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Wreszcie jest, nadeszła. Od 21 marca mamy kalen-
darzową wiosnę. Każdy przełom, zakończenie pewnego 
etapu i początek kolejnego stanowią doskonały impuls do 
zrobienia porządków, nie tylko tych w naszych domach, ale 
być może przede wszystkim w sposobie myślenia. Wiosna 
to dobry czas na zmiany – na zapisanie się na zajęcia, 
odkrycie nowej pasji, podjęcie ważnego zobowiązania. 
A w naszej gminie jest w czym wybierać. 

Można podjąć wyzwanie sportowe i wziąć udział 
w zapowiadanym w tym numerze Leśnym Biegu Suszec-
kim. Warto także zadbać o strawę dla ducha i zobaczyć, co 
proponuje Gminny Ośrodek Kultury w ramach Kina z klasą 
czy Niedzieli z Bajką. Można wreszcie bardziej zaangażować 
się w życie lokalnej społeczności, uczestnicząc w jarmarku 
wielkanocnym albo organizując Dni Sąsiada. Niech wiosna 
zagości w naszych domach, sercach i umysłach!

Wiosenne porządki
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Od tych pytań nie da się uciec
Szybko upływający czas w bezkresnym oceanie 

historii wyznacza dla istot ludzkich w dziejach świata 
kolejne wyzwania, wydarzenia, rocznice, święta. Kwie-
cień to czas Świąt Wielkanocnych, bardzo ważnych 
w naszej kulturze i warto sobie postawić parę pytań, 
pokusić o parę refleksji. 

Od zarania dziejów o losie człowieka żyjącego 
na tej ziemi decydowały generalnie dwie praw-
dy. Pierwsza to płynąca z nieba, pozaziemska, na 
którą nie mamy wpływu, którą musimy przyjąć taką, 
jaka jest, a która zawsze w historii była najistotniej-
sza. Druga, nie mniej ważna, to prawda historyczna, 
która z bogatego źródła doświadczenia minionych 
pokoleń kształtowała drogę do przyszłości kolejnym 
pokoleniom. Każdy z nas, aby nie błądzić, powinien 
w życiu odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: 
kim jestem i skąd pochodzę.

Tylko znając te odpowiedzi, potrafimy okre-
ślić, dokąd podążamy. Od tych fundamentalnych 
pytań nie da się uciec. Wcześniej czy później zada nam 
je rzeczywistość, a obecnie nabiera to brutalnego wy-
miaru. Choćby nasze życie trwało nie wiem jak długo, 
nigdy nie zdołamy odpracować pracy pokoleń, które 
budowały świat, formowały umysły, kształtowały serca. 
Zawsze żyje się kosztem pokoleń, które były przed 
nami. Niestety, obecne pokolenie wyrosłe po 1968 
roku w tzw. kulturze Zachodu pozostawia swoim dzie-
ciom, wnukom zgliszcza, na których trudno będzie im 
cokolwiek zbudować. Bo dziś w oświeconym świecie 
trzeba sobie, niestety, odpowiedzieć, czy jestem jesz-
cze człowiekiem czy już nie, czy potrafię oderwać się 
od siebie i wznieść się ponad siebie, czy rozumiem 
drugiego człowieka, czy podchodzę do niego z mi-
łością, czy cechuje mnie postawa wdzięczności, czy 
potrafię się dzielić.

Dziś, nie snując wcale czarnych scenariuszy, wy-
raźnie doświadczamy, że Europa, obecne pokolenie 
ludzi wyrosłych na konsumpcjonizmie kompletnie 
nie zna odpowiedzi na pierwsze dwa pytania, co 
musi budzić głęboki niepokój. Bez odpowiedzi na te 
pytania, ślepo podążamy drogą, której nie znamy, 
a która, niestety, jak już się to objawia, prowadzi do 
chaosu. Ateistyczne „chrześcijaństwo oświecenia” prze-
jęło w swojej doktrynie chrześcijańskie idee humani-
taryzmu, uniwersalizmu, ideały wolności, równości, 
braterstwa, ale odrzuciło grzech. 

Skutki tego, uwidaczniające się z coraz to 
większą siłą, są opłakane. Dostrzegamy elemen-
ty coraz większego anarchizmu, coraz bardziej 

niebezpiecznych ideologii dotyczących wizji świata 
i metod działania. Religia postępu, którą zapoczątko-
wało oświecenie i która przez trzy stulecia opanowa-
ła kulturę Zachodu, a w ostatnim pięćdziesięcioleciu 
triumfowała, wyczerpała się i zawisła w stworzonej 
przez siebie próżni. Jeszcze jej guru próbują różny-
mi traktatami maskować jej więdnięcie, ale są to nie 
więcej jak futurystyczne marzenia. W ogóle można 
tak się chwalić postępem zbudowanym na krzywdzie 
ludzkiej. W stadnym pędzie podążamy ku przepaści 
ciągnąc za sobą kolejne zdezorientowane jednostki.

Bo jak postawić diagnozę i naprawić zjawiska, 
które rozrosły się do niebotycznych rozmiarów 
takie jak: katastrofa demograficzna, epidemia AIDS, 
rzesze seksoholików, prostytucja, narastanie przemocy 
i przestępczość wśród nieletnich, plaga uzależnień 
wśród młodzieży (alkohol, narkotyki), narastanie na-
cjonalizmów, erozja dobra wspólnego, wzmocnienie 
fundamentalizmów religijnych, propagowanie rozbu-
jałego konsumpcjonizmu na koszt przyszłych pokoleń. 
Można by tak wymieniać w nieskończoność. 

Utopia nieograniczonych możliwości dosko-
nalenia się człowieka i uczynienia go wolnym od 
wszelkiego nacisku tradycji spowodowała, że całe 
wspólnoty ludzi zawisły w próżni, ulegają rozpa-
dowi. Takie wartości jak człowiek, rodzina, bliźni, spo-
łeczeństwo obywatelskie, solidarność, dobro wspólne 
itd. zostały obecnie wyobcowane ze społecznej świa-
domości. Wszystko wskazuje, że ta zapaść we wszyst-
kich tych rozmiarach będzie się pogłębiać, bo wyrosłe 
na nowej religii pokolenie po prostu nie poznało in-
nej religii, innego doświadczenia, a korzenie zostały 
odcięte. Po raz kolejny w historii sprawdza się stara 
prawda, że odcięcie się poszczególnych wspólnot, 
narodów od własnych korzeni zawsze prowadziło je 
do poważnych perturbacji kulturowych, politycznych 
czy ekonomicznych, w końcu do zagłady. 

Obecnie pokolenie wychowane na religii postępu 

nie zdaje sobie sprawy, że obecny dobrobyt wyrósł, 
niestety, w okresie tak uwielbianej religii postępu na 
niesprawiedliwości, wyzysku, pracy dzieci, nieludzkim 
okrucieństwie, wyzysku kolonii. Okrucieństwo, bestial-
stwo posunięte do straszliwych okropności towarzy-
szyło „oświeconym Europejczykom” w kolonizowaniu, 
mordowaniu w czasie podbojów. Tysiące niewinnych 
ludzi masowo wbijano na pale, topiono, wieszano, 
palono żywcem, obdzierano ze skóry. Mordowano 
dzieci i kobiety. To nie koniec bestialstw. Ze skóry nie-
szczęśników szyto spodnie dla oficerów. Nie sposób 
nie wspomnieć o zachciance jednego z generałów, 
który kazał spalić żywcem 150 kobiet, żeby wytopić 
z nich łój, który został użyty do oświetlenia instytucji 
publicznych. Tych udokumentowanych historycznie 
okrucieństw można by wymieniać w nieskończoność. 
Tak się, niestety, rodziło bogactwo dzisiejszego postę-
powego Zachodu, a i nie lepiej jest teraz.

Obecnie robi się to w sposób bardziej zaka-
muflowany, wysyłając broń, uzbrajając terrory-
stów w krajach biednych, z których można czerpać 
korzyści. System okradania, ujarzmiania odbywa się 
cudzymi rękami przy czerpaniu ogromnych korzyści 
przez bogatych. Okres fanatyzmu „ciemnych wieków” 
ma się nijak do naszego wieku „świata rozumu”. Komu 
przeszkadzało chrześcijaństwo i przeszkadza w Euro-
pie, Unii Europejskiej? Przecież jej założyciele zakładali 
współistnienie władzy świeckiej i religijnej. Z resztą 
same prawdy z ewangelii wyraźnie wyznaczają i odróż-
niają dwa porządki, których nie powinno się mieszać, 
świecki i religijny. Co boskie należy oddać Bogu, a co 
cesarskie cesarzowi. 

Historia już pokazała, że agresywny postulat 
oświecenia usuwający religię chrześcijańską z życia 
społecznego już zrodził w krótkim okresie dwie wielkie 
religie, ideologie świeckie jak nazizm czy komunizm, 
które stały się przyczyną dramatu, utraty życia milio-
nów istnień ludzkich, liczby, której nigdy świat nie 
doświadczył w całej swej historii. 

Nazizm i komunizm pokazały, jak groźna 
może być wiara świecka, naukowa. Jeżeli tak uwy-
puklana przez obecnych oświeconych inkwizycja 
pochłonęła 1000 ofiar, to jak się to ma do 100 milio-
nów ofiar I i II wojny światowej wywołanych przez 
pokolenia budujące świat na nowej religii. Ponadto 
bezwzględne oraz procesowe farsy trybunałów re-
wolucyjnych z okresu oświecenia nie wytrzymują żad-
nego porównania z działalnością nawet najbardziej 
bezwzględnych inkwizytorów. 

Dalsza część tekstu na str. 4

Sesja rady gminy
W czwartek, 28 marca odbyła się VI sesja Rady 

Gminy Suszec. Przewodniczący rady Szymon Sekta 
stwierdził jej zdolność do podejmowania uchwał. Po 
przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji radni 
tradycyjnie głosowali w pierwszej kolejności nad 
uchwałami dotyczącymi budżetu gminy, tj. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy Suszec na 2019 
rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suszec na lata 2019-2026.

Poprzez podjęcie uchwały zdecydowano 
o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi psz-
czyńskiemu z przeznaczeniem na realizację in-
westycji drogowej w ramach zadania „ Przebudowa 
ul. Baranowickiej w Suszcu” w kwocie 100 000,00 zł. 
Przebudowa będzie obejmowała odcinek boczny 
przedmiotowej drogi od parkingu do początku drogi 
wykonanej z płyt betonowych w rejonie Ośrodka 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „GWARUŚ”. W uza-
sadnieniu tej decyzji można przeczytać, że w wyniku 
udzielenia niniejszej pomocy ulegnie poprawie bez-
pieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tym 
właśnie miejscu.

Następnie radni jednogłośnie zagłosowa-
li za uchyleniem uchwały Rady Gminy Suszec 

z 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia pobo-
ru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 
wyznaczenia inkasentów. Zmiana uchwały podyk-
towana została tym, iż zakupiono licencję i zaczęły 
funkcjonować płatności masowe. W decyzjach, naka-
zach płatniczych na podatek rolny, podatek leśny, po-
datek od nieruchomości wprowadzono kod kreskowy 
indywidualnego rachunku bankowego dla każdego 
podatnika, który daje możliwość skanowania kodu 
przy dokonaniu płatności.

Poprzez podjęcie uchwały zdecydowano 
o przyjęciu regulaminu określającego zasady 
udzielania dotacji celowej na inwestycje związane 
z budową biologicznych przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy Suszec. Uchwalono 
regulamin określający zasady wspierania przedsię-
wzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska 
naturalnego poprzez budowę przydomowych oczysz-
czalni, które – jak można przeczytać w uzasadnieniu 
-  „zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umoż-
liwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Jednomyślność panowała także podczas po-
dejmowania kolejnych uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, co 
przynosi gminie dochód w postaci czynszu dzier-
żawnego oraz podatku;

- odnośnie do określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez gminę. Ustalono, że 
nauczyciel pracujący z grupą obejmującą mniej niż 
40% dzieci 6-letnich z ogólnej liczby dzieci w danej 
grupie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin. Nauczyciel 
pracujący z grupą obejmującą dzieci 6-letnie w licz-
bie powyżej 40% z ogólnej liczby dzieci w danym 
oddziale i dzieci młodsze wynosi 22 godziny;

- dotyczącą ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Suszec oraz określenia granic ich obwodów od 
1 września 2019 roku. Obwody szkół w poszcze-
gólnych sześciu sołectwach obejmują daną miej-
scowość.

W dalszej kolejności podjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia do realizacji następujących 

Z resztą same prawdy z ewangelii 
wyraźnie wyznaczają i odróżniają dwa 
porządki, których nie powinno się mie-

szać, świecki i religijny. Co boskie należy 
oddać Bogu, a co cesarskie cesarzowi.
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Medale za długoletnie pożycie od prezydenta
Każdy jubileusz małżeński jest okazją do świętowa-

nia, a 50., 55. i 60. rocznica zawarcia związku małżeń-
skiego to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli w małżeństwie tyle lat – tymi słowami 
zwróciła się do jubilatów Regina Indeka, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Suszcu podczas uroczy-
stości wręczenia medali za długoletnie pożycie.

W czwartek, 14 marca dwanaście par z gminy 
Suszec świętowało 50., 55., 60. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Wójt Gminy Suszec Ma-
rian Pawlas wręczył jubilatom obchodzącym 
złote gody medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Odzna-
kę w kształcie sześcioramiennej gwiazdy z napisem 
„za długoletnie pożycie” z jednej strony i dwiema 
srebrzystymi różami z drugiej strony otrzymało sie-
dem par: Antoni i Maria Piesiurowie z Radostowic, 
Janina i Henryk Marczykiewiczowie z Kobielic, Łucja 
i Wincenty Szewczykowie z Kobielic, Józef i Elżbieta 
Piontkowie z Kryr, Barbara i Werner Wyciskowie 
z Kobielic, Elżbieta i Alojzy Folkowie z Kryr, Krystyna 
i Józef Chmielowie z Rudziczki.

Szmaragdowe gody (55. rocznica – przyp. 
red.) świętowały trzy pary: Marta i Józef Gruszkowie 

z Mizerowa, Aniela i Alfred Kotasowie z Suszca oraz 
Elżbieta i Andrzej Koczarowie z Kryr.

Gratulacje i życzenia odebrały również dwie 
pary obchodzące diamentowe gody. Popłynęły 
one do Gertrudy i Brunona Godźków z Suszca oraz 
Ilzy i Jana Cieślarów z Radostowic. 

Podczas uroczystości wielokrotnie wyrażano 
słowa uznania i szacunku dla jubilatów, podkre-
ślano wartość małżeńskiej przysięgi, składano 
życzenia zdrowia, miłości oraz jeszcze wielu szczę-
śliwych i pogodnych lat. Przewodniczący Rady Gmi-
ny Suszec Szymon Sekta złożył parom małżeńskim 
życzenia w imieniu wszystkich radnych. Wójt Gminy 
Suszec Marian Pawlas zaznaczył, że jubilaci są wzo-
rem dla mieszkańców gminy, a w szczególności dla 
młodego pokolenia, które powinno uczyć się, jak 
trwać razem mimo przeciwności losu. 

Życie zapewne nauczyło Was wiele, nauczyło, jak 
szanować drugiego człowieka, pozwoliło też ugrun-
tować wzajemną miłość, jedność i przywiązanie. Na-
uczyło, jak doskonalić założoną wówczas rodzinę – 
podkreśliła Regina Indeka.

Wzruszeni małżonkowie podczas uroczyste-
go obiadu wspominali swój ślub i wesele. Dawniej 
nie do pomyślenia było wspólne zamieszkanie razem 

przed ślubem kościelnym. Nawet po zawarciu związku 
małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego trzeba było 
mieszkać osobno, aż do złożenia przysięgi w kościele – 
wspomina jeden z zacnych jubilatów. Małżonkowie 
z sentymentem odnosili się do swoich uroczystości 
weselnych. Do dziś pamiętają smak rosołu, tańce przy 
orkiestrze grającej na żywo, a nawet udekorowane 
we wstążki gałązki brzozy, które ozdabiały podium, 
na którym weselnicy bawili się przy skocznej muzyce 
do białego rana. 

Spotkanie stało się także okazją do rozmów 
o rodzinie, która dla jubilatów ma szczególne 
znaczenie. Dumni ze swoich dzieci, wnucząt i pra-
wnucząt chętnie o nich opowiadali. Zapytani o re-
ceptę na udany związek, wskazywali, że potrzeba 
dużo cierpliwości i wzajemnego szacunku, bo to 
w nich wyraża się prawdziwa miłość. Pan Alfred Kotas 
dodał, że ważne jest również to, aby troszczyć się 
o drugiego człowieka, jego zdrowie, i zawsze szukać 
kompromisu. 

Redakcja „Nowin” dołącza się do życzeń 
dla zacnych Jubilatów: długich lat życia w zdro-
wiu, pogody ducha i doczekania kolejnych 
jubileuszy.
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Siedem par odznaczonych medalem Prezydenta RP

programów zdrowotnych na rok 2019 (w terminie 
od kwietnia do grudnia): 

a) „Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa 
na lata 2015-2020” 

b) „Program profilaktyki chodu w wieku 55+ na 
lata 2015-2020” 

c) „Program profilaktyki zakażeń menigokoko-
wych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szcze-
pienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 
2015-2020” 

W dalszej części zebrania zapoznano się 
z informacją Wójta Gminy Suszec o zgłoszo-
nych roszczeniach odszkodowawczych oraz 
o wydanych w 2018 r. decyzjach, o których mowa 
w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

Następnie kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Suszcu Ewa Błażyca przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2018 r. 

oraz wskazała potrzeby w zakresie pomocy spo-
łecznej na 2019 r. Zebrani zostali zapoznani także 
ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

Kolejną sesję rady gminy zaplanowano na 
25 kwietnia. Przypominamy naszym Czytelni-
kom, że obrady można śledzić online pod linkiem 
podanym na stronie Urzędu Gminy Suszec.

Oprac. JG
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Pierwsze ciepłe dni marca i pierwsze pożary traw
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Pszczynie apeluje o zachowanie 
ostrożności oraz rozsądku i niewypalanie 
traw! Za ponad 90%  tych pożarów odpowia-
dają ludzie.

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, 
w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nie-
użytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem 
traw i pozostałości roślinnych.  Przyczynę ponad 90% 
pożarów stanowi działalność człowieka, gdyż nadal 
wśród wielu osób panuje błędne przekonanie, że 
wypalanie traw powoduje jej szybszy i bujniejszy 
odrost, przynosząc więcej korzyści ekonomicznych.

Nic bardziej mylnego, ponieważ:
- ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bar-

dzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza,

- do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt,

- podczas pożaru powstaje duże zadymienie, 
które jest szczególnie groźne dla osób przebywają-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zaczadzenia,

- wypalanie traw powoduje ponadto zmniejsze-
nie widoczności na drogach, co może prowadzić do 
powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych,

- wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szyb-
ko, a w przypadku gwałtownej zmiany kierunku wia-
tru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli,

- ogień z nieużytków często przenosi się na 
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez 
wiele lat

- pożary traw powodują również spustoszenie 
flory i fauny. Giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, 
gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne ora domowe,

- każda interwencja to poważny wydatek finan-
sowy dla państwa,

- w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużyt-
ków bardzo często zaangażowanych jest wielu stra-
żaków i duża ilość sprzętu. W tym czasie może ktoś 
będzie potrzebował ich pomocy w innym miejscu.

POMYŚL, ZANIM TWOJA BEZMYŚLNOŚĆ 
STANIE SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII!

Źródło:
www.stoppozaromtraw.pl

pszczyna.kppsp.gov.pl

Dalsza część tekstu ze str. 2
Jaka kolejna religia może się dziś narodzić w po-

wstałej pustce duchowej, aż strach pomyśleć. Jeśli Eu-
ropejczycy się nie obudzą, to dramat nastąpi szybciej, 
niż przypuszczają. Przecież już nawet u nas głoszone 
przez niektórych polityków slogany, że lekcje mastur-
bacji powinny być ważniejsze od lekcji matematyki, 
a problemy gospodarcze da się załatwić na przykład 
zmianą nazwy województwa itd. muszą budzić przera-
żenie. To świadczy, jak nisko już upadł system wartości 
i zdrowego rozsądku. 

Już się nie edukuje, ale indoktrynuje. Sfery sek-
sualności nie da się przecież oderwać od moralności, 
a spraw gospodarczych załatwić pustymi hasłami. 
Trzeba mimo wszystko mieć nadzieję, że w tym „eu-
ropejskim domu” będziemy umieli zło dobrem prze-
zwyciężyć, że w końcu obudzą się prawdziwe elity 
i zawrócą ze ścieżki prowadzącej do przepaści.

Schodząc bliżej, na nasz grunt rodzimy, Święta 
Wielkanocne to wielkie przeżycie dla chrześcijan. 
Warto uzmysłowić sobie parę prawd dotyczących 
także wierzących. To smutne, ale to prawda, że nie-
winnego Chrystusa ukrzyżował nie kto inny, ale ludzie 
„religijni”, którzy w imię swojej „ziemskiej wiedzy” nie 
tylko go fałszywie oskarżyli, ale wykonali okrutny 
wyrok. Nie brali w tym udziału jacyś ateiści. Dzieci na 
rozkaz Heroda też nie mordowali ateiści, ale opętani 
ludzie wiary. Do czego mogą się posunąć wierzące 
w nieuchronny postęp i wygodne życie nasze dzieci, 
które wyrosły w czasie życiowej prosperity, rewolucji 
kulturalnej?

Coraz groźniejszy obecnie terroryzm to 
przede wszystkim skutek wzrostu w naszym kręgu 

cywilizacyjnym ludzi umęczonych, wypędzonych, ka-
towanych, którym wcześniej odebrano prawo do posia-
dania ludzkiej godności. Ludzie ci to efekt kręcącej się 
spirali niesprawiedliwości i nienawiści, której, niestety, 
końca nie widać. A czy my Polacy, zwący się chrześci-
janami, mamy choć trochę, odrobinę miłosierdzia dla 
potrzebujących? Czy twarze masakrowanych dzieci, 
chrześcijan Syrii i innych krajów robią jeszcze na nas 
wrażenie? Pomagając bliźnim, potwierdzamy prawdę 
o człowieku, o jego człowieczeństwie – tę prawdę, której 
świat, Europa potrzebuje bardziej niż chleba. Czy fundu-
jąc sobie wczasy w biednych krajach, potrafimy patrzeć 
w oczy wynędzniałym dzieciom, czy nie przeraża nas 
ich łagodna ufność dziecięca, ufność wobec nas, świata. 
One wierzą w naszą pomoc. Tego naszego świata hipo-
kryzji i zakłamania, niestety, one jeszcze nie znają. Za 
kolejne sprzedane ich oprawcom bomby wyjedziemy 
na pewno na kolejne wczasy i dalej będziemy im jak 
niewiniątka w oczy patrzeć. Tylko naprawa dzisiejszego 
człowieka może cokolwiek zmienić. 

Aby wiedzieć, co po nas zostanie, trzeba 
najpierw wiedzieć, co naprawdę jest w obecnym 
człowieku, jakie są sprzeczności. Tylko postawienie 
właściwej diagnozy i podjęcie leczenia może jesz-
cze zmienić bieg historii. Trzeba przede wszystkim 
odbudować najpierw ten dom rodzinny, kolejno 
europejski, światowy. W każdym domu zdarzają się 
nieszczęścia, kłamstwa, kłótnie, a nawet czasowe roz-
gniewanie. Istotne jest jednak to, że jest to miejsce, 
w którym nie ma odwetu. Ale w tym domu musi być 
odczuwanie wartości, miłości, dobra, jasności wnę-
trza ludzi go zamieszkujących, wdzięczności. Tam mu-
szą być ludzie, w których człowiek ma oparcie, w ręce 

których może złożyć swoje nadzieje. Tam nie może 
być pychy, sprawcy wszystkich nieszczęść. Czy taki 
dom potrafimy jeszcze odbudować? Wierzę, że tak. 
To przecież nadzieja zawsze przyświecała chrześci-
jaństwu. Ale to wymaga powrotu do korzeni i odrzu-
cenia podrzuconej nam przez fałszywych proroków 
obecnego pojęcia wolności. Za progiem domu są 
ojciec, matka, dzieci, rodzina. Wolność przeinacza 
się tam w wierność, przestaje być swawolą. Niestety, 
z tragiczną zasadą oświecenia „hulaj dusza piekła nie 
ma” trzeba skończyć. 

Logika życia pokazuje, że dzieci rosną, odcho-
dzą, budują własne domy, rodzice umierają i tak 
w koło. Ale pozostaje wspólnota pokoleń, milczący 
świadkowie przemijania jak kościoły, krzyże, kapliczki 
przydrożne, dzieła sztuki, kultury. Świadkowie wiecz-
ności skierowani ku niebu. Ale obecnie i one przeszka-
dzają. Syci jeszcze Europejczycy nie dostrzegają, że tra-
giczniejszej i skuteczniejszej drogi do samobójstwa nie 
wymyśliłby sam diabeł. Niestety, zbiorowa deformacja 
pamięci stwarza zbiorową deformację tożsamości. 
Piszący z gorzką ironią Janusz Szpotański miał rację, 
to cała prawda o naszej cywilizacji:

Bo nic nie wzrusza tak Zachodu,
jak szum frazesów o wolności.
Możesz pół świata zakuć w dyby,
strzelać w tył głowy, łamać kości, 
ale bredź przy tym o ludzkości,
o Lepszym Jutrze, Wielkim Świcie, 
a wyjdziesz na tym znakomicie.

Niestety, ta „znakomitość” dobiega kresu.
Marian Pawlas

Od tych pytań nie da się uciec - cd.

Spotkanie Koła Emerytów
W środę, 20 marca odbyło się wiosenne in-

formacyjne spotkanie Koła Emerytów połączone 
z Dniem Kobiet. 

Tradycyjnie rozpoczęło się ono mszą św. w kościele 
w Suszcu. Na poczęstunek i część artystyczną emeryci 
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam spotkali 
się nie tylko po to, aby uczcić święto wszystkich pań, 
ale również po to, by podsumować miniony rok pracy.

Podczas imprezy przedstawiono najbliższe plany 
koła. Wśród nich, oprócz pielgrzymek i wycieczek, 
znalazły się corocznie organizowany festyn lipcowy 
w Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” czy grudniowe 
zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem 
opłatkowym.

Suszeckie Koło Emerytów rozpoczęło swoją dzia-
łalność 9 marca 1986 roku dzięki zaangażowaniu ta-
kich osób jak: Maria Kristof, Józef Krzysteczko, Alojzy 

Glichowski, Józef Godziek, Szczepan Czech, Agniesz-
ka Płonka, Klara Paszek, Feliks Pojda, Józef Gąsior. 

Kolejne zarządy pod przewodnictwem Alfre-
da Kotasa (1993-2006) i Józefa Kołodziejczyka (od 
2007) rozwinęły organizację i zakres działalności Koła. 
Obecnie liczy ono niespełna 300 członków, a w ciągu 
ponad 30-letniego funkcjonowania przygotowało 
ok. 400 imprez.
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W piątek, 12 kwietnia po raz drugi odbędzie 
się w naszej gminie Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa. Tym razem przygotowane zostały dwie tra-
sy. Podobny do zeszłorocznego 40-kilometrowy 
szlak, biegnący przez wszystkie parafie dekana-
tu Suszec, w tym roku rozszerzony będzie jesz-
cze o miejscowość Zgoń. Druga trasa powstała 
w odpowiedzi na spore zainteresowanie osób, 
dla których dłuższy wariant jest zbyt wymaga-
jący. Liczy ona 23 kilometry i prowadzi drogami 
Suszca, Radostowic, Kobielic i Kryr. 

Wydarzenie rozpoczyna się mszą św. odprawio-
ną w kościele w Suszcu o godz. 20:00. Od momentu 
zakończenia Eucharystii przejście drogi krzyżowej 
staje się indywidualną i prywatną praktyką duchową. 
Nie jest to forma zorganizowanej pielgrzymki i każdy 
uczestnik odbywa ją na własną odpowiedzialność.

 
Jak się przygotować?
Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez 

ubranie elementów odblaskowych oraz zaopatrzenie 
się w oświetlenie (najlepiej sprawdzają się czołówki). 
Strój powinien być dobrany do prognozowanej po-
gody, a buty wygodne. Oczywiście, należy ze sobą 
zabrać picie oraz prowiant. 

Dlaczego organizuje się Ekstremalne Drogi 
Krzyżowe?

Historia EDK sięga 2009, kiedy to po raz pierwszy 
wyruszyła z Krakowa, by w roku 2018 zgromadzić 
80 000 uczestników w 25 krajach. Z naszej parafii 
w zeszłym roku wyruszyło około 100 osób. Tegorocz-
ne hasło to „Kościół XXI wieku”. Na EDK może pójść 
każdy, nieważne, czy chodzi do kościoła, czy jest re-
ligijny, nieważne, kim jest, ale kim może się stać! Te 
kilka godzin spędzonych w samotności, milczeniu, 
medytacji i trudzie może wiele zmienić w naszym 
życiu. 

Jak zgłosić swój udział?
Aby uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze 

Krzyżowej, należy zgłosić swój udział na stro-
nie www.edk.org.pl. Można tam znaleźć również 
informacje dotyczące idei oraz obowiązujących 
zasad. Należy pamiętać, że osoby niepełnoletnie 
przebywają pod opieką rodzicielską i ich wyrusze-
nie na EDK może odbywać się wyłącznie za zgodą 
opiekunów prawnych. Pomocna podczas wędrówki 
jest aplikacja na urządzenia mobilne, która posia-
da zapisane trasy oraz rozważania. Przed mszą św. 
będzie można zakupić pakiet uczestnika składający 
się z książeczki z rozważaniami, opaski odblaskowej 

oraz opaski silikonowej w cenie 10 zł. Ilość pa-
kietów będzie ograniczona. Bieżące informacje 
dotyczące suszeckiej EDK można znaleźć na stro-
nie www.facebook.com/SUSZEC.EDK. 

Organizatorzy EDK
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Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz drugi w Suszcu
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Obóz strażacki w Ustroniu

Gminne jednostki OSP podsumowały 2018 rok
W lutym i marcu odbyły się zebrania Ochot-

niczych Straży Pożarnych działających w naszej 
gminie.

Zarejestrowane są w niej cztery jednostki 
OSP dysponujące czterema samochodami pożar-
niczymi: w Mizerowie, Kryrach, Rudziczce i Suszcu. 
Zrzeszają one 168 członków zwyczajnych, w tym 
135 mężczyzn i 33 kobiety. Jest także 8 członków 
honorowych i 58 wspierających. Tych, którzy mogą 
brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych, 
jest 99. Działają także trzy Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze skupiające 73 członków (35 chłopców 
i 38 dziewczyn).

Zebrania sprawozdawcze
W zebraniach, które odbyły się w lutym i mar-

cu, uczestniczyło 113 członków zwyczajnych, 3 ho-
norowych, 32 wspierających i 28 osób należących 

do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednym 
z ważniejszych problemów, które podejmowano 
na spotkaniach, był zakup sprzętu zniszczonego 
podczas działań prowadzonych w 2018 roku na 
terenie gminy Żory przez wszystkie jednostki OSP 
z gminy Suszec. 

Interwencje
W minionym roku mieszkańców gminy Suszec 

najbardziej zaniepokoiły powtarzające pożary na 
osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu, a także po-
żar składowiska opon w Żorach. Strażacy z gmin-
nych jednostek OSP zostali zaangażowani do tych 
akcji gaśniczych. Ponadto wielokrotnie interwe-
niowali na terenie naszej gminy przy wypadkach 
drogowych, pożarach traw, kotłowni, poddasza, 
usuwali skutki nawałnic i niebezpieczne plamy 
oleju z jezdni.

Nowy sprzęt
W lipcu w Urzędzie Gminy Suszec strażakom 

przekazano sprzęt ratowniczy. Każda jednostka 
otrzymała defibrylator, a OSP Kryry została dodat-
kowo wyposażona w Zestaw Ratownictwa Medycz-
nego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną. Koniec 
roku 2018 r. okazał się bardzo ważnym czasem 
dla jednostki OSP w Rudziczce, która 28 grudnia 
powitała fabrycznie nowy samochód ratowniczo-
-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 4 x 4 BB 
wykonany przez Firmę Moto-Truck z Kielc.

Zawody 
W kwietniu na hali Gminnego Ośrodka Sportu 

w Suszcu odbyły się XII Halowe Mistrzostwa OSP 
powiatu pszczyńskiego w piłce nożnej. Poszcze-
gólne jednostki brały także udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych OSP: 1 jednostka OSP wg 
regulaminu krajowego, 1 jednostka OSP wg re-
gulaminu CTIF, 2 jednostki w zawodach MDP wg 
regulaminu CTIF.

Pozostała działalność
W sierpniu zorganizowano obóz szkolenio-

wo-wypoczynkowy w Ustroniu dla członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym 
uczestniczyło 26 osób. Ponadto strażacy prowa-
dzili prelekcje w szkołach, a w czasie festynów 
organizowali pokazy, podczas których można było 
podejrzeć ich pracę.

Oprac. JG
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Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
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Nagrodzeni w konkursie wraz z opiekunami
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Uczniowie pochyleni nad zadaniami

VII Gminny Konkurs Matematyczny
We wtorek 12 marca w Szkole Podstawowej im. 

J. Korczaka w Suszcu odbył się VII Gminny Konkurs 
Matematyczny dla klas II-III pod patronatem Wójta 
Gminy Suszec. 

Wzięli w nim udział uczniowie z Kryr, Kobielic, 
Mizerowa, Rudziczki i Suszca. Przybyłych uczestników 
konkursu oraz ich opiekunów przywitała dyrektor szkoły 
pani Aneta Hanak oraz zastępca wójta naszej gminy 
pan Czesław Smusz.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie za-
interesowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów 
klas młodszych, promowanie ich dorobku i osiągnięć, 
kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, popu-
laryzacja matematyki wśród uczniów klas młodszych, 
sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodami 
i językiem matematycznym w nowych sytuacjach i w sy-
tuacjach życia codziennego oraz zachęcanie uczniów 
do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

W czasie konkursu dzieci rozwiązywały zadania 
matematyczne o różnym stopniu trudności, również 
wykraczające poza podstawę programową. 

Kulturalne Wydobycie

Zainaugurowano 100-lecie powstań śląskich

Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie – kon-
cert, wystawę, warsztaty lub inne działania kultural-
ne, przyjdź do nas! Bardzo nam zależy, aby zaczęły 
się realizować Twoje „kulturalne” marzenia – Ty wiesz 
najlepiej, czego Ci brakuje, jak chcesz spędzać wolny 
czas i co warto zorganizować. Dlatego zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie – Twój pomysł, nasze 
pieniądze, wspólna realizacja! 

Takiej treści informacja trafiła na stronę 
internetową suszeckiego GOK-u, zachęcająca 
do udziału w konkursie na inicjatywy z zakresu 
bardzo szeroko rozumianej kultury, czyli działa-
nia artystyczne, rekreacyjne, edukacyjne, integra-
cyjne i tym podobne. Preferowane są w nim przed-
sięwzięcia adresowane do młodzieży, młodych 
rodziców, a także łączące ze sobą różne pokolenia 
i grupy społeczne, interaktywne i innowacyjne, 
które będą pobudzać i zachęcać do działania sze-
rokie grono osób oraz działania integrujące miesz-
kańców o wspólnych pasjach i zainteresowaniach. 
Komisja wybierająca najlepsze inicjatywy zwraca 
także uwagę na ich cykliczność – premiowane są 
te dłuższe, a nie jednorazowe imprezy.

W poniedziałek, 18 marca w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach zainaugurowano setną 
rocznicę powstań śląskich. Podczas uroczystej 
konferencji zaprezentowano film promujący 
100-lecie powstań, specjalną stronę interneto-
wą oraz logo przedstawiające skrzydło z rozpo-
znawalnego symbolu wydarzeń z lat 1919-1921 
– Pomnika Powstańców Śląskich. 

Podpisano również list intencyjny między Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Ars 
Cameralis oraz Janem Andrzejem Pawłem Kaczmar-
kiem, laureatem Oskara za muzykę do filmu „Marzy-
ciel”, który na tę okoliczność przygotuje specjalną 
kompozycję. Jak powiedział obecny na konferencji 
artysta, wielkie wydarzenia powinny być obudowa-
ne muzyką, zostaje wówczas coś trwałego, pamięć 
zaklęta w muzykę, która może być kontynuowana, 
żyje jako rodzaj komunikatu. Utwór zostanie wyko-
nany 31 sierpnia na Stadionie Śląskim przez chór 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Orkiestrę Symfoniczną 
Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także solistów, 
których nazwiska dopiero poznamy.

Kulturalne Wydobycie już po raz kolejny 
organizuje Gminny Ośrodek Kultury, a nagrodą 
w konkursie jest dofinansowanie i pomoc w re-
alizacji wybranych przedsięwzięć. Pula nagród to 
5000 zł. Pomysłodawcy będą mieli czas na wykona-
nie zadania od 25 marca do 30 listopada 2019 roku. 
Istotne, aby wszelkie działania były realizowane na 
terenie gminy Suszec i dla jej mieszkańców. 

W ubiegłym roku środki przeznaczone zo-
stały na dofinansowanie projektu COOLturalni 
prowadzonego przez fundację Jestem Tu. Adre-
sowany był on do uczniów klasy Va Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Radostowicach, a jego cel 
stanowiło zapoznanie dzieci z zasadami savoir-
-vivre’u, a także z zagadnieniem szeroko pojętej 
kultury. Ci sami pomysłodawcy postarali się także 
o organizację wieczoru dla kobiet połączonego 
z koncertem muzyki relaksacyjnej (więcej na 
ten temat w listopadowym numerze „Nowin” – 
przyp. red.). 

W ramach Kulturalnego Wydobycia zorgani-
zowano także „Zielno w Suszcu”, czyli imprezę dla 
wszystkich miłośników darów natury, podczas 
której można było spróbować lokalnych wyrobów 

Warto przypomnieć, że rok 2019 na mocy 
ustawy z 20 sierpnia 2018 r. ustanowiono Rokiem 
Powstań Śląskich, które określono we wspomnia-
nym dokumencie jako jedną z najpiękniejszych kart 
w dziejach narodu polskiego. To dzięki determina-
cji mieszkańców tej ziemi znaczna część Górnego 
Śląska została ostatecznie w 1922 roku przyłączona 
do odradzającej się Polski.

Część inicjatyw w Pszczynie
W ramach świętowania setnej rocznicy po-

wstań śląskich uruchomiono specjalną stronę in-
ternetową www.powstania.slaskie.pl, na której 
można sprawdzić, jakie wydarzenia odbywają się 
w najbliższej okolicy z tej okazji. Przygotowano ich 
ponad sto w całym województwie śląskim, a część 
z nich odbędzie się w Pszczynie. Wśród nich na 
uwagę zasługują: 

- planowane na 16 czerwca widowisko hi-
storyczne „Powstania Śląskie”, którego organi-
zatorem jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
z Pszczyny oraz odbywający się w tym samym dniu 
Kolaż historyczny „Powstania Śląskie i Plebiscyt – 

(relacja z wydarzenia znalazła się w październiko-
wych „Nowinach” – przyp. red.).

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 6 ini-
cjatyw, a dofinansowanie otrzymało 5 z nich. 
Komisja w składzie: Agnieszka Pytlik (CRIS), Kamil 
Jakubiak (SUPERFUNDACJA) oraz Grzegorz Głup-
czyk (Stowarzyszenie 17-tka), biorąc pod uwagę 
wszystkie kryteria i założenia konkursu, akceptację 
wyraziła wobec następujących projektów:

- „Wywołaj wspomnienia – tradycyjne siano-
kosy” – inicjatywa zgłoszona przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Suszcu 

- „Kobiece wieczory”, których organizacji po-
dejmie się fundacja Jestem Tu 

- „Czas na las” – pomysł Dominiki Caban
- Osiedlowe warsztaty florystyczne, które przy-

gotuje Grzegorz Bodziuch
- „Zgrana drużyna to nie tylko rodzina!” – ini-

cjatywa Celiny Fonferek

Już dzisiaj zachęcamy naszych Czytelników 
do udziału w tych przedsięwzięciach. Zapowia-
dają się interesująco!

Oprac. JG

rekonstrukcja wydarzeń w 100. rocznicę” przygo-
towany przez Urząd Miejski w Pszczynie.

- Bieg Powstańczy organizowany przez Urząd 
Miejski w Pszczynie dokładnie w setną rocznicę 
wybuchu I powstania śląskiego (17 sierpnia).

- Wystawa fotograficzna „Mój dziadek był po-
wstańcem” (zdjęcia z prywatnych zbiorów) pla-
nowana na 7 grudnia przez Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie.

Zachęcamy naszych Czytelników do dziele-
nia się informacjami na temat powstań śląskich. 
Jeśli dysponują Państwo zdjęciami, dokumen-
tami z tamtego okresu albo mają Państwo do 
opowiedzenia jakąś interesującą historię zwią-
zaną z powstaniami na terenie naszej gminy, 
zachęcamy do kontaktu z redakcją. Najciekaw-
sze opowieści opublikujemy na łamach naszej 
gazety.

Źródło: 
radio.katowice.pl

www.powstania.slaskie.pl
Oprac. JG

Zadania obejmowały wiadomości i umiejętności 
praktyczne, rachunek pamięciowy, zadania tekstowe 
(także nietypowe). Pierwsze miejsce zdobyła Antoni-
na Garus ze szkoły podstawowej w Suszcu. Na drugim 
miejscu znalazła się Kinga Dryka z ZSP w Rudziczce. 
Trzecie miejsce uzyskał Jakub Biela z ZSP w Mizerowie. 

Pani Aneta Hanak oraz zastępca wójta pan 
Czesław Smusz wręczyli wszystkim uczniom nagrody 

i pamiątkowe dyplomy. Podziękowali nauczycielom za 
organizację i przygotowanie dzieci do konkursu. 

Uczennice Antonina Garus i Kinga Dryka reprezen-
tować będą naszą gminę na Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym dla uczniów klas II i III, który odbędzie 
się 26 marca br. w Czerwionce-Leszczynach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.
Mariola Jakacka



rekreacyjno-sportowy. Ten ostatni zaplanowano w tym 
roku na 6 lipca. Przygotowania ruszyły już pełną parą 
– zakupiono ławostoły, a wkrótce sołectwo będzie mo-
gło też pochwalić się nową sceną aluminiową i dużym 
namiotem na imprezy plenerowe. Do końca 2019 roku 
pani sołtys planuje ponadto położenie kostki brukowej 
pod siłownię zewnętrzną oraz zabudowę altany (obok 
boiska Josieniec). 

W rozmowie zdradziła nam, że marzy jej się rów-
nież stworzenie czegoś na kształt klubu fitness połączo-
nego z siłownią, miejsca, gdzie mogłyby odbywać się 
darmowe zajęcia np. tańca nowoczesnego czy zumby 
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Wsłuchana w nastrojowe melodie publiczność
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Nowa sołtys Radostowic Renata Kozik
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Jedna z ozdób wykonanych przez panią sołtys

Działalność sołtysów minionej kadencji
Czterech sołtysów w naszej gminie zakończyło 

w lutym tego roku swoją czteroletnią kadencję 
i nie zdecydowało się na kandydowanie na kolej-
ną. Wszyscy ustępujący ze stanowiska pełnili tę 
funkcję od wielu lat. 

Wśród nich rekordzistką jest ciesząca się du-
żym zaufaniem mieszkańców Radostowic Barbara 
Matula, która działała na rzecz sołectwa aż 6 kadencji 
(od 1995 roku). W tym czasie corocznie organizowa-
ła dwa razy w roku Dni Seniora (w październiku oraz 
w grudniu), festyny rekreacyjno-sportowe, współpra-
cowała ze szkołą i radostowickimi proboszczami. 

Równie imponującym czasem pełnienia funk-
cji sołtysa może pochwalić się Stanisław Godziek, 
gospodarz Rudziczki od 1999 roku. Dzięki jego zaan-
gażowaniu przy remizo-świetlicy utworzone zostało 
miejsce integracji dla społeczności lokalnej (z placem 
zabaw dla dzieci), gdzie odbywać się mogą różnego ro-
dzaju imprezy. A tych w Rudziczce nie brakuje. Co roku 
dzięki współpracy sołtysa z Kołem Gospodyń Wiej-
skich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym 

i Radą Sołecką organizowano czerwcowy festyn ro-
dzinny, dożynki, Dzień Seniora czy Dzień Kobiet. 

Cztery kadencje, od 2003 roku funkcję soł-
tysa Suszca pełnił Tadeusz Paszek. W 2009 roku 
znalazł się wśród 12 laureatów, którzy otrzymali za 
swoją działalność i zaangażowanie tytuł Sołtysa Roku. 
Warto dodać, że włodarz Suszca był w tym gronie je-
dynym reprezentantem Śląska. W 2005 roku założył 
wraz mieszkańcami Grupę Odnowy Wsi Suszec orga-
nizującą corocznie Olimpiadę Gier i Zabaw Ulicznych 
i Podwórkowych. Dzięki jego współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury przygotowywane są jarmarki, 
podczas których można nabyć unikatowe produkty, 
w większości stworzone przez miejscowych artystów. 
Jak bliska jest Tadeuszowi Paszkowi promocja lokal-
nych wyrobów, świadczy też jego ostania inicjatywa 
„Zielno w Suszcu” – impreza, podczas której można 
było przekonać się o dobrodziejstwach darów natury.

Od 2007 roku stanowisko sołtysa Mizerowa 
piastowała Lucyna Budziszak. Nie tylko jest rozpo-
znawalna z tytułu pełnienia tej funkcji, ale również jako 
prowadząca zajęcia dla dzieci w Klubie Jasia i Małgosi 

w Gminnym Ośrodku Kultury. W jednej z edycji Olim-
piady Gwary Śląskiej odbywającej podczas Dni Suszca 
otrzymała statuetkę „Hanyska” za zdobycie I miejsca 
(w części ustnej konkursu). Zapraszała seniorów na 
„Jesienne podróże przez pokolenia” i, podobnie jak 
gospodarze innych sołectw, na coroczne festyny i pik-
niki rodzinne oraz dożynki sołeckie.

Niezależnie od ilości zorganizowanych imprez czy 
otrzymanych wyróżnień każdy z sołtysów wypełniał 
swoje zadania z pełnym zaangażowaniem, poczuciem 
odpowiedzialności za wspólnotę, często kosztem cza-
su, który można by spędzić z bliskimi. Pełnienie funkcji 
sołtysa wymaga otwartości na drugiego człowieka, 
umiejętności wsłuchania się w potrzeby mieszkańców, 
ale też i dużej odporności na stres. To przede wszyst-
kim praca społeczna wiążącą się z koniecznością po-
święcenia prywatnego czasu na sprawy innych ludzi. 
Docenić należy zwłaszcza tych, którzy na stanowi-
sku gospodarza sołectwa wytrwali kilka kadencji, 
tak jak Barbara Matula, Stanisław Godziek, Tadeusz 
Paszek i Lucyna Budziszak.

JG

Poznajmy się!
Począwszy od kwietniowego wydania „Nowin 

Suszeckiej Gminy”, przedstawiać będziemy miesz-
kańcom gminy Suszec sylwetki sołtysów wybranych 
podczas lutowych zebrań wiejskich. Przypominamy, 
że nowych włodarzy mają trzy sołectwa: Radosto-
wice, Rudziczka i Mizerów. Suszec wciąż czeka na 
wybór swojego gospodarza.

Zgodnie z hasłem, że kobiety mają pierwszeństwo, 
w tym numerze prezentujemy sylwetkę Renaty Kozik, 
sołtys Radostowic, która w lutowych wyborach uzy-
skała 100% poparcia.

Prywatnie żona, matka dwóch dorosłych synów 
i córki, która jest jeszcze uczennicą szkoły podstawo-
wej. Dla rodziny chętnie przygotowuje ciasta domowej 
roboty. Lubi przebywać na łonie natury, we własnym 
ogrodzie, w którym nie tylko się relaksuje, ale też upra-
wia kwiaty i warzywa. Prowadzi małe gospodarstwo 
– na własny użytek hoduje m.in. kury, króliki. Własny 
ogród oraz mała hodowla umożliwiają jej dbanie o zdro-
we, ekologiczne odżywianie. Swój wolny czas poświęca 
na wykonywanie różnego rodzaju ozdób z papierowej 
wikliny (doniczki, gwiazdki, choinki itp.). To pasja, która 
zajmuje sołtys Radostowic od ponad 8 lat. 

Renata Kozik zamierza podtrzymać tradycję usta-
nowioną przez poprzednią sołtys Barbarę Matulę i orga-
nizować grudniowe spotkanie dla seniorów oraz festyn 

dla mieszkańców Radostowic. Jak zaznacza, na ten cel 
można by zagospodarować niewykorzystywane obec-
nie pomieszczenie klubu sportowego Josieniec.

Jak sama podkreśla, na razie uczy się swojej nowej 
funkcji, liczy przy tym na wsparcie i wyrozumiałość. 
Zdecydowała się na kandydowanie, ponieważ zawsze 
bliskie były jej problemy mieszkańców sołectwa, które 
jako wieloletnia mieszkanka Radostowic zna na wy-
lot. Za nieocenioną uważa pomoc osób, które weszły 
w skład rady sołeckiej, gdyż to dzięki ich zaangażowaniu 
możliwa będzie realizacja wymienionych zadań. 

JG

Koncert na Dzień Kobiet
Baw mnie! Zepsuj lub zbaw mnie! 
To tak zabawnie dzielić swój grzech na pół. 
Weź mnie, jak się bierze czek, 
Gdy się człowiek chce zapomnieć… 

– śpiewała Joanna Smajdor podczas koncer-
tu, który odbył się 10 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu. Oprócz piosenki Urszuli Kasprzak 
i Seweryna Krajewskiego można było usłyszeć inne 
utwory, których tematem przewodnim jest kobieta 
i jej złożona natura. 

W niedzielny wieczór sala widowiskowa GOK-u wy-
pełniła się po brzegi. Tradycyjnie, jak podczas każdego 
koncertu w suszeckim domu kultury, można było napić 
się aromatycznej kawy i poczęstować smakołykami. 

Wokalistce Joannie Smajdor towarzyszyli per-
kusista i gitarzysta. Ona sama może być znana szer-
szej publiczności z takich programów jak The Voice 
of Poland czy Mam talent. Nastrojowe melodie, 

rozpoznawalne i lubiane utwory takie jak „Być kobietą”, 
„Dancing queen” czy „Natural women”, świeczki i kwia-
ty na stolikach sprawiły, że publiczność uznała ten 
niedzielny wieczór za wyjątkowo udany.

Koncert stał się pretekstem do uroczystego 
wręczenia nagród laureatom konkursu poetyckiego 

„Kropla mej duszy” (szczegółowe informacje na temat 
konkursu można znaleźć w marcowym numerze 
„Nowin” – przyp. red.), a odczytanie wyróżnionych 
wierszy poświęconych miłości doskonale wpisało się 
w klimat imprezy.

JG



nie uczy sztuki, tylko uczy przez sztukę... właśnie 
bycia dobrym człowiekiem. 

Poznałem wielu ciekawych ludzi. W zeszłym 
roku mogłem pojechać na warsztaty tygodniowe 
do Irlandii i później do Włoch. Pani Aldona znajduje 
przeróżne możliwości do rozwoju każdego swojego 
wychowanka, wykorzystując projekty Erasmus+. Od 
ponad 20 lat organizuje też plenery artystyczne. 

W tym roku jedziemy do Grecji – to będzie mój 
ósmy plener. To, co robimy na tych wyjazdach, na-
zwałbym jednym wielkim przedsięwzięciem arty-
stycznym. Nagrywamy scenki teatralne, tworzymy 

instalacje, czasem z własnych ciał, a czasem ze 
znalezionych rzeczy wokół naszego campingu, pro-
jektujemy ubrania z papieru, a potem urządzamy 
pokaz mody, i wiele wiele więcej. 

Najciekawsze i najbardziej pouczające jest to, że 
zawsze pracujemy w grupach, każdy z nas jest inny, ale 
razem dochodzimy do porozumienia i tworzymy coś 
unikatowego. Zawsze pod presją czasu (pani Aldona 
jest bardzo wymagająca). Grupy do każdego zadania 
są inne, wybierane przez panią. Rzadko zdarza się 
sytuacja, w której mógłbym być z moim najlepszym 
kolegą w jednym zespole, zawsze to grupy mieszane, 
zarówno pod względem płci, jak i wieku (od 8 do 25 
lat). Dzięki temu przez dwa tygodnie każdy z każdym 
kilka razy spotka się przy wykonywaniu danego zada-
nia. Dlatego śmiem twierdzić, że Creatio to najlepiej 
zintegrowana pracownia plastyczna na świecie.

Dziękujemy za rozmowę. Oprac. JG

Linoryt Antoniego Litery
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Wywiad z Antonim Literą z Suszca
W naszej gminie od zawsze promujemy ludzi 

z pasją. Z pewnością zalicza się do nich Antoni 
Litera, tegoroczny maturzysta, który może 
pochwalić się międzynarodowymi sukcesami 
w dziedzinie sztuki. Na przekór zasadzie „cu-
dze chwalicie, swego nie znacie” prezentujemy 
naszym Czytelnikom sylwetkę młodego artysty 
specjalizującego się w linorycie, który jest trady-
cyjną techniką graficzną zaliczaną do tzw. druku 
wypukłego (podobnie jak np. drzeworyt). 

Od kiedy zaczęła się Pana przygoda ze sztuką?
Praktycznie od najmłodszych lat lubiłem malo-

wać, rysować itd., ale tak naprawdę wszystko zaczęło 
się w 2011 roku, kiedy moi rodzice zapisali mnie na 
zajęcia plastyczne w Boguszowicach. Chodzę tam do 
dzisiaj. Jest to grupa Creatio działająca przy Młodzie-
żowym Domu Kultury w Rybniku prowadzona przez 
panią Aldonę Kaczmarczyk-Kołucką. 

Dlaczego zdecydował się Pan na linoryt?
To trudne pytanie. W naszej pracowni pani 

Aldona zachęca nas do różnych technik, często eks-
perymentujemy ze sztuką (szczególnie na corocznych 
dwutygodniowych plenerach). Każdy więc tworzy 
różne prace, które później pani Aldona wysyła na 
konkursy. Nie ukrywam, że praktycznie od początku 
większość nagród, jakie otrzymałem, były właśnie za 
linoryty. To pewnie wpłynęło na mnie jako małego 
chłopca i sprawiło, że bardzo polubiłem tę technikę. 
Pani od razu też to zauważyła i często pozwalała mi 
na tworzenie z wykorzystaniem tej techniki.

Co chętnie Pan przedstawia w swoich pracach?
Nie mam jakiegoś ulubionego tematu. Szczerze 

mówiąc, często tworzymy prace typowo pod temat 
konkursu, a to daje dodatkową motywację do działania. 
Cały czas mówię o działaniach w pracowni, bo tak na-
prawdę jeszcze do niedawna w domu nie miałem nawet 
ani jednego dłuta do linorytu. Po prostu artystą byłem 
tylko raz w tygodniu, na zajęciach. Ostatnio coś sobie 
podłubię sam, ale nie zawsze mam na to chęć i czas.

Czy miał Pan już swoją wystawę albo pokazał 
gdzieś prace szerszej publiczności?

Nie miałem nigdy swojej wystawy indywidual-
nie, ale nagrodzone prace można było zobaczyć na 
wystawach pokonkursowych. 

Co to były za konkursy? Jakimi osiągnięciami 
może się Pan pochwalić?

Jednym z największych osiągnięć było zdobycie 
nagrody w Hong Kongu w 2016 roku, ale o tym już 
opowiadałem kiedyś na łamach „Nowin”. Od tamte-
go czasu startowałem w wielu konkursach, nawet 
w najdalszych zakątkach świata. Otrzymałem na-
grody na konkursach w Indiach, Portugalii, Bułgarii, 
na Białorusi. Zajmowałem wysokie miejsca w licz-
nych konkursach ogólnopolskich. W styczniu tego 
roku zostałem zaproszony na tydzień do Kalisza na 
podsumowanie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 

„Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, 
w którym udało mi się zdobyć nagrodę specjalną. 
Jury tego konkursu już po raz drugi doceniło moją 
pracę, ponieważ rok temu zająłem tam pierwsze 
miejsce.

 Jest Pan tegorocznym maturzystą. Czy wiąże 
Pan swoje plany na przyszłość z działalnością 
artystyczną?

Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Na 
pewno nie skończę tworzyć, ale nie wiążę z tym 
swojej przyszłości.

Czy jest jakiś artysta, którego Pan podziwia 
albo na którym się wzoruje?

Nigdy nie miałem jednego autorytetu, lubię 
obcować ze sztuką i oglądać dzieła przeróżnych 
artystów. Dzięki temu człowiek może się rozwijać 
i tworzyć coś własnego. Myślę jednak, że osobą, któ-
ra miała największy wpływ na rozwój mojej ścieżki 
artystycznej, może być pani Aldona. Jest niesamowitą 
osobistością, tworzy jedną z najbardziej utytułowa-
nych pracowni w Polsce oraz posiada tytuł Honoro-
wego Profesora Oświaty.

Chciałby Pan jeszcze coś dodać? Czytelni-
ków mogą zainteresować plenery, o których Pan 
wspomniał.

 Mogę powiedzieć, że dzięki Creatio i pani 
Aldonie stałem się wartościowszym człowiekiem, 
otwartym na innych. Pani zawsze powtarza, że ona 
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Praca nagrodzona w 2019 roku

Kurs komputerowy 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przy-

pomina o organizowanym (nieodpłatnym) kursie 
komputerowym.  Zapraszamy dorosłych, a szczególnie 
emerytów i seniorów. Zajęcia rozpoczniemy ok. poło-
wy kwietnia (po skompletowaniu grupy 10-11 osób), 
a zakończymy najpóźniej początkiem czerwca. Tak jak 
w ubiegłym roku planujemy organizować je 2 razy w ty-
godniu w godzinach popołudniowych (17:00-19:00). 

Zapisy prowadzone są w GBP w Suszcu 
oraz e-mailowo: gbp@suszec.pl i telefonicznie: 
(32) 44 88 692. Serdecznie zapraszamy do skorzy-
stania z naszej oferty. 

G. Folek zd
j. 
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Tak wyglądał kurs komputerowy w 2018 roku

Laureaci ze szkoły w Suszcu
W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka 

w Suszcu dwóch uczniów otrzymało tytuł 
laureata w kuratoryjnych konkursach przed-
miotowych. 

Z języka angielskiego udała się ta sztuka 
Janowi Chomiukowi, a jego opiekunem była Monika 
Zakłos. Robert Jacak uzyskał dyplom w dwóch kon-
kursach – z matematyki został laureatem, a z chemii 
finalistą. 

Nauczycielami przygotowującymi Roberta do 
konkursów były Alicja Jacak (matematyka) oraz 
Joanna Nurek (chemia).

SP Suszec





8-12 lipca 2019
godz. 18:00-20:00

Koszt: 50 zł

Uwaga!
Obowiązują zapisy

przez portal Biletyna.pl.

Craig Shriner
& friends

Interakcyjne zajęcia z języka angielskiego z amerykańskimi wolontariuszami
dla wszystkich poziomów zaawansowania opakowane w dużą dawkę zabawy.

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

Zapisy na portalu

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

Bilety dostępne na portalu

„Oz”
Spektakl
w wykonaniu 
Teatru Szydło

14.04.2019
godz.: 16:00
cena: 10 zł
sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Paciorki jednego
różańca”
reż. Kazimierz Kutz

11 kwietnia 2019 r. godz. 18:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Koszt: 250 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia, opieka, ubezpieczenie)

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży od 13 do 19 roku życia.
W programie*: zajęcia językowe, warsztaty, gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.

Liczba miejsc ograniczona!

Wakacje
z językiem
angielskim

7-13.07.2019

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

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zapisy na portalu



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 NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
24.04, 15.05, 05.06

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
16.04, 29.04, 22.05, 12.06

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
23.04, 14.05, 04,06

salki przy kościele w Radostowicach:
09.04, 30.04, 21.05, 11.06

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
17.04, 07.05, 28.05

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
10.04, 08.05, 29.05

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

2.06.2019

tereny zielone przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22
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Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

16:00 - AFTERGLOW

18:00 - BOVSKA

20:00 - ANIA RUSOWICZ

19. Dni Suszca19. Dni Suszca

1.06.2019
16:00-20:00

1.06.2019
16:00-20:00

tereny zielone przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

16:00 -  występy dzieci i młodzieży
18:00 -  spektakl „Koty 3” Teatru Gry i Ludzie

- bezpłatne dmuchańce dla dzieci,
- megaklocki,
- wóz strażacki & radiowóz,
- malowanie twarzy,
- Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych,
- Skatepark Suszec Jam – zawody dla rolkarzy i deskorolkarzy,
- rodzinne zabawy rowerowe z UKS „Krupiński” Suszec.

19. Dni Suszca19. Dni Suszca

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Współorganizatorzy:

13 kwietnia 2019 r., godz. 9:00-13:00JARMARK
WIELKANOCNY

plac św. Jana w Suszcu

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zapisy wystawców
do 5 kwietnia 2019 r.



1 maja – 30 września 2019 r.

1.
2.
3.
4.
Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest 
w całej Europie.

Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami ?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólna rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE !

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

Zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ 
(materiały pomocne w organizacji wydarzenia)
oraz wsparcie finansowe.

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

Stwórzcie relację ze spotkania
ze swoimi sąsiadami - zdjęcie, filmik.
Nagrodzimy najlepszą relację !

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

4 KROKI:

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, 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
12 maja 2019 r.

„Na kole bez gmina”
V RODZINNY

ROWEROWY
RAJD

Program rajdu:
Rejestracja i zbiórka uczestników

14:30 - 15:00
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
ul. Szkolna 130a, 43-267 Suszec.

Trasa:
Kolonia Podlesie - Muzeum Regionalne „Kamojówka” w Suszcu /

 Wieża przeciwpożarowa w lesie kobiórskim /
Stara piaskownia na ul. Zgońskiej /

Królówka – staw Baraniok

Rajd zakończy się wspólnym grillem
(boisko piłkarskie w Suszcu,

ul. Piaskowa 33).

*Trasa około 20 km. Drogami asfaltowymi i leśnymi duktami
Zalecane rowery górskie lub trekkingowe, ewentualnie miejskie.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury

i Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach A4.
Termin dostarczania prac mija 15 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
1 czerwca 2019 r. podczas Dnia Zbira 

na terenach zielonych przy GOK w Suszcu.

FANTASTYCZNY
ŚWIAT MOICH SNÓW

KONKURS PLASTYCZNY

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Wierzba biała Salix alba

Wierzba symbolem budzącego się życia
W cyklu poświęconym wykorzystaniu da-

rów natury prezentujemy naszym Czytelnikom 
wierzbę kojarzoną z wiosną i nadchodzącymi 
Świętami Wielkanocnymi. 

Wierzba to roślina będąca symbolem budzącego 
się życia i płodności. Bazie zwiastują nadchodzącą 
wiosnę i Święta Wielkanocne. Dawniej zjadano je 
i dodawano do paszy zwierzętom domowym, wie-
rząc, że zapewni to zdrowie i dostatek na cały rok. 
Gałązkami wierzbowymi błogosławiono bydło wy-
pędzane na pierwszy wiosenny wypas.

Wierzba biała Salix alba, zwana również 
wierzbą srebrną, oraz wierzba purpurowa Salix 
purpurea to dwa gatunki najczęściej wykorzy-
stywane w ziołolecznictwie. Drzewa występują na 
terenie całego naszego kraju i dostarczają surowca 
farmaceutycznego – kory wierzby. Pozyskuje się ją 
z młodych, 2- lub 3-letnich gałązek w okresie wcze-
snej wiosny, jeszcze przed kwitnieniem, a następnie 
suszy w temperaturze nieprzekraczającej 40°C lub na 
słońcu. Uzyskany w ten sposób surowiec nazywany 
jest w ziołolecznictwie naturalną aspiryną. Można go 
zaparzać i pić w formie herbatki.

Kora wierzby ze względu na zawartość sa-
licylanów, ale również flawonoidów wykazuje 
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe 
i przeciwzapalne. Może być stosowana w terapii 
przeziębienia i grypy, najlepiej przy połączeniu z in-
nymi ziołami napotnymi – maliną czy lipą. 

Salix cortex pomaga przy występujących ner-
wobólach, bólach migrenowych, reumatyzmie oraz 
stanach zapalnych układu moczowego. Substancje 
zawarte w korze wierzby działają uszczelniająco na 
naczynia krwionośne oraz przeciwzakrzepowo.

Zewnętrznie kora wierzby, ze względu na 
obecność garbników, które działają ściąga-
jąco, jest wykorzystywana w leczeniu sączą-
cych się ran. W medycynie ludowej z młodych 
zmiażdżonych gałązek wierzby z dodatkiem octu 
robiono okłady na brodawki i liszaje. Kora działa 
także pomocniczo w pielęgnacji cery trądzikowej, 
ponieważ preparaty zawierające wierzbę oczysz-
czają pory i lekko złuszczają naskórek. Także pa-
cjenci cierpiący na trądzik różowaty skorzystają 
z dobroczynnych właściwości surowca – wierzba, 
uszczelniając naczynka i działając przeciwzapalnie, 
łagodzi objawy tej choroby. Dodatkowo odwary 
z kory wierzby stosuje się w kąpielach hamujących 
nadmierną potliwość stóp.

Należy pamiętać, że z działania leczniczego 
surowca muszą zrezygnować osoby uczulone na 
salicylany, osoby cierpiące na astmę oraz wyka-
zujące nadwrażliwość na leki zaliczane do NLPZ. 
Co ważne, naturalne salicylany zawarte w opisywa-
nej roślinie nie wykazują działania drażniącego na 
błonę śluzową żołądka i jelit, w przeciwieństwie do 
syntetycznego kwasu acetylosalicylowego.

Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

Dni Furmańskie
W sobotę, 2 marca br. w zaprzyjaźnionej 

z gminą Suszec gminie Novot’ na Słowacji po raz 
piętnasty odbyła się cykliczna plenerowa impreza 
o nazwie „Furmańskie Dni”.

 
Organizatorom tego wydarzenia oraz licznie 

zgromadzonym uczestnikom imprezy sprzyjała 
bardzo ładna pogoda. Utrzymująca się pokrywa 
śnieżna pozwoliła rozegrać oceniane przez komisję 
konkurencje z udziałem koni pociągowych. Stałą 
atrakcją dla dzieci podczas wydarzenia są prze-
jażdżki psimi zaprzęgami. Tradycyjnie już stoisko 
edukacyjne z atrakcyjnymi grami przygotowane 
zostało przez pracowników Słowackich Lasów Pań-
stwowych. Leśnicy postarali się też o to, by można 
było się rozgrzać, posilając się gorącym gulaszem. 
Na innych stoiskach gastronomicznych dominowały 
potrawy regionalne. 

Licznie zgromadzeni na imprezie hodowcy i mi-
łośnicy koni mogli zaopatrzyć się w odpowiednie 
akcesoria. Nie brakowało też pamiątek na stoiskach 
okolicznościowych. Część uczestników imprezy 
zapamięta ją szczególnie dzięki wygranym na or-
ganizowanej tradycyjnie już loterii fantowej. Duże 

wrażenie robił wyeksponowany nowoczesny sprzęt 
do wykorzystania w rolnictwie i leśnictwie. 

O atmosferę wielkiego świętowania zadbali 
artyści, którzy, grając i śpiewając, prezentowali się 
z plenerowej sceny. Organizatorzy „Furmańskich 
Dni”, a wśród nich dobrze nam znany Józef Kon-
dela, prezes gospodarstwa „Agrovex” (1400 ha) 
i równocześnie od wielu kadencji radny w gminie 
Novot’, postarali się przygotować nowe atrakcje na 

tej imprezie. Były nimi niewątpliwie pokazy sokolni-
ków oraz plenerowa praca miejscowego rzeźbiarza, 
który przy pomocy piły mechanicznej na oczach 
publiczności stworzył rzeźbę przedstawiającą gło-
wę i szyję konia. Całość tego pięknego wydarzenia 
dokumentowana była z wykorzystaniem drona lata-
jącego nad głowami uczestników tego wydarzenia.

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec
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Furmańskie Dni 2019
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Rzeźbienie przy użyciu piły mechanicznej

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok
W sprawozdaniu z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej odczytanym podczas 
marcowej sesji rady gminy wskazano potrzeby 
w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok. Dotyczą 
one trzech zagadnień: bezdomności, budownictwa 
socjalnego i pomocy seniorom.

W sprawozdaniu zwraca się uwagę na fakt, 
że problem bezdomności w gminie Suszec jest 
zjawiskiem marginalnym, jednakże przepisy usta-
wy o pomocy społecznej zobowiązują gminę do za-
pewnienia pomocy w formie schronienia dla osób 
bezdomnych. Dzięki podpisaniu stosownych umów 
osoby bezdomne z terenu naszej gminy kierowane są 
do schroniska w Rybniku, a na podstawie zawartego 

porozumienia z gminą Czechowice-Dziedzice gmina 
ma zabezpieczone miejsca w noclegowni dla mężczyzn. 
Do pełnej realizacji przepisów ustawy i zaleceń pokon-
trolnych NIK-u brakuje schroniska dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi, noclegowni dla kobiet 
oraz ogrzewalni dla kobiet i mężczyzn. 

W związku z tym, że wszystkie gminy powiatu 
pszczyńskiego borykają się z problemem realizacji 
zadania udzielenia schronienia w formie ogrzewalni 
i noclegowni, pojawiła się na II Konwencie Starosty, 
Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego pro-
pozycja utworzenia wspólnej ogrzewalni i noclegowni. 
Spotkanie miało miejsce 11 marca, a w najbliższych 
tygodniach ma zapaść decyzja w tej sprawie.

Kolejny problem, na który zwraca się uwagę, 

to konieczność zwiększenia liczby mieszkań socjal-
nych o obniżonym standardzie, a tym samym niskich 
kosztach związanych z jego użytkowaniem.

Starzenie się społeczeństwa to problem całego 
kraju i dotyczy także naszej gminy. Dlatego Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza potrzebę utwo-
rzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych. 
Taka instytucja realizuje zadania opiekuńcze, terapię 
zajęciową, zaspokaja potrzeby towarzyskie, rekreacyjne 
i kulturalne. Dom stanowiłby wsparcie dla rodzin, które 
z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na 
konieczność wypełniania obowiązków zawodowych, 
nie są w stanie sprawować wystarczającej opieki nad 
wymagającym tego seniorem.

Źródło: GOPS Suszec
Oprac. JG



„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy 
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczycie-
la Marcina Weidemana. We współczesnym świecie, 
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie 
się nad sensem podejmowanych działań, propo-
nujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę 
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga 
„Duszą pisane”. Czy warto podejmować ważne de-
cyzje w oparciu o doświadczenie życiowe czy raczej 
kierować się intuicją? Zapraszamy do przeczytania 
tekstu, który traktuje o wadach i zaletach przyjęcia 
określonej postawy.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„ReaKcja, Kreacja i Leonardo 
da Vinci”

Słowa „kreacja” i „reakcja” różnią się od siebie je-
dynie umiejscowieniem litery „k”. Taki drobny, niewy-
magający wysiłku zabieg, jak napisanie litery w innym 
miejscu, kompletnie zmienia znaczenie wyrazu. Po-
dobna modyfikacja życiowej postawy z reaktywnej na 
kreatywną może być bardzo owocna. Reagujemy na 
zastane sytuacje w oparciu o przeszłe doświadczenia 
i umysłową analizę. Kreatywność pojawia się, kiedy re-
agujemy intuicyjnie, emocjonalnie, ufamy instynktom 
czy podążamy za przypływem natchnienia. 

Nie odrzucam zupełnie intelektualnej, chłodnej 
kalkulacji, ma ona jednak dwie wady. Pierwsza z nich 
to właśnie... poleganie na wcześniejszych doświadcze-
niach. Statystycznie jest szansa na to, że dana sytuacja 
się powtórzy. Co jednak jeśli nasze doświadczenia 
w danym temacie były zdecydowanie negatywne? 
Wtedy i przewidywania oraz prognozy takie właśnie 
będą. Życie zaś potrafi zaskakiwać, pozytywnie również, 
i czasem mają miejsce wydarzenia, które łamią sche-
maty i wykraczają poza granice naszego pojmowania. 
Może więc warto zachować się nieszablonowo? 
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Drugą wadą jest to, że bardzo często zdarza się 
sytuacja, kiedy działamy w oparciu nie o własne, 
ale o doświadczenia innych ludzi, myśląc, że skoro 
im się coś przydarzyło, jest szansa, że w naszym 
przypadku będzie podobnie. Tylko dlaczego tak 
właśnie miałoby być? Jesteśmy przecież zupełnie 
innymi ludźmi. Kiedy działamy, opierając się na 
tym, co przeczuwamy, że jest dobre, stajemy się 
twórcami własnej, oryginalnej rzeczywistości. 

Sądzicie, że Leonardo da Vinci, żyjący na 
przełomie XV i XVI wieku, odnosząc się do tego, 
co podpowiadały mu jego wiedza i doświadcze-
nie, zaprojektowałby helikopter, którego w pełni 
sterowalny egzemplarz wyprodukowano dopiero 
w 1936 roku? Sami odpowiedzcie sobie na to pyta-
nie i wybierzcie życiową postawę, która najbardziej 
Wam odpowiada. 

„Déjà vu”

W codziennym kieracie trwamy
bez szansy na złamanie rutyny
Pominięci w Boga wielkim planie
czekamy na opadnięcie kurtyny

Widzimy, że to nie jest komedia
lecz farsa, groteska lub dramat
Skórę nawet gotowi sprzedać
za słoneczną pogodę w zamian

A sami przyciągamy do siebie
wszystko co do nas przychodzi
Podszyci lękiem czy gniewem
Tylko strach możemy porodzić

Wypełnijmy się więc miłością
do innych, lecz także do siebie
Patrząc w przyszłość z ufnością
że będzie i jest już tylko lepiej

Życie to nie jest ciągłe déjà vu
Twórz stale świat wokół siebie
Skończ z marnowaniem chwil
i rozkoszuj się nieomal niebem

Kreatywnym bądź, a nie reaguj
w oparciu o to co dawno minęło
Bądź piórem w życia kałamarzu,
które pisze nowatorskie dzieło

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Niebezpieczne odpady w Kleszczowie
Czternaście naczep z nieznaną substancją 

odkryto w lutym w Żorach-Kleszczowie. Plasti-
kowe i metalowe zbiorniki zawierały ponad 700 
tys. litrów cieczy, pochodnych po produkcji farb 
i lakierów.

Odpady zostały ujawnione podczas wspólnych 
działań żorskiej policji, przedstawicieli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Żory. 
Na jednej z prywatnych posesji przy ul. Sosnowej w Klesz-
czowie odkryto pojemniki zawierające płynną substan-
cję o niewiadomym składzie. Zbiorniki, o pojemności 
1000 litrów każdy, były umieszczone na 14 naczepach 
ciężarowych. W sumie znajdowało się tam około 700 
tysięcy litrów substancji. Na miejsce zdarzenia wezwano 
również Państwową Straż Pożarną w Żorach, jednostkę 
chemiczną Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej 

oraz biegłego sądowego z zakresu fizykochemii i chemii 
sądowej, który nadzorował pobieranie próbek substancji. 

Naczepy ciężarowe, na których pozostawiono 
pojemniki, były w bardzo złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie posłużyły jako magazyn do niele-
galnego składowania i porzucenia odpadów. Teren 
posesji został zabezpieczony przez policjantów, aby 
zapobiec kolejnym możliwym transportom odpadów. 

W marcu żorski magistrat otrzymał pismo z Pro-
kuratury Okręgowej w Gliwicach wzywające do nie-
zwłocznego podjęcia działań zmierzających do usu-
nięcia odpadów, tj. zlecenie uprawnionym podmiotom 
przetransportowanie ich do miejsca, w którym odpady 
te mogą zostać zmagazynowane. – Wszczęliśmy z urzę-
du procedurę postępowania w sprawie nakazania posia-
daczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczo-
nego do składowania lub magazynowania. W związku 

z wszczętym śledztwem przez Prokuraturę Okręgową 
w Gliwicach zwróciliśmy się o przekazanie nam do wia-
domości opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, 
zawierającej dane o zabezpieczonych dowodach rzeczo-
wych, tj. odpadach, celem uzyskania informacji, czy są 
szkodliwe i czy zagrażają zdrowiu mieszkańców – mówi 
Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, 
Kultury i Sportu. – Pozostajemy w stałym kontakcie 
z podmiotami, które zabezpieczają teren, gdzie znajdują 
się odpady, tj. z Komendą Miejską Policji w Żorach oraz 
Państwową Strażą Pożarną. Jesteśmy także w kontak-
cie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. 
W powyższej sprawie organizowane są spotkania sztabu 
powołanego przez Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – dodaje.

wk
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Powieść w odcinkach
Naszym Czytelnikom proponujemy kolejny 

odcinek opowieści z dreszczykiem. Tym razem 
pojawia się w niej podejrzany mężczyzna w czar-
nym samochodzie. Zapraszamy do lektury.

* * *

Może Valentina pragnęła odetchnąć świeżym 
powietrzem, bo kierowała się prosto na zewnątrz. 
Otworzyła szklane drzwi, całkowicie ignorując 
ludzi, którzy rzucali nam zdziwione spojrzenia, 
po czym zbiegła po schodkach, a ja za nią. Stanęła 
w miejscu dopiero wtedy, kiedy znaleźliśmy się 
parę metrów od wejścia do szkoły. 

Zatrzymała się i poprawiła swój beret. Wrze-
śniowy wiatr delikatnie rozwiewał jej włosy, 
całkowicie odsłaniając posępną minę goszczącą 
na jej twarzy. Jej wzrok był utkwiony w jakimś 
punkcie przed nami, ale gdy spojrzałem w tym 
samym kierunku, dostrzegłem wyłącznie ciemne 
auto zaparkowane samotnie na niemalże pustym 
parkingu.

– To… o czym chciałaś porozmawiać? 
– Pamiętasz coś?
– Co masz na myśli, mówiąc „coś”? – zapy-

tałem, spoglądając na nią z niezrozumieniem. 
Dziewczyna zwróciła na mnie swoje spojrzenie, 
a następnie zrobiła krok do przodu. 

– Coś z tamtego wieczoru. Masz jakieś prze-
błyski wspomnień? 

Musiałem dać sobie chwilę, żeby zrozumieć, 
o co jej chodzi. Kompletnie zapomniałem o tym 
fakcie. Będąc całkowicie szczerym, to wolałem 
wyrzucić to z głowy. Brak wspomnień był kolej-
nym nieudanym rzutem w meczu od początku 
skazanym na przegraną. 

– Nie. Nic z tych rzeczy. 
Racja, nie pamiętałem, co się stało, zanim 

wylądowałem na ławce obok Valentiny… Po co 
to roztrząsać? Wcale nie potrzebowałem dowia-
dywać się, co stało się tamtego dnia. 

Myślałem w ten sposób, dopóki Valentina 
nie odezwała się ponownie. Jej słowa wsiąknęły 
do mojej krwi, zatruwając serce niepokojem. 

– Naprawdę? Nie kojarzysz srebrnych 

włosów, złotawych oczu, kocich oprawek, dziew-
czyny… – zawahała się. – …Widmo? Nie pamię-
tasz krwi, walki i chłopaka w długim płaszczu, 
z zabójczą bronią w ręce? 

Jej wytrzeszczone oczy, w słonecznym słońcu 
sprawiające wrażenie zielonych, nadawały jej 
upiorny widok. Za to jej słowa przywróciły mnie 
do normalności. Niespodziewanie, tak po prostu. 
Jakby wystarczyło jedno pstryknięcie palcami, 
aby pustka w pamięci wypełniła się urywkami 
scen, znajomymi twarzami i pospiesznie wypo-
wiadanymi słowami.

– Nie, to nie może być prawda… – wymam-
rotałem. Z każdą sekundą pulsowanie w mojej 
głowie się zwiększało. Wspomnienia uderzyły we 
mnie w jednym momencie. 

– Oczywiście, że może. To wszystko wyda-
rzyło się naprawdę, jestem tego pewna. Ja przy-
pominałam sobie stopniowo, pomiędzy snem 
a jawą. Ale ty… – rzuciła mi spojrzenie spod 
przymrużonych powiek. – Ty zostawiłeś mnie 
z tym samą! 

– Co? – zdołałem tylko wykrztusić, nim znów 
podniosła głos. 

– Nie zgrywaj się! Nie dość, że udawałeś, że 
mnie nie znasz, to jeszcze wystawiłeś mnie na 
ośmieszenie przed twoimi znajomymi! Chyba 
nie muszę ci przypominać, że siedzimy w tym 
razem? Ja, ty i Samhain!

Samhain. Dopiero teraz powróciło do mnie 
to dziwne imię. 

– Valentina, ja naprawdę niczego nie pamię-
tałem… – próbowałem ją udobruchać, ale nie 
docierały do niej żadne moje słowa. Prychnęła ze 
złością i posłała mi kolejne mordercze spojrzenie.

– Myślisz, że ci uwierzę? 
– Zostawmy ten temat. Spójrz tam! – za-

wołałem, chwytając jej ramię. Odwróciłem ją 
w stronę wyjścia ze szkoły. Wystarczyła jej jedna 
sekunda, aby zrozumieć, o co mi chodzi. Zamarła 
ze zdziwienia. 

Po marmurowych schodkach zbiegł ciem-
nowłosy chłopak. Wiatr targał jego niedokładnie 
zapiętym płaszczem, zdecydowanie zbyt grubym 
jak na tę porę roku. Zza materiału można by-
ło dostrzec szarą marynarkę i białą koszulę. 

Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Samhain ucie-
kał ze szkoły. 

A przynajmniej takie sprawiał wrażenie. Wy-
raz jego twarzy był nieodgadniony, a spojrzenie 
miał utkwione gdzieś w oddali. Nawet nas nie 
zauważył, choć znajdowaliśmy się zaledwie kilka 
metrów od niego. 

Śpieszył się, można było to zobaczyć na 
pierwszy rzut oka. Kiedy Valentina szturchnę-
ła mnie w ramię i skinęła głową w przeciwnym 
kierunku, zrozumiałem dlaczego. 

Teraz o maskę auta zaparkowanego na pu-
stym parkingu opierał się jakiś dorosły mężczy-
zna, rosły i wytatuowany, wyglądający bardziej 
niż groźnie. Na jego twarzy gościł zaś lekki 
uśmiech. Wpatrywał się w Samhaina.

Chłopak energicznie przeszukiwał kieszenie 
swojego płaszcza, ewidentnie czegoś szukając. 
W końcu udało mu się wyciągnąć poszukiwany 
przedmiot – kluczyki od samochodu. Zamknął 
je w dłoni i przyspieszył kroku, chcąc jak naj-
szybciej dotrzeć do mężczyzny. Nie zauważył, 
że z kieszeni płaszcza wypadło mu coś jeszcze; 
coś, co do końca nie było wiadomo, jak się tam 
znalazło. 

– Czy to nie mój beret? – zapytała Valenti-
na, marszcząc brwi. Bez zastanowienia rzuciła 
się biegiem do miejsca, w którym leżał bordowy 
beret, ten sam, który nosiła ostatnim razem. 

Ruszyłem za nią, wkładając ręce do kieszeni 
marynarki. Nawet nie miałem czasu na to, aby 
zerknąć za siebie, bo Valentina jednym, szybkim 
ruchem podniosła beret z chodnika i przycisnęła 
do klatki piersiowej.

Z powrotem odwróciła się w moją stronę. 
– Nie daruję mu tego – warknęła, mocniej 

zaciskając palce na materiale beretu. Spojrzała 
na miejsce, w którym zaledwie przed chwilą stał 
czarny samochód. Tamten mężczyzna i Samhain 
odjechali, nie zauważając ani mnie, ani Valen-
tiny. – Musimy go śledzić i dowiedzieć się, o co 
tak naprawdę tu chodzi. 

* * *

Niedziela z Bajką
Entuzjazm najmłodszych, pozytywne opi-

nie rodziców, kreatywnie spędzone niedzielne 
popołudnie – tak można by podsumować do-
tychczasowe Niedziele z Bajką.

Nowy pomysł Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu okazał się strzałem w dziesiątkę. Od 
stycznia w wybraną niedzielę miesiąca w sali 
widowiskowej odbywają się darmowe warsztaty 
artystyczne dla dzieci pod okiem instruktorki Kata-
rzyny Rząsy, a po nich młodzi miłośnicy teatru mają 
okazję oglądać adresowane do nich spektakle. 

W styczniu podczas 27. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy najmłodsi pod-
czas warsztatów kreatywnych mogli wykonać pre-
zenty dla babci i dziadka z okazji ich styczniowego 
święta. Dzieci przygotowały wtedy własnoręcznie 
zdobione torby. Następnie wystąpił dla nich Teatr 
Ziemi Rybnickiej z przedstawieniem pt. „Smocze 
gadanie”, w którym smoki wyruszają w podróż, aby 
oderwać się od nużącej je codzienności. 

W lutym, na zakończenie ferii, zapropono-
wano najmłodszym spektakl pt. „Piracka przygo-
da” Teatru Lalek Marka Żyły. Przygotowano także 

pirackie warsztaty, podczas których można było 
zbudować statek i wziąć udział w morskiej bitwie.

Trzecie spotkanie w ramach Niedzieli z Baj-
ką miało miejsce 24 marca. Tym razem można 
było obejrzeć „Wojny domowe” oparte o autorski 
scenariusz. Reżyserem spektaklu jest Dorota Kraw-
czyk, a wystąpił z nim Dziecięcy Teatr Szydełko. 
Przedstawienie podejmuje problematykę relacji 

rodzinnych i koleżeńskich młodego pokolenia. 
Wykorzystano w nim własne teksty, a także po-
pularne wiersze dla dzieci oraz polskie wyliczanki 
i rymowanki. 

Kolejna Niedziela z Bajką już 14 kwietnia. 
Tym razem zapraszamy na spektakl pt. „Oz” 
w wykonaniu Teatru Szydło.
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powiatu i będą reprezentować szkołę w zawodach 
rejonowych w Chybiu. Młodsza drużyna w składzie: 
Szymon Drzyzga, Oskar Baron oraz Oskar Tumula 
również wywalczyli awans do turnieju rejonowego. 
Uczniowie z Radostowic również doskonale radzą 
sobie w cyklicznych turniejach Grand Prix Pszczyny, 
w których zdobywają czołowe miejsca.

W zajęciach uczestniczą głównie młodzi radosto-
wiczanie, aczkolwiek razem z nimi trenują także dzieci 
z Pszczyny, Piasku, Czarkowa, Suszca, Kobielic, Poręby. 
Zebrała się już grupa 22-osobowa. Dobra atmosfera, 
gry i zabawy, obozy i warsztaty tenisa stołowego to 

Parę lat temu, dzięki inicjatywie kilku rodzi-
ców i aprobacie dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radostowicach Małgorzacie Jakubik, 
zostały zapoczątkowane zajęcia rekreacyjno-ru-
chowe tenisa stołowego.

Po spotkaniu organizacyjnym zebrała się mała 
grupa dzieci w wieku 6-9 lat. Początkowo zajęcia odby-
wały się raz w tygodniu (w poniedziałki) na szkolnym 
korytarzu. Były to gry oraz zabawy z piłeczką i rakietką 
przygotowujące do właściwej gry przy stole. Grupa się 
zmieniała, a właściwie formowała. Dzieci po wstęp-
nej selekcji opuszczały zajęcia, ale grupka została 
i z czasem lepiej się zgrywała. Mali adepci tenisa sto-
łowego coraz pewniej grali i startowali w turniejach 
regionalnych oraz szkolnych w Pszczynie, Suszcu czy 
Żorach.

Znaczące sukcesy odnosiła Kinga Krawczyk, re-
prezentująca ULKTS Pszczyna, która zdobywała me-
dale na imprezach rangi wojewódzkiej. Oczywiście 
do jej osiągnięć przyczyniły się dodatkowe treningi 
w pszczyńskim klubie. Obecnie swoje małe triumfy 
święcą głównie chłopcy. 

Fabian Bieniek w tegorocznych Otwartych Mi-
strzostwach Powiatu Pszczyńskiego zdobył brązowy 
medal, wraz z Wojtkiem Ścierskim w Gminnych Dru-
żynowych Zawodach Międzyszkolnych uzyskali z kolei 
pierwsze miejsce. Powtórzyli ten wyczyn na szczeblu 
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Sheffield United wybrał szkółkę piłkarską z Suszca

Bracia Godźkowie na Bike Expo w Warszawie

W Radostowicach grają w „pingla”

Akademia Piłkarska Sheffield United oraz 
Szkółka Piłkarska Football Project wraz z firmą 
InterCraft podjęły pierwsze kroki do realizacji 
projektu, który nosi nazwę „ DAJ SZANSĘ SWO-
JEMU DZIECKU ZOSTAĆ PIŁKARZEM”.

Ten program szkolenia i edukacji piłkarskiej 
dzieci i młodzieży jest dalszym etapem realizacji 
filozofii szkolenia dzieci przez Football Project, 
jednak już w nowej formule.

W dniach 6-7 kwietnia już po raz trzeci na 
Stadionie Narodowym w Warszawie wystartuje 
impreza pod nazwą Bike Expo Narodowy Test 
Rowerowy. Nie zabraknie na niej utytułowanych 
mieszkańców naszej gminy – Dawida i Szymona 
Godźków z Suszca.

Bogaty program wydarzenia, gwiazdy sportu, 
wystawa sprzętu, testy rowerów czy próba usta-
nowienia rekordu Guinessa – takimi hasłami orga-
nizatorzy zachęcają do udziału w imprezie. Bracia 
Godźkowie pojawią się na stadionie 6 kwietnia 
o godz. 13:00, a spotkanie z mediami i publiczno-
ścią poprowadzi Miłosz Kędracki.

Młodzi suszczanie należą do teamu Red Bulla. 
Na stronie internetowej redbull.com prezentującej 

Ambasadorem projektu ze strony angielskiej 
Akademii Piłkarskiej Sheffield United jest Polak 
na co dzień tam pracujący – Damian Wróbel. Do-
dajmy, że Damian w Akademii Sheffield United 
pracuje jako skaut i trener, a w swoim bogatym 
CV ma za sobą pracę w największej obecnie aka-
demii świata Manchester City, gdzie zajmuje się 
skautingiem. Należy również wspomnieć, że jest 
on skautem PZPN na Wyspach Brytyjskich.

zawodników można zapoznać się z imponującym 
dorobkiem sportowców z naszej gminy. Rok 2018 

UWAGA!
Informujemy również, że 1 kwietnia o godz. 

19:00 odbędzie się spotkanie rodziców zawodni-
ków z roczników 2009, 2008, 2007, 2006 ze szta-
bem szkoleniowym Football Project oraz Sheffield 
United, natomiast 2 kwietnia o godz. 19:00 rodzi-
ców zawodników z roczników 2010, 2011, 2012, 
2013 i młodszych.

Źródło:
www.fp1.footballproject.pl

z pewnością do nich należał.  Młodszy z braci, 
Dawid, dokonał wyczynu, o którym mówił cały świat 
(m.in. BBC, The Gaurdian). 

Podczas zawodów Audi Nines MTB, które odby-
ły się we wrześniu minionego roku w kamieniołomie 
niedaleko niemieckiego Bike Parku Idarkopf, jako 
pierwszy na świecie wykonał poczwórnego tailwhi-
pa. W kategorii Best Trick zajął I i III miejsce.

Szymon Godziek także znalazł się podczas tych 
zawodów na podium, uzyskując II miejsce.  Jak moż-
na przeczytać na stronie redbull.com, to najbardziej 
rozpoznawalny polski zawodnik MTB i jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych riderów w Europie.

Źródła:
redbull.com, www.bikeexpo.pl

Oprac. JG

elementy, które sprawiają, że w szkolnej sali gimna-
stycznej dzieci coraz chętniej grają w ping-ponga. 

Udaną akcją okazały się „Ferie z tenisem stoło-
wym 2019”, które zorganizowano w Radostowicach 
po raz drugi. Dzieci, oprócz zajęć na sali gimnastycz-
nej, korzystały z basenu w Żorach, były w kinie oraz 
uczestniczyły w strzelaniu sportowym pod patrona-
tem Bractwa Kurkowego w Pszczynie.

Dzięki wsparciu gminy Suszec zajęcia dla 
uczniów z gminy są bezpłatne. Obecnie odbywają 
się na sali gimnastycznej cyklicznie dwa razy w ty-
godniu (poniedziałki i środy). Przy tej częstotliwości 
treningu nie ma mowy o wyczynowym sporcie czy 
znaczących wynikach, to raczej forma zajęć SKS-u. 
Chodzi o to, aby móc aktywnie spędzić czas, być w ru-
chu, a przy tym doskonalić umiejętności gry w tenisa 
stołowego. Obecnie obserwuję duże braki w rozwoju 
ruchowym, w koordynacji wzrokowo-ruchowej, dzieci 
często mają problemy z podstawowymi ćwiczeniami 
gimnastycznymi. To wszystko staramy się nadrobić na 
zajęciach, gdyż dużą wagę przywiązuję do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i korektywnych.

Tenis stołowy jest najlepszym sportem dla roz-
woju ciała i umysłu, wymaga inteligencji i kultury gry. 
To sport dla geniuszy, przy tym jest niekontaktowy 
i mało kontuzyjny.

Zapraszam na zajęcia.
Janusz Friebe
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Ferie z rakietką 2019

Siatkarki w Radostowicach
W środę, 27 lutego w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Radostowicach gościły 
Kornelia Moskwa i Martyna Świrad, siatkar-
ki Bialskiego Klubu Sportowego Profi Credit 
Bielsko-Biała. Towarzyszył im st. sierż. Szymon 
Czysz. Tematem przewodnim spotkania było 
zachęcenie uczniów do aktywności sportowej, 
zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwo pod-
czas imprezach masowych.

Kornelia Moskwa to siatkarka grająca na pozycji 

środkowej, młodzieżowa reprezentantka Polski, 
zdobywczyni złotego medalu na mistrzostwach 
Europy kadetek w 2013 r. Martyna Świrad również 
gra na pozycji środkowej, jest wychowanką Olimpii 
Czudec. Sezon 2017/2018 to jej pierwszy sezon w BKS 
Bielsko-Biała. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VII, 
VIII oraz oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy mieli 
okazję zadać pytania zawodniczkom dotyczące ich 
kariery sportowej. Siatkarki opowiadały o swoim klu-
bie, treningach, miłości do sportu, o tym, jak ważny 

jest sen i zdrowe odżywianie. Wszystko po to, aby 
dobrze się rozwijać i realizować sportowe marzenia. 
Każdy z uczestników otrzymał także zaproszenie (bi-
let) na mecz siatkarski.

Druga część spotkania poświęcona była bez-
pieczeństwu podczas imprez masowych. St. sierż. 
Szymon Czysz sporo uwagi poświęcił zagadnieniu 
bezpieczeństwa na drogach i przypomniał o koniecz-
ności noszenia odblasków.

ZSP Radostowice
Oprac. JG
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Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
W sobotę, 23 lutego br. w hali Gminnego 

Ośrodka Sportu w Suszcu odbyła się kolejna edycja 
Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbo-
jów. Była to edycja wyjątkowa nie tylko dlatego, 
że drużyna z Kryr zagrała ponownie w turnieju. 
Wyjątkowa, ponieważ jeden z uczestników – Lu-
dwik Paszyna – obchodził 70. urodziny i zagrał 
w turnieju jako czynny zawodnik! 

Swoją nieustającą wieloletnią pasją do piłki noż-
nej zdobył uznanie i szacunek nie tylko jako piłkarz, 
ale także jako sportowiec, który mimo wielu kontuzji 
i 70 lat nie zawiesił butów na kołku. W dowód uznania 
przed rozpoczęciem turnieju naszemu solenizantowi 
wręczono pamiątkową paterę oraz piłkarskie prezenty 
ufundowane przez kolegów z boiska.

Turniej rozpoczął się meczem Radostowice-
-Suszec, który toczony był w szybkim tempie i zakoń-
czył się wynikiem 2:3 dla Suszca. Kolejne spotkanie to 
Kryry- Kobielice, podczas którego nasz solenizant stanął 
na bramce Kryr i bez żadnej taryfy ulgowej został wraz 
z obrońcami przetestowany przez napastników z Ko-
bielic. Test został zaliczony, ponieważ Kryry zachowały 

czyste konto straconych bramek. Jedyną bramkę w me-
czu na wagę zwycięstwa zdobył Jacek Pustelnik, który 
niczym rasowy napastnik wykorzystał nieporozumienie 
między bramkarzem i obrońcą Kobielic.

W kolejnych spotkaniach Kryry pokonały Rado-
stowice 1:0, a kryrzanie nadal zachowali czyste konto. 
Natomiast Kobielice, podłamane pierwszą przegraną 
i osłabione brakiem kilku podstawowych graczy, prze-
grały z Suszcem 4:1, a następnie z Radostowicami 4:2.

Ostatnia rozgrywka w turnieju Suszec-Kryry 
okazała się walką o I miejsce i tytuł mistrzowski na 
rok 2019. Mecz był bardzo wyrównany, choć powoli 
zarysowywała się przewaga drużyny z Suszca. Pierw-
szą bramkę w spotkaniu zdobył Marian Neumann 
z suszeckiej drużyny, który tym samym przerwał bez-
bramkową passę Ludwika Paszyny. Kolejne dwie bramki 
to zasługa Krzysztofa Majerana, który w ten sposób 
przypieczętował wygraną drużyny z Suszca.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Suszec 9 pkt.
II miejsce – Kryry 6 pkt.
III miejsce – Radostowice 3 pkt.
IV miejsce – Kobielice 0 pkt.
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Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów

Zaproszenie na Leśny Bieg 
Suszecki

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Leśnego 
Biegu Suszeckiego, który odbędzie się 19 maja br. na 
na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego  
„Gwaruś” w Suszcu. Na biegaczy będzie czekał 5-ki-
lometrowy dystans duktami lasu Baraniok.

Szczegóły dotyczące udziału w biegu pojawią się 
na stronie www.hala-suszec.pl oraz na fanpage'u 
hali sportowej w Suszcu.

Zapraszamy także na zajęcia Suszeckiej Grupy 
Biegowej, które odbywają się we wtorki i czwartki 
przy hali sportowej.

Suszecka Olimpiada 
Przedszkolaków

Suszecka Olimpiada Przedszkolaków odbę-
dzie się 14.04.2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportu 
w Suszcu.

W tej imprezie sportowej wezmą udział przed-
szkolaki zgłoszone przez placówki oświatowe z te-
renu gminy Suszec. Rozpoczęcie o godzinie 14:00.

Prosimy o wsparcie kulturalnym dopingiem 
młodych sportowców z naszej gminy.

 GOS Suszec
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Ludwik Paszyna doceniony przez kolegów z boiska

Najlepszym bramkarzem turnieju został 
Ludwik Paszyna z Kryr, który po raz kolejny ciężko 
zapracował, by zdobyć to trofeum. Licznymi interwen-
cjami rekordową ilość minut zachował „czyste kon-
to” w turnieju. Najlepszym piłkarzem został Jacek 
Pustelnik, drugi z najstarszych zawodników turnieju, 
który przeważył losy pierwszego meczu Kryr i pozwolił 
tej drużynie uwierzyć w końcowy sukces.

Marek Kret

Jakiej pomocy udzielano rodzinom w 2018 roku?
W gminie Suszec, w oparciu o ustawę 

z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, funkcjonuje Gminny Program 
Wspierania Rodziny. Jego celem jest udzielanie 
pomocy rodzinom z terenu gminy Suszec tak, aby 
stworzyć im jak najlepsze warunki do wychowy-
wania dzieci w rodzinach biologicznych, ale także 
tworzenie warunków pomocowych dla rodzin dys-
funkcyjnych, by umożliwić im prawidłowe wypeł-
nianie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Jednym z działań w ramach Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny jest zabezpieczenie środ-
ków na pobyt dzieci w tzw. pieczy zastępczej. 
W 2018 roku na poczet ten wydatkowano kwotę 
ponad 82 tys. W minionym roku w rodzinach zastęp-
czych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
przebyło dziesięcioro dzieci.

Zatrudniono dwóch asystentów rodzin, którzy 
pracowali z ośmioma rodzinami na terenie naszej 
gminy. Do zadań asystentów należało: udzielanie 

pomocy w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodzin, 
w tym umiejętności prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa domowego, wspieranie w rozwiązywaniu 
problemów socjalnych i wychowawczych z dziećmi, 
motywowanie rodzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.

Zorganizowano poradnictwo specjalistycz-
ne dla rodzin przeżywających trudności. Pomoc 
można było uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Punk-
cie Konsultacyjno-Terapeutycznym Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym 
ostatnim w minionym roku przeprowadzono 269 
konsultacji. W punkcie ds. przeciwdziałania przemocy 
udzielono 87 porad. W 2018 roku pomocą objęto – 
w formie różnego rodzaju świadczeń – 113 rodzin, 
a w 64 prowadzono pracę socjalną. W gminie funk-
cjonuje również Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 
do którego trafiły 23 Niebieskie Karty dotyczące 
przemocy w rodzinie. Prowadzono jednocześnie 14 
procedur wszczętych w 2017 roku.

W ramach programu wspierania rodziny 
prowadzone są również działania edukacyjne 
adresowane do szkół. W poszczególnych placów-
kach naszej gminy przeprowadzono zajęcia profi-
laktyczne o następującej tematyce: „Agresji mówi-
my stanowczo NIE”, „Z igły widły”, „Super drużyna” 
„Tolerancja – uprzedzeniom mówimy NIE”, „Trening 
komunikacji rówieśniczej”, „Wirtualny świat – szanse 
i zagrożenia”, „ABC emocji”, „Maszyna zmian” (profi-
laktyka uzależnień).

Jak zaakcentowano w rocznym sprawozdaniu 
z realizacji gminnego programu, konieczne jest utrzy-
manie dotychczasowego kierunku działań, a przede 
wszystkim zintensyfikowanie współpracy wszystkich 
służb i instytucji mających za zadanie współpracę z ro-
dziną. Podkreślono w nim, że oprócz działań inter-
wencyjnych niezwykle istotne są te o charakterze 
prewencyjnym – profilaktycznym, edukacyjnym, 
informacyjnym, aktywizującym oraz integracyjnym.

Źródło: GOPS Suszec
Oprac. JG
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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
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Joanna Gruszczyńska 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Informuje się wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców gminy Suszec, że w 2019 roku zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowa-
dzona w maju, zgodnie z terminami zamieszczonymi 
w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych:

- RADOSTOWICE 1  - 8 maja
- RADOSTOWICE 2 - 9 maja
- KOBIELICE 1   - 9 maja
- KOBIELICE 2   - 15 maja
- SUSZEC 1   - 15 maja
- SUSZEC 2   - 16 maja
- SUSZEC 3   - 22 maja
- KRYRY   - 23 maja 
- MIZERÓW  - 29 maja
- RUDZICZKA   - 30 maja
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić 

przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 
6:00 rano.

Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE, 
WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie 
dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu 
domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła, 
papy, wełny mineralnej, eternitu itp. 

UG Suszec
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Bezpłatny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych w Suszcu

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych czynny jest:

- w poniedziałki od 12:00 do 16:00 
  (co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień 
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.
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Apel do mieszkańców
Apeluję do mieszkańców gminy Suszec 

zainteresowanych utworzeniem nowej Gminnej 
Spółki Wodnej w Suszcu o ponownie rozważe-
nie propozycji dobrowolnego zrzeszenia się 
w organizację niepubliczną osób odnoszących 
korzyści z urządzeń melioracji wodnych. 

Utworzenie spółki wodnej następuje w dro-
dze porozumienia zawartego w formie pisemnej. 
Zrzeszenie miałoby na celu bieżącą konserwację 
rowów melioracyjnych przebiegających przez 
grunty prywatne. 

Taka forma organizacyjna mogłaby korzystać 
z pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z budżetu gminy. Dotacja udzielana byłaby na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na 
podstawie umowy zawartej przez gminę ze spółką 
wodną. 

Rozprowadzone na początku bieżącego roku 
deklaracje mające charakter dobrowolny zostały 
złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Suszcu 
w niewielkiej ilości. 

Takie podejście mieszkańców sygnalizuje 

Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustne-

go nieograniczonego na dzierżawę działki gruntowej nr 29, obręb Suszec, 
o powierzchni 0,3826 ha, stanowiącej własność gminy Suszec, przeznaczonej 
do dzierżawy do rolniczego użytkowania w drodze przetargu na czas ozna-
czony do 3 lat. Przetarg odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. Bliższe informacje 
można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032) 44 93 073 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia. 

UG Suszec

„Kurs na sztukę” dla osób 50+
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu otrzymał dofinansowanie od Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Apetyt na kulturę” 
pt. „Kurs na sztukę”. W ramach działań mieszkańcy naszej gminy, którzy ukoń-
czyli 50 lat i są na emeryturze bądź rencie, mogą wziąć udział w bezpłatnych 
spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych. 

Dokładnych informacji udziela GOK w Suszcu, tel. 32 212 44 91.
GOK Suszec

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Fryderyka Szendery 
założyciela suszeckiego koła Związku Górnośląskiego

i prywatnego Muzeum Regionalnego „Kamojówka” w Suszcu.

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym oraz wszystkim,
których dotknęła Jego śmierć,

składamy szczere wyrazy współczucia.
 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Suszec

oraz Przewodniczący Rady Gminy Suszec Szymon Sekta
wraz z Radnymi

brak zainteresowania osób fizycznych takim 
zrzeszeniem, co napawa dużym niepokojem, kie-
dy uświadomimy sobie skutki, jakich będziemy 
doświadczać w rezultacie zaburzeń w gospodarce 
wodnej. 

Ponownie proszę o rozważne możliwości 
zawiązania takiej organizacji, co wiąże się ściśle 
ze złożeniem deklaracji o chęci przystąpienia do 
spółki wodnej.

Marian Pawlas 
Wójt Gminy Suszec



Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91


