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Noworoczne postanowienia
Początek nowego roku to dobry czas na podsumowanie osiągnięć tego minionego, refleksję nad tym,
co się udało, a nad czym trzeba jeszcze popracować.
Wynikiem tych przemyśleń są często noworoczne postanowienia. Dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli celu
na 2019 rok, w styczniowym numerze przygotowaliśmy
listę 10 najczęściej podejmowanych wyzwań. Czytelnikom „Nowin” życzymy, aby w nich wytrwali i w grudniu

2019 roku uznali je za zrealizowane. Wieloma ambitnymi
celami na nowy rok może pochwalić się z pewnością
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, który, oprócz kontynuacji dotychczasowych przedsięwzięć, włącza kolejne
projekty. Wśród nich na uwagę zasługują „Kino z klasą”
czy „Niedziela z Bajką”. O wszystkich tych pomysłach
piszemy w artykule „Kulturalny styczeń”. Zapraszamy
do lektury.

Zdjęcia: Adam Kajda, Andrzej Grynpeter Fotografia, Rafał Soliński, GOK Suszec
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Uchwalono budżet gminy na 2019 rok
Przed świętami Bożego Narodzenia, w czwartek
20 grudnia odbyła się III sesja Rady Gminy Suszec,
podczas której uchwalono budżet na 2019 rok.
Projekt budżetu przegłosowano jednogłośnie. Dochody gminy wyniosą 55 mln 921 tys. 538,01
zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 59 mln
789 tys. 444,01 zł. Najwięcej środków pochłonie
oświata i wychowanie – na ten cel przeznaczono
kwotę 23 mln 992 tys. 867,76 zł, z czego część zostanie przekazana na budowę przedszkola w Suszcu,
a także termomodernizację placówek w Kobielicach
i Kryrach. Na wydatki majątkowe zaplanowano ponad 5 mln zł, a inwestycje drogowe pochłoną ponad
2 miliony.
Podczas przedświątecznej sesji radni głosowali
także nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na dofinasowanie zadania
publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Suszec.

Wsparcie to wyniesie 140 tys. 150 zł.
Przyjęto również uchwały w sprawie diet dla
radnych i sołtysów. Diety ustala się w formie ryczałtu
miesięcznego określonego wskaźnikiem procentowym liczonym od kwoty bazowej opisanej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. Zasadniczo dieta radnego
wynosi 42% kwoty bazowej, dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego stałej komisji – 48%
kwoty bazowej. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Suszec otrzymuje 55% kwoty bazowej, natomiast jej
przewodniczący – 75%. Każdorazowa nieobecność na
sesji rady gminy lub posiedzeniu komisji powoduje
obniżenie diety o 9% kwoty bazowej. Na podobnej
zasadzie ustala się diety dla sołtysów, które wynoszą
47% dla sołtysa Suszca oraz 40% kwoty bazowej dla
sołtysów pozostałych sołectw.
Wiele uwagi podczas III sesji rady gminy poświęcono oświacie. Dyrektor Gminnego Zespołu
Usług Wspólnych Zbigniew Łoza przedstawił raport

w sprawie zadań oświatowych w gminie Suszec
w roku szkolnym 2017/2018. Do jej pozytywnych
cech zaliczył „dobrą demografię”, co oznacza dla
gminy, że będzie rosła subwencja oświatowa. Wśród
negatywnych aspektów pojawił się problem liczebności uczniów w oddziałach i utrzymująca się w tym
zakresie tendencja spadkowa. Obecnie wskaźnik ten
wynosi 18,71. Dyrektor GZUW zwrócił także uwagę
na rosnącą liczbę dzieci w przedszkolach. Tłumacząc
większe wydatki w oświacie, jako ich źródło wskazał,
oprócz reformy oświatowej, która wymusiła przebudowę gminnych szkół, potrzebę organizacji kształcenia specjalnego wynikającą m.in. z rosnącej z roku
na rok liczby orzeczeń wydawanych przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Po zamknięciu sesji przez przewodniczącego
Szymona Sektę wszyscy radni, władze gminy oraz
goście przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
Oprac. JG

Przegląd wydarzeń minionego roku
Początek nowego roku sprzyja różnego rodzaju klasyfikacjom, zestawieniom pozwalającym przyjrzeć się wydarzeniom minionego roku
z pewnym dystansem, czasami umożliwiającym
ocenę tych zdarzeń. „Nowiny” również pokusiły
się o stworzenie takiego rankingu, w którym wybraliśmy wydarzenie miesiąca, ważne politycznie,
sportowo lub kulturalnie. Wyodrębniamy także
najważniejsze w naszej ocenie inicjatywy. Ich
przegląd ma charakter subiektywny, jednakże pozwala dostrzec, jak wiele wydarzyło się w naszej
gminie w minionym roku.
Wydarzenia miesiąca
Styczeń to miesiąc, w którym czuć jeszcze
atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Wtedy też w naszej gminie organizowany jest corocznie Regionalny
Przegląd Jasełek. Dwadzieścia placówek z powiatu
pszczyńskiego oraz żorskiego prezentowało swoje przedstawienia na deskach sceny w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu w styczniu 2018 roku. Ich
zmaganiom przyglądało się jury w składzie: Halina
Gryszko, Adam Radosz i Rafał Kierpiec. Grand Prix
w poszczególnych kategoriach uzyskały Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Kobielicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach
(oddziały gimnazjalne).
Luty upłynął pod hasłem „Feriowanie z GOK-iem”, a wśród atrakcji dla dzieci znalazły się wówczas Wybuchowe Laboratorium, warsztaty cyrkowe,
taneczne, bale przebierańców, kulig z ogniskiem czy
wycieczki do „FlyParku” w Radlinie. Tegoroczne wakacje zimowe zapowiadają się równie atrakcyjnie.
W marcu odbył się jarmark wielkanocny obfitujący w wiele atrakcji. Jedną z nich były warsztaty
kulinarne z Remigiuszem Rączką goszczącym 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i opowiadającym
o tradycyjnej kuchni śląskiej.
Z nadejściem wiosny, w kwietniu, przyznano odznaczenia tym, którzy wiosnę zawsze mają
w sercu. Medalami Prezydenta RP nagrodzono
pary małżeńskie za długoletnie pożycie. Złote
gody świętowało 16 par, 8 mogło pochwalić się
szmaragdowymi, a 5 par obchodziło diamentowe.
Życzenia i gratulacje odebrali również małżonkowie świętujący żelazne gody (65. rocznica zawarcia
związku małżeńskiego).
W maju naszą gminę odwiedzili goście ze Słowacji z partnerskiej gminy Novot`. Najważniejszym
celem ich pobytu był koncert zespołu „Krížik & Band”,
którego liderem jest ksiądz Wikary Peter Križian.
Czerwcowa „Ogrodówka” stanowiła już

zapowiedź wakacji. Była formą podsumowania i podziękowania za cały rok pracy w Gminnym Ośrodku
Kultury dla instruktorów, uczestników zajęć i rodziców przywożących dzieci na zajęcia. Podczas „Ogrodówki” znów było międzynarodowo – na scenie wystąpiły dzieci z Ukrainy goszczące w czerwcu w naszej
gminie, prezentując tradycyjny ukraiński taniec.
Lipiec, mimo że to pierwszy miesiąc wakacji,
ucieczki od codziennych obowiązków, dla Gminnego Ośrodka Kultury okazał się bardzo pracowity.
Wtedy po raz pierwszy zorganizowano „Wakacje Małego Trapera”. Dla nieco starszych już po raz czwarty
przygotowano English Camp. Dorośli mogli rozwijać
swoje umiejętności w Kawiarence Językowej pod
okiem Craiga Shrinera, a mali artyści mieli okazję
sprawdzić się podczas warsztatów teatralnych prowadzonych w ramach Teatralnej Suszarni. W sumie
ok. 200 osób przewinęło się na lipcowych zajęciach.
Sierpień to ciąg dalszy wakacyjnych atrakcji.
Dla miłośników zagadek i tajemnic przygotowano
Tydzień Detektywistyczny. W poszczególnych sołectwach zorganizowano także Podwórkowe Szaleństwa. Sporym zainteresowaniem cieszył się spektakl dla dzieci „Pippi Pończoszanka”, a poszukiwacze
wrażeń estetycznych mogli wziąć udział w Kombinatorium Artystycznym. Dzieci uczestniczyły także
w obozach, koloniach organizowanych przez różne
instytucje.
Koniec sierpnia i początek września upłynął
pod znakiem przygotowań do gminnych dożynek.
Jedna z ważniejszych imprez dla rolników odbyła się
2 września na terenach zielonych za Gminnym Ośrodkiem Kultury. Barwny korowód dożynkowy, mnóstwo
atrakcji dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne to
znaki rozpoznawcze suszeckiego święta plonów.
Październik został zdominowany przez wybory
samorządowe. W niedzielę, 21 października mieszkańcy naszej gminy udali się do urn wyborczych, by
zadecydować o przyszłym kształcie Rady Powiatu
Pszczyńskiego czy Sejmiku Województwa Śląskiego.
W tym roku nie wybieraliśmy radnych do rady gminy.
W każdym okręgu wyborczym, a było ich w gminie
15, został wysunięty tylko jeden kandydat. W takim
przypadku zgłoszony zostaje radnym bez głosowania. Dotychczasowy wójt gminy Marian Pawlas otrzymał w głosowaniu 81,46% poparcia, co oznacza, że
funkcję tę pełnić będzie także w następnej kadencji.
W listopadzie w każdym miejscu w Polsce
uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania
niepodległości. W naszej gminie, oprócz inicjatyw podejmowanych przez szkoły czy instytucje kulturalne,
miało miejsce odsłonięcie pomnika upamiętniającego 100-lecie niepodległości.

Grudzień bezsprzecznie kojarzy się z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy naszej gminy, przywiązani do tradycji, chętnie
uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych organizowanych dla seniorów, emerytów i rencistów czy
„domowników” GOK-u.
Subiektywny przegląd zdarzeń minionego
roku pozwala na stwierdzenie, że w naszej gminie
sporo się wydarzyło, mimo że w powyższym rankingu nie wzięto pod uwagę wszystkich inicjatyw.
Część z nich, istotną dla mieszkańców, uwzględniającą różne dziedziny naszego gminnego życia,
prezentujemy poniżej.

W KULTURZE
Soyka Trio w kwietniu w GOK-u
publikacja Koło mego łokiyneczka w listopadzie
Apetyt na Kulturę od lipca do grudnia

W SPORCIE
kwietniowa Olimpiada Przedszkolaków
majowy Leśny Bieg Suszecki
wakacyjne festyny sportowe

INICJATYWY, PROJEKTY
Zielno w Suszcu
Nasze Wielkie Historie
przydomowe oczyszczalnie ścieków
Czytelnikom „Nowin” życzymy tego, aby, dokonując własnego rozliczenia z minionym 2018
rokiem, mogli odetchnąć z ulgą i ze spokojem
stwierdzić: „Tak, to był dobry rok”.
JG
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Nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Jak można przeczytać na stronie internetowej powiat.pszczyna.pl, nieodpłatna pomoc
prawna obejmie:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego
jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w sprawach,

o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie:
- prawa pracy
- przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej
- prawa cywilnego
- spraw karnych
- spraw administracyjnych
- ubezpieczenia
społecznego
- spraw rodzinnych
- prawa podatkowego.
Pomoc nie będzie
o b e j m owa ł a s p raw
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyłączeniem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Po r a d ę p r aw n ą
będzie można uz yskać w kilku punktach
zlokalizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego.
Nie obowiązuje rejonizacja ze względu na
miejsce zamieszkania. Trzeba jednak skorzystać
z elektronicznej kolejki albo pamiętać o wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na
spotkanie.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie:
- wtorek w godz. 7:30-11:30
- czwartek w godz. 10:00-14:00
- piątek w godz. 14:00-18:00
Adres: lokal biurowy nr 22, ul. Ogrodowa 22
(budynek Gminnego Ośrodka Kultury), Suszec.
Na dyżur prawnika warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty (w oryginale lub ich kopie) ważne dla
sprawy. Pomoże to w udzieleniu rzetelnej porady

źródło: Pixabay

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady
uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej także w naszej gminie w lokalu biurowym
nr 22 przy ul. Ogrodowej 22 (w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury). Wychodząc naprzeciw społecznym
oczekiwaniom, znowelizowano ustawę, dzięki której
zlikwidowano ograniczenia w dostępie do bezpłatnej
pomocy prawnej.
Do tej pory mogły z niej skorzystać osoby do
26. roku życia, seniorzy powyżej 60. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety
w ciąży. Od stycznia wystarczy, że każdy, kto będzie
chciał uzyskać bezpłatną poradę, złoży oświadczenie, że nie stać go na skorzystanie z płatnej pomocy
prawnej. Umowa z adwokatami i radcami prawnymi,
którzy będą udzielać porad w 2019 roku, już została
podpisana przez Barbarę Bandołę, starostę powiatu
pszczyńskiego.
O dużym zainteresowaniu tą formą pomocy świadczy ilość porad prawnych udzielonych
w 2018 r. W powiecie pszczyńskim odnotowano ich
ponad 900, z czego niespełna 70 w gminie Suszec.
Najczęściej zwracano się o pomoc w zakresie prawa
cywilnego oraz spadkowego.

prawnej. Bezpłatna pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa – środków budżetu powiatu
pszczyńskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
Oprac. JG
Źródło: powiat.pszczyna.pl

Recepta na realizację noworocznych postanowień
Według ankiety Interaktywnego Instytutu Badań
Rynkowych przeprowadzonej cztery lata temu tylko
1/4 biorących udział w badaniu Polaków nie czyni
noworocznych postanowień. Dlaczego stawianie sobie celów na nadchodzący rok jest tak popularne?
Ilu z nas wytrwa w tych postanowieniach? Wreszcie
jakie są najczęściej podejmowane wyzwania?
Dlaczego porzucamy z czasem noworoczne
postanowienia?
Wyznaczenie planów na nowy rok stanowi swego rodzaju tradycję. Okazuje się jednak, że w noworocznych postanowieniach jest w stanie wytrwać
zaledwie 8% tych, którzy je podjęli. Większość dążących do realizacji celów poddaje się już po 3 miesiącach. Eksperci tłumaczą ten stan faktem, że wierzymy
w magiczną moc liczb, przekonani, że 1 stycznia to
data, która może zmienić wszystko. Brakuje też nam
realnej oceny tego, co możemy osiągnąć. Szybko
się zniechęcamy, stawiając sobie zadania trudne do
zrealizowania. Często pozostają one w sferze marzeń
lub fantazji, w oderwaniu od rzeczywistości. Nasze
postanowienia formułujemy także zbyt ogólnie, nie
precyzujemy ich. Gdy do tego dołożyć brak motywacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, klęska
w zakresie osiągania celów gwarantowana.
Co zatem zrobić, aby wytrwać w noworocznych postanowieniach?
Eksperci radzą, by cel podzielić na mniejsze etapy i wyznaczyć deadline, czyli ostateczny, konkretny termin realizacji zadania. Warto także opracować

dokładny plan działania, nagradzać siebie za pokonywanie poszczególnych etapów i zacząć od najłatwiejszego wyzwania. Można również poszukać

NAJCZĘSTSZE POSTANOWIENIA
NOWOROCZNE:
Zrzucić zbędne kilogramy
Rzucić palenie
Zacząć uprawiać sport
Zmienić pracę
Nauczyć się języka obcego
Pójść na studia, skończyć kurs
Rozwijać swoją pasję
Wybrać się w podróż
Kupić/wymienić samochód
Zrobić remont

wsparcia z zewnątrz, wśród rodziny czy przyjaciół.
Ponadto taka publiczna deklaracja odnośnie do poczynionych przez nas postanowień już sama w sobie
zobowiązuje.
Jakie postanowienia najczęściej podejmujemy?
Według tych samych badań (przeprowadzonych
przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych) podejmujemy postanowienia dotyczące zrzucenia wagi,
rzucenia palenia, zmiany trybu życia na bardziej aktywny, zdrowy, zmiany pracy, samorozwoju, podróżowania, rozwijania swoich pasji. Czynimy nawet
plany matrymonialne dotyczące zaręczyn, ślubu,
wesela. Wszystkie wskazane cele mają bardzo ogólny
charakter. Idąc za radą ekspertów, sugerujemy, aby
bardziej je uszczegółowić. Zamiast ogólnikowego
„zrzucenia wagi” proponujemy ustalić, ile konkretnie kilogramów musimy zrzucić i w jakim czasie, np.
5 kg w ciągu 5 miesięcy. Brzmi bardziej realnie? Nie
zakładajmy, ze zaczniemy wyczynowo uprawiać jakiś
sport, jeśli do tej pory prowadziliśmy życie typowego
„kanapowca”. Załóżmy natomiast, że trzy razy w tygodniu decydujemy się na jogging, nordic walking
lub po prostu dłuższy spacer z psem.
To tylko część pomysłów na to, jakie powziąć
postanowienia, i podpowiedzi, co zrobić, aby nie
poddać się podczas ich realizacji. Wystarczy przekuć
marzenia w cele, bo jak mawiał Washington Irving:
„Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia”.
Źródło: Agencja Informacyjna Newseria
JG
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Podsumowanie projektu Apetyt na Kulturę
pt. „Boska!”. Cykl wyjazdów zamknęła grudniowa
wizyta w katowickim NOSPR-ze.
Spotkania, pokazy filmowe oraz wycieczki
organizowane w ramach Apetytu na Kulturę
cieszyły się dużym zainteresowaniem w naszej
gminie.
Ich uczestnicy chwalili doskonałą organizację
przedsięwzięcia oraz zaangażowanie pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w przygotowanie poszczególnych imprez oraz wyjazdów. Swego rodzaju
przedłużeniem programu będzie proponowany przez
suszecki GOK nowy cykl spotkań dla osób 50+ zatytułowany „Kino z klasą”.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia kulturalne!
JG

Wycieczka do Krakowa

źródło: GOK Suszec

cieszyły się wycieczki kulturalne. Pierwsza z nich odbyła się końcem września do Krakowa, gdzie zwiedzano Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz
Teatr im. Juliusza Słowackiego. Uczestnicy programu
obejrzeli wtedy spektakl pt. „Bolesław Śmiały”.
W październiku beneficjenci programu udali
się na całodniową wycieczkę do Wrocławia, gdzie
oprócz zwiedzania zabytkowego miasta zafundowano im prawdziwą trzygodzinną ucztę dla ducha
– mieli okazję zobaczyć widowisko pt. „Eugeniusz
Oniegnin” Piotra Czajkowskiego w Operze Wrocławskiej. W listopadzie pojechali do Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej na słodko-gorzką komedię „o najgorszej śpiewaczce świata” – jak można przeczytać
na stronie internetowej bielskiego teatru o sztuce

źródło: GOK Suszec

Końcem listopada i początkiem grudnia
miały miejsce dwa wydarzenia zamykające program Apetyt na Kulturę. Adresowano go do osób,
które ukończyły 50 lat, mieszkają w gminie Suszec
oraz przebywają na emeryturze lub rencie. Udział
we wszystkich atrakcjach był całkowicie bezpłatny,
a dofinansowanie otrzymano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Kultura Dostępna.
Oficjalnie program rozpoczął się w lipcu 2018
roku od cyklu spotkań w poszczególnych sołectwach. Miniwykłady o kulturze stanowiły wprowadzenie do kolejnych przedsięwzięć. Wśród nich znalazły się pokazy ciekawych filmów, takich jak „Bogowie”,
„Chce się żyć” czy „Najlepszy”. Dużym powodzeniem

Uczestnicy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej na sztuce „Boska!”

25-lecie suszeckiego chóru „Parole Melodiche”
znajduje się ponad 100 pieśni. Wśród nich są utwory
poważne, o tematyce patriotycznej, religijnej, ale
również piosenki ludowe, dziecięce i rozrywkowe.
„Parole Melodiche” stanowi nie tylko
chlubę naszej gminy. Za promowanie powiatu
pszczyńskiego, krzewienie kultury muzycznej
i wieloletnią działalność starosta Barbara Bandoła
wyróżniła chór statuetką Żubra Starosty Pszczyńskiego przekazaną podczas uroczystości na ręce
Alicji Pastuszki-Koczar. Życząc kolejnych triumfów, pogratulowała artystom dotychczasowych
osiągnięć.
Do życzeń i gratulacji dołączyli się przedstawiciele instytucji kulturalnych oraz władze gminy,
podkreślając, że pasja, z jaką dyrygentka pracuje
z chórzystami, stanowi o sukcesie zespołu.
Oprac. JG
Źródło: powiat.pszczyna.pl

źródło: powiat.pszczyna.pl

W uroczystości wzięły udział inne gminne zespoły, wśród nich „Przednutka” z Kobielic czy „Piano-Forte” z Radostowic, które swoimi występami
uświetniły jubileusz. Oprócz nich zaprezentowali się
także uzdolnieni uczniowie oraz absolwenci szkoły
należący niegdyś do „Parole Melodiche”.
Suszecki chór jest kuźnią talentów muzycznych. Nad ich wykuwaniem czuwa Alicja
Pastuszka-Koczar, pod dyrekcją której zespół
zdobył wiele prestiżowych nagród w konkursach
powiatowych, wojewódzkich, a nawet między-

narodowych. Wśród nich wypada wymienić m.in.
uzyskanie dwóch srebrnych i siedmiu brązowych
medali na międzynarodowych festiwalach chóralnych w Ołomuńcu, siedmiokrotne zdobycie pierwszego miejsca z wyróżnieniem na Festiwalu Młodzieży
Szkolnej w Rybniku czy Grand Prix w XIV Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Podopieczni Alicji Pastuszki-Koczar
niejednokrotnie stają się członkami uczelnianych
chórów, a niektórzy z nich poszli w ślady swojego
mentora, kończąc średnie i wyższe szkoły muzyczne.
Warto nadmienić, że „Parole Melodiche” kontynuuje wieloletnią tradycję suszeckich chórów
funkcjonujących przy szkole od czasów powojennych, a obecna dyrygentka była uczennicą Mariana Cieśli, kolekcjonera pieśni ludowych zebranych
w publikacji „Koło mego łokiyneczka” (wydanej początkiem listopada). Obecnie w repertuarze chóru

Dyrygentka Alicja Pastuszka-Koczar ze swoimi chórzystami

źródło: powiat.pszczyna.pl

W piątek, 30 listopada świętowano jubileusz
chóru „Parole Melodiche” działającego od 25 lat
przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Suszcu. Tę wyjątkową rocznicę postanowiono
uczcić muzycznie koncertem zatytułowanym „Leć
muzyczko…”.

„Parole Melodiche” podczas występu
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Mikołaj w Suszcu

źródło: GOK Suszec

We wspólnej zabawie mogło uczestniczyć każde dziecko zgłoszone wcześniej przez rodzica do
Gminnego Ośrodka Kultury. Oprawą artystyczną
wydarzenia zajęła się firma Pozytywka - Fabryka
Dobrych Pomysłów. Ten dzień był również okazją

Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment – na saniach wjechał Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Gdy wszystkie dzieci otrzymały
już podarunek, można było usiąść brodaczowi na
kolanach i zrobić sobie z nim zdjęcie.
Efektowana oprawa artystyczna całego wydarzenia sprawiła, że spotkanie z gościem ubranym
w czerwony płaszcz na długo pozostanie w pamięci
nie tylko tych najmłodszych, ale również rodziców
towarzyszącym swoim pociechom w tym dniu.
JG

do rozstrzygnięcia konkursu „Kolorowy list do
św. Mikołaja”, do którego zaproszono uczniów klas
I-III szkoły podstawowej i dzieci w wieku przedszkolnym.
Na spotkanie z Mikołajem tłumnie przybyły
dzieci ze swoimi rodzicami. Sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu pękała
w szwach, a Fabryka Dobrych Pomysłów zaproponowała najmłodszym moc atrakcji. Elfy zaprosiły
do wspólnej zabawy, zachęcały do udziału w konkursach, przygotowały pokaz taneczny.

źródło: GOK Suszec

Na ten dzień czekały wszystkie dzieci
w naszej gminie. W czwartek, 6 grudnia do
Gminnego Ośrodka Kultury zawitał Mikołaj
ze swoją świtą, by obdarować milusińskich
prezentami.

źródło: GOK Suszec

Mikołaj ze swoją świtą

źródło: GOK Suszec

W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja

Dzieci bawiące się wspólnie ze swoimi rodzicami

Elfy opowiadające ciekawe historie

Nauczyciel na Medal z Radostowic

Plebiscyt polegał na wyłonieniu laureatów
w drodze głosowania poprzez wysłanie SMS-a lub
za pomocą tzw. KLIK-a (oddanego na stronie wskazanego w regulaminie serwisu). Zgłoszenia kandydata można było dokonać poprzez stronę internetową. W tym roku wybierano nie tylko Nauczyciela
na Medal w pięciu kategoriach (nauczyciel zerówki,
klas I-III, klas IV-VIII i gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, akademicki), ale także Szkołę Roku
i Radę Rodziców.

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego oraz otrzymać tytuł Nauczyciela

Archiwum prywatne

Dawid Kliś, nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach zdobył w tegorocznym plebiscycie
„Dziennika Zachodniego” tytuł Nauczyciela na
Medal. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciecha Saługa.

Polonista z Radostowic odbierający medal

na Medal, należało uzyskać największą liczbę
głosów w etapie powiatowym.
Udało się to poloniście z Radostowic, który tak podsumowuje swój udział w plebiscycie:
Ponieważ znajduję się na początku nauczycielskiej
kariery, to wyróżnienie wiele dla mnie znaczy. Dzięki
niemu wiem, że uczniowie oraz ich rodzice pozytywnie mnie odbierają, co stanowi dla mnie najlepszą
motywację do dalszej wytężonej pracy dydaktycznej
i pedagogicznej.
Uroczystość wręczenia dyplomów, medali oraz
nagród odbyła się 23 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Wydarzeniu towarzyszył koncert
„Dni, których nie znamy” z ciekawą aranżacją utworów Marka Grechuty.
Gratulujemy Nauczycielowi na Medal, życząc
wielu sukcesów zawodowych i osobistych.
JG
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Relacja z konferencji łowieckiej
Spotkanie, gromadzące tak licznych uczestników
z terenu niemal całego województwa śląskiego, było
doskonałą okazją do zaprezentowania informacji
promocyjnych:
- Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
- Starostwa Powiatowego w Pszczynie
- RDLP w Katowicach w zakresie promocji dziczyzny.
Oprawę muzyczną zapewnili sygnaliści z Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich RDLP
w Katowicach.
Zbigniew Ciemniewski

zdj. Bartek Wyrobek

z kół okręgu katowickiego i okręgu bielskiego oraz
wiele innych osób zawodowo lub emocjonalnie związanych z tematyką konferencji.
Przedstawione w czasie konferencji referaty
dotykające różnych, a przy tym bardzo aktualnych
i ciekawych zagadnień związanych z zarządzaniem
środowiskiem przyrodniczym spotkały się z dużym
zainteresowaniem uczestników. Zebrane w czasie
konferencji oraz po jej zakończeniu opinie potwierdziły potrzebę przygotowania takich spotkań w przyszłości. Założone przez organizatorów cele zostały
więc osiągnięte.

zdj. Bartek Wyrobek

W czwartek, 22 listopada odbyła się w Suszcu
II Konferencja Łowiecka – „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”. Do pięknej sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu na zaproszenie organizatorów przybyło
ponad 150 osób. W obradach licznie wzięli udział
przedstawiciele środowiska rolników, w tym przedstawiciele samorządu rolniczego oraz pracownicy
ośrodków doradztwa rolniczego, leśnicy z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach, samorządowcy wszystkich szczebli,
przedstawiciele środowiska weterynarzy, myśliwi

zdj. Bartek Wyrobek

Uczestnicy konferencji

zdj. Bartek Wyrobek

Występ sygnalistów

Podczas konferencji można było wymienić poglądy

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszcu
W niedzielę, 13 stycznia wypada 27. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Pomaganie jest dziecinne proste”, a zebrane
środki zostaną przekazane na zakup sprzętu
medycznego dla szpitali dziecięcych.

gólnych miejscowościach. W Suszcu również
takowe się odbędą.
W ramach 27. Finału WOŚP Gminny Ośrodek

Akcji co roku towarzyszy szereg wyjątkowych imprez organizowanych w poszcze-

źródło: GOK Suszec

Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy
medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju
– można przeczytać na stronie internetowej
organizatora (www.wosp.org.pl/final/27-final).
Wolontariusze w 2018 roku

Ku l t u r y w S u s zc u p r z yg o towa ł d a r m owe
warsztaty dla dzieci, które rozpoczną się o godz.
15:00.
Dla najmłodszych o godz. 16:00 wystąpi Teatr Ziemi Rybnickiej ze spektaklem pt. „Smocze
gadanie”.
Pomyślano także o atrakcjach dla tych nieco
starszych.
O godz. 17:00 można spróbować wirtualnej przejażdżki na trenażerze z UKS Krupiński
Suszec, a całą imprezę zamknie koncert zespołu
Fusion.
Przez cały dzień odbywać się będzie licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Mamy nadzieję, że i tym razem mieszkańcy naszej gminy przyłączą się do akcji, wszak
„pomaganie jest dziecinnie proste”.
JG
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Świąteczny jarmark suszecki
Jedną z większych atrakcji jarmarku jego
organizatorzy pozostawili na koniec. Dla przybyłych gości zaśpiewał zespół Canticum Novum.
Chór pod dyrekcją Szymona Cichonia przygotował
kolędy w ciekawych aranżacjach.
Oprawa muzyczna wydarzenia, świątecznie przystrojona sala widowiskowa, niebanalne
ozdoby na stoiskach i pomysły na oryginalne
prezenty bożonarodzeniowe to bezsprzeczne
atuty tradycyjnego już świątecznego jarmarku
suszeckiego.
JG

zdj. JG

Podczas jarmarku można było zakupić własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, choinki,
stroiki, tekstylia, biżuterię i wiele bibelotów do domu. Wśród ozdób dominowały robione na szydełku
aniołki, bałwanki, serduszka i gwiazdki. Oko cieszyły
drobiazgi wykonane ze szkła, porcelany czy techniką

decoupage. Spore zainteresowanie budziły czapki,
szaliki, serwetki, bieżniki i maskotki zrobione na szydełku lub drutach. Amatorzy świątecznych wypieków
również mogli znaleźć coś dla siebie – ciasteczka rozeszły się jak świeże bułeczki.
Podczas jarmarku rozstrzygnięto konkurs na
kartkę bożonarodzeniową, a najmłodsi mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych, podczas których
pod okiem instruktorki Katarzyny Rząsy wykonywali
ozdoby z filcu i drewnianych patyczków. W świąteczny nastrój zgromadzonych wprowadzili uczestnicy
zajęć Gitarowo oraz Gromada Zuchowa.

Koncert kolęd w wykonaniu Canticum Novum

zdj. JG

W sobotę, 15 grudnia już po raz kolejny w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano jarmark świąteczny. Niespełna 30
lokalnych wytwórców, rękodzielników i artystów
prezentowało swoje produkty.

Warsztaty dla dzieci

Grudniowe spotkania opłatkowe
Tam też we wtorek, 18 grudnia odbyła się wigilia dla wszystkich „domowników” Gminnego
Ośrodka Kultury, czyli tych, którzy przez cały rok
związani byli z tym miejscem – pracowników, uczestników zajęć, instruktorów, beneficjentów programów
i każdego, kto miał ochotę przyjść i wspólnie spędzić
czas. Pracownicy GOK-u zadbali o oprawę muzyczną
spotkania, zapraszając na koncert kolęd, przygotowali barszcz i pierogi, a każdy z gości przyniósł jeszcze
inne świąteczne smakołyki, by poczęstować nimi
przybyłych na wspólną GOK-okowską wigilię.
Okazuje się, że w przedświątecznym zabieganiu
mieszkańcy naszej gminy znajdują czas na to, aby
spotkać się z tymi, z którymi współpracują przez cały
rok, złożyć sobie życzenia, spróbować wyśmienitego
jedzenia i porozmawiać o tym, jak święta wyglądają
w poszczególnych domach.
JG

źródło: ZSP Radostowice

W poszczególnych sołectwach zorganizowano tradycyjne spotkania opłatkowe dla seniorów. W Radostowicach nestorzy zaproszeni zostali
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na przedstawienie jasełkowe pokazujące, że magia świąt może
zmiękczyć każde zatwardziałe serce. Na spotkaniu
obecny był także wójt gminy Marian Pawlas, który
złożył seniorom bożonarodzeniowe życzenia. Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek. Była
także okazja do wspólnego kolędowania.

Opłatkowe spotkania dla seniorów przygotowano również w Kobielicach oraz Kryrach.
Stanowiły one pretekst do tego, aby na chwilę oderwać się od gorączki świątecznych przygotowań
i pozmawiać o zwyczajach wigilijnych, tradycjach
bożonarodzeniowych, pochwalić się swoimi wypiekami czy wymienić pomysłami na gwiazdkowe
prezenty.
Swoją wigilię zorganizowało także Koło
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Suszcu. W środę, 12 grudnia po mszy świętej
jego członkowie zgromadzili się w sali widowiskowej suszeckiego GOK-u po to, aby podsumować
miniony rok, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
życzenia. Można było spróbować bożonarodzeniowych przysmaków i wspólnie zaśpiewać kolędy,
a świątecznej atmosferze sprzyjała gustowna dekoracja sali suszeckiego domu kultury.

źródło: GOK Suszec

Grudzień to miesiąc spotkań opłatkowych
organizowanych przez firmy, instytucje czy
różne nieformalne grupy, które w przedświątecznym okresie pragną podziękować sobie
za wspólnie spędzony w mijającym roku czas.
W naszej gminie odbyło się kilka takich kameralnych imprez.

Wigilia dla „domowników’’ GOK-u

Jasełka przygotowane przez uczniów ZSP w Radostowicach

PROJEKTANCI
Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych i młodzieży.

MALI PROJEKTANCI

Przedszkolaki (5-6 lat) - godz. 9:00
Klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum - godz. 11:00

Poniedziałek, godz. 15:30-16:30
Wiek: 7-11 lat
Koszt: 30 zł/miesiąc
Miejsce: GOK w Suszcu

Środa (raz w miesiącu), cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

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

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

APETYT
NA KULTURĘ!
Jeśli masz skończone 50 lat, jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!

Miejsca i terminy spotkań:
GOK Suszec: 16.01 i 27.02, godz. 10:00
R-Ś w Rudziczce: 16.01 i 27.02, godz. 12:30
R-Ś w Kryrach: 16.01 i 27.02, godz. 15:00
R-Ś w Mizerowie: 15.01 i 26.02, godz. 10:00
Salka Rady Sołeckiej w SP Kobielice:
17.01 i 28.02, godz. 10:00
Salki przy kościele w Radostowicach:
17.01 i 28.02, godz. 10:00

Kino z klasą:
Seanse będą się odbywały w sali widowiskowej GOK w Suszcu
o godz. 18:00 w dniach: 10 stycznia, 7 lutego i 14 marca.
Na seanse zapewniamy bezpłatny transport z wszystkich sołectw!

Zapisy i informacje:
sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl
Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

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

11 lutego 2019 13 lutego 2019
o godz. 17:00

w sali widowiskowej

GOK w Suszcu

Motywem przewodnim balu będą „Superbohaterowie”

o godz. 17:00

w Remizo-Świetlicy

w Mizerowie

Motywem przewodnim balu będą „Superbohaterowie”

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

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

11 - 24 luty 2019

Poniedziałek 11.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

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

Wtorek 12.02
Kosmiczny Suszec + Nocnik
Zajęcia astrologiczne

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

Środa 13.02
Bal przebierańców dla dzieci
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

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

Czwartek 14.02
Mała Akademia Teatralna

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

Poniedziałek Piątek 18-22.02
Półkolonie z Włóczykijem

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

NIEDZIELA 24.02
Niedziela z Bajką

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

Piątek 15.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz warsztaty ceramiczne

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

Zapisy na ferie od 12 grudnia 2018 r. Na wszystkie atrakcje
podczas ferii obowiązują zapisy w sekretariacie GOK Suszec.
Szczegółowy harmonogram ferii zostanie zamieszczony
na stronie internetowej: www.kulturasuszec.pl

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

Bilety dostępne na portalu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13.01.2019 r.

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

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

NIEDZIELA Z BAJKĄ

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

WIRTUALNA PRZEJAŻDŻKA ROWEREM PO SUSZCU

Przemierz z nami Suszec na trenażerze wybierając jedną z kilku wirtualnych tras!
godz. 17:00, wstęp wolny

KONCERT FUSION SUSZEC ŚWIĄTECZNIE
18:30, wstęp wolny

Podczas 27. Finału WOŚP na terenie gminy Suszec prowadzona będzie całodzienne kwesta.
Podczas wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu prowadzone będą licytacje gadżetów.

Niedziela
z Bajką
„Smocze gadanie”

Spektakl w wykonaniu Dziecięcego Teatru „Guziczek”
działającego przy Teatrze Ziemi Rybnickiej

13.01.2019, godz.: 16:00, cena: 10 zł

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

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

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

Bilety dostępne na portalu

Bilety dostępne na portalu

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

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
16.01, 06.02, 13.03, 03.04, 24.04
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
08.01, 29.01, 05.03, 26.03, 16.04, 29.04

„Pan od muzyki”
reż. Christophe Barratier

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach
(przy Szkole Podstawowej):
15.01, 05.02, 12.03, 02.04, 23.04
salki przy kościele w Radostowicach:
22.01, 26.02, 19.02, 09.04, 30.04
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
23.01, 20.02, 27.02, 10.04, 29.04
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
09.01, 30.01, 06.03, 20.03, 10.04

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

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

Konkurs poetycki

Kropla mej duszy
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do udziału w Konkursie Poezji Twórczości Własnej
„Kropla Mej Duszy - odcienie miłości”.
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Gmina Suszec
oraz Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach
serdecznie zapraszają na

VIII WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD
KOLĘDOWY
29 STYCZNIA 2019
GODZ. 15:00
sala widowiskowa GOK,
ul. Ogrodowa 22, Suszec

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

Konkurs na małe inicjatywy

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

Zgłoszenie odbywa się poprzez osobiste lub listowne złożenie koperty
z własnymi utworami poetyckimi, kartą zgłoszeniową oraz adresem zwrotnym,
do dnia 8 lutego 2019 r. (włącznie) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

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

XVI REGIONALNY
PRZEGLĄD
JASEŁEK
ELIMINACJE:
21.01 PRZEDSZKOLA
22.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-III
23.01 SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY IV-VI
SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY VII-VIII
ORAZ III KLASA GIMNAZJUM
FINAŁ:
27 STYCZNIA 2019 O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK W SUSZCU
PODCZAS KONCERTU LAUREATÓW

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

Imbir lekarski (Zingiber officinale Roscoe) to
bylina powszechnie znana jako przyprawa, ale posiada również szereg zastosowań w medycynie
i ziołolecznictwie. Nazwa łacińska imbiru oznacza
„ciało jak róg” ze względu na kształt kłącza przypominający poroże jelenia. Naturalnym siedliskiem
rośliny są tereny południowo-wschodniej Azji, jednak obecnie imbir nie występuje w stanie dzikim.
Uprawia się go w rejonach o klimacie tropikalnym,
m.in. w Chinach, Afryce czy Indiach. Surowcem
farmaceutycznym jest świeże lub wysuszone kłącze
imbiru zawierające cenne olejki eteryczne oraz
żywice.
Imbir lekarski był wykorzystywany od tysiącleci jako roślina lecznicza. Można znaleźć o nim
wzmianki w medycynie chińskiej, tybetańskiej
oraz w Ayurwedzie. Do Europy dotarł tzw. szlakiem
korzennym, a za sprowadzenie imbiru do Polski
odpowiadają Krzyżacy. Co ciekawe, imbir wchodził
w skład słynnej odtrutki określanej theriacum, którą traktowano jako uniwersalny środek przeciwko
chorobom i handlowano nią w średniowiecznej
Europie.
Obecnie wiadomo, że imbir lekarski wykazuje
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Badania potwierdziły, że roślina hamuje wytwarzanie
cytokin prozapalnych i może być wykorzystywana
w leczeniu chorób zapalnych kości i stawów.

Imbir

i tabletek przeciwko chorobie lokomocyjnej dla
dzieci. Preparaty oparte na nim nie powodują senności i otumanienia, jak ma to miejsce w przypadku pewnego popularnego preparatu.
Imbir warto dodawać do potraw, zwłaszcza
do tych bogatych w tłuszcze. Opisywana roślina
zwiększa bowiem wydzielanie soków trawiennych, przeciwdziała uczuciu ciężkości po posiłku,
wzdęciom i bólom brzucha, a także podnosi walory
smakowe przyrządzanych dań.
Plasterek imbiru do herbaty jest idealny dla
osób przeziębionych. Roślina ułatwia rozgrzanie
organizmu, działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Rozrzedza wydzielinę zalegającą w drogach
oddechowych.
Dodatek plasterka do kawy działa natomiast
pobudzająco. Niegdyś imbir w postaci czopków
był aplikowany koniom, aby te bardziej zaciekle
szarżowały na polach bitwy.
Najnowsze badania kliniczne dowiodły, że
działa on także przeciwzakrzepowo i obniża stężenie cholesterolu we krwi. Warto pić herbatę
z jego dodatkiem również w ramach profilaktyki
prozdrowotnej.
Z ciekawostek warto wiedzieć, że imbir wykorzystują hodowcy ptaków, m.in. gołębi. Suplementuje się go w okresie lęgów i pierzenia, ponieważ
poprawia szanse zapłodnienia oraz wspomaga
proces wyrastania nowych piór.
Jak widać, imbir to roślina o wszechstronnym
zastosowaniu. Rozgrzewa, pobudza do działania,
wpływa korzystnie na układ krążenia. Warto mieć
go w domu.
Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

Na początek organizatorzy proponują głośny
film Pawła Pawlikowskiego pt. „Zimna wojna”
uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Złotą
Palmą w Cannes za reżyserię, opowiadający historię trudnej miłości.
Dla dzieci uruchomiono z kolei nowy cykl
spotkań „Niedziela z Bajką”. Jak przyznają organizatorzy (Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu),
pomysł ten to efekt poszukiwań sposobów na
spędzenie niedzielnego popołudnia dla całych
rodzin.
W dniu 27. Finału WOŚP (13 stycznia) Dziecięcy Teatr „Guziczek” działający przy Teatrze Ziemi
Rybnickiej zaprezentuje przed suszecką publicznością spektakl „Smocze gadanie” w reżyserii
Izabeli Karwot.
Na spektakl zapraszamy wszystkie dzieci

powyżej 4. roku życia, które chcą poznać przygody
smoków wyruszających w niecodzienną podróż
w poszukiwaniu krainy szczęścia. Jak informują
pomysłodawcy spotkań, dzieci nie tylko obejrzą
przedstawienie, ale będą miały okazję podejrzeć
pracę aktorów oraz uczestniczyć w przygotowanych przez nich zabawach.
Usatysfakcjonowani będą również miłośnicy
tradycyjnych jasełek.
W dniach 21-27 stycznia odbędzie się XVI
Regionalny Przegląd Jasełkowy. Podczas koncertu finałowego wypadającego w ostatnią niedzielę stycznia zwycięzcy przeglądu zaprezentują
wyróżnione przedstawienie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na styczniowe spotkania z kulturą.
JG

Skuteczne są maści przeciwbólowe na stawy
z jego dodatkiem, które rozgrzewają i poprawiają
ich ruchomość. Dla chętnych polecane są kąpiele
z dodatkiem startego kłącza imbirowego, które
rozgrzewają mięśnie i przeciwdziałają zakwasom.
Kolejnym popularnym zastosowaniem imbiru
jest jego wykorzystanie w preparatach przeciwwymiotnych. Stanowi on główny składnik syropów

źródło: Wikipedia

Zimą prz ychodnie lekarsk ie pękają
w szwach, co oznacza, że sezon przeziębień rozpoczął się na dobre. Zanim jednak sięgniemy po
radykalne rozwiązania, zawsze warto spróbować domowych sposobów na walkę z chorobą.
Pomocny może okazać się imbir.

Kulturalny styczeń
Początek nowego roku zapowiada się
w naszej gminie bardzo kulturalnie. W niedzielę, 6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się koncert Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Lothara Dziwoki z gościnnym
występem Michała Gasza.

Joanna Kulig w „Zimnej wojnie’’ Pawła Pawlikowskiego

źródło: GOK Suszec

źródło: Opus Film / Łukasz Bąk

Od 10 stycznia proponowany jest nowy
cykl spotkań dla fanów dobrego filmu pt. „Kino
z klasą”.
Adresowany jest on do osób powyżej 50. roku
życia, a projekcje odbywać się będą raz w miesiącu w wybrany czwartek o godz. 18:00. Podobnie
jak w programie „Apetyt na Kulturę” dla chętnych
organizowany będzie transport, a wyświetlanie filmu poprzedzone zostanie komentarzem
znawcy kina.

Jasełka z poprzedniego roku 2018
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ 2019

Felieton duszą pisany
„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczyciela Marcina Weidemana. We współczesnym świecie,
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie
się nad sensem podejmowanych działań, proponujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga
„Duszą pisane”. Wybór tekstów jest nieprzypadkowy – staramy się dobierać je tak, aby stanowiły
komentarz do ważnych wydarzeń, uroczystości czy
zbliżających się świąt. Styczeń niewątpliwie kojarzy
się z postanowieniami noworocznymi, z podejmowaniem decyzji o zmianach w swoim życiu. Problematyki tej dotyczy felieton tytułem nawiązujący do
teorii mówiącej, że nawet błahe z pozoru wydarzenia kształtują naszą przyszłość.

Teoretycznie możemy wybrać z nieskończonego
wachlarza możliwości. Możemy być, kim chcemy,
i zajmować się, czym tylko zechcemy. Tylko czy na
pewno to aż takie proste?
Czy ktoś z Was próbował kiedyś zmienić pracę,
w której się wypalił po dziesięciu, dwudziestu czy
trzydziestu latach? Zmienić kierunek swojego życia?
Zmienić adres na... inny kontynent? Zmienić cokolwiek innego, co od dawna uwiera z tyłu głowy? Jeśli
ktoś próbował, to pewnie wie, że nie jest to łatwe.
Ogranicza nas wiele czynników. Nie jesteśmy pewni,
czy nowa praca będzie lepsza od obecnej, poza tym
boimy się zmiany, bo ograniczają nas często kredytowe zobowiązania. Przecież mamy też rodzinę, znajomych i przyjaciół, z którymi chcemy utrzymywać
kontakt, a przeprowadzka znacząco wpływa na ten
ważny aspekt naszego życia. Tłumaczymy sobie, że
przecież jest dobrze tak, jak jest, a zmiany to zawsze
ryzyko, więc skąd mieć pewność, że z deszczu nie
wpadniemy prosto pod rynnę.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

w górę jak bambusowy pęd i zmiany, jakie nastąpią,
kompletnie Cię zaskoczą? Jaki obrót przyjmą wypadki, wie niewielu, a tak naprawdę tylko Jeden.
Tego, czego możesz być pewien, to fakt, że najważniejsze nie jest to, kim jesteś i z jakiego pułapu
możliwości startujesz, ale to, jak wykorzystasz swoje
talenty, żeby móc powiedzieć po latach, że ich nie
zakopałeś.
„Plac zabaw”
Czy to, co robię ma jakiś sens?
Czy to, kim jestem coś znaczy?
Czy jestem władcą czy błaznem...
Czy mógłbym żyć zupełnie inaczej?
Mnogość ról i do działań przestrzeni,
lecz każdy wybór ma konsekwencje
Obraną ścieżkę ciężko jest zmienić,
więc decyduj się czym prędzej

źródło: Pixabay

W teorii mogę być, kim zechcę
W praktyce każdy wie, jak bywa
Czasem jednak drobnym gestem
dużo zdziałasz - jak skrzydłem motyla

„Efekt motyla”
Człowiek żyje i działa przeważnie bez potrzeby
refleksji i w poczuciu spełnienia, dopóki wszystko
układa się zgodnie z jego oczekiwaniami. Kiedy natomiast życie zaczyna biec nieco innym torem, niż
by tego chciał, zaczyna się zastanawiać, przyjmując
czasem postawę uchwyconą przez Augusta Rodina
w nieśmiertelnej kulturowo rzeźbie – „Myślicielu”.
Rozmyśla wtedy nad sensem i celem tego, co się dzieje z nim i wokół niego oraz tego, co robi w danym
momencie swojej drogi.

Jednak teoria „efektu motyla” to nie bajka. Nawet
drobne i pozornie nic nieznaczące działania mogą
być początkiem czegoś wielkiego. Nie zawsze musisz
dokonywać rewolucji czy spektakularnego przewrotu, żeby coś osiągnąć. Może zmieniasz coś właśnie,
czytając te słowa? Może ja zmieniam moje życie, pisząc je? Może właśnie zasiałeś ziarno, które powoli
będzie kiełkować albo, wprost przeciwnie, wystrzeli

O wartości nie świadczy człowieka,
to, kim jest i jak wiele osiągnął
Niczym to na tle wieczności...
każdy tam idzie... i wszyscy błądzą
Drogi życia mogą być kręte
Meandrować w emocjach splątane
Którą pójdziesz mniej ważne od tego,
czy godnie nią iść jesteś w stanie
Czas doczesny, jaki Ci jest darowany
Nim przejdziesz przez różową chmurę
Może radością być lub zmarnowanym
To tylko Ty o tym sam decydujesz...
Marcin Weideman

Mikołajkowy XIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
Za nami XIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Suszcu. W niedzielę, 9 grudnia na
hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu 56
zawodników rywalizowało w 9 kategoriach.

Podczas turnieju promowano także wśród
dzieci i młodzieży bezpieczne poruszanie się po
zmroku w ruchu drogowym, a młodzi uczestnicy
zawodów otrzymali odblaski i lampki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
Rywalizacja przy 8 stołach do tenisa trwała aż 5 godzin. Jej efekt w postaci klasyfikacji
prezentujemy poniżej, a zdjęcia dostępne są na
fanpage’u @halasuszec.

Jeszcze przed turniejem utworzona została
kategoria Gmina Suszec, ponieważ pojawiło się
kilku mieszkańców naszej gminy gotowych rywalizować ze sobą o miano najlepszego. Przybyła
także młodzież na co dzień trenująca w Radostowicach pod okiem trenera Janusza Friebe.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

źródło: GOS Suszec

Gmina Suszec
I miejsce – Marek Szendera
II miejsce – Aleksander Morcinek
III miejsce – Tomasz Baron
IV-VI miejsca – Mariusz Janeta, Kazimierz
Gajczak, Kamil Gajczak

Rywalizacja podczas turnieju

OLDBOJE (zrzeszeni) – powyżej 45 lat
I miejsce – Henryk Budzyński
II miejsce – Jerzy Pełka
III miejsce – Andrzej Baborski
OLDBOJE (niezrzeszeni) – powyżej 45 lat
I miejsce – Andrzej Klein

II miejsce – Ireneusz Liszowski
III miejsce – Antoni Kałuża
AMATORZY – 17-45 lat (mężczyźni)
I miejsce – Dawid Szatkowski
II miejsce – Marek Spendel
III miejsce – Sławomir Handzlik
OPEN
I miejsce – Krzysztof Lewczak
II miejsce – Henryk Budzyński
III miejsce – Jerzy Pełka
Gminę Suszec reprezentował Tadeusz Mielczarek.
Rocznik 2007 i młodsi (dziewczęta)
I miejsce – Julia Kaczmarczyk
II miejsce – Maria Toborek
III miejsce – Aleksandra Spendel
Rocznik 2007 i młodsi (chłopcy)
I miejsce – Karol Broszkiewicz
II miejsce – Oliwier Turek
III miejsce – Kacper Reguła
W tej kategorii gminę Suszec reprezentowali:
Oskar Baron, Radosław Kokot, Damian Spendel.
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Roczniki 2005-2006 (chłopcy)
I miejsce – Fabian Bieniek
II miejsce – Wojciech Ścierski
III miejsce – Paweł Kuczmik

P3 – Roczniki 2003-2004 (chłopcy)
I miejsce – Błażej Kokot
II miejsce – Dawid Konarski
III miejsce – Kamil Gajda
IV-VI miejsca – Łukasz Wiencek, Jakub Gruszka,
Dariusz Michalski.

źródło: GOS Suszec

Roczniki 2003-2004 (dziewczęta)
I miejsce - Wiktoria Kuczera

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do rywalizacji i uczestnictwa
w zawodach już w przyszłym roku!
Źródło: GOS Suszec

Zmagania dziewczyn

źródło: GOS Suszec

NUMER 1 (294)

Do turnieju przystąpili doświadczeni i początkujący zawodnicy

Powieść w odcinkach
Jeszcze daleko do rozwiązania tajemniczej
zagadki, z którą zmagają się znani Czytelnikom
„Nowin” bohaterowie. Jednakowoż w tej części
powieści publikowanej w odcinkach pada kluczowe dla całej historii słowo – „duch”. Zapraszamy
do lektury.
ROZDZIAŁ VI
Szedłem w środku, z rękami schowanymi
w mojej bejsbolówce, pomiędzy Samhainem
i Valentiną. Ona nadawała nam szybkie tempo
i nie oglądała się za siebie, przez co praktycznie
biegliśmy przez te korytarze. Nie wiem, czy zdawała sobie sprawę, że im szybciej szliśmy, tym
łatwiej było nas usłyszeć.
Zaledwie przed paroma minutami prawie
uginałem się pod ostrzałem oskarżycielskich
spojrzeń, gdy znikąd pojawił się Samhain – i ani
trochę nie polepszył sytuacji. Jego „zadanie do
wykonania” było czymś znacznie bardziej skomplikowanym i trudniejszym do zrozumienia, niż
kiedykolwiek bym podejrzewał.
Okazało się, że obydwoje szukają dziewczyny-widmo, ale tylko ja wiedziałem, gdzie ją znaleźć
– właśnie dlatego teraz przemierzaliśmy szkołę.
Miałem zaprowadzić ich do miejsca, w którym się
z nią umówiłem.
– Jak to co? To chyba oczywiste. Szukam
dziewczyny-widmo.
Po jej słowach zapadło kilkuminutowe milczenie, podczas którego próbowałem zrozumieć,
co ma na myśli i odszyfrować lawinę emocji, która przebiegła przez twarz Samhaina. Widziałem,
że stara się odzyskać opanowanie. Ostatecznie
jednak poddał się tej niepokojącej, całkowicie
wypełniającej jego spojrzenie emocji i podszedł
do nas, a następnie chwycił dziewczynę za ramię,
mocno, zdecydowanie, w sposób, którego nigdy
nie spodziewałbym po kimś takim jak on.
– Jesteś medium?
Pierwszy raz wydawała się nie wiedzieć, co
odpowiedzieć. Wytrzeszczyła oczy, ze zdziwieniem
obserwując jego dziwne zachowanie.
– Nie mam pojęcia, o czym mówisz! –

zawołała ze złością, po czym wyrwała rękę z jego
uścisku. Samhain puścił ją, zamrugał i zrobił krok
w tył, jakby dopiero teraz zdając sobie sprawę ze
swoich czynów.
Następnie rzucił nam nerwowe, wręcz przestraszone spojrzenie.
– Przepraszam. Nie powinniście tutaj być.
– Słuchaj, stary, widzę, że coś się dzieje. Lepiej będzie, jeśli od razu wszystko nam wyjaśnisz,
a nie wykłócał się o to, kto powinien wracać do
domu – odezwałem się, wchodząc między dziewczynę a chłopaka.
Spojrzałem w te jego brązowe oczy i dostrzegłem wyłącznie wahanie. Odbijały się w nich
światła latarń, które jednocześnie rzucały cień na
jego twarz. Za sobą czułem równie uważny wzrok
dziewczyny. Mierzyliśmy się spojrzeniami i zacząłem się zastanawiać, czy któreś z nas w ogóle
wierzy, że to nie żaden sen.
– O co chodzi? – zapytałem.
– Duch – odparł brązowowłosy, jak gdyby
to jedno krótkie słowo było w stanie rozwiązać
cały problem.
Z tym wysokim czołem, bladą cerą kontrastującą z ciemnością, arystokrackimi rysami i kosmykami ciemnych włosów lekko opadającymi
na twarz rzeczywiście wyglądał, jakby to potrafił.
Czy to dzięki pstryknięciu palcem czy rzuceniu
jednej komendy, wydawał się całkiem panować
nad tą mroczną sferą, która go otaczała. Miałem
wrażenie, że był niezadowolony, że nasza dwójka
zdołała przeniknąć przez jego bariery, ponieważ
po raz pierwszy stracił kontrolę.
– Słucham? – Rozległo się stukanie obcasów
i po chwili brunetka stała tuż przed Samhainem.
Skrzyżowała ramiona na klatce piersiowej, unosząc brwi. – Co masz na myśli, mówiąc „duch”?
Uważasz nas za idiotów czy sam masz poprzewracane w głowie?
Zabawne było to, że przed chwilą to ona mówiła, że jestem idiotą, a teraz była w stanie zażarcie bronić mojej reputacji.
– Nie, ja tylko chciałem wam wytłumaczyć…
Posłuchajcie, naprawdę ciężko mi opowiedzieć
tę historię… – Samhain usilnie starał się nie
patrzeć na nas. Wbił wzrok w jeden ze słupów

elektrycznych, co wyglądało, jak gdyby właśnie do
niego kierował te pozbawione sensu słowa.
Nagle usłyszałem jakiś dziwny dźwięk przypominający pękanie szkła. W pierwszej chwili pomyślałem, że się przesłyszałem, ale gdy dostrzegłem zaniepokojenie na twarzy stojącej obok mnie
dziewczyny oraz prawie niezauważalne zaciśnięcie
palców Haina na broni, zyskałem pewność, że to
wszystko działo się w rzeczywistości.
– To ona – wymamrotał Samhain, uważnie
rozglądając się wokół siebie. Szczególną uwagę
zwrócił na jedno z okien. – Wie, że tu jesteśmy.
– Nic dziwnego, że o tym wie, skoro sama
poprosiła mnie, bym tutaj przyszedł – odpowiedziałem. Przewróciłem oczami, bo cała sytuacja
zrobiła się naprawdę absurdalna.
– I ty tak po prostu się zgodziłeś? – Brunetka obróciła się w moim kierunku, a ręce, które
przed momentem ciasno krzyżowała na klatce
piersiowej, przeniosła na biodra. Uniosła brwi
i posłała mi oceniające spojrzenie. Przez sekundę
poczułem się, jakbym stał przed nauczycielką i nie
mógł uciec od odpowiedzi.
– A co miałem zrobić? Zaprosić na herbatkę
do własnego domu?
Zacisnęła usta, po czym odwróciła spojrzenie
i skupiła się na czymś innym.
– Wiesz, gdzie w tej chwili się znajduje? Mógłbyś mnie tam zaprowadzić? – Źrenice Samhaina
rozszerzyły się, a palce jeszcze mocniej zacisnęły
się na broni. Wyglądał, jakby ktoś przed sekundą wstrzyknął mu adrenalinę i właśnie zaczęła
działać.
– Tak, myślę, że to nie problem… – odparłem. Lecz chłopak już mnie nie słuchał. Zerwał się
z miejsca i pobiegł w kierunku drzwi prowadzących do bloku sportowego, najbliższego wejścia
do szkoły. Jego czarny płaszcz załopotał za nim,
wzmagając prawie niezauważalny podmuch.
Nasza dwójka, czując mieszankę wahania
i ciekawości, powoli ruszyła za nim. Razem skierowaliśmy się w stronę wejścia do szkoły, niepewni,
co możemy tam zastać.
***
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Powitanie nowego samochodu strażackiego

źródło: UG Suszec

Przy remizo-świetlicy hucznie świętowano
przyjazd fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN TGM 18.340
4 x 4 BB, wykonanego przez Firmę Moto-Truck
z Kielc. Przystosowany do przewozu sześciu osób
pojazd pozwoli zatroszczyć się o bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy. Wyposażenie wozu
stanowi głównie sprzęt ze starego auta, natomiast
nowe są drabina trzyprzęsłowa, kompresor oraz
węże strażackie.
- Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili
się do przygotowania tego dnia, ale przede wszystkim Wam, Drodzy Mieszkańcy, że pomimo później
pory byliście razem z nami, aby świętować ten historyczny dzień dla naszej OSP. Ten samochód jest dla
Was, aby dbać o Wasze bezpieczeństwo, a dla nas

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (50 000 zł),
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 000 zł) oraz środków OSP (5000 zł).
UG Suszec
Oprac. JG

jako strażaków, aby bezpiecznie dojechać do zdarzenia – napisał na Facebooku Jacek Szymanowski,
prezes Zarządu OSP Rudziczka.
Zakup samochodu został sfinansowany ze
środków gminy Suszec (404 955 zł), Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
za pośrednictwem KP PSP Pszczyna (300 tys. zł),

źródło: UG Suszec

Piątek, 28 grudnia strażacy z OSP Rudziczka
oraz goście przybyli na uroczystość powitania
nowego wozu strażackiego zapamiętają na
długo.

Nowy wóz strażacki OSP Rudziczka

W kabinie nowego samochodu

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

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

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

Odpady zmieszane / popiół
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad

GabaryGrudzień ty
(Maj)

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

ZM

ZM

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

Radostowice 1

7

8

4

5

4

5

1

2

6

20

4

2

6

2

3

7

8

4

5

2

3

8

Radostowice 2

9

10

6

7

6

7

3

4

7

21

5

3

7

4

5

9

10

6

7

4

5

9

Kobielice 1

9

10

6

7

6

7

3

4

7

21

5

3

7

4

5

9

10

6

7

4

5

9

Kobielice 2

14

15

11

12

11

12

8

9

8

22

1

9

13

9

10

14

15

13

14

9

10

15

Suszec 1

14

15

11

12

11

12

8

9

8

22

1

9

13

9

10

14

15

13

14

9

10

15

Suszec 2

16

17

13

14

13

14

10

11

9

23

12

10

14

11

12

16

17

15

16

11

12

16

19

15

16

13

27

14

16

20

16

17

21

22

18

19

16

17

22

21

17

18

14

28

18

17

21

18

19

23

24

20

21

18

19

23

Suszec 3

21

22

18

19

18

Kryry

23

24

20

21

20

Mizerów

28

29

25

26

25

26

24

25

15

29

25

23

27

23

24

28

29

25

26

23

24

29

Rudziczka

30

31

27

28

27

28

29

30

16

30

26

24

28

25

26

30

31

27

28

27

30

30

ZM - odpady zmieszane, P - popiół
Selektywna zbiórka
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Radostowice 1

21

18

18

15

20

17

15

19

Radostowice 2

22

19

19

16

21

18

16

20

17

15

19

17

16

21

18

16

20

17

15

19

17

17

22

19

17

21

18

16

20

18

Wrzesień Październik Listopad
16

14

18

Grudzień
16

Kobielice 1

22

19

19

Kobielice 2

23

20

20

Suszec 1

23

20

20

17

22

19

17

21

18

16

20

18

18

23

21

18

22

19

17

21

19

Suszec 2

24

21

21

Suszec 3

11

8

22

19

24

22

19

23

20

18

22

13

Suszec 4

28

25

25

23

27

24

22

26

23

21

25

23

Kryry

29

26

26

24

28

25

23

27

24

22

26

24

Mizerów 1

30

27

27

25

29

26

24

28

25

23

27

27

Mizerów 2

25

22

29

27

31

28

26

30

27

25

29

20

Rudziczka 1

31

28

28

26

30

27

25

29

26

24

28

30

Rudziczka 2

25

22

29

27

31

28

26

30

27

25

29

20

Rejon
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Ulica - odpady zmieszane / popiół / gabaryty

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

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

Radostowice 1

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

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

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

Kobielice 1

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

Kobielice 2

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

Kobielice 2

Suszec 1

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

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

Suszec 1

Suszec 2

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

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

Suszec 2

Suszec 3

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

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

Suszec 3

Kryry

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

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

Suszec 4

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

Mizerów

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

Kryry

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

Rudziczka

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

Mizerów 1

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

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

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

Rudziczka 2

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

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

Dla kochanych dziadków

Niech wszystkich Babciom i Dziadkom szczęście zawsze sprzyja, a kolejne lata niech upływają
w dobrym zdrowiu, w towarzystwie ukochanych
wnucząt.
JG

źródło: Unsplash

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka wypadają 21 i 22 stycznia. Dzień Babci swoją tradycją sięga
lat 60. XX wieku. Idea obchodzenia tego święta
zrodziła się w 1964 roku, zaproponowana przez
tygodnik „Kobieta i Życie”. Koncepcja podtrzymana
została przez inne redakcje – „Expressu Poznańskiego” i „Expressu Wieczornego”. Nieco później pojawił
się także pomysł obchodzenia Dnia Dziadka.
W tych dniach wszystkie wnuki spieszą do
swoich ukochanych babć i dziadków z życzeniami,
laurkami i kwiatami. Jest to okazja, aby podziękować im za poświęcony czas, wspólną zabawę,
otaczanie troską, wsparcie i życzliwość, ale przede
wszystkim za to, że po prostu są. Doceniając rolę
dziadków w wychowaniu młodego pokolenia, redakcja „Nowin” pragnie złożyć im najserdeczniejsze
życzenia.

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC

Wójta Gminy Suszec o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie wraz z pomieszczeniem gospodarczym, ogródkiem oraz udziałem
w nieruchomości wspólnej.
1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione
nieruchomości:
a) Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00037193/4 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Pszczynie, stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 położony w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia
241 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią
pomieszczeń przynależnych wynoszącą 71,7 m2,
wraz z udziałem wynoszącym 52/1000 w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej
nr KA1P/00037093/3, którą stanowi grunt – działki
nr 946/90 o powierzchni 0,2055 ha i nr 948/90 o powierzchni 0,0572 ha, obręb Mizerów, karta mapy
3 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
b) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości
objętej księgą wieczystą nr KA1P/00037091/9 stanowiącą działkę nr 945/90 o powierzchni 0,3260 ha,
obręb Mizerów, karta mapy 3.
c) Udział w wysokości 2/36 w nieruchomości
objętej księgą wieczystą nr KA1P/00037092/6 stanowiącą działkę nr 947/90 o powierzchni 0,3150 ha,
obręb Mizerów, karta mapy 3.
2. Cena netto łącznie za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wynosi:
90 000,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100), w tym 76,0 % ceny stanowi wartość
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, 15,6% ceny stanowi wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym,
a 8,4% ceny stanowi wartość nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomości zabudowane zwolnione
są z podatku VAT. Nieruchomości niezabudowane
objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. Do części
wylicytowanej ceny nieruchomości odpowiadającej
procentowo udziałowi nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę (8,4% wylicytowanej ceny) zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
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Za treść artykułów nadesłanych do redakcji
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności.
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

3. Wysokość wadium: 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny
nr 6 położony w budynku znajdującym się w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241 o powierzchni 55,5 m2.
Lokal zlokalizowany jest na drugim piętrze budynku, posiada korzystny układ funkcjonalny, składa się
z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC.
Wejście do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju.
Lokal posiada balkon i piwnicę. Ponadto przedmiotem przetargu są również udziały w nieruchomościach przyległych użytkowane zgodnie z umownym
podziałem mieszkańców jako pomieszczenie gospodarcze i ogródek. Przedmiotowy lokal mieszkalny nie
jest zamieszkany.
5. Działki będące przedmiotem zbycia położone
są na terenie obowiązywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr
IV/20/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 8 stycznia
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów. Zgodnie z wyżej wymienionym
planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem D3MW – tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 28 listopada 2018 roku.
7. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu
4 lutego 2019 roku o godz. 10:00.
8. Wadium należy wpłacić do 29 stycznia 2019
r. na konto gminy Suszec prowadzone przez Bank
Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec nr 58 8456
1019 2001 0000 0446 0004 – decyduje data wpływu na konto.
9. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.).
10. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec i opublikowane na stronie internetowej
www.suszec.pl.
11. Szczegółowe informacje dotyczące
ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, pok.
nr 3, tel. 032 449 30 73.
UG Suszec

driady

duży
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chabety w Chor- eukalipwacji
tusie
pochyłość
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Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Joanna Gruszczyńska
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
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Trudne słowa: SELES, GLICYNIA, STORA, ASESOR, ESSO

18

19

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych
stanowiących własność gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas
oznaczony powyżej 3 lat.
W wykazie znajdują się działki położone
w Kobielicach, Mizerowie i Suszcu. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania lub do
użytkowania zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 – tel. (032) 449 30 73 lub na stronie
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

Zebrania wiejskie w gminie
Suszec
Informujemy mieszk ańców, że zebrania wiejskie w gminie Suszec odbędą się
w następujących terminach:
1. Radostowice - 4.02.2019 r. o godz. 17:00
w szkole podstawowej
2. Rudziczka - 5.02.2019 r. o godz. 17:00
w remizo-świetlicy
3. Kobielice - 6.02.2019 r. o godz. 17:00 w szkole
podstawowej
4. Mizerów - 7.02.2019 r. o godz. 17:00 w remizo-świetlicy
5. Suszec - 8.02.2019 r. o godz. 17:00 na sali
w GOK-u
6. Kryry - 10.02.2019 r. o godz. 11:15 w remizo-świetlicy.
UG Suszec

Termin zebrań
sprawozdawczych OSP
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Suszcu podaje informację o terminie zebrań
sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie Suszec:
- OSP Rudziczka – 2 lutego 2019 r. godz. 16:00
(sobota) w remizo-świetlicy w Rudziczce
- OSP Kryry – 9 marca 2019 r. godz. 18:00
(sobota) w remizo-świetlicy w Kryrach
- OSP Mizerów – 16 marca 2019 r. godz. 17:00
(sobota) w remizo-świetlicy w Mizerowie
- OSP Suszec – 17 marca 2019 r. godz. 14:00
(niedziela) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
UG Suszec

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla osób
uzależnionych w Suszcu
Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny jest:
- w poniedziałki od 12:00 do 16:00
(co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.
zdj. Pixabay

NUMER 1 (294)

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.

Przetarg na dzierżawę

Ogłoszenie

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntowej nr 464/74 obręb Suszec o powierzchni
0,0116 ha, stanowiącej własność gminy Suszec,
przeznaczonej do dzierżawy do rolniczego użytkowania w drodze przetargu na czas oznaczony
powyżej 3 lat.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 – tel. (032) 449 30 73 lub na stronie
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

Zebrani w dniu 27.12.2018 r. założyciele Koła
Gospodyń Wiejskich w Suszcu postanowili z dniem
27.12.2018 r. utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich
w Suszcu obejmujące terenem działalności wieś
Suszec. W zebraniu wzięło udział 18 założycieli,
w wyniku głosowania jednogłośnie zdecydowano
o utworzeniu Koła. Komitet założycielski Koła w dniu
8.01.2019 r. o godz. 17:00 zaprasza do Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu panie, które chcą swoim
doświadczeniem, umiejętnościami wspierać i aktywnie uczestniczyć w działalności utworzonego Koła
Gospodyń.
Komitet założycielski KGW w Suszcu

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec
tel. 784 319 424

