
Stawiają na integrację. W ramach mikrograntów z kon-
kursu „Kulturalne Wydobycie” na terenie gminy realizowane 
będą trzy projekty. Dofinansowanie trafiło do organizatorów 
spotkania osób zajmujących się przetworami – zarówno na 
poziomie miodów, soków jak i win czy nalewek. Specjalna 
oferta zostanie skierowana także do kobiet. Paniom zapro-
ponowany będzie niecodzienny wieczór relaksacyjny przy 
dźwiękach mis i gongów. 

Fundacja Jestem Tu przygotowała także cykl wydarzeń 
skierowanych do szkolnej młodzieży, by zachęcić ją do 
korzystania z kultury wysokiej. 

Za nami Święta Wielkanocne. W numerze wracamy do 
Jarmarku Wielkanocnego i koncertu pasyjnego. Piszemy też 
o sukcesie scholi Canticum Novum podczas Ogólnopolskie-
go Przeglądu Chórów Kościelnych. Do atmosfery wielka-
nocnego odrodzenia nawiązuje także wójt Marian Pawlas.

Kwiecień dobrych wiadomości
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Wielkanocny czas przebudzenia
że filozofia pomagania nie polega na dzieleniu się 
tylko pieniędzmi, ale na przywróceniu godności tym 
ludziom, to będziemy brnąć sami do unicestwienia. 
Te dobra, które posiadamy, niejednokrotnie uzyska-
liśmy, z czego nie zdajemy sobie sprawy, z grabieży, 
wyzysku innych wspólnot narodowych, szczególnie 
słabszych. Nadejdzie czas, że znajdziemy się w ich 
sytuacji, jeśli nie zmienimy swoich zachowań. Mar-
ginalizacja tych ludzi, liczonych w miliardach, nie 
może pozostać bez echa i na pewno nie pozostanie. 
Przecież nawet my Polacy już w chwili obecnej sta-
jemy się wskutek zapaści demograficznej i emigracji 
krajem wyludniającym się, w którym niesamowicie 
przybywa imigrantów ze wschodu. Trzeba będzie 
wielkiej pokory i zaparcia, aby wyplenić demagogicz-
ne siły obiecujące dalej rzeczy nierealne. To że chce-
my, żeby było tak jak dotąd, już nie zadziała. Komfort 
życia w ostatnich latach na naszym kontynencie, bez 
wojen i wielkich zagrożeń głodem i epidemiami, spo-
wodował, że kompletnie zastygliśmy w beztrosce, nie 
zadając sobie pytań co dalej? Dziś tak naprawdę po 
raz kolejny w historii stajemy pod ścianą, być może 
będzie to „ściana płaczu” bo nie radzimy sobie z pod-
stawowymi problemami, a działania zapobiegawcze 
są iluzoryczne i obarczone głęboką hipokryzją. Weź-
my ostatnie embarga państw zachodnich w stosunku 
do Rosji, łącznie z wydalaniem dyplomatów z ich 
państw wskutek złowrogiej działalności na ich terenie 
Rosjan. Nikt jednak nie bojkotuje mundialu piłkar-
skiego, który niebawem się tam odbędzie. Wszyscy 
się tam udają. Liczy się biznes, wszelkie prawa, zasady 
schodzą na plan dalszy. Gdyby to były mistrzostwa 
w innej dyscyplinie sportu, ich bojkot byłby pew-
ny. To pokazuje, że żadne zasady się nie liczą, jeśli 
chodzi o pieniądze. Ponadto nie nadążamy już sami 
za zmianami, a co dopiero mówić o młodych, któ-
rzy są obecnie w najgorszej sytuacji. Zmiany są tak 
wielkie, ogromne i skomplikowane, że nie sposób 
przewidzieć przyszłości. Ustrój, którego tak bardzo 
pragnęliśmy, jest w Europie w głębokiej deformacji. 
Złudzenia tryskają, czego doświadczamy codziennie. 
Mamy za to symbiozę polityków, celebrytów, koncer-
nów medialnych i koncernów produkujących różne 
rzeczy, których nikt by nie kupił, gdyby nie natrętna 
reklama. Brak lekarzy, pielęgniarek. Ten trend ciągle 
się pogłębia, wręcz staje się normalnością. Powoduje 
to trudniejszy dostęp do ich świadczeń. Nie łudźmy 
się, że ten stan się polepszy, gdyż przybywa ludzi 
starszych w geometrycznym postępie. Przykład psz-
czyńskiego i okolicznych szpitali powinien nam dać 
dużo do myślenia. Dziś być może w przypadku psz-
czyńskiego szpitala, który utracił kontrakt, zdoła się 
utrzymać budynek, ale nie będzie miał w nim kto pra-
cować. Brak lekarzy i pielęgniarek to nie tylko skutek 
emigracji i wyjazdu na zachód tej grupy zawodowej, 
ale przyjęty styl życia przez wielu młodych, gdzie 
poświęcenie, odpowiedzialność, bezinteresowność 
zeszły na drugi plan. Ubezpieczenia społeczne upa-
dają i grozi im bankructwo bo były oparte na tzw. 
cywilizacji zachodniej, na silnej demografii opartej 
na posiadaniu dzieci. Tutaj kolejny konflikt między 
starym, a nowym pokoleniem będzie się stale po-
głębiał, bo po prostu starszych ludzi nie będzie miał 
kto wspomagać i pracować na ich emerytury. Stąd 
już wiele krajów uchwala, dopuszcza eutanazję. To są 
fakty. To prędzej czy później dotrze do nas. 

Oczywiście rodziny wielodzietne to dla współ-
czesnego, oświeconego pokolenia wręcz „obciach” 
zło społeczne. Będzie nie tylko obciachem ale dra-
matem, gdy staniemy się niewolnikami, gdy opanują 
nas inne nacje, a naród zaniknie. Ale wtedy nie będzie 
ani „oświeceniowców”, których słuchamy, ani nas już 
nie będzie lub będziemy niewolnikami. Gdy zacho-
dzą te wyniszczające procesy, to my i inne narody 
Europy siedzimy przed telewizorami i oglądamy do 
ogłupienia kolejny konkurs tańca lub inne miernoty. 
Zdajemy sobie sprawę, że sztuczne światełka, blask 
tombaku, fundowanie powszechnego optymizmu, 

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, 
ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie 
do tego, by mieć aniżeli być i chce więcej mieć, nie po 
to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej 
przyjemności".

Jan Paweł II

Żyjemy w czasach, kiedy dokonują się potężne 
zmiany w otaczającym świecie i ciągle zadajemy so-
bie pytanie co z tą cywilizacją? Wszystkie cechy wska-
zują, że raj na ziemi, o którym marzyliśmy, zmierza ku 
katastrofie. Nasza planeta przeżywa okres gorączki. 
Dotyczy to wszystkich dziedzin, sfer życia, poczy-
nając od stosunków społecznych, przez ekonomię, 
po ekologię. Jeszcze raz sprawdzają się słowa wielu 
mądrych tego świata, że jedyna rzecz, jakiej uczy nas 
historia to, to że ludzie niczego się nie uczą. 

W tej najnowszej kształtującej się historii trudno 
znaleźć chwile, które w ogromnej rzeszy ludzi wywo-
łałyby tak wiele łez i dostarczyły tylu wzruszeń, co 
śmierć i cierpienie Karola Wojtyły. Wydawało się, że 
to pomnoży rzesze ludzi, którzy obudzą się z głębo-
kiego letargu. Minęło od jego śmierci jednak wiele 
lat, a my, kolejne pokolenie ludzi, narodów, szczegól-
nie tzw. Zachodu, masowo przechodzimy na stronę 
„zła”, przed którą Papież Polak tak ciągle ostrzegał. 
Na nic mają się prawdy i prorocze słowa naszego 
wielkiego rodaka, ale i też wielu innych uczciwych, 
w tym niewierzących, mających zapisane piękne kar-
ty naukowców, elit - ostrzegających przed zgubnymi 
skutkami przyjętego stylu życia. Górę biorą marnej 
jakości celebryci i świat popkultury kreowany przez 
wszechobecne, niebotycznie rozrośnięte media. To 
w większości moralne dno, sępy żyjące z naszej głu-
poty. Specjaliści od propagandy wykorzystują naszą 
bierność i wlewają w nasze umysły setki kłamstw, 
pomyj. Ten świat „mędrców” pcha nas w kompletną 
dekadencję, spustoszenie.

 Świat wskutek odejścia od „dobra” obecnie jak 
nigdy dotąd, znajduje się w totalnym chaosie i już nie 
widać, aby mógł sobie z tym poradzić. Dno jest coraz 
to bliżej. Codzienne fakty, zdarzenia, obserwacje, 
pokazują, że ten stan ciągle się pogłębia, a rzeczy-
wistość dowodzi, jak wielu nisko upadło. Najgorsze, 
że powietrze gęstnieje coraz to bardziej, nie tylko od 
smogu ale zbliżającego się zapachu „prochu” i nikt 
nie ma pomysłu na rozwiązanie ciągle rosnących 
problemów. Rozwalić wszystko można, ale zastąpić 
czymś innym, to już nie takie proste. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że istniejące obecnie powiązania 
ekonomiczne, styl życia, tak naprawdę kształtowały 
naszą zachodnią cywilizację przez ostatnie 300 lat. 
W okresie od oświecenia do dziś zapragnęliśmy bo-
skiej wiedzy nie mając boskiej mocy. Powstał świat, 
w którym rozmontowano prawo naturalne, a czło-
wiek stał się wszechwiedzący i przyjął na siebie rolę 
prawodawcy natury. Wskutek upadku obyczajów 
upada wiele państw, które przestały spełniać swo-
ją rolę wychowawczą. Tragiczność ludzkiego losu, 
naznaczona milionami ofiar, które straciły życie 
w wyniku wojen i sporów, pokazuje, że dotychczas 
żadne rozwiązania w toku dziejów nie były wieczne. 
Trzeba sobie zadać pytanie, czy może być inaczej 
dzisiaj skoro nadal pycha, chciwość, egoizm itd. tak 
jak w przeszłości, biorą górę nad pokorą.

 Wszystko, mówiąc delikatnie, wymaga korekt, 
zmian. Ten czas od renesansu, jako surowy sędzia, 
zdetronizował całkowicie teorie czy autorytety, które 
wytyczyły wtedy bieg światowych procesów. Pokazał 
potrzebę korekty i to natychmiast. Zmierzch Impe-
rium Rzymskiego w przeszłości był naturalnym i nie-
uniknionym skutkiem nieumiarkowanej wielkości. 
Podobnie jest dziś ale sytuacja wydaje się trudniejsza. 
Lęk, obawa przed przyszłością, tutaj niczego nie za-
łatwią, nie rozwiążą problemów. Natura i wszelkie 

oferty tego świata pustki nie znoszą. Jak pokazała 
historia, gdy narody są zaślepione, w siłę rośnie zło. 
Możemy się doczekać nowej rewolucji francuskiej. 
Coraz więcej ludzi zastanawia się, ile warta jest demo-
kracja, która przynosi owoce tylko niewielu. W imię 
globalnej wolności, powiązań ekonomicznych, za-
tracono całkowicie wolność i co ważniejsze godność 
istoty ludzkiej. Człowiek stał się „zwierzęciem eko-
nomicznym”. Pycha zastąpiła jakikolwiek rozsądek, 
a nierówności ekonomiczne uznano za coś normal-
nego. Spowodowało to niesamowite rozwarstwienie 
społeczne i rozrost biedy na świecie.

 Rosną zastępy ubogich, upośledzonych, uciska-
nych, niepełnosprawnych. Stanowią oni niezwykle 
żywy i podatny grunt dla niebywale rozrastającej 
się przemocy. To powoduje, że we wszystkich kra-
jach mnożą się liczone w milionach zastępy „barba-
rzyńców” a niedługo, jak tak dalej pójdzie, będą to 
miliardy upominających się o swoje prawa. Rośnie 
terror. To budzi przerażenie i grozę. Spadają w kra-
jach bogatych nakłady na edukację, służbę zdrowia 
i infrastrukturę, a rosną w szybkim tempie inwestycje 
w zbrojenia i militaria. W naszej tzw. cywilizacji za-
chodniej rozbuchana konsumpcja, nie do utrzymania 
na dłuższą metę, stanowi zagrożenie dla globalnego 
konfliktu, w tym ryzyka wojny nuklearnej, która po-
łożyłaby kres życia na ziemi. Oby jeszcze nasza kon-
sumpcyjna cywilizacja nie przeklinała swojego losu 
i nie marzyła o raju i lekkomyślnie porzuconej „zwie-
rzęcości” Stany Zjednoczone i inne bogate kraje już 
upodabniają się pod względem struktury społecznej 
coraz to bardzie do Trzeciego Świata. Czy kogoś jesz-
cze wzrusza dziś, a dotyczy to wielu naszych miesz-
kańców, choćby los milionów dzieci Afryki? Trudno to 
nawet nazwać dramatem, bo to słowo zbyt łagodne. 
Czołgające się po ziemi zagłodzone, wychudzone, 
maluchy czekają na śmierć z wycieńczenia. Niedaleko 
oczekują na zdobycz wygłodniałe sępy, aż ta chwila 
nastąpi, by zaspokoić swoje potrzeby pokarmowe. 
To normalny obraz i codzienność ukazujące totalną 
katastrofę humanitarną na afrykańskim kontynen-
cie. Dla normalnego człowieka, który na miejscu 
doświadczy takich obrazów, jest to przeżycie nie do 
zniesienia i odbija się na psychice do kresu życia. To 
nie obrazek ale codzienna tam okrutna rzeczywistość. 

Żeby świat mógł przetrwać, musi nastąpić od-
wrót od społeczeństwa nieokiełzanej konsumpcji do 
społeczeństwa niedoboru. Oczywiście tutaj istnieją 
pewne, jak pokazuje historia, granice spadku po-
ziomu życia, czym innym jest rewolucja. Ten dramat 
odgrywa się od wieków. Czy potrzebujemy kolejnej 
niewoli wstrząsu (dotyczy to całej Europy, a i dużej 
części świata), żeby zrozumieć, że obecny styl życia, 
zaczadzenie naszych umysłów prowadzi donikąd. 
Plaga śmierci w XXI wieku w wielu krajach rozlewa 
się obecnie wokół nas coraz to szerzej. Czy my tak-
że w Europie potrzebujemy po raz kolejny krwi? Na 
pewno to nastąpi, gdy nie skruszymy naszych twar-
dych serc, swojej małostkowości, braku zrozumienia 
drugiego człowieka mimo jego oczywistych wad. 
Trzeba odrzucić zdziczenie, a niekiedy wręcz zby-
dlęcenie, które w dzisiejszym świecie sięga zenitu. 
Dramatem jest, że nienawiść to normalne zachowa-
nie, a egoizm urósł do rangi religii. Dziś kluczem do 
odwrócenia katastrofy, którą chyba wszyscy czują 
w gęstniejącym powietrzu państw bogatych, anti-
dotum na przemoc, jest całkowicie odmienna orga-
nizacja społeczna, absolutnie sprzeczna z drogą, jaką 
wybrała nasza cywilizacja. 

Kluczem do rozwiązania problemu są ubodzy, 
wykluczeni, chorzy, niechciani, bezrobotni ludzie, 
którzy są również wytworem naszego bogatego kon-
tynentu. Oni już szturmują i to szczególnie młodzież 
Europy, a co dla nas gorsze, dochodzą jeszcze miliony 
imigrantów, którzy posiedli umiejętności posługiwa-
nia się naszymi językami, co odziedziczyli od ojców 
wskutek kolonizacji ich krajów w przeszłości przez 
obecne państwa zachodnie. Jeżeli nie zrozumiemy, 
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Przyjrzeli się środkom pozyskanym z zewnątrz
1. Projekt pn. „ Nowe oddziały przedszkolne 

w Suszcu”
- okres trwania od 02.12.2012 r. do 02.12.2014 r.
- wartość umowy 887 739,98 zł 
- wartość projektu w roku 2014 wynosiła 

463 878,00 zł,  w tym wkład własny gminy 
69 581,00 zł

- realizator projektu Przedszkole Publiczne 
w Suszcu

2. Projekt pn. „Dzielny Przedszkolak-rozsze-
rzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”

- okres trwania od 01.07.2016 r. do 31.08.2017 r.
- wartość umowy 298 371,75 zł, w tym wkład 

własny gminy wynosił 11 960,00 zł
- realizator projektu Przedszkole Publiczne 

w Suszcu
3. Projekt pn. „Rozwiń skrzydła odkryj swoje 

uzdolnienia”
- okres trwania od 01.08.2016 r. do 31.12.2017 r.
- wartość umowy 223 153,87 zł, w tym wkład 

własny gminy wynosił 12 397,44 zł
- realizator projektu Szkoła Podstawowa 

w Suszcu
4. Projekt pn. „Liga Mądrych Głów”
- okres trwania od 01.08.2016 r. do 31.12.2017 r.
- wartość umowy 358 254,00 zł, w tym wkład 

własny gminy wynosił 39 806,00 zł
- realizator projektu Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Kryrach
-  p r oj e k t  by ł  r e a l i z ow a ny w Ze sp o -

le Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach, Gim-
nazjum Publicznym w Kryrach, Gimnazjum 
Publicznym w Suszcu, Gimnazjum Publicznym 
w Radostowicach

5. Projekt pn. „Super dzieciaki-wspólnie osią-
gniemy sukces”

- okres trwania od 01.08.2016 r. do 31.12.2017 r.
- wartość umowy 493 151,62 zł, w tym wkład 

własny gminy wynosił 54 794,63 zł
- realizator projektu Szkoła Podstawowa 

w Radostowicach
- projekt był realizowany w Szkole Podsta-

wowej w Radostowicach, Szkole Podstawowej 
w Kobielicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Rudziczce, Zespole Szkolno-Przedszkolny 
w Mizerowie.

C a ł k o w i t a  w a r t o ś ć  p r o j e k t ó w  t o : 
1 836 809,24 zł.

Oprac. Katarzyna Koczwara

Tych parę wynurzeń, szczególnie w okresie Świąt 
Wielkanocnych, powinno nam utkwić w naszych ser-
cach i przyczynić się do refleksji. Jako naród chrze-
ścijański, a przynajmniej za taki się jeszcze uważamy, 
jesteśmy szczególnie zobowiązani do dawania świa-
dectwa i przykładnego życia. Nasze zachowanie ob-
serwuje zlaicyzowany świat. Niestety nie odbiegamy 
od pozostałej tzw. cywilizacji zachodniej, która coraz 
to bardziej zanurza się w „cywilizacji śmierci”. Wyrzuć-
my z naszych serc knucie i małostkowość, zacietrze-
wienie, brak dystansu do siebie. Wyrzućmy bluźnier-
stwo, profanację, agresję. Potrzeba nam, naprawdę 
pokory, pokory i jeszcze raz pokory, bo machiny 
pędzącej zgodnie ze zjawiskami ekonomicznymi, 
cywilizacyjnymi, politycznymi nie zatrzymamy. Końca 
świata i końca historii, jak przepowiadają niektórzy 
prorocy, na pewno nie doświadczymy. Koniec epoki 
konsumpcjonizmu zbliża się nieuchronnie i może 
skończyć się kolejną katastrofą, jeśli nie obudzimy 
się z letargu, w którym tkwimy. Nadzieją jest to, że 
mimo wszystko przetrwamy, bo chrześcijaństwo na 
przestrzeni wieków rozwijało się czerpiąc siłę z kolej-
nych katastrof. Tak będzie z pewnością po raz kolejny. 
Oby ofiar było jak najmniej. 

Wójt Marian Pawlas

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
pozyskiwania środków zewnętrznych przez gmi-
nę. Przyjrzano się przede wszystkim funduszom 
unijnym na realizację zadań inwestycyjnych i pro-
gramom społecznym.

Z protokołu komisji wynika, że w latach 2014-
2017 Gmina Suszec pozyskała środki zewnętrzne 
przede wszystkim z: Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w formie dotacji lub pożyczki, z budżetu pań-
stwa inwestycje drogowe – tzw. „schetynówki”, 
a także program „Radosna Szkoła”, z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki a także w formie dotacji z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

W 2016 r. dofinansowano 3 zadania za łącz-
ną kwotę ponad 1,7 mln zł. W 2017 r. wykorzysta-
no umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 
298 106,70 zł oraz zaciągnięto nowe pożyczki 
z tego funduszu w kwocie 617 000 zł na zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP 
Suszec i Kryry.

W trakcie realizacji jest 5 zadań inwestycyj-
nych, na które podpisano umowy na łączną kwotę 
ponad 3 mln zł. Termin ich realizacji zaplanowa-
no na 2018 i 2019 r. Komisja Rewizyjna zwróciła 
uwagę na znaczny spadek ilości zadań inwesty-
cyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi 
w 2016 r. oraz negatywnie ocenia działania w celu 
pozyskania środków zewnętrznych w 2017 r. 

Opinia ta nie znajduje jednak potwierdzenia 
w danych z Urzędu Gminy. W 2017 r. Gmina Suszec 
uzyskała potwierdzenie i podpisała umowy na 
kolejne pozyskane środki z funduszy europejskich. 
Prace inwestycyjne idą pełną parą. Uzyskano do-
finansowanie w kwocie 568 338,00 zł na termo-
modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kryrach. Koszt inwestycji to 1 263 547,65 zł. 
Pozostałą kwotę planuje się uzyskać z pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, częściowo umorzonej po 
osiągnięciu efektu ekologicznego.

Dofinansowaniem w wysokości 85% inwe-
stycji jest objęta instalacja fotowoltaiczna przy 
Urzędzie Gminy. Pozwoli to uzyskać znaczną 
oszczędność na rachunkach za prąd na potrzeby 
urzędu. Inwestycja jest już zrealizowana.

Uzyskano dofinansowanie na budowę lamp 
hybrydowych w ilości 101 sztuk na terenie po-
szczególnych sołectw gminy. 

nie zatrzyma kompletnej dekadencji i spustoszenia. 
To my użytkownicy tuczymy potwora, który zjada 
nasz świat. Dziś za wszystko obwinia się internet 
i telewizję, środki masowego przekazu, co tylko jest 
częściowo przyczyną zachodzących niepożądanych 
procesów. To my decydujemy jak z tych środków ko-
rzystamy. Gdybyśmy posiadali odpowiednie wartości 
duchowe, to potrafilibyśmy odrzucić zło tam fundo-
wane, które niestety ale zagnieździło się w duszach 
wielu z nas. Większość z tego sobie nawet nie zdaje 
sprawy wskutek pychy i zarozumialstwa. Wszyscy 
mamy rozum i nie można obwiniać innych. Przecież 
można by równie dobrze na przykład obciążyć pro-
ducenta noży za zabójstwo, gdy ktoś użyje tego na-
rzędzia do haniebnego czynu. Problemy ekologiczne, 
decydujące o życiu kolejnych pokoleń, są spychane 
na margines. Powrót do „normalności” w szybkim 
okresie w skutek ciągle podbijanych wskaźników 
ekonomicznych jest nierealny, gdyż kiedy przestanie-
my konsumować rzeczy, których nie potrzebujemy, 
to gospodarka się zapadnie. Do tego kryzysu zdąża-
my milowymi krokami. Ekologiczna, ekonomiczna 
i społeczna guma na świecie jest naciągnięta do kresu 
wytrzymałości. Jeśli nie podejmiemy sami działań, 
to pęknie. Przecież krach w Ameryce, kiedy ludzie 

Koszt inwestycji to 1 602 300,00 zł. Dofinan-
sowanie obejmuje 85% kosztów co daje kwotę: 
1 361 955,00 zł.

- Realizacje inwestycji termomodernizacyjnych 
i oświetleniowych zakończone zostaną w 2018 r. 
Terminy realizacji uległy wydłużeniu ze względu na 
problemy z wyłonieniem wykonawców w obydwu 
przetargach, co nie jest nowością w dzisiejszej rze-
czywistości rynkowej – podkreśla Marian Pawlas, 
wójt gminy Suszec.

W 2017 r. złożono także wniosek, i przewiduje 
się uzyskanie dofinansowania, na kolejny etap bu-
dowy kanalizacji w Kryrach. Przewiduje się uzyskać 
dofinansowanie w tym roku w kwocie 4,5 mln zł.

Współpracując z zarządem powiatu uzy-
skano dofinansowanie do drogi powiatowej 
- ul. Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach i Mizerowie 
w kwocie 3 000 000,00 zł.

- Bardzo cieszy również uzyskanie pokaźnych 
kwot na zakup samochodów strażackich. W Kryrach 
to koszt 758 541,00 zł, w tym 282 000,00 zł pożyczki 
umarzalnej z WFOŚiGW i 375 000,00 zł ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W Suszcu to koszt 756 942,00 zł, w tym 298 106,78 zł 
z umorzenia pożyczki z kanalizacji i 335 000,00 zł 
z pożyczki, której po spłacie 60%, 40% ulegnie umo-
rzeniu – wyjaśnia wójt.

Komisja rewizyjna przyjrzała się także środ-
kom pozyskiwanym przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry. W sumie w latach 2014-2017 udało się pozyskać 
ponad 361 tys. zł. Największe dofinansowanie, po-
nad 222 tys. zł. związane było z realizacją projektu 
o charakterze inwestycyjnym – modernizacji GOK-
-u. W trakcie realizacji są dwa projekty o łacznej 
wartości ponad 168 tys. zł, gdzie dofinansowanie 
wynosi ponad 138 tys. zł. Projekty dotyczą wy-
dania 1200 niepublikowanych pieśni ludowych 
regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli. 
W trakcie weryfikacji jest projekt „Apetyt na kul-
turę”, który ma zwiększyć dostęp do kultury co 
najmniej 220 osób po 50 roku życia. Kwota wnio-
skowanego dofinansowania to ponad 70 tys. zł, 
a wkład własny to niespełna 25 tys. zł.

GOK ma bardzo dobry wskaźnik pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 2/3 ze składanych wnio-
sków uzyskało dofinansowanie. 

Poz ysk ano p onadto środk i  ze źróde ł 
zewnętrznych także w zakresie oświaty. W latach 
2014-2018 zrealizowano:

kupowali mieszkania, na które nie było ich stać, to 
nie było robienie rzeczy nienormalnych, ale efekt 
zatrucia ich mózgów konsumpcyjnym stylem życia. 
Doszło do wielu dramatów wydawałoby się ludzi 
bogatych, którzy swoje domy wybudowali za cudze 
pieniądze. Ten majątek wiele milionów mieszkańców 
wskutek niewypłacalności straciło, a domy uległy 
zburzeniu. Ameryka, której bogactwo wpajali nam 
celebryci, tak naprawdę nie posiada nawet ogólno-
dostępnej służby zdrowia, ma bardzo ograniczone 
urlopy macierzyńskie, rosną zastępy biednych, slam-
sy itd. W tej biednej, niedemokratycznej, autorytarnej 
Rosji z kolei służba zdrowia jest w pełni bezpłatna, 
jest wystarczająca liczba lekarzy, pielęgniarek, długie 
urlopy macierzyńskie itd. To fakty, które powinny dać 
nam do myślenia.

 Obecnie doczekaliśmy się czasów kiedy to trawę 
ze wsi wozi się do miasta, a ogromne ilości żywności 
wysoko przetworzonej (szacuje się, że około 30 %) 
trafia do śmietników, kiedy połowa świata głoduje. 
To kolejne przykłady, które pokazują dokąd zdążamy. 
Czekać, a to może nastąpić bardzo szybko i dotyczyć 
już naszego młodego pokolenia, że tą trawę będzie-
my z powrotem przywozili na wieś, a żywności szukać 
w śmietniku. 
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Radni postanowili

Kobiecy wieczór relaksacyjny

Ostatnia sesja Rady Gminy Suszec miała miejsce 
22 marca.

Nowy wzór deklaracji
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę określającą 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec. 
Wcześniej projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji finansów i komisji gospodarki komunalnej. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podjęcie uchwały związane jest z wprowadzeniem 
Systemu Identyfikacji Płatności Masowej (SIPM) w Urzę-
dzie Gminy Suszec oraz koniecznością dostosowania 
wzoru deklaracji do aktualnych przepisów. Z dotych-
czasowych deklaracji zostały usunięte pola zawierające 
imię matki, imię ojca właściciela nieruchomości oraz 
numer konta bankowego. Właściciel nieruchomościm 
zobowiązany do złożenia deklaracji wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma 
indywidualny numer konta, który znajdować się będzie 
na zawiadomieniu o wysokości opłat z uwagi na zmianę 
stawki od 1 kwietnia 2018 r.

Opieka nad bezdomnymi
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie wy-

rażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygmin-
nego dotyczącego udzielenia schronienia osobom 
bezdomnym z terenu Gminy Suszec. Zarówno komisja 
finansów jak i gospodarki komunalnej pozytywnie za-
opiniowały wcześniej projekt uchwały.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiąz-
kowym, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, należy udzielanie schronienia, zapewnienie 
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozba-
wionym. Każda gmina musi obowiązkowo wspomniane 
zadania realizować. Zgodnie z ustawą udzielenie schro-
nienia ma miejsce poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca m.in. w noclegowni. Gmina może powierzyć 
realizację tego zadania innej gminie, która prowadzi 
noclegownię. W budżecie Gminy Suszec na 2018 r. na 
ten cel zabezpieczono ok. 60 tys. zł.

Zapobieganie bezdomności zwierząt
Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzęta-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Suszec na 2018 rok. Wcześniej projekt uchwały 
pozytywnie zaopiniowała komisja finansów, gospodarki 
komunalnej i rolnictwa.

Wspomniany program ma na celu edukację 
społeczności lokalnej, upowszechniania zasad i prze-
pisów prawa dotyczących postępowania ze zwierzętami 

Trzydzieści pań będzie mieć okazję wyciszyć 
się, oderwać od codzienności, poznać nowe formy 
relaksu i smaków.

- W ramach tej inicjatywy chciałybyśmy zaprosić 
kobiety z gminy Suszec a niezwykły koncert. Wie-
czorową porą, przy kominku, w blasku świec, w go-
ścinnym wnętrzu Zajazdu u Moniki w Kobielicach, 
w niesamowity świat dźwięków wprowadzi nas Ilona 
Opaszowska. W niezwykłą podróż wybierzemy się 
w damskim gronie, a towarzyszyć znam będą kojące 
stres dźwięki mis i gongów. 

Po koncercie będzie można spróbować zdro-
wych, wegetariańskich potraw i przekąsek, przygo-
towanych przez właścicielkę zajazdu, pasjonatkę 

bezdomnymi, biorąc pod uwagę ochronę zwierząt i za-
pewnienie im godziwych warunków bytowania.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez 
Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Suszec, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacje 
społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. Program ma wywołać następujące 
skutki społeczne: ochronę członków społeczności lo-
kalnej przed uciążliwościami powodowanymi przez 
bezdomne zwierzęta, a także kształtować właściwe 
postawy wobec zwierząt poprzez stworzenie instytucjo-
nalnych form dbałości o zwierzęta bezdomne i podanie 
ich do wiadomości mieszkańcom. W budżecie gminy 
na 2018 r. zaplanowano na realizację programu środki 
finansowe w wysokości 44 tys. zł.

Chcą nabyć nieodpłatnie teren pod drogę
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie części działki gruntowej 
w Radostowicach. Wspomniana działka należy do Skar-
bu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
W związku z planem przeznaczenia jej do sprzedaży 
KOWR wystosował do władz gminy zapytanie, czy jest 
zainteresowana nabyciem części tej działki. Wspomniana 
działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest częściowo na terenie 
przeznaczonym pod drogę publiczną. Gmina Suszec 
planuje wystąpić z wnioskiem do KOWR o zgodę na 
zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania części tej 
działki. Jednym z wymogów dokumentów do wniosku 
jest odpowiednia uchwała rady gminy.

Z procedurą związane są następujące skutki finan-
sowe: koszt pomiaru geodezyjnego – ok. 2 tys. zł, koszt 
dokumentacji geodezyjnej – ok 150 zł, opłaty notarialne 
i wieczysto-księgowe ok 1,2 tys. zł. Koszty te zostaną 
pokryte z bieżących środków budżetowych.

Kolejny etap dostosowania zasad do nowego 
systemu szkolnego

Jednogłośnie obecni na sesji radni przyjęli uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na-
uczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach 
szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 
Suszec. Po konsultacjach z dyrektorami komisja oświaty 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Podjęcie uchwały związane jest ze zmianami 
w zakresie nowego ustroju szkolnego, zmian w struk-
turze szkół i przedszkoli, która będzie miała miejsce od 
1 września 2018 r. Uchwała na nowo ustala wielkość 

zdrowego i nietuzinkowego jedzenia – wyjaśnia 
Beata Bąk-Ścierska z Fundacji Jestem Tu.

Ta inicjatywa jest pomyślana jako wydarzenie, 
które ma dać przestrzeń kobietom z gminy Suszec 
do doświadczenia i doznania czegoś nowego oraz 
do integracji z innymi kobietami. W przyjaznym 
damskim gronie możliwe będzie odprężenie, zre-
dukowanie stresu dnia codziennego, poddanie 
się sile dźwięku. 

- Uczestniczki wieczoru będą miały możliwość 
zapoznania się z lecznicą siłą terapii dźwiękiem, sam 
koncert zostanie poprzedzony krótkim wykładem na 
ten temat. Chcemy także zainspirować kobiety do 
przygotowywania niebanalnych dań wegetariań-

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze w szkołach i przedszkolach po wejściu w życie 
reformy oświaty. Zmiany uwzględniają połączenie 
w Radostowicach przedszkola i szkoły podstawowej, 
a także planowane zwiększenie oddziałów przedszkola 
w Suszcu. Uchwała uwzględnia także zmniejszenie obo-
wiązkowych godzin zajęć dla dyrektora szkoły w związku 
z nowymi obowiązkami związanymi ze zwiększeniem 
zadań po zmienia ustawy Karta Nauczyciela. Chodzi 
przede wszystkim o obowiązkowe oceny pracy wszyst-
kich nauczycieli, zmiany w zakresie awansu zawodowe-
go nauczycieli a także obowiązki związane z adaptacjami 
i remontami w szkołach.

 Uchwała uwzględnia aktualne zapisy Karty Nauczy-
ciela dotyczące wymiaru zajęć dla pedagogów, logope-
dów, doradców zawodowych, terapeutów i ustala, że 
wymiar ten ma wynosić dokładnie 22 godziny.

Nowe ustalenia w sprawie liczby radnych z da-
nego sołectwa

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U.poz.130), wszystkie rady gmin zobowiązane zo-
stały do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze 
w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia 
wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. 

Przy ustalaniu podziału rady miały uwzględnić 
liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wybor-
ców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego 
kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wy-
borcze (31.12.2017r.). Podział gminy na okręgi wyborcze, 
nastąpił według jednolitej normy przedstawicielstwa 
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 
przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. W gmi-
nach do 20 tyś. mieszkańców wybiera się 15 radnych. 
Gmina Suszec na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyła 11958 
mieszkańców. W wyniku obliczeń norma przedstawiciel-
stwa wynosi 797,2 mieszkańców na jednego radnego. 
W oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 
419 Kodeksu wyborczego, dokonano podziału gminy 
Suszec na 15 okręgów jednomandatowych.

I tak sołectwa: Kobielice, Mizerów, Radostowice, 
Rudziczka będą mieć reprezentację w postaci 2 radnych, 
Suszec 6 a Kryry 1.

Projekt podziału gminy Suszec na okręgi wyborcze 
był przedmiotem konsultacji z Delegaturą Krajowego 
Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i uzyskał pozytywną 
opinię. Katarzyna Koczwara 

skich – wyjaśnia pomysłodawczyni.
Spotkanie planowane jest na 19 października, 

obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Jeśli uda 
się pozyskać kolejne środki na organizację, inicja-
tywa będzie kontynuowana. 

- Docelowo chciałybyśmy, aby panie spotykały 
się co najmniej dwa razy w roku – mówi pani Beata.

„Kobiecy wieczór relaksacyjny” realizowa-
ny jest ze środków z mikrograntowego konkur-
su „Kulturalne Wydobycie”, który wspiera najcie-
kawsze inicjatywy kulturalne dotyczące spędzania 
czasu wolnego w gminie Suszec. Na ten cel Fun-
dacja Jestem Tu pozyskała 1285 zł.

Katarzyna Koczwara

Stop wypalaniu traw!
Przypomina się wszystkim Mieszkańcom o zakazie 

wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. 

To bardzo niebezpieczny i szkodliwy proceder. Wy-
palanie traw przynosi środowisku naturalnemu same 
szkody oraz zmniejszenie plonów. Po takim wypaleniu 

gleba potrzebuje kilku lat, aby odzyskać pełną żyzność.
Ponieważ wypalanie traw jest w Polsce zabronione, 

za wzniecanie pożarów grożą bardzo dotkliwe kary, 
również finansowe. Rolnicy muszą się liczyć ze zmniej-
szeniem, a w skrajnych przypadkach nawet z odebra-
niem należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok. 

Dodatkowo Zarząd Województwa Śląskiego 
w programie ochrony powietrza dla województwa 
śląskiego zamieścił listę działań krótkoterminowych, 
pośród których znalazł się zakaz palenia pozostałości 
roślinnych z ogrodów oraz zakaz rozpalania ognisk na 
powierzchni ziemi. 

UG Suszec
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Zielono w Suszcu - dary natury

VI Gminny Konkurs Matematyczny

Pod tajemniczym tytułem „Zielono w Suszcu” kryje 
się inicjatywa zorganizowania spotkania ludzi zajmują-
cych się wszechstronnym, szeroko pojętym, wykorzy-
staniem darów natury. 

- Są w naszej gminie ludzi, którzy przygotowują do-
mowe wina, nalewki, krupnik na bazie miodu, ale także 
przetwory z owoców i warzyw np. ocet z obierek z jabłek, 
sok z pigwowca. Bazują na tradycyjnych recepturach, czę-
sto przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Osoby te 
chciałyby się poznać, wymienić doświadczeniami i spotka-
nie jest odpowiedzią na te oczekiwania – wyjaśnia Tadeusz 
Paszek, sołtys z Suszca.

Spotkanie ma także inspirować do eksperymentów, 
wpisuje się w trend promujący wykonywania domo-
wych przetworów i zdrowego gotowania. 

8 marca bierzącego roku w Szkole Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Suszcu odbył się 
VI Gminny Konkurs Matematyczny dla klas 
II – III pod patronatem Wójta Gminy Suszec. 
Uczestniczyli w nim uczniowie z Kryr, Kobie-
lic, Radostowic, Mizerowa, Rudziczki i Suszca.  
Pr z y by ł yc h  u c ze s t n i k ów  k o n k u r s u  o ra z 
ich opiekunów przywitała dyrektor szkoły, 
p. A. Hanak oraz wójt naszej gminy, p. M. Pawlas.  
Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainte-
resowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów 
klas młodszych, promowanie ich dorobku i osiągnięć, 
kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, po-
pularyzacja matematyki wśród uczniów klas młod-
szych, sprawdzenie umiejętności posługiwania się 
metodami i językiem matematycznym w nowych sytu-
acjach i w sytuacjach życia codziennego oraz zachęca-
nie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.  

- Pamiętamy czas, kiedy wmawiano nam na każdym 
kroku, że lepsza od masła jest margaryna, że jajka są nie-
zdrowe. Teraz te produty wracają do łask. Ludzie kultywują 
tradycje, mają w swoich domach ciekawe przepisy. Liczymy 
na ich swoistą wymianę – podkreśla sołtys.

Z otrzymanych środków zorganizowane będzie 
jedno spotkanie. Jeśli formuła się sprawdzi, być może 
uda się je kontynuować. Dokładna data nie jest jeszcze 
znana, ale wstępnie mowa jest o połowie sierpnia.

- Lasy Państwowe nie tylko zaprezentują produty ze 
swojego sklepu, np. kawę z kasztanów, ale także zorganizują 
dla nas wykład o leśnych owocach, ziołach. Osobny wykład 
na temat produkcji domowych win przeprowadzi enolog. 
Coraz więcej osób interesuje się tymi tematami. Chcemy, aby 
spotkanie doszło do skutku w czasie, kiedy będzie urodzaj 

W czasie konkursu dzieci rozwiązywały zadania 
matematyczne o różnym stopniu trudności, rów-
nież wykraczające poza podstawę programową.  
Zadania obejmowały wiadomości i umiejętności prak-
tyczne, rachunek pamięciowy, zadania tekstowe (także 
nietypowe). 

I miejsce zdobył Mateusz Grzechnik – uczeń Szko-
ły Podstawowej w Suszcu.

II miejsce – Bartłomiej Hoinkis – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Suszcu.

III miejsce – Bartłomiej Kukla z ZSP w Mizerowie.
Pani A. Hanak oraz wójt, p. M. Pawlas wręczyli 

wszystkim uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. 
Podziękowali nauczycielom za organizację i przygo-
towanie dzieci do konkursu.

 Uczniowie: Mateusz Grzechnik i Bartłomiej Ho-
inkis reprezentowali naszą gminę na Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym dla uczniów klas 

owoców i ziół. Będzie można praktycznie pokazać, jak te 
dary natury wykorzystać – mówi sołtys Paszek.

Podczas spotkania będzie można nie tylko poznać 
przepisy, ale także skosztować produktów na bazie 
owoców i ziół. To nie tylko tani i ekologiczny pomysł na 
urozmaicenie swojej kuchni, ale także okazja do zdoby-
cia nowych umiejętności. Organizatorzy mają w planie 
zaprosić znanego i cenionego kucharza do aktywnego 
udziału. Kto to będzie, zdradzą wraz z dokładną datą 
wydarzenia. 

Projekt „Zielono w Suszcu” otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 2450 zł z konkursu mikrogran-
towego „Kulturalne Wydobycie” na najciekawsze ini-
cjatywy kulturalne dotyczące spędzania czasu wolnego 
w gminie Suszec. Katarzyna Koczwara

II i III, który odbył się 26 marca bierzącego roku 
w Czerwionce – Leszczynach.

Mariola Jakacka 
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Konkurs Matematyczny

Bezkonkurencyjny Dawid Godziek

COOLTURALNI, czyli jacy?

Kolejna odsłona Diverse NIGHT of the JUMPs, 
czyli mistrzostw świata Freestyle Motocrossu, miała 
miejsce w Krakowie. Światowa czołówka zachwyciła 
zgromadzoną w Tauron Arenie publiczność. 

W kategorii MTB najlepszy okazał się Dawid 
Godziek.

Dawid po 7-letniej przerwie wrócił do rywalizacji 
w kategorii MTB. W Krakowie po dwóch seriach efek-
townych przejazdów na najwyższym stopniu podium 
stanął zawodnik z Suszca. Dawid w drugiej próbie 
wylądował Twistera, czyli potrójną rotację, będącą 
połączeniem corka i frontlipa. To osiągnięcie jest tym 
większe, że poza Dawidem tylko dwóch zawodników 
na świecie wykonuje tę arcytrudną akrobację.

Za www.redbull.com

Dzieci z klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej będą 
miały okazję wziąć udział w niecodziennym projekcie. 
Coolturalni to propozycja skierowana do dzieci z Rado-
stowic, która ma na celu zapoznanie ich z podstawami 
savoir-vivru oraz szeroko pojętą kulturą.

- Dostrzegamy problem z dostępem dla dzieci wyda-
rzeń kulturalnych. Młodzież szkolna sporadycznie jeździ do 
teatru, NOSP itp. Chcemy im dać przestrzeń do doświad-
czenia czegoś nowego. Chcemy to zrobić podczas warsz-
tatu poświęconego zasadom kulturalnego zachowania się 
w podstawowych sytuacjach społecznych. Ponadto dzieci 
będą uczestnikami warsztatów w pszczyńskiej restauracji 
Patio con Gusto, gdzie wykwalifikowany pracownik poka-
że im podczas krótkich zajęć zasady wyznaczające kanon 
zachowania się podczas posiłku, dobór sztućców, ich uło-
żenie itp., a następnie zgodnie z tymi zasadami uczestnicy 
spożyją posiłek przygotowany przez szefa kuchni w postaci 
menu degustacyjnego. 

W ramach zapoznania z kulturą wyższą planujemy 
zabrać dzieci do teatru w Bielsku-Białej lub Katowicach 
na spektakl odpowiedni dla ich grupy wiekowej oraz na 
koncert dla dzieci do NOSPR – wymienia Beata Bąk-Ścier-
ska z fundacji Jestem Tu. Dzięki tej inicjatywie fundacja 
chce dać dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu 
w ciekawej formie, przeżycia czegoś niecodziennego, 
utrwalenia dobrych wzorców oraz zdobycie nowych 
umiejętności i doświadczeń. 

- W naszej miejscowości mało się dzieje, jest ona 
specyficzna i zamknięta. W ramach naszych działań 
chcemy to zmieniać i oferować ciekawe inicjatywy. Mamy 
świadomość, że nie wszystkich rodziców byłoby stać na 
opłacenie takich wyjazdów, dlatego chcemy umożliwić im 
gwarantując nieodpłatny udział w projekcie – wyjaśnia 
pomysłodawczyni.

W ramach projektu w zajęciach i wyjazdach weź-
mie udział grupa do 20 osób. Wyjazdy mają przede 

wszystkim wzbudzić w nich zaciekawienie kulturą 
wyższą, co może w przyszłości przełoży się na częstsze 
wyjazdy z rodzinami do miejsc z taką ofertą.

Fundacja Jestem Tu na realizację projektu 
„Coolturalni” otrzymała dofinansowanie z konkursu 
mikrograntowego „Kulturalne Wydobycie”, który 
wspiera najciekawsze inicjatywy kulturalne dotyczące 
spędzania czasu wolnego w gminie Suszec. Otrzymane 
dofinansowanie to 2820 zł.

Fundacja Jestem Tu powstała w 2016 r. z potrzeby 
działania lokalnego na terenie gmin: Suszec i Goczał-
kowice Zdrój. Aktualne inicjatywy odbywają się przede 
wszystkim na terenie gminy Suszec ze szczególnym 
uwzględnieniem Radostowic. 

- Chcemy zaproponować mieszkańcom formy cieka-
wego spędzania czasu wolnego, pokazać alternatywne 
pomysły. Zachęcamy do współpracy – mówi pani Beata.

Katarzyna Koczwara
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Mistrzostwa świata we Freestyle Motocrossie w Krakowie



NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / KWIECIEŃ 20186 WYDARZENIA / INFORMACJE

„Kropla mej duszy” – konkurs rozstrzygnięty!
Już po raz dziewiąty Gminny Ośrodek Kultury 

w Suszcu ogłosił Konkurs Poezji Twórczości Własnej 
„Kropla mej duszy – odcienie miłości”. Do udziału 
zgłosiło się 17 artystów słowa z całego województwa 
śląskiego. Konkurs oceniało profesjonalne, wykwalifi-
kowane w dziedzinie literatury jury, w skład którego 
weszli: Aneta Hanak, Maria Kuś oraz Adam Radosz. 
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wie-
kowych, w których laureatami zostali:

I kategoria wiekowa – dzieci 10 - 12 lat (udział 
wzięło 2 osób)
I miejsce: „Trufel i ja” – Martyna Hanusek
II miejsce: „Marzenia” – Karolina Kremiec

 II kategoria wiekowa – młodzież 13 – 15 lat 
(udział wzięło 6 osób)
I miejsce: „Na skrzydłach” – Milena Rusin
II miejsce: „Wakacje od dorastania” – Weronika Sekta
III miejsce: „Barwy życia” – Jakub Bojarski
III miejsce: „Bogaty świat latem” – Karolina Herda
Wyróżnienie: „Płatek śniegu” – Klaudia Jankowska

 
III kategoria wiekowa – 16 lat – dorośli (udział 

wzięło 9 osób)
I miejsce: „Strażnicy czasu” – Beata Grzejdak
II miejsce: „W przeddzień dnia niepodległości” – 
Marek Kucak
III miejsce: „Protest” – Beata Sikora

Wyróżnienie: „Człowieczeństwo” – Michał Prządka
Wyróżnienie: „Wyznanie” – Ewelina Kuśka
Wyróżnienie: „Sierpniowe dziecię” – Natalia Hanusek

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie na-
gród odbyło się 10 marca 2018 r. o godz. 18:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu podczas 
koncertu Kingi Rataj.

Poniżej prezentujemy wiersze laureatów tego-
rocznej edycji konkursu. Gratulujemy zwycięzcom 
oraz wszystkim uczestnikom. Cieszymy się, że poezja 
jest wciąż żywa, a po pióro sięgają nie tylko dorośli, 
ale także młodzi twórcy.

GOK Suszec

I kategoria wiekowa:
dzieci od 10 do 12 lat

I miejsce: Martyna Hanusek
Trufel i ja

Odkąd pamiętam chciałam mieć pieska 
Obroża jego byłaby niebieska 
Potrzebna była jednak zgoda mamy i taty 
Więc powiesiłam na drzwiach postulaty 

Pies Trufelek, bo takie nadam mu imię 
Będzie zachowywał się grzecznie i właściwie
A że dużo o tresurze piesków wiem 
Będzie przez wszystkich zwany Superpsem

Oprócz podstawowych komend jak siad i daj łapę 
Odkurzy z okruszków nawet kanapę 
A kiedy będziesz po swej pracy zmęczony 
Przyniesie ci kocyk, twój ulubiony 

Zaś zaraz po porannym spacerze
Przywiezie zakupy na czerwonym skuterze
A w sezonie letnim rozwiesi twoje pranie
I odpocznie na świeżo wytrzepanym dywanie

Mamusi pomoże znaleźć zagubiony puder 
A tacie obstawi na Lotto dobry numer 
Ze zmywarki wyciągnie czyste naczynia 
Będzie go kochała cała rodzina 

No i oczywiście ze mną się pobawi
Pohasa, poskacze wnet uśmiech się pojawi
Zasypiał będzie ze mną pod ciepłą kołderką
Będzie moim towarzyszem i radością wielką 

Tylko szkoda że ten Trufel jeszcze u mnie się nie po-
jawił
Ale myślę że to kwestia czasu nim się u nas zjawi
Teraz przemyślcie rodzice sprawę uważnie 
Jeśli piesek tego wszystkiego nie zrobi 
To może ja, ewentualnie

II miejsce: Karolina Kremiec
Marzenia

Co roku o tej porze
marzy mi się Morze!
Uciekam myślami, 
jak woda falami.

Biegam wtedy po plaży,
piasek w nogi praży.
Zbieram muszelki 
do małej szufelki.

Najlepsze jest słońce!
Ciepłe i gorące,
w oczy nas ślepiące
i opalające.

Gdy mewy latają, 
uśmiech mi dają.
Mimo, że nas budzą,
nigdy się nie znudzą.

Bursztynki błyszczące,
w piasku migające
czasami znajduję
I kolekcjonuję.

II kategoria wiekowa:
młodzież od 13 do 15 lat

I miejsce: Martyna Hanusek
Na skrzydłach

Gdy zachodzi słońce
I zapada zmrok,
Widzę anioły.
Wzbijają się w powietrze
I szukają ludzi.
Czasem znajdują złamane serca,
Samotne oczy
Dają im trochę miłości.
Nikt w nie nie wierzy,
Ale one wierzą w nas.

II miejsce: Weronika Sekta
Wakacje od dorastania

Pójdziemy brzegiem morza.
Fale obmyją nam stopy,
Wiatr rozwieje nam włosy,
Piasek rozsypie się w torbach.

Odcisk pióra na dłoni
Zniknie rozgrzany przez słońce.
Ślad słów w zeszytach blaknących 
Utonie w morskiej toni.

Będziemy bliżej zwycięstwa,
Krzyk mewy zapewni rozrywkę,
A muszle jak pozytywki
Zagrają piosenki dzieciństwa.

Zbudujemy zamek na plaży.
Zapomnimy o dorastaniu,
O dojrzałym wysławianiu.
Wpłyniemy w wody marzeń.

III miejsce: Jakub Bojarski
Barwy życia

Co to jest życie?
Ktoś mnie zapyta. 
Czy mu odpowiem?
Tak. Życie to bomba, która tyka.

To śmiech, zabawa,
radość i szczęście.
Życie to też każdy mój krok.
I to jaki będę za rok.

Życie to mama i tata,
a także siostra, 
która ciągle głowę mi zawraca.

Codziennie z życiem 
bierzesz się za bary.
Nieważne, czy jesteś 
młody czy stary.

Życie na swym ostrzu
posiada wiele szczerb.
A na nich napisy:
Żyj! Kochaj! Cierp!

III kategoria wiekowa:
od 16 lat oraz dorośli

I miejsce: Beata Grzejdak
Strażnicy czasu

Gdzieś w mrocznej krainie ,na skraju ulicy
mieszkają czasu strażnicy.
Jeszcze wczoraj…cieszyłam się urlopem,
dzisiaj jestem badana stetoskopem.
Jeszcze wczoraj było wszystko poukładane,
dzisiaj widzę białe fartuchy, białą ścianę.
Kap, kap czterysta osiemdziesiąt pięć kropli z kro-
plówki leci i w żyłę przenika,
a mnie ogarnia wielka panika….
Czy jeszcze zdążę zapłacić za prąd?
Być może już nie wyjdę stąd!
Czy będzie okazja pojechać do rodziny?
Lekarz mówi, że najważniejsze pierwsze godziny!
Czy zobaczę jeszcze jak zboże kiełkuje?
Powoli już mięśni swoich nie czuję!
Jak bardzo tego lata jabłoń obrodzi?
Już żaden dźwięk do mnie nie dochodzi!
Strażnicy czasu już idą, nie działają leki,
Powoli zamykam swoje powieki….



7WYDARZENIA / INFORMACJENUMER 4 (285)

źr
ód

ło
: G

O
S 

Su
sz

ec

Zanieczyszczona droga

źr
ód

ło
: U

G
 S

us
ze

c

Spotkanie w sprawie Kanału Śląskiego

Zanieczyszczona droga

Informacja dla rolników

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym zabrania 
się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi. 

Za takie wykroczenie można dostać od policji 
mandat. 

Apelujemy do rolników aby nie zaśmiecali i nie 
zanieczyszczali jezdni w czasie prac polowych lub 
w drodze powrotnej z pola.

By uchronić się od mandatu przed wyjazdem 
z pola na drogę koniecznie trzeba oczyścić sprzęt 
rolniczy i koła ciągnika. 

Wiemy, że policja reaguje na zgłoszenia doty-
czące zanieczyszczania dróg.

UG Suszec

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są 
świnie, położonych na terytorium Polski poza obsza-
rami objętymi restrykcjami w związku z występo-
waniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym 
ograniczeniami i ochronnym).

II miejsce: Marek Kucak
W przeddzień dnia niepodległości

Indianie mówią, że w czasie pełni księżyca należy uni-
kać mgły.
Wyczołguje się z niej Złe i czyni swoje.

Tego dnia nie oglądałem telewizji, nie czytałem ga-
zet.
Największa tragedia wydarzyła się na miejscu.
Zginął mój przyjaciel.
Żadna gazeta nie opisała tego we właściwy sposób.
Tylko krótka wzmianka w Racjach Gminnych.
Tylko post na powiatowym portalu informacyjnym.
O tym, że w nocy z dziewiątego na dziesiątego li-
stopada
tir potrącił dwudziestodwulatka, który zginął na 
miejscu.

Oj płaczku płaczku, po coś szedł na zabawę,
kiedy mgła grała nam w nocy pierwsze skrzypce.
I jeszcze ci smutno było wracać wcześniej.
Jakby to miał być ten czas i miejsce.
Jakbyś się na drugą umówił z hermana muerte.

A teraz idziesz poboczem drogi jak brzegiem morza. 
Czy wiesz, o której przepływa tędy twój statek?
Już widzisz przez lewe ramię świeci okrągłe światło.
Słyszysz jakby okrętowy klakson.

A teraz pękasz tak jak pęka serce tylko raz.
Od góry do dołu rozcina cię metal.
Żeby zrobić odwrót ciało sączy mocz i krew.
Pozbywa się ciężaru na betonowym pasie.
Wzbija do lotu.

A teraz giniesz z pytaniem cisnącym się na usta.
Czy to już? Tak się umiera, tato? Tak idzie się w tę 
podróż?
Tak odchodzisz na moich rękach.
Na oczach.
Coraz mniejszy.
W dłoni niosę cię coraz niżej.

Biel mgły w bieli twojej duszy.
Światłość księżyca ze światłości oczu.
Zabiera cię noc, jakbyś był gwiazd, w przyszły świat.
I ciszy tylko po huku zderzenia może być taki dół.
Aż piszczy w uszach jak po bombie, kręci się w głowie.
Wszystko leci z rąk.
I ty leć.
Niepodległy nikomu przyjacielu z pawłowickiego 
cmentarza komunalnego.
Z którego odjeżdżasz Wielkim Wozem.
Gwiazdy są niczyje więc należą się wszystkim.

III miejsce: Beata Sikora
Protest

Wojnie-
nie!

kruszę
dusze

krzyczę:
ciszej!

drwią
krwią

patrzę
płaczem...

Kanał Śląski w Suszcu
Korytarz wodny, tzw. Kanał Śląski, ma łączyć Wi-

słę z Odrą. Są plany, by przebiegał m.in. przez teren 
Gminy Suszec. 

W tej sprawie odbyło się w urzędzie gminy 
spotkanie, w którym wzięli udział: Gabriela Tomik 
-pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz przedstawiciele świata nauki i urzę-
du z wójtem Marianem Pawlasem na czele.

- Rozwijający się na świecie transport wodny, 
zaniedbany całkowicie u nas, jest nie tylko wielkim 
wyzwaniem, ale też pokazuje, że tylko regiony dobrze 
skomunikowane mają szansę na rozwój teraz i w przy-
szłości. Doskonale widać to na przykładzie państw 
bez dostępu do morza jak Czechy, Austria. Nie wolno 
zaniedbywać transportu wodnego, dzięki m.in. działa-
niom na tym polu, wspomniane kraje ciagle się rozwi-
jają. W wysoko uprzemysłowionych krajach transport 
wodny jest na równi traktowany z lądowym, odciąża 
go znacznie, jest o wiele tańszy, nie mówiąc o niskiej 
emisji – zauważa wójt i dodaje: - Budowa kanału to 
nie tylko korzyści gospodarcze, ale możliwość poprawy, 
wręcz naprawy retencji wód, szczególnie na terenach 
górniczych, które znalazły się we wstępnych planach 
kanału.

Retencja może być wartością dodaną. Dodat-
kową korzyścią z powstania kanału jest możliwość 
tworzenia wokół niego terenów rekreacyjnych.

- Trzeba myśleć perspektywicznie, a budowa tego 
kanału i bezpośrednie połączenie z portami nadbałtyc-
kimi na pewno przełoży się dla całej południowej Polski 
na wymierne korzyści. 

Dotychczas drogi wodne w naszym kraju, w prze-
ciwieństwie do lądowych, były niemalże całkowicie 
wyłączone z dofinansowania centralnego. Wstępna 
analiza pokazała, że propozycja poprowadzenia ka-
nały w granicach naszej gminy, a być może i budowa 
nabrzeża przeładunkowego, jest realna – zapewnia 
Marian Pawlas.

W planach są kolejne spotkania, które będą mia-
ły na celu uściślenie założeń i wpisanie tej inwestycji 
na listę strategicznych inwestycji w kolejnych budże-
tach państwowych. Aby tak się stało, niezbędne jest 
przygotowanie dokumentów w celu opracowania 
optymalnych rozwiązań. 

- Są to plany dalekosiężne ale dla rozwoju naszej 
gminy priorytetowe – podkreśla wójt.

Oprac. Katarzyna Koczwara

Pamiętajmy, że wirus ASF jest oporny na warunki 
środowiska i w zależności od warunków przeżywa: we 
krwi świń - 18 tygodni, w odchodach świń - 60-100 
dni w temp. pokojowej, w surowym mięsie w temp. 
4 st. C - 150 dni, a w mięsie mrożonym około 1000 
dni, w szpiku kostnym - do 6 miesięcy, a w tkankach 
gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy.

Więcej informacji na stronie: www.suszec.pl
UG Suszec
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Soyka Trio w Suszcu

Koncert Pasyjny

Grand Prix dla Canticum Novum z Suszca

Koncert Kingi Rataj

Jarmark Wielkanocny

Tym razem Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na koncert Soyka Trio. Artyście towarzyszyć będą 
syn Kuba na perkusji, Przemek Greger na gitarze 
elektrycznej i akustycznej. Trio stanowi bogatą 
i niebywale ciekawą paletę kolorystyczną a ja-
zzowe temperamenty i kompetencje wyzwalają 
podczas nagrań i w czasie koncertów tę unikalną 
moc muzyki improwizowanej.

Koncert odbędzie się 27 kwietnia 2018 
o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu. Bilety w cenie 60 zł/os. 

Bilety można zakupić w sekretariacie GOK od 
pn. do pt. od 8.30 do 19.30, a także przelewem po 

W Niedzielę Palmową w suszeckim kościele 
miał miejsce koncert pasyjny. W wydarzeniu 
wzięli udział: Canticum Novum (chór działający 

W Żorach odbył się Ogólnopolski Przegląd Chó-
rów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Wydarze-
nie odbyło się po raz 13 i miało charakter ekume-
niczny. Nagrodą Grand Prix festiwalu jest pozłacana 
statuetka „Piety”, którą każdorazowo funduje metro-
polita katowicki abp Wiktor Skworc oraz proboszcz 
parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach ks. 
Stanisław Gańczorz. W tym roku powędrowała ona 
do Suszca, gdzie przy parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika działa schola „Canticum Novum” pod 
dyrekcją Szymona Cichonia. Poniżej krótka rozmowa 
z przedstawicielami suszeckiej scholi.

Który raz braliście udział w przeglądzie? 
Udział wzięliśmy po raz drugi. Choć historia 

"Canticum" sięga 2002 roku, to w obecnym - odno-
wionym - składzie pracujemy dopiero od roku i wła-
śnie na zeszłorocznym przeglądzie debiutowaliśmy 
jako chór "Canticum Novum", a nie "Canticum", uzy-
skaliśmy wtedy wyróżnienie specjalne za najlepszy 
utwór przeglądu. W tym roku Grand Prix. 

Ile zespołów wzięło w nim udział? 
Ostatecznie 10 zespołów z całej Polski: z Byd-

goszczy, Zgierza, Świdnicy, Pilicy, Łagiewnik Wielkich 
i kilka ze Śląska: Katowic, Bytomia, Świętochłowic 
i Suszca.

10 marca miał miejsce niezwykle klimatyczny 
koncert przy stoliczkach, w blasku świec. Koncert roz-
począł się od wręczenia nagród laureatom konkursu 
poetyckiego „Kropla mej duszy – odcienie miłości” 
Część laureatów zaprezentowała swoje wiersze. Zwy-
cięskie teksty publikujemy w tym numerze.

Atmosferę świąt można było poczuć w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Suszcu już 24 marca, kiedy 
zjechało się tu 26 wystawców, którzy zaprezentowa-
li i oferowali swoje rękodzieło, ozdoby świąteczne 
(drewniane, zrobione na szydełku itp.). Można było 
zakupić ponadto makarony, tradycyjne wędliny, 
ciasta, ciasteczka, chleb, biżuterie – wszystko hand 
made – zero „chińszczyzny” Jarmark trwał w godzi-
nach: od 10.00 do 17.00. Nie brakowało atrakcji dla 
najmłodszych. Wsparcia w zakresie animacji czasu 

uprzedniej rezerwacji telefonicznej: 32 212 44 91 
wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl. 

Rezerwacje są ważne przez 7 dni kalendarzo-
wych, jeśli w tym czasie nie zostanie uregulowana 
płatność, rezerwacja jest anulowana.

Stanisław Soyka – śpiewak, instrumentalista, 
kompozytor – już od lat należy do grona najwięk-
szych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje 
i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni

o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed 
wielkimi problemami współczesności. W jego do-
robku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka 

przy parafii i GOK-u) oraz duetu Basso & Continuo. 
Koncert zgromadził liczną publiczność. Była to 
okazja do usłyszenia utworu, którym chór zdobył 

Zdobycie Grand Prix i nagród za najlepiej 
wykonany utwór i dla najlepszego dyrygenta to 
ogromny sukces! 

Oczywiście, że zdobycie najwyższej nagrody 
Grand Prix jest niezwykłym wyróżnieniem i zaszczy-
tem. Czuliśmy się docenieni i szczęśliwi. Ciężka praca, 
godziny prób i dokładne dopracowanie szczegółów 
w utworach przyniosło efekt i najwyższą nagrodę. 
Jest to motywacja dla prowadzących chór i dla chó-
rzystów! 

 Szymon Cichoń (dyrygent i akompaniator): 
Nagrodę za najlepiej wykonany utwór przeglądu 
otrzymaliśmy za "Stabat Mater" - moją kompozycję 
do tekstu średniowiecznej sekwencji. W melodii po-
szczególnych zwrotek wykorzystałem cytaty chorału 
gregoriańskiego, który jest obowiązującym od wielu 
wieków śpiewem liturgicznym kościoła rzymskokato-
lickiego. Nie ukrywam, że jestem wzruszony decyzją 
jury; czuję się doceniony jako kompozytor, ale rów-
nież i najlepszy dyrygent. 

 Barbara Garus (emisja głosu, dyrygent): Cie-
sze się, że Canticum Novum tak prężnie się rozwija, to 
już druga nagroda Grand Prix w tym roku. Myślę, że to 
dowód dobrej współpracy kadry chóru, chórzystów 
oraz instytucji patronujących: Gminnego Ośrodka 

Koncert Kingi oczarował gości, publiczność nie 
chciała jej wręcz wypuścić. Kinga zaprezentowała 
portugalskie FADO, niewiele w jej repertuarze było 
utworów polskojęzycznych. Przed każdą piosenką 
artystka zrobiła wstęp. Tłumaczyła znaczenie słów, 
wyjaśniała historię zawartą w danym utworze. 

wolnego udzieliły wolontariuszki z Klubu Działań 
Pozytywnych. Na wejściu czekała na dzieci duża 
plansza z wyrysowanymi dwoma pisankami, które 
czekały na pokolorowanie. Ta propozycja cieszyła 
się największym zainteresowaniem. 

Odbyły się ponadto warsztaty z pieczenia 
bab wielkanocnych, które prowadziły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Rudziczki, a baby pomogła 
upiec Piekarnia KUMOR. Miały miejsce także warsz-
taty z tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych. 

osiągnęło multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał 
się modom i trendom.

Wciąż inny wciąż nowy a jednocześnie rozpo-
znawalny od pierwszych nut. Jest zwierzęciem mu-
zycznym z charyzmą performera. Z zespołem czy 
solo wkrótce po wejściu na scenę obejmuje całkowite 
panowanie nad publicznością. W jednym z licznych 
wywiadów artysta powiedział „Nie gram dla fajerwer-
ków, nie śpiewam by się popisać. Moją ambicją i pra-
gnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały 
otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą 
mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu pogodni 
i umocnieni." GOK Suszec

Grand Prix w Żorach. Więcej o wydarzeniu piszemy 
w poniższym artykule.

Katarzyna Koczwara

Kultury i parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
bo bez wsparcia i mecenatu trudniej byłoby nam eg-
zystować. Nagrodę przeznaczymy na koszty związane 
z wyjazdem, których jest bardzo dużo. 

Jaka atmosfera panowała na przeglądzie? 
Atmosfera była bardzo życzliwa. Chylę czoła 

w stronę organizatorów przeglądu: każdy chór miał 
swojego przewodnika, który doprowadzał chór, prze-
słuchania o odpowiedniej godzinie, byliśmy poin-
formowani dużo wcześniej o przebiegu, zadbano 
o poczęstunek, to bardzo prozaiczne rzeczy, ale waż-
ne i istotne dla goszczonych zespołów. To dowód na 
profesjonalizm z jakim robią to organizatorzy. 

Jakie macie najbliższe plany? 
Po Świętach Wielkanocnych zabieramy się za 

przygotowanie programu na cykl koncertów we 
Francji w lipcu 2018, zaśpiewamy m.in. w Lyonie. 
Czeka nas również Światowy Kongres Chórów "Pu-
eri Cantores" w Hiszpanii, na który również musimy 
przygotować bardzo rozbudowany program, w ostat-
nich dniach dostaliśmy nuty, prawykonanie tych 
utworów będzie miało miejsce w bazylice Sagrada 
Familia w Barcelonie i my weźmiemy w tym udział 
wraz z innymi chórami z całego świata. 

Katarzyna Koczwara

Oprócz Kingi na scenie pojawili się: pianista 
i gitarzysta. Skład był kameralny, a miało się wraże-
nie, że gra większy zespół. Był to bardzo niezwykły 
wieczór w GOK, a dla wielu pań dodatkowa okazja 
świetowania dnia kobiet.

Katarzyna Koczwara

Prowadził je Mirek Czech z lokalnej kwiaciarni. Waż-
nym punktem bogatego programu było gotowanie 
z Remigiuszem Rączką, który przez dwie godziny 
opowiadał o śląskich tradycjach gotowania świątecz-
nego. Zwrócił też uwagę na zasady zdrowej, nieprze-
tworzonej, kuchni. Miała miejsce degustacja tego co 
ugotował (żuru i świyncelnika). Popołudniu odbyło 
się także wręczenie nagród laureatom konkursu na 
kartkę świąteczną. 

Katarzyna Koczwara
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WIĘCEJ NA STRONIE: www.zespolslask.pl; www.zg.org.pl

XXV Regionalny 
Przegląd Pieśni 

„Śląskie 
Śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza

Eliminacje rejonowe
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu:
26 kwietnia 2018 r., godz. 9:00

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych:
19 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać na adres:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk’” im. Stanisława Hadyny,
ul. Zamkowa 3, 42 – 286 Koszęcin

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

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

20 maja 2018 r.

„Na kole bez gmina”

IV RODZINNY

ROWEROWY
RAJD

Program rajdu:
Rejestracja i zbiórka uczestników

14:30 - 15:00
Ośrodek Rekreacyjny „GWARUŚ”,

ul. Baranowicka 41, Suszec.

Trasa:
Południowo-wschodnie tereny

gminy Suszec.

Rajd zakończy się
wspólnym ogniskiem.

Szczegóły wkrótce!

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury

i Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

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

"Świat zmysłów" to fantastyczna podróż 
do świata dotyku, wzroku i zapachu.

To wspólne, twórcze działania! Co robimy? 
Mieszamy, zagniatamy, rolujemy, 

doświadczamy, eksperymentujemy. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 7 lat.
Uwaga! Na zajęciach obecny jest rodzic.

Termin: 8.04.2018 r., godz. 16:15
Koszt: 30 zł. (rodzic + dziecko).

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Obowiazują zapisy!

WARSZTATY
SENSORYCZNE
WARSZTATY
SENSORYCZNE

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

27.04.2018, godz. 19:00, cena: 60 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu



Koszt: 210 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia, opieka, ubezpieczenie)

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży od 12 do 19 roku życia.
W programie*: zajęcia językowe, warsztaty, gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.

Liczba miejsc ograniczona!

Wakacje
z językiem
angielskim

8-14.07.2018

*program jest oparty o wartości chrześcijańskie i prowadzony przez przedstawicieli różnych chrześcijańskich wyznań

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

1 maja – 30 września

1.
2.
3.
4.

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest 
w całej Europie.

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

Kiedy ostatnio mieliście czas, że spotkać się 
ze swoimi sąsiadami?
Czy znacie tak naprawdę swoich sąsiadów? 
Ich zainteresowania, umiejętności?
Zmieńcie to i zorganizujcie wspólne SPOTKANIE SĄSIEDZKIE 
(ognisko, piknik, wyprzedaż garażową itp.)
Jak to zrobić ? Oto 4 proste kroki:

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

Zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ 
(plakaty, zaproszenia, balony itp.), 
które pomogą Wam w organizacji.

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie
- to Wy decydujecie, jaki będzie miało charakter

Stwórzcie relację ze spotkania
ze swoimi sąsiadami - zdjęcie, filmik.



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

Na zajęciach poznamy pojęcia związane z architekturą, przestrzenią miejską, 
konstrukcją, ale i sztuką współczesną. 
Będziemy tworzyć makiety, prototypy budowli, zobaczymy na czym polega
konstrukcja.

Dla młodzieży od 12 do 19 lat
Koszt: 30 zł / miesiąc lub 81 zł / kwartał
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek 
w godz. 17:00 - 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu

AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR

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

Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
10.04, 8.05, 29.05, 19.06

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
11.04, 9.05, 30.05, 20.06

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
17.04, 15.05, 5.06

salki przy kościele w Radostowicach:
18.04, 16.05, 6.06

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
24.04, 22.05, 13.06

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
4.04, 25.04, 23.05, 12.06

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

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

dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

8 kwietnia 2018
godz. 15:00
cena: 25 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Obowiązują zapisy !

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

BabskaPracownia
Pracownia rękodzielnicza 

dla młodzieży i dorosłych - 
w miłej i luźnej atmosferze, 

przy kawie i w kameralnym gronie, 
młodsze i starsze Panie będą mogły 
zarówno oddać się starym pasjom,

jak i poznać nowe rodzaje rękodzieła.
 

Program w dużej mierze będzie
zależał od zainteresowań Pań 

przychodzących na zajęcia!

We wtorki w godzinach 17:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Cena: 30 zł
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Podstawy obsługi komputera - kurs w bibliotece

10. Noc z Andersenem w Suszcu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przy-
pomina o organizowanym kursie komputerowym – 
bezpłatnym, dla osób w wieku 50+. Zajęcia odbywać 
się będą w bibliotece w Suszcu, 2 razy w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. 

Zapewniamy stanowiska komputerowe, ale mile 
nam będzie także widzieć uczestników z własnymi 

Jubileuszowa Noc w Suszcu była naprawdę an-
dersenowska, przede wszystkim wśród książek, po 
prostu biblioteczna.

Ten szczególny wieczór rozpoczęli aktorzy kra-
kowskiego Profilaktyczno-Edukacyjnego Teatru dla 
Dzieci i Młodzieży „Moralitet”. Spektakl „Wielkie hece 
w bibliotece” oprócz zwrócenia uwagi na tolerancję 
i akceptację odmienności innych, promował także 
dbałość o książki (temat bliski nie tylko biblioteka-
rzom). Jak przystało na uczestnictwo w międzynaro-
dowej imprezie, 50. uczestników przywitano w kilku 
językach. 

W klimat andersenowski wprowadzono dzieci 
posiłkując się prezentacją o Hansie Christianie Ander-
senie, a przy okazji przypominając o zbliżającym się 
Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. 

Już po raz czwarty zaproszono do naszej gmi-
ny Wiolettę Piasecką, autorką książek dla dzieci. Już 
do południa odwiedziła przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie, a wieczorem 
w Suszcu opowiedziała (w ciemnościach!) o tajemni-
cach i sekretach życia duńskiego baśniopisarza. Przy-
gotowała też quiz z dobrymi wróżbami i odpowiada-
ła na wszystkie dziwne pytania w trakcie „Wywiadu 

laptopami. Kurs „Podstawy obsługi komputera” zo-
stanie poszerzony o kurs edukacji finansowej dot. 
bezpiecznego i świadomego korzystania z usług 
finansowych, a zorganizowany będzie w ramach 
Projektu „O finansach… w bibliotece – 5 edycja” 
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

z pisarką”. Jej serdeczność i otwartość zaowocowała 
wcześniej ogromnym skupieniem słuchaczy, a póź-
niej koniecznością wykonania wspólnego selfi i po-
trzebą pozyskania autografu. Przyszedł też czas na 
prezentację dotyczącą recyklingu książek, a dzieci 
samodzielnie nadały drugie życie starym książkom. 
Tworzyły kotki, pieski, myszki, jeże, króliczki, słonie 
i bardzo praktyczne terminarze. Do nich załączono 
prace z origami – zakładki do książek, pocztówki 
z Muzeum Historii Polski, pamiątkowe karty (nade-
słane z Czech) i zabrano się za składanie podpisów 
na widokówkach. Zabrakło czasu na prezentację 
i zagadki dotyczących ilustracji książkowych oraz 
wypróbowania najnowszych gier planszowych za-
kupionych dla uczestników zajęć Koła Miłośników 
Gier Planszowych. Jednak wyświetlono migawki fo-
tograficzne z poprzednich Nocy oraz przeczytano 
baśń Andersena „Dzikie łabędzie” oraz czeską bajkę 
„Król Duch”. Przy audiobooku „Calineczka” i piosen-
kach Ireny Santor „Baśnie Andersena” dzieci zaczęły 
zasypiać. Ostatnie zasnęło o godz. 5:15, a pierwsze 
wstało o 5:45.

W Bibliotece, tak jak w spektaklu teatralnym, 
działy się dziwne rzeczy. Brykano, uczono się, bawio-

Realizatorem projektu jest Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zgłoszenia chętnych prz yjmowane są 
w bibliotece w Suszcu oraz tel. 32 448 86 92 lub 
e-mailowo: gbp@suszec.pl

Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa!
G. Folek

no i spano na podłodze. Było spokojnie, bezpiecznie 
– dzieci były ubezpieczone i pod opieką pielęgniarską 
Marii Piasek. Dziękujemy za pomoc wolontariuszkom 
– Justynie Brdęk i Anicie Kurzac oraz Panu Sołtysowi 
Suszca za eleganckie pożegnanie dzieci w sobotni 
poranek.

Dzieci, które potrafią oprzeć się senności, już 
zapraszamy na kolejną czerwcową „Noc Bibliotek”.

Bibliotekarze GBP w Suszcu

Warsztaty sensoryczne

Spotkanie Seniorów z Koła Emerytów

Świat zmysłów, czyli twórcze warsztaty rozwi-
jające wrażliwość zmysłową u dzieci odbędą się już 
8 kwietnia 2018 roku (niedziela) o godzinie 16:15 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

"Świat zmysłów" to fantastyczna podróż do 
świata dotyku, wzroku i zapachu. To wspólne, 
twórcze działania! Co robimy? Mieszamy, zagniatamy, 
rolujemy, doświadczamy, eksperymentujemy.

14 marca odbyło się Spotkanie Seniorów z Koła 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwaidów 
w Suszcu. Była to przede wszystkim okazja do inte-
gracji i złożenia życzeń urodzinowych najstarszym 
mieszkańcom.

Specjalne listy gratulacyjne wraz z wiązanką 
kwiatów dostali:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
od 1 r.ż. do 7 lat (na zajęciach obecny jest rodzic).

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 
12 osób.

Zajęcia prowadzi pani Anna Krzempek.
Koszt wynosi 30 złotych (w tej kwocie rodzic 

plus dziecko). 
Zapisy oraz przedpłata zajęć obowiązkowa!

90-latkowie: Marta Koczar i Konrad Gąsior
85-latka: Róża Gąsior
80-latkowie: Aniela Pilar, Maria Zielonka i Jerzy 

Kulas.
Podczas spotkania miał miejsce wykład pani 

mecenas na temat ważnych z punktu widzenia eme-
rytów aspektów prawnych. O artystyczną oprawę 

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie pod nu-
merem telefonu 32 212 44 91 wew. 23 lub na e-mail: 
iwona@kulturasuszec.pl.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 
do 19:30 osobiście lub telefonicznie oraz na stronie 
internetowej: www.kulturasuszec.pl

Zapraszamy serdecznie!
GOK Suszec

zadbała Gminna Biblioteka Publiczna finansując wy-
stęp Marka Szołtysika. Był także czas na zaplanowanie 
udziału w planowanych wycieczkach. Najbliższa w 
formie pielgrzymi do Częstochowy odbędzie się 19 
kwietnia. Przy obiedzie zebrani mieli okazję na bliższą 
integrację i rozmowy.

Katarzyna Koczwara
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Pani Marta z gośćmi w dniu jej 90. urodzin

Z wizytą u Jubilatki
Marta Papała, z domu Sputek, 22 marca świę-

towała swoje 90. urodziny. To szczególna okazja 
do świętowania oraz do spotkań z rodzina i naj-
bliższymi.

Z tej okazji osobiście życzenia złożyli nie tyl-
ko członkowie najbliższej rodziny ale także Wójt 
Gminy Suszec Marian Pawlas, radny Rudziczki oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Marta tuż po wojnie, w 1947 r., wyszła za 
mąż za Piotra Papałę, z którym dzieliła codzien-
ne radości i troski do jego śmierci w 2000 roku. 
Jubilatka wychowała się i żyje w Rudziczce, gdzie 
z mężem wybudowali dom.

 Pani Marta na co dzień mieszka z córką, 
niedaleko jest również syn i synowa. 

Seniorka rodziny urodzinowe życzenia odbie-
rała od dzieci, wnuczek i prawnucząt oraz dalszej 
rodziny. 

Do jej domu zawitali  w dzień urodzin 
z życzeniami i upominkiem także nasi przedsta-
wiciele władzy z Gminy Suszec.

Pani Marcie życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu 
i radości. Pociechy z rodziny, spełnienia marzeń 
oraz pogody ducha każdego dnia. 

Oprac. Katarzyna Koczwara
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Rusza nabór projektów - rozwój kompetencji cyfrowych

Nabory wniosków LGD „Ziemia Pszczyńska”

Przekaż swój 1% podatku

Już od 2 kwietnia rusza konkurs dla gmin w wo-
jewództwie śląskim i opolskim, którego celem jest 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cy-
frowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszka-
łych w województwie śląskim i opolskim. Aplikować 
mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w part-
nerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy 
mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 
tys. złotych.

Projekt wpłynie na poprawę kompetencji cyfro-
wych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwięk-
szenie wykorzystania usług e-administracji. Potrzeba 
realizacji tego celu wynika z faktu, że odsetek osób 
w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub 
ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, 
jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 
45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procen-
towych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało 
podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności 
cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub 
prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym 
zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miej-
scu w UE. Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku 
udziału w projekcie przynajmniej podstawowe kom-
petencje cyfrowe.

Grantobiorca może wnioskować o grant w wyso-
kości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana wartość grantu 
wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkole-
nia pomnożonej przez maksymalny koszt szkole-
nia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik 
ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, 
tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę 
mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do 
niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać 
od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego. Re-
alizacja projektu powinna zakończyć się do końca 
2019 roku.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informu-
je, iż zakończył się pierwszy nabór wniosków o powie-
rzenie grantów, dedykowany w głównej mierze orga-
nizacjom pozarządowym. W odpowiedzi na ogłoszony 
nabór do biura LGD wpłynęło łącznie 18 wniosków, 
z czego do dofinansowania wybrano 16 z nich, na łącz-
ną kwotę 192 507,00 zł. Na ich podstawie LGD opracu-

Coraz więcej osób decyduje się na wsparcie dzia-
łalności organizacji społecznych przekazując im 1% 
swojego podatku. Aktualnie z tej możliwości , rozliczając 
PIT, korzysta ok. 60% społeczeństwa.

Grantobiorcy będą mogli podzielić środki w spo-
sób następujący (dokładne proporcje poszczegól-
nych kategorii zaproponuje grantobiorca.)

- wydatki na promocję – 20% kwoty grantu 
- wydatki na sprzęt – 40% kwoty grantu. Zaku-

piony sprzęt powinien spełniać minimalne wymaga-
nia zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu 
w projekcie

- wydatki na organizację szkoleń (catering, mate-
riały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) 
– 20% kwoty grantu 

- wydatki na wynagrodzenia kadry instruktor-
skiej – 40% kwoty grantu 

- wydatki na administrację/zarządzanie – 20% 
kwoty grantu 

Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć maksy-
malnie 40% wartości grantu na wydatki na zakup 
sprzętu zgodnie z Wytycznymi dla zakupu sprzętu 
w projekcie, a także będzie mógł przeznaczyć na 
dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu sprzę-
tu w szkole lub ośrodku doskonalenia nauczycieli.

W celu ujednolicenie podejścia, uwspólniania 
i wymiany wiedzy w pierwszym kwartale 2018 r. na 
poziomie centralnym zostaną zorganizowane warsz-
taty dla trenerów, na których zostanie omówiona 
metodologia kształcenia kompetencji cyfrowych 
u osób dorosłych, umiejętności korzystania z usług 
e-administracji oraz źródła informacji do wykorzy-
stania w poszczególnych modułach szkoleniowych. 
Poruszone też zostaną zagadnienia ponownego wy-
korzystania informacji publicznej, ochrony danych 
osobowych oraz własności intelektualnej w świetle 
obowiązującego prawa. 

Każde szkolenie w wymiarze co najmniej 12 go-
dzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z po-
trzebami uczestnika (co najmniej jeden moduł szko-
leniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie 
dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników 
oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą pro-
wadzone przez instruktorów przeszkolonych przez 
operatora na podstawie materiałów i prezentacji 
w następujących obszarach:

1. Tworzę własną stronę internetową (blog) - 
w tym, min.: umieszczanie na stronie internetowej 
stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, 
filmów, oprogramowania

2. Rolnik w sieci - w tym, min.: sprawdzanie 
warunków pogodowych w sieci (profesjonalne pro-
gnozy pogody, systemy i aplikacje RSO), geoportal 
(geoportal.gov.pl). 

je wspólny projekt grantowy, który następnie wraz ze 
złożonymi wnioskami zostanie przekazany do Urzędu 
Marszałkowskiego celem oceny.

Już teraz informujemy, iż kolejny nabór na granty 
planujemy przeprowadzić we wrześniu br., w ramach 
przedsięwzięcia nr 11 – Dziedzictwo Lokalne Ziemi 
Pszczyńskiej - zasoby materialne, infrastruktura. 

Warto pamiętać, że przekazanie 1% podatku 
jest dobrowolne. Podatnik finansowo na tej opera-
cji nic nie zyskuje, ale też nie traci. Środki te trafiają 
do wybranej przez podatnika organizacji pożytku 
publicznego. Jednostkowo nie są to duże kwoty, 
jednak złotówka do złotówki i potrafi się uzbierać 
pokaźna suma. 

 Jeśli nie wskażemy organizacji, którą w ten 
sposób chcemy wspomóc, pieniądze te trafią do 
Skarbu Państwa. Z przekazaniem 1% nie wiążą się 
żadne utrudnienia, wystarczy znać nazwę i numer 

3. Rodzic w Internecie - w tym, min.: tworzenie 
bezpiecznych haseł, logowanie się przez spraw-
dzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywat-
nością w sieci, w tym publikowanie różnych treści 
przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka 
w Internecie.

4. Mój biznes w sieci - w tym, min.: załatwianie 
drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem 
pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem 
odpowiedzi z urzędu (z uwzględnieniem wykorzysta-
nia wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy 
w serwisu biznes.gov.pl).

5. Moje finanse i transakcje w sieci - w tym, min.: 
wyszukiwanie informacji na stronach administracji 
publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności 
kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl).

6. Kultura w sieci - w tym, min.: wyszukiwanie in-
formacji na stronach internetowych instytucji kultury 
(muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, 
archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz 
zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.

7. Działam w sieciach społecznościowych - 
w tym, min.: korzystanie z serwisów społecznościo-
wych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, 
Twitterze, Instagramie i in, promowanie wydarzeń 
i wpisów w sieciach społecznościowych.

Oceniając projekty gmin, operator dokona we-
ryfikacji czy grantobiorcy przewidzieli odpowiednie 
działania promocyjne do uzyskania deklarowanej 
liczby uczestników szkoleń, opisali sposób naboru 
uczestników projektu, przedstawili, jak będą postę-
pować w przypadku niewystarczającej liczby uczest-
ników lub większej liczby chętnych, niż przewidzieli. 

Nabór projektów będzie trwał od 2 kwietnia do 
18 maja 2018 r. Formularz wniosku o grant zostanie 
udostępniony na stronie internetowej projektu oraz 
w generatorze wniosków do 1 kwietnia 2018 r. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 
6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania 
wynosi: 6 102 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.obywatel-it.com za pośrednictwem poczty 
e-mail (kontakt@obywatel-it.com), a także za 
pośrednictwem infolinii tel. 579 650 968 (czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 
- 16.00).

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicah

W ramach przedmiotowego naboru przewiduje 
się możliwość wyposażenia podmiotów działających 
w sferze dziedzictwa lokalnego. O szczegółach będzie-
my Państwa informować już niebawem. Zachęcamy 
zainteresowane podmioty do śledzenia strony interne-
towej Stowarzyszenia – www.lgdziemiapszczynska.pl

LGD Pszczyna

KRK organizacji, którą chcemy wspomóc. Może to 
być fundacja, stowarzyszenie, pomoc dla konkretnej 
osoby, czy projektu o charakterze społecznym. Komu 
chcemy pomóc organizacjom działającym na rzecz 
osób starszych, dzieci, zwierząt, praw kobiet, zależy 
tylko od nas.

Listę organizacji, które można w ten sposób 
wspomóc można znaleźć na stronie: www.e-pity.pl

Przypominamy, że termin rozliczenia PIT za 
2017 r. mija z końcem kwietnia.

oprac. Katarzyna Koczwara
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Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w 2017 r.

Występ gości ze Słowacji w maju w Suszcu

Jednym z zadań gminy jest kompeksowe wspie-
ranie rodziny, pieczy zastępczej i postępowania ad-
opcyjnego. Podczas marcowej sesji rady gminny 
zaprezentowana została informacja na temat reali-
zacji tych zadań w 2017 r. Na co dzień nad ich pra-
widłowym przebiegiem czuwa dyrekcja Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Zgod-
nie z jej zapisami rodzinie przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
wójt zapewnia wsparcie, które polega m.in. na prze-
ciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej 
rodziny, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

- Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą 
i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów 
własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego, poprzez 
pracę z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dzie-
ci – wyjaśnia Ewa Błażyca, po dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.

Gminny Program Wspierania Rodziny opraco-
wany został po raz pierwszy na lata 2012-2014. Ak-
tualnie trwają prace nad przygotowaniem programu 
na lata 2018-2020. 

- Realizacja 3-letnich gminnych programów wspie-
rania rodziny sprowadza się do zapewnienia rodzinie 
przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze 
wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, 
prawnego, pedagogicznego). Proponowane działa-
nia mają za zadanie wesprzeć rodzinę dysfunkcyjną 
w wypełnianiu jej podstawowych funkcji wykorzystu-
jąc w pierwszej kolejności zasoby i możliwości własne 
rodziny – przyznaje pani Ewa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu 
w roku 2017 zatrudniał asystenta rodzin, który po-
siada wymagane kwalifikacje i cały czas je podno-
si. Zatrudnienie asystenta rodziny dofinansowane 
było w ramach Resortowego Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2017 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Wsparciem 
asystenta objęte było 5 rodzin, w składzie których 
znajdowało się 11 dzieci. 

Wójt Gminy Suszec oraz Ks. Proboszcz suszeckiej 
parafii serdecznie zapraszają na koncertowe wydarze-
nie o charakterze międzynarodowym.

We wtorek 1 maja na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu wystąpią dwa zespoły grające mu-
zykę o charakterze religijnym. Jako pierwszy wystąpi 

- To rodziny przeżywające trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto ich 
trudną sytuację życiową bardzo często wpływ maja 
takie czynniki jak: potrzeba ochrony macierzyństwa, 
bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, niepełno-
sprawność itp. - wyjaśnia po. dyrektor GOPS i dodaje: 
- W roku 2017 średnia częstotliwość wizyt wynosiła 
2 razy w tygodniu lub więcej w zależności od potrzeb. 
Długość wizyty jest zależna od wyznaczonych w planie 
pracy zadań do wykonania wspólnie z rodziną i czasu 
niezbędnego na ich realizację – wynosi średnio 2 go-
dziny na jedno spotkanie. Pozostały czas poza pracą 
w terenie przeznaczony jest na prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji pracy z rodzinami (karty pracy z rodzi-
nami, plany pracy z rodziną, opisy sytuacji rodziny, 
sprawozdania kwartalne oraz sprawozdania do sądu 
rodzinnego).

Gmina Suszec ponosiła koszty związane z poby-
tem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. W roku ubiegłym finan-
sowano pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych 
oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, na łączną kwotę 57.070,83 zł. Dla porównania 
w 2016 r. była to kwota 46.750 tys. zł

W roku 2017 pracownicy socjalni przeprowadzili 
1 interwencję w związku z zabezpieczeniem mało-
letnich w wyniku wystąpienia przemocy w rodzinie. 
Dzieci umieszczone zostały w rodzinnym pogotowiu 
opiekuńczym. Dzięki działaniom pracowników so-
cjalnych, decyzją sądu rodzinnego, dzieci powróciły 
do rodziny biologicznej, która została objęta opieką 
asystenta rodziny i aktywnie włącza się w poprawę 
swojej sytuacji.

Zarówno asystent rodziny jak i pracownicy so-
cjalni na bieżąco utrzymują kontakt z policją, kurato-
rami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi z terenu 
poszczególnych sołectw jak również z Zespołem In-
terdyscyplinarnym i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Podejmowane działania 
mają przede wszystkim na celu wzmacnianie norm 
i wartości rodzinnych, wspieranie rodzin w formie 
finansowej, poprzez pracę socjalną, pomoc w peł-
nieniu ról wychowawczo-opiekuńczych, dożywianie 
dzieci w szkołach. 

zespół „Krížik & Band” z naszej partnerskiej gminy 
Novot` ze Słowacji. Liderem zespołu jest ks. wikary 
z tamtejszej parafii, który wraz z młodzieżą koncer-
tuje na licznych scenach. Autorem muzyki i tekstów 
jest ks. wikary Peter Križian (pseudonim „Krížik”). 
Po występie słowackich artystów na scenie pojawi 

- Szczególny nacisk położony jest na działania 
profilaktyczne. Nasze działania powiązane są ściśle 
z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, w tym współpracą z Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. W roku 2017 do Zespołu Interdyscyplinar-
nego w Suszcu trafiło 31 Niebieskich Kart dotyczących 
przemocy w rodzinie – zauważa Ewa Błażyca.

Powołano 26 Grup Roboczych, w skład których 
weszli: dzielnicowy, pracownik socjalny, członek 
GKRPA (w sytuacji gdy w rodzinie objętej procedu-
rą wystąpił problem uzależnienia od alkoholu bądź 
innych środków), pedagog szkolny (w sytuacji gdy 
w rodzinie dotkniętej przemocą przebywała osoba 
nieletnia). W kilku przypadkach również pracownik 
służby zdrowia oraz kurator społeczny.

Zarówno sprawcy przemocy jak i ofiary przemo-
cy kierowani byli do uczestniczenia w spotkaniach 
w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Suszec. 

Od stycznia do grudnia 2017 r. przeprowadzo-
no 66 konsultacji i porad, w tym: kobiety - 32 spo-
tkania, mężczyźni - 23 spotkań, pary małżeńskie/
rodzina - 11 spotkań.

W roku 2017 zakończono 19 procedur Niebie-
ska Karta, zarówno z roku bieżącego jak i wszczę-
tych w roku 2016. 10 procedur zakończono wobec 
stwierdzenia: „ustania przemocy i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy”, natomiast 9 procedur zakończono 
wobec stwierdzenia „brak zasadności podejmowa-
nia działań”.

Jednym z głównych priorytetów Gminnego Ze-
społu Interdyscyplinarnego jest również realizacja 
zadań wynikających z Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy. 

Do zadań tych należy min. prowadzenie na te-
renie gminy Suszec działań o charakterze profilak-
tycznym i edukacyjnym w temacie przeciwdziałania 
przemocy. 

Takie zajęcia odbyły się w gminnych szkołach 
podstawowych i gimnazjach.

Oprac. Katarzyna Koczwara

się zespół wokalno-instrumentalny związany z parafią 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Ze-
spół tworzy grupa kilkunastu osób. Często ubogacają 
msze św., mają za sobą także liczne występy sceniczne. 
Zapraszamy osoby w każdym wieku. Wstęp bezpłatny.

Urząd Gminy Suszec

Odstąpię salę wraz z zapleczem 
kuchennym na wesele lub inną 

imprezę okolicznościową 
w Domu Kultury w Suszcu 

w dniach 10.08-12.08.2018 r. 
Telefon: 660 786 691
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Kontrola Gminnego Ośrodka Sportu

Dzień chorego w parafii św. M. M. Kolbe w Rudziczce

Dzień kobiet w Rudziczce

Komisja rewizyjna przyjrzała się podczas kontroli 
kosztom funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu 
w ramach budżetu gminy oraz uzyskania dochodów 
z prowadzonej działalności w obiektach sportowych. 
Protokół z kontroli został zaprezentowany na marco-
wej sesji rady gminy.

Dochody GOS-u na 2017 r. wyniosły 
96.971,45 zł co stanowi 120,94% planu. Na do-
chody składają się:

 - wpływy z wynajmów powierzchni (banery re-
klamowe, automaty na napoje, barek na potrzeby 
wydawania posiłków podczas imprez sportowych) 
- 5.403,32 zł,

 - wpływy ze sprzedaży biletów i wynajmów na 
cele sportowe - 63.419,34 zł,

 - wpływy z darowizn na potrzeby organizacji 
Festynu Sportowo - Rekreacyjnego w Radostowi-
cach - 2.450 zł,

 - wpływy z opłat wpisowych za imprezy i zajęcia 
sportowe organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Sportu - 25.626,97 zł.

Wydatki dotyczą:
 1) obiektów sportowych tj. hali sportowej wraz 

z przyległymi do niej boiskami,
 2) boiska piłkarskiego w Suszcu przy 

ul. Piaskowej przy ul. Piaskowej 33,
 3) imprez sportowych organizowanych lub 

współorganizowanych przez GOS w Suszcu oraz 
związanych z utrzymaniem i bieżącą obsługą na-
stępującej infrastruktury sportowej: 

 - boiska sportowego w sołectwie Kryry 
(ul. Nierad),

 - boiska sportowego w sołectwie Suszec 

13 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudziczce odbyło się spotkanie najstarszych miesz-
kańców naszej miejscowości. Podczas tej wyjątkowej 
uroczystości goście uczestniczyli w uroczystej mszy 
św. w naszym kościele, której przewodniczył proboszcz 
ks. Jan Burek. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do 
Remizo Świetlicy, gdzie mieli okazję spędzić miło czas 
i powspominać dawne lata. Spotkaniu towarzyszyły 
liczne występy i wystąpienia. Nie zabrakło przemówie-
nia Wójta Gminy Suszec Mariana Pawlasa oraz Sołtysa 
Rudziczki Stanisława Godźka, głos również zabrał pastor 
kościoła Augsbursko - Ewangelickiego z Żor Bartosz 
Cieślar. Były życzenia dla tych wszystkich ludzi w sile 
wieku, doświadczonych mądrością życiową. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów naszej 
szkoły. Najpierw w wesoły nastrój wprowadziła nas pani 
Małgorzata Kania, a później szkolny chór, prowadzony 
przez Mariolę Zyzańską, zaśpiewał piękne piosenki. Na-
stępnie uczniowie koła teatralnego, prowadzonego 
przez Lucynę Musiolik, przenieśli nas w czasie 60 lat 

Tradycyjnie już Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rudziczki zorganizowało Dzień Kobiet. W spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 30 pań. Był to z jednej 
strony czas podsumowań 2017 r jak i snucia pla-
nów na nadchodzące miesiące. 

- Staramy się regularnie spotykać i aktywnie 
spędzać czas. W maju organizujemy wycieczkę do 
Koszęcina, oprócz zwiedzania tamtejszego pałacu 
uczestniczyć będziemy w koncercie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” Integrujemy się na różne sposoby. 
W okresie wakacyjnym odbędzie się ognisko pod 
wiatą, rowerowy wypad do lasu w Suszcu, w okolicy 
października zaplanowane mamy spotkanie jesienne 

(ul. Klubowa),
 - boiska sportowego w sołectwie Radostowice 

(ul. Jesionowa),
 - placu zabaw Suszec (ul. Piaskowa),
 - placu zabaw Suszec (ul. Szkolna),
 - placu zabaw Suszec (ul. Dolna),
 - placu zabaw Suszec (ul. Ogrodowa),
 - placu zabaw Kryry (ul. Kręta),
 - terenu rekreacyjnego w Suszcu (ul. Piaskowa),
 - skateparku (ul. Ogrodowa),
 - Centrum Integracji Lokalnej - Kobielice 

(ul. Topolowa).

Ogółem wydatki GOS-u w 2017 r. wyniosły 
967.309,73 zł, co stanowi 94,99% planowanych 
wydatków. 

GOS zatrudnia w administracji 3 osoby, 
w obsłudze 8 osób, razem 11 pełnych etatów. 

W ramach umów zleceń zatrudnione były osoby 
do bieżącego utrzymania boisk. W ramach umów 
zleceń zatrudnione są także osoby do zadań spor-
towych:

 - sędziowie imprez sportowych, zabezpiecze-
nie medyczne oraz techniczne imprez sportowych, 
opiekunowie podczas wyjazdów turystycznych 
i sportowych,

 - instruktorzy sekcji biegowej i akrobatyki 
tanecznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 
562 988,32 zł, co stanowi 95,48 % planowanych 
wydatków. 

Na remonty i przeglądy konserwacyjne 
wydatkowano 39 086,38 zł, co stanowi 98,98 % 
planowanych wydatków.

wstecz, by pokazać jak to kiedyś było w szkole. 
Święto Seniora stało się doskonałą okazją do wspo-

mnień w gronie koleżanek i kolegów. Po przedstawieniu 
wystąpił pan Kapias ze swoim magicznym akordeonem, 
który zaprosił nas do wspólnego śpiewania. Spotkanie 
było naprawdę udane, a na twarzach gości malowały 
się uśmiechy.

– wymienia Małgorzata Przontka, przewodnicząca 
KGW Rudziczka.

Pani Małgorzata od 14 lat zajmuje się orga-
nizacją inicjatyw KGW Rudziczka i z przykrością 
zauważa spadek zaangażowania pań. 

- Jestem w kole od ponad 30 lat, od 14 w zarzą-
dzie. Pamiętam czasy, kiedy było nas na spotkaniach 
ponad 100. Ludzie się garnęli, chętnie angażowali, 
teraz coraz trudniej znaleźć czas na takie inicjatywy 
– zauważa gospodyni i dodaje: - Cały czas zaprasza-
my kobiety w nasze szeregi. Chętnie poznany nowe 
osoby i ich pomysły do realizacji.

Katarzyna Koczwara

Koszty mediów:
 - woda 11 785,69 zł,
 - energia 39 428,22 zł,
 - gaz 61 851,80 zł,
 - ścieki 6 726,71 zł,
 - środki czystości 4 664,70 zł.

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z obiektów 
sportowych. Hala sportowa w pierwszej kolejności 
udostępniana jest Szkole Podstawowej w Suszcu oraz 
Gimnazjum w Suszcu na organizację zajęć lekcyjnych 
oraz zajęć pozalekcyjnych w godzinach od 8.00 do 
16.30. Po zakończeniu zajęć szkolnych z hali korzy-
stają młodzieżowe sekcje z terenu gminy oraz sekcje 
sportowe najstarszych roczników. Od godziny 20.00 
do 22.00 sala wynajmowana jest płatnym, zorganizo-
wanym grupom komercyjnym. W ciągu roku odbyło 
się 317 wejść grupowych. Wynajmuje się także:

 - saunę i hydromasaż,
 - siłownię i salkę fitness,
 - korytarze i hole w hali sportowej, 
 - boiska przy hali sportowej, bieżnie i korty,
 - boiska piłkarskie trawiaste - 4 obiekty,
 - inne boiska i place zabaw, w tym boisko do 

piłki siatkowej na ul. Piaskowej.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag co do kosz-

tów poniesionych przez GOS oraz ich rozdyspono-
wania. Stwierdziła, że obiekty sportowe (szczególnie 
hala) wykorzystane są maksymalnie przez cały rok 
w godzinach od 8.00 do 21.30 i wg oświadczenia 
dyrektora GOS Marka Kreta nie jest to w stanie za-
spokoić wszystkich potrzeb mieszkańców w tym za-
kresie. Komisja pozytywnie oceniła działalność GOS 
i jego zarządzanie. 

Oprac. Katarzyna Koczwara

Wszystkim seniorom – „ludziom o złotych sercach 
i srebrnych włosach” życzymy, aby kolejnym latom to-
warzyszyło zdrowie i mnóstwo radości i aby nigdy nie 
zabrakło im zapału do wspierania kolejnych pokoleń.

Lucyna Musiolik
Małgorzata Kania

źr
ód

ło
: G

O
S 

Su
sz

ec

Dzień Kobiet w Rudziczce
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Panie oglądają albumy z fotografiami
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Dzień seniora w Rudziczce
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Niepokonane uczennice z Suszca

Zbliża się Leśny Bieg Suszecki

W Goczałkowicach odbyły się 19 marca po-
wiatowe zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt. 

Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki 
z Suszca, które wygrały wszystkie mecze i cały 
turniej.

Uczennice z Suszca zajęły I miejsce nie dając 
rywalkom żadnych szans na wygraną. Dziewczęta 
rywalizowały ze szkołami z Pielgrzymowic, Goczał-
kowic, Czarkowa i Woli. 

Teraz szkoła suszecka będzie reprezentowała 

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania 
do udziału w kolejnej edycji Leśnego Biegu Suszec-
kiego.

- Bieg odbędzie się 19 maja na terenie Ośrodka 
Rekreacyjnego „Gwaruś” Trasa biegu głównego na 
5 km prowadzić będzie tak jak w roku ubiegłym, leśny-
mi duktami Lasu Baraniok. W biegu głównym będą 
mogli wziąć udział biegacze z rocznika 2001 i star-
si, a dystans 5 km i limit czasowy 60 minut pozwoli 
wziąć udział nawet osobom rozpoczynającym swoją 
przygodę z bieganiem. Program biegowy dla dzieci 
i młodzieży również pozostaje bez zmian w porów-
naniu z poprzednimi latami. Prosimy o zapoznanie 
się z programem i regulaminem który znajduje się 

powiat pszczyński na zawodach rejonowych, które 
odbędą się w późniejszym terminie.

 W zwycięskiej drużynie grały następujace 
dziewczyny: Emilia Piasek, Klaudia Morcinek, 
Małgorzata Filipowska, Patrycja Pojda, Marlena 
Hoinkis, Maja Bujnowska, Hanna Bracka, Mile-
na Baron, Zofia Świerczek, Natali CIszewska, 
Paulina Zabrzeska, Małgorzata Litera, Oliwia 
Biber, Natalia Marcisz.

Oprac. Katarzyna Koczwara

na stronie www.hala-suszec.pl – wyjaśnia Marek 
Kret, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu.

Osoby, które chcą wziąć udział w Leśnym Biegu 
Suszeckim lecz nigdy nie biegały lub chcą poprawić 
swoją kondycję mogą przyłączyć się do Suszeckiej 
Grupy Biegowej. 

- We wtorki i czwartki o godz. 18.00 prowadzone 
są treningi pod okiem instruktora sportu Kamila Polocz-
ka. Treningi będą prowadzone również na terenie Lasu 
Baraniok, także będzie możliwość zapoznania się z trasą 
biegu – dodaje dyrektor GOS.

Więcej informacji znaleźć można na fanpagu 
Suszeckiej Grupy Biegowej lub pod nr tel. 32 449 11 14.

Oprac. Katarzyna Koczwara

Olimpiada 
Przedszkolaków

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza na 
Olimpiadę Przedszkolaków, która odbędzie się w hali 
sportowej w Suszcu.

Zapraszamy 22 kwietnia 2018 r. godz. 14.00.
Do rywalizacji staną drużyny zgłoszone przez 

placówki oświatowe z terenu gminy Suszec. Termin 
zgłoszenia 16 kwietnia br.

GOS Suszec

Zebrania sprawozdawcze 
OSP

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze OSP, 
obszerny materiał podsumowujący cykl tych spotkań 
zaprezentujemy w majowym numerze.

UG Suszec

GOS zatrudni pracownika
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu poszukuje 

osoby chętnej do prac na boisku piłkarskim w Kry-
rach.

Do zakresu prac w wymiarze 10 godzin tygo-
dniowo, będzie należało głównie koszenie boiska 
oraz przygotowanie boiska do meczów piłki nożnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOS 
Suszec ul. Szkolna 130A, tel. 32 449 11 14 w godzi-
nach 7.00-15.00.

GOS Suszec
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Nagrodzone dziewczyny w mini piłce ręcznej

Kolejne drogi coraz bliżej 
remontu

Wyłoniono wykonawców prac projektowych 
przebudowy ulic: Perłowej, Diamentowej i Wiosennej 
w Suszcu oraz ulicy Brzymowej w Radostowicach. 
Zakłada się wykorzystanie istniejącej podbudowy, jej 
wyprofilowanie i wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego. Zakończenie prac projektowych prze-
widziano do końca czerwca br. Wyłoniono również 
wykonawcę prac projektowych dla budowy drogi 
łączącej ul. Napieralskiego i Pogodną w Rudziczce. 
Zakłada się wykonanie korytowania oraz konstrukcji 
i nawierzchni z materiału kamiennego. Zakończenie 
prac projektowych w tym zakresie przewidziano do 
końca sierpnia br. 

Łączny koszt w/w prac projektowych wynosi 
około 24 000,00 zł.

TAURON - nowy Punk 
Obsługi Klienta w Tychach

Firma TAURON otworzyła nowy Punk Obsługi 
Klienta, który mieści się w Tychach w Gemini Park Ty-
chy, przy ul. Towarowej 2.

 Godziny otwarcia punktu dla klientów: od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00 oraz 
w sobotę i niedzielę w godzinach od 11.00 do 18.00.

W nowym Punkcie Obsługi Klienta można uzyskać 
informacje w zakresie oferty TAURON, zawarcia umowy 
z firma, rozliczeń rachunków i innych zgłoszeń.
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część
nogi
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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,
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 

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Katarzyna Koczwara 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gruntowej stanowią-
cej współwłasność Gminy Suszec przeznaczonej do 
dzierżawy na okres do 3 lat. W wykazie znajduje się 
udział w wysokości ¾ w nieruchomości położonej 
w Rudziczce w rejonie zwałowiska KWK „Krupiński” 
oznaczonej jako działki nr 218/80, 219/78, 271/80 
o powierzchni łącznej 3,6741ha. 

Grunty przeznaczone są do wydzierżawie-
nia pod tereny zagospodarowania mas skalnych 
i ziemnych. Bliższe informacje można uzyskać 
w pok. nr 3 – tel. 032 449 30 73. 

UG Suszec

Przetargi na dzierżawę 
działek

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych 
na dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat działek 
gruntowych nr 1196/58 i 1686/58 obręb Rudziczka, 
2477/18 i 2562/18 obręb Radostowice, przeznaczo-
nych do rolniczego użytkowania.

 Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 
2018r. Termin wpłaty wadium do 11 kwiet-
nia 2018 r. Bliższe informacje można uzyskać 
w pok. nr 3 – tel. 032 449 30 73 lub na stronie 
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o pierwszym publicznym przetargu ustnym nie-

ograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest działka gruntowa 
oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budyn-
ków numer 4290/168, obręb Suszec, karta mapy 
5, powierzchnia 1,2813 ha (użytek Ba), zapisana 
w Księdze Wieczystej nr KA1P/00033236/0 prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. 

2. Cena wywoławcza w/w działki wynosi 
508 000,00 zł netto (słownie pięćset osiem tysięcy 
złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie 
doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 35 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy złotych).

4. W/w działka położona jest w Suszcu pomię-
dzy ulicami Piaskową (droga gminna) i Dolną (droga 
powiatowa). Działka znajduje się w sąsiedztwie zabu-
dowań Kopalni „Krupiński”. Działka ma kształt zbliżony 
do trapezu. Ukształtowanie terenu jest korzystne, te-
ren jest płaski. Znaczna część działki jest zadrzewiona, 
jedynie od strony zachodniej (od ul. Piaskowej) teren 
jest utwardzony. Utwardzona część działki użytkowa-
na jest jako parking. Przez działkę przebiega kablowa 
sieć elektryczna oraz telekomunikacyjna (blisko gra-
nic działki). Róg działki przecina napowietrzna linia 
wysokiego napięcia 110 kV, nie ograniczając jednak 
istotnie możliwości zabudowy działki. Uzbrojenie: 
woda, prąd, gaz jest w zasięgu – sieci przebiegają 
wzdłuż ulic Piaskowa i Dolna.

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego przedmiotowa działka 
oznaczona jest symbolem: H61P – co stanowi zapis 
planu tereny obiektów produkcyjnych składów 
i magazynów. 

6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa wła-
sności w/w działki.

7. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 25 maja 
2018 roku o godz. 9.00

8. Wadium należy wpłacić do dnia 21 maja 
2018r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 
2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu na 
konto.

9. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z proce-
durami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018r., 
poz. 121 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 
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, 
pok. Nr 3, tel. 032 449 30 73.
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OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ

ul. Pszczyńska 67, 
43-267 Suszec, 
tel. +48 605 882 448

Patronat:

Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Prezydent
Miasta

Racibórz

Prezydent
Miasta
Rybnik

Prezydent
Miasta

Żory

12-13 KWIETNIA 2018 r.
W GODZINACH 9:00-17:00

TEREN HOTELU „AMADEUS” W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ul. Jastrzębska 9

Jesteś instalatorem projektantem
lub inwestorem?

Chcesz budować instalacje z najlepszych 
jakościowo, energooszczędnych 
i ekologicznych produktów?

Serdecznie zapraszamy na Śląskie Tragi 
Branżowe Instalacyjno-Grzewcze, 
gdzie ponad 50 wystawców zaprezentuje 
swoje najnowsze produkty i usługi.

Będą zatem prezentowane kotły, grzejniki, 
pompy ciepła,
systemy instalacyjne i wiele innych 
niezbędnych materiałów. 

ZAPRASZAMY NA

ul. Pszczyńska 67, 
43-267 Suszec, 
tel. +48 605 882 448

Szczegółowe informacje o targach na www.targi.hurtisko.pl

Dla instalatorów i projektantów dodatkowo wiele atrakcji. 
Takiej okazji nie można przegapić.

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, 
wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. 
Składam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.  
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, 
ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.
Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych 
obowiązków służbowych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych 
działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Jan Koch
Prezes Gminnego OSP

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Lista organizacji, którym
możesz przekazać
1% podatku, znajduje się
na stronie internetowej
www.e-pity.pl 

Zostaw swój 1% w gminie Suszec!

Wesprzyj lokalne działania i pomóż
swojej społeczności!



* 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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński


