żaro i kwasoodpornej

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?

REMONTY KOMINÓW
USZCZELNIANIE KOMINÓW
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KOMINÓW
RENOWACJA DACHÓW

Tel. 513 611 500

www.systempol.pl

Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.gov.pl/stopcovid

