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Takiego wydarzenia w Suszcu jeszcze nie było. Po raz 
pierwszy nasza gmina była partnerem Rajdu Mikołow-
skiego. 19 kwietnia ulicami Suszca ścigało się blisko 90 
samochodów rajdowych, biorących udział w imprezie 
organizowanej przez Automobilklub Ziemi Tyskiej. Kibice 
z całej gminy mogli obserwować z bliska przejazdy naj-
lepszych kierowców na Śląsku i w kraju. Profesjonalne sa-
mochody, szybkie tempo i widowiskowość Rajdu spra-
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wiły, że całe wydarzenie spotkało się z ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców. Na trasie przejazdu grupy ki-
biców dopingowały swoich faworytów. Kierowcy dwu-
krotnie pokonywali suszecki odcinek specjalny, dostar-
czając rozrywki wszystkim przybyłym. Podczas imprezy 
można było zobaczyć przeróżne samochody – od w pełni 
profesjonalnych po, wszystkim znane, fiaty 126p, przero-
bione  na  rajdówki.                      czytaj  więcej  na  stronie  4

W numerze:
............... str. 2

......... str. 14-15

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22

e-mail: dk@kulturasuszec.pl

43-267 Suszec, 
tel.: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl

Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
 
Skład: Agnieszka Zielonka-Mitura i Sebastian
Mrozek

Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl

Nakład:  900 sztuk

zd
j. 

D
aw

id
 M

us
io

lik

Załoga: Jacek Jurecki i Michał Trela (pilot) w Citroenie C2 podczas niedzielnego przejazdu odcinka specjalnego w Suszcu
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Ponad 220 lat temu oświeceniowe prądy po-
rywały do walki narody w całej Europie i na świecie, 
głosząc hasła wolności, równości i braterstwa 
między ludźmi. Wyrazem tych dążeń stała się za-
równo Rewolucja Francuska, która odrzuciła do-
tychczasowy porządek społeczny, jak i kształt no-
wopowstającego państwa – Ameryki. Wartości re-
wolucji zapisano w formie umowy społecznej, jaką 
stała się Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki  Północnej  z  1787  roku. 

Uchwalona w 1791 r. Konstytucja 3 Maja, regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, była pierwszym w Europie i drugim na 
świecie (po Stanach Zjednoczonych) przykładem 
nowocześnie spisanego prawa.

Jak na ówczesne czasy, była aktem wręcz re-
wolucyjnym. Ograniczyła demokrację szlachecką, 
wprowadziła zrównanie mieszczaństwa i szlachty,
a przede wszystkim złagodziła nadużycie pań-
szczyzny, stawiając chłopów pod ochroną państwa. 
Była aktem, który przez następne stulecia zaborów 
przypominał  o  walce  o  niepodległość.

Jednak jej funkcjonowanie, podobnie jak wielu 
innych aktów prawnych, które ograniczały znacznie 
przywileje dotychczasowym włodarzom, trwało 
bardzo krótko. Doświadczenie z wprowadzaniem 
Konstytucji 3 Maja pokazało, jak trudno jest utrzy-
mać i wdrożyć prawo, które odzwierciedlałoby od-
wieczną prawdę i sprawiedliwość.

Na bazie tej Konstytucji, jej trwałości i wielu 
później uchwalonych, uzmysławiamy sobie, jak pro-
rocze są słowa Jana Pawła II mówiące, że „Wolności 
nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba  ją  stale zdobywać  i  tworzyć…”

Dziś przecież, w XXI wieku, w epoce potężnego 
rozwoju cywilizacyjnego, przejawiamy wciąż po-
dobną, a może i większą troskę o państwo. Troskę, 
która ponad 200 lat temu kierowała działaniami 
narodów,  w  tym  i  twórców  naszej  Konstytucji.

A zagrożenia i problemy są dziś niewspół-
miernie większe, bo żyjemy w świecie potwornie 
zglobalizowanym, gdzie zło i dobro zostało zrów-
nane  i  czasem  trudno  je  rozróżnić.

Patrząc z perspektywy historycznej na teraź-
niejszość, możemy wywnioskować, że zawarte
w Konstytucji zapisy o dobru wspólnym, równości, 
sprawiedliwości, itd. to dla wielu frazesy. Puste sło-
wa, które do niczego nie zobowiązują – ani tych, 
którzy władają państwami, ani tych „zwykłych oby-
wateli”, którzy jeszcze nie zaliczają się do wyższych 
sfer.

Narody, państwa, wielkie imperia upadają, jak 
od wieków pokazuje historia – nie z powodu ze-
wnętrznego agresora (to zawsze jest rzecz wtórna), 

lecz  z  powodu  przyczyn  wewnętrznych.
A dochodzi do tego, gdy system polityczny 

kostnieje, nie przeprowadza się niezbędnych re-
form, państwo staje się ociężałe i blokuje obywate-
li. Kiedy zanika poczucie bezpieczeństwa, następu-
je kryzys pieniądza, zasoby skarbu upłynniają się
w kasy prywatne, rośnie korupcja, rozbój, podno-
szą się bunty itd. (można tu przytoczyć aktualny 
wciąż  przykład  Ukrainy).

Dziś, patrząc na współczesny świat, możemy 
sobie zadać pytanie, czy nowej Konstytucji, roz-
wiązującej największe problemy ludzkości, nie 
stworzył swoimi przesłaniami nasz wielki rodak
– Jan  Paweł  II?

Jego myśli i poglądy kruszyły mury systemów, 
trafiały do ludzkich serc, odnowiły oblicze Polski, 
Europy i świata. Działo się tak, bo były oparte na 
miłosierdziu, budowaniu ludzkiej solidarności, two-
rzeniu prawa i ekonomii na takich zasadach, jak 
równość,  sprawiedliwość,  celowość.

Wydawało się, że świat to powoli dostrzega, 
rozumie, zmienia się i przyjmuje przesłanie. Że mo-
że być już tylko lepiej. I co się znów dzieje – po 10 
latach od jego śmierci, po tak krótkim okresie? Oka-
zuje się, że z pamięci ludzkiej na całym globie ko-
lejny raz wymazuje się ten przekaz, który pozwalał 
zmieniać oblicze świata na lepsze. Po raz kolejny 
uzmysławiamy sobie, że sprawdzianem prawdzi-
wej wolności jest sytuacja, w której po prostu trze-
ba wybrać między dobrem i złem, a przede wszyst-
kim  potrafić  je  właściwie  rozróżnić. 

Przy okazji Święta 3 Maja, a także przy okazji 
rocznic Powstań Śląskich, w sposób szczególny 
zdajmy sobie sprawę, póki nie jest za późno, o co 
walczyli nasi przodkowie. Jedno jest pewne – cho-
dziło im jedynie o dobro przyszłych pokoleń, o na-
sze lepsze życie. Co dziś z tego pozostało, jak dziś 
wdrażamy  te  ideały?

Dziś, przede wszystkim w Europie i w Ameryce, 

Konstytucja 3 Maja - czas refleksji
piękna epoka niczym nieograniczonego konsum-
pcjonizmu skończyła się bezpowrotnie. A z nią le-
psze czasy. Nie ma już słodkiej Francji, a przysłowie 
„życie  jak  w  Madrycie”  straciło  na  aktualności.

Kryzys zmienił i nadal zmienia warunki życia
w całej Europie. A to, co się dzieje poza jej granica-
mi, nie napawa optymizmem. Tak naprawdę świat 
się stacza, wybierając bylejakość, tandetę moralną
i ekonomiczną, tymczasowość, nijakość. Świadczą
o tym rozprzestrzeniające się konflikty, bezowoc-
ność  zabiegów  dyplomatycznych  itd. 

Bylejakość dosięga już powoli sytą Europę,
dosięga tego, co nazywano Europejskim Państwem 
Socjalnym. Potężne bezrobocie wśród młodzieży, 
zadłużenie, ograniczenie dostępu wielu europej-
czykom do lekarzy – to doskonałe przykłady sta-
czania się. Kolejny przykład to 140 tys. bezdomnych 
na ulicach Paryża i niewiele mniej w innych boga-
tych państwach Europy. Im szybciej zrozumiemy, że 
sprawy materialne nie są wszystkim, im prędzej 
podamy rękę głodującym narodom, tym szybciej 
damy sobie szansę na przetrwanie, uratujemy na-
szą egzystencję. To nie niska emisja dwutlenku wę-
gla zabije świat, lecz brak globalnej ludzkiej soli-
darności. Bez rozwiązania problemu wykluczenia, 
rasizmu,  nierówności,  nie  będzie  przyszłości. 

Wojny na Bliskim Wschodzie czy w krajach Afry-
ki każą inaczej patrzeć na przyszłość naszej cywi-
lizacji. To, co dziś dzieje się w Syrii, Libii i innych 
państwach,  każe  nie  mówić,  a  krzyczeć!

Nie uratują nas odrzutowce, czołgi, systemy ra-
kietowe. Ludzkość musi przestawić się, choć to 
bardzo trudne, na wartości sprawiedliwości spo-
łecznej, o które notabene toczy się bój w sytej Eu-
ropie. Dziś Europa, jeszcze bogata, bardziej obawia 
się obniżenia standardów życia niż wojny. Krót-
kowzroczność osiągnęła apogeum. Niewielu zdaje 
sobie  sprawę,  że  wojna  niszczy  wszystko. 

Czy dążenie Polski do modelu przesyconej 
Europy nie powinno przynieść głębokiej refleksji
i dać do myślenia? Ten model naprawdę chwieje
się w posadach. Czas pokazuje, że to Europa po-
winna korzystać z naszych wzorów. Oby pustka 
systemu wartości nie utorowała drogi koszmarowi. 
Nie możemy być bierni. Bądźmy czujni. Napisane 
złotymi literami i odwołujące się do wzniosłych 
celów Konstytucje, bez ludzkiej solidarności, rów-
ności,  wolności  pozostaną  pustymi  frazesami.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Konstytucja 3 Maja 1791 roku (obraz Jana Matejki, 1891)
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Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja
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W kwietniu Radni Gminy Suszec obradowali 
nad wieloma kwestiami. Lekarze pracujący na te-
renie gminy przedstawili sprawozdania z realizacji 
projektów profilaktyki, z których w ubiegłym roku 
korzystali mieszkańcy. Dyskutowano także na temat 
najczęściej występujących zachorowań i możliwoś-
ci pomocy ze strony gminy w zakresie leczenia. 
Radni rozpatrywali też uwagi do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice. 
Komisja Rewizyjna zdała zaś relację z analizy dzia-
łalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

Lekarze zdawali sprawę z działań 
profilaktycznych

Co roku na Sesję Rady zapraszani są specjaliści, 
dbający o zdrowie mieszkańców Gminy Suszec. 
Przedstawiają oni sprawozdanie z realizacji progra-
mów profilaktyki. Przekazują także informacje na 
temat najczęściej występujących zachorowań 
wśród mieszkańców oraz proponują działania, 
mogące wpłynąć na poprawę ich zdrowia. Wśród 
programów, powtarzanych od lat i cieszących się 
niesłabnącą popularnością, należy wymienić pro-
filaktykę dysfunkcji kręgosłupa czy chodu. Przezna-
czone dla osób w wieku 20-55 lat (kręgosłup) albo 
55+ (chód), wykorzystywane są w całości i spotyka-

ją się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Jak twierdzi Jarosław Gumiński, profilaktyka cho-
rób kręgosłupa stała się w gminie bardzo popu-
larna. Zmieniło się nastawienie pacjentów, którzy 
obecnie dopytują o możliwość skorzystania z pro-
gramu, sumiennie wykonują ćwiczenia i odnoszą
z  nich  duże  korzyści.

Młodsi mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch 
opcji, przygotowywanych z myślą o nich. Dla ucz-
niów początkowych klas szkół podstawowych, 
wdrożono program lakowania zębów. W trosce
o stan uzębienia dzieci oraz w obliczu realnego za-
grożenie próchnicą, rodzice ośmiolatków mogą 
udać się z nimi na bezpłatny zabieg (aż 4 zęby dla 
każdego dziecka). Dla najmłodszych oraz nieco 
starszych mieszkańców (2 lata oraz 14 lat) wdraża
się także program profilaktyki zakażeń meningo-
kokami. 

Projekt zagospodarowania przyjęty
Radni Gminy Suszec rozpatrzyli 59 uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w sołectwach 
Kobielice i Radostowice. Po przegłosowaniu 
wszystkich proponowanych zmian i uzgodnień, 
przyjęli plan obowiązujący od końca kwietnia dla 
wspomnianych miejscowości. Wyrazili także na-

Sesja Rady Gminy

W kwietniu zakończono roboty polegające na 
budowie kanalizacji sanitarnej w Kryrach w rejonie 
ulic: Wilczej, Wodnej, Herbowej, Łoskutowa, Fran-
ciszka Klimy oraz części ulic: Wyzwolenia i Nierad. 
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 
długość ponad 5,5 km (w tym długość rurociągu 
tłocznego to ok. 850 m). Po uzyskaniu przez Gminę 
Suszec pozwolenia na użytkowanie, mieszkańcy 
nowo skanalizowanego terenu będą mogli podłą-
czać swoje budynki do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przypominamy, że wykonanie przyłącza kanaliza-
cyjnego do budynku jest obowiązkowe, a koszty

Kanalizacja w Kryrach
z tym związane ponoszą właściciele nieruchomoś-
ci. Gmina Suszec udziela dotacji celowej na dofi-
nansowanie kosztów budowy przyłączy kanaliza-
cyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać
w  Urzędzie  Gminy  Suszec.

Do finału zmierzają także roboty kanalizacyjne 
w rejonie ulic: Pawła Garusa i Kasztanowej w Kry-
rach. Sieć kanalizacyjna jest już umieszczona w zie-
mi, a do wykonania pozostają m.in. roboty w obrę-
bie przepompowni ścieków P3, odtworzenie na-
wierzchni wraz z regulacją studzienek oraz roboty 
porządkowe. 
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Przepompownia P2 przy ul. Łoskutowa w Kryrach
Urząd  Gminy  Suszec

W maju mieszkańcy Gminy Suszec trzykrotnie, 
a być może nawet czterokrotnie będą uczestniczyć 
w wyborach. Pierwsze odbędą się 10 maja i będą to 
wybory prezydenckie. W drugim przypadku swoje 
głosy na nowego członka Rady Gminy będą odda-
wać mieszkańcy Kryr. Wybory na radnego odbędą 
się 17 maja. Jeżeli w I turze wyborów prezydenc-
kich jeden z kandydatów nie otrzyma ponad 
połowy wszystkich ważnie oddanych głosów, 24 
maja odbędzie się II tura. Pod koniec miesiąca - 31 
maja - swoich delegatów do Izby Rolniczej wybio-
rą  zaś  wszyscy  rolnicy  w  Gminie.

Wybory prezydenckie
10 maja wszyscy obywatele naszego kraju bę-

dą wybierać nowego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Mieszkańcy naszej gminy także mają takie 
prawo. Lokale wyborcze będą czynne tego dnia
w godzinach 7:00 – 21:00. W gminie Suszec mamy
8 obwodów. W sołectwach: Kobielice, Mizerów, Ra-
dostowice i Rudziczka lokale wyborcze znajdują
się w szkołach podstawowych i zespołach szkol-
no-przedszkolnych. W sołectwie Kryry lokal wybor-
czy mieści się w remizo-świetlicy. Przypominamy
o zmianie lokali wyborczych w sołectwie Suszec. 
Mieszkańcy osiedla na ul. Piaskowej będą głoso-
wać w budynku socjalnym przy boisku piłkarskim. 
Pozostali mieszkańcy Suszca udają się do lokali 
wyborczych znajdujących się w Gimnazjum Pu-

Majowy maraton wyborczy
blicznym. Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie 
uzyska więcej niż połowy wszystkich ważnie odda-
nych głosów, 2 tygodnie później (czyli 24 maja) 
zostanie przeprowadzona II tura wyborów. Będzie
w niej uczestniczyć 2 kandydatów z najwyższą licz-
bą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. 
Lokale wyborcze, podobnie jak w pierwszej turze, 
będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. Przypomi-
namy także, że w wyborach prezydenckich wybie-
ramy tylko jednego kandydata, stawiając znak X  
przy  jego  nazwisku.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Suszec
W związku ze śmiercią Radnego Gminy Suszec, 

Józefa Klimka, 17 maja odbędą się wybory uzu-
pełniające do Rady. Na swojego nowego przedsta-
wiciela będą głosować mieszkańcy Kryr, należący 
do obwodu nr 2 w okręgu wyborczym nr 4. Oznacza 
to, że w wyborach wezmą udział mieszkańcy ulic: 
Herbowej, Franciszka Klimy, Kasztanowej (od ul. 
Wyzwolenia), Krótkiej, Łoskutowa, Nierad (od ul. 
Pawła Garusa do końca), Pocztowej i Wyzwolenia 
(od ul. Wodnej do granicy z sołectwem Mizerów). 
Mieszkańcy Kryr będą oddawać głosy na jednego
z dwóch kandydatów. W wyborach uzupełniają-
cych postanowili wystartować: Janusz Beer oraz 
Paweł Gruszka. Jeden z kandydatów już nieba-
wem dołączy do Rady Gminy Suszec. Lokal wybor-
czy  będzie  otwarty  w  godzinach  7:00-21:00.

Z okazji Dnia Strażaka,
składamy wszystkim pełniącym

służbę najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy Wam bezpiecznej służby,

zawsze szczęśliwych powrotów
z akcji oraz zdrowia, szczęścia

i wszelkiej pomyślności.
Ratowanie życia i zdrowia ludzi

oraz niesienie pomocy to obowiązki 
wpisane w Waszą codzienną służbę. 

Życzymy, aby była ona źródłem 
satysfakcji oraz powodem do dumy.

Wójt oraz Rada Gminy Suszec

dzieję, że mieszkańcy będą z niego zadowoleni.
W następnej kolejności przewiduje się jak naj-
szybsze wyłożenie planów zagospodarowania 
przestrzennego  dla  Suszca  i  Rudziczki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– jest coraz więcej pracy

Komisja Rewizyjna tym razem przyjrzała się 
szczegółowo działalności GOPS-u. Henryk Pru-
ciak, relacjonujący analizy dokonane przez Komi-
sję, podkreślał ogrom wysiłku, wkładanego w wy-
konywanie obowiązków przez pracowników Ośrod-
ka Pomocy. Ilość świadczeń materialnych i niema-
terialnych, różnoraka pomoc oraz wiele innych 
kwestii, o jakich decyduje suszecki GOPS, każą do-
ceniać codzienną pracę tej jednostki. Podkreślił też, 
że pracownikom brakuje miejsca do wykonywania 
swoich obowiązków. W czasie sesji rozpatrywano 
możliwość wydzielenia nowego lokalu dla GOPS-u. 
Radny zwrócił także uwagę na niebezpieczny 
wzrost przemocy w rodzinie - zjawiska coraz częś-
ciej odnotowywanego w naszej gminie. W ubiegłym 
roku wszczęto 20 procedur w ramach „niebieskiej 
karty”, a w tym roku (choć mamy dopiero maj) aż 12 
nowych. To każe być zaniepokojonym coraz częś-
ciej występującym zjawiskiem, na które nie może-
my  pozostać  obojętni. Monika Panfil

Wybory  do  Izb  Rolniczych
Wszyscy rolnicy w gminie Suszec będą pod ko-

niec miesiąca – 31 maja – wybierać swoich przed-
stawicieli do Izby Rolniczej. Tym razem, inaczej niż 
poprzednio, będzie można oddać głosy na dwóch 
kandydatów. Lokal wyborczy dla mieszkańców ca-
łej Gminy będzie znajdował się w Urzędzie Gminy
w Suszcu przy ul. Lipowej 1 i będzie czynny w go-
dzinach  8:00-18:00. 

Urząd Gminy Suszec



4 WYDARZENIA NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MAJ 2015

Rajdowe emocje
cd . ze strony 1

Rajd Mikołowski – organizacja

Rajd Mikołowski to ogromne przedsięwzięcie, 
przygotowywane miesiącami i bardzo szczegóło-
wo zaplanowane. W tym roku po raz pierwszy od-
cinki specjalne zostały rozmieszczone nie tylko
w powiecie mikołowskim, ale także, między innymi, 
w powiecie pszczyńskim. Co za tym idzie, Gmina Su-
szec została jednym z partnerów Rajdu, udostęp-
niając część dróg organizatorom i umożliwiając tym 
samym przeprowadzenie na nich wyścigu. Jak prze-
biegała  trasa  w  Suszcu,  ukazuje  mapka  poniżej. 

4 Rajd Mikołowski zaliczany jest do Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Śląska. 
Cała impreza odbywała się w dniach 
18-19.04 br. i miała miejsce w Miko-
łowie, Gostyni, Żorach oraz Suszcu. 
Pierwszego dnia rajdu, po ceremo-
nii otwarcia na mikołowskim ryn-
ku, uczestnicy wyruszyli na wido-
wiskowy odcinek specjalny, rozgry-
wany w centrum miasta. W niedzie-
lę zaś wszystkie ekipy dwukrotnie 
pokonały OeSy, w kolejności: Go-
styń, Żory, Suszec. Przejazdy ulicami 
naszej gminy miały miejsce o godz. 
12:36 i 15:35. W imprezie wzięło 
udział blisko 90 załóg z całego kra-
ju. Drugiego dnia Rajdu zorganizo-
wano także zlot pojazdów zabyt-
kowych. Samochody przejechały
z Mikołowa do Żor i zakończyły po-
dróż w Miasteczku Twinpigs. Zainte-
resowani legendami motoryzacji, 
mogli podziwiać doskonale utrzy-
mane, wyjątkowe samochody w we-
sternowej scenerii. Ci zaś, którzy wo-
leli rajdowe emocje, ustawili się na 
trasie przejazdu wyścigówek w jed-
nej  z  trzech  miejscowości. 

Automobilklub Ziemi Tyskiej 
zorganizował także, wspólnie z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Kato-
wicach, imprezę towarzyszącą Raj-
dowi i promującą bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. W sobotę 18 
kwietnia na parkingu CH Auchan 
w Mikołowie odbyła się akcja
„Z młodym kierowcą w drodze po 
doświadczenie”. Była ona połączona
z konkursem, składającym się z te-
stu teoretycznego dotyczącego zna-
jomości zasad bezpieczeństwa ru-
chu drogowego oraz części prak-
tycznej, w której młodzi kierowcy 
mierzyli się z: symulatorem dacho-
wania, badaniem czasu reakcji, pier-
wszą pomocą oraz slalomem pokonywanym swoim 
samochodem. Nagrodą dla najlepszych był prze-
jazd rajdówką z profesjonalnym kierowcą rajdo-
wym, trening bezpiecznej jazdy oraz wiele gadże-
tów  związanych  z  Rajdem.

Organizatorzy Rajdu sponsorują także nagrody 
w konkursie fotograficznym organizowanym przez 
suszecki GOK. Do 6.05.2015 r. wszyscy, którzy wy-
brali się na Rajd z aparatami, mogą wysłać swoje 
prace do Ośrodka Kultury i wziąć udział w konkursie 
fotograficznym  na  najlepsze  zdjęcia  z  imprezy.

Odcinek Specjalny Suszec

W niedzielę 19.04.2015 r. w Suszcu zostały wy-
łączone z ruchu ulice: Brzozowa, Piaskowa, Dolna, 
Powstańców Śl., Na Grabówki, Okrężna, Zgońska

i Królówka. Wyznaczoną trasą dwukrotnie przeje-
chały samochody biorące udział w wyścigu. Su-
szecki odcinek specjalny był najdłuższym ze wszyst-
kich w Rajdzie. Miał długość 7 km i znalazło się na 
nim wiele zakrętów oraz urozmaicona nawierzchnia 
(łącznie z odcinkiem szutrowym). Cała trasa Rajdu 
była bardzo dobrze zabezpieczona – co kilkanaście 
metrów stali sędziowie, obserwujący samochody 
biorące udział w wyścigu. Byli to zarówno człon-
kowie Automobilklubu Ziemi Cieszyńskiej, poma-
gającego w organizacji Rajdu Mikołowskiego, jak 
również członkowie naszych gminnych OSP. 
Widzowie przebywali w wyznaczonych strefach 
kibica, a poruszali się ścieżkami, oddzielonymi szar-

fami od dróg, po których jeździły rajdówki. Miesz-
kańcy wspomnianych ulic zostali wcześniej poin-
formowani o zamknięciu dla ruchu całego odcinka. 
Skorzystali także z możliwości uzgodnienia z or-
ganizatorami godzin, w których będą mogli opusz-
czać  samochodami  swoje  posesje. 

Na drogach Suszca chyba jeszcze nigdy nie 
znalazło się tyle sportowych samochodów równo-
cześnie. Co ważne, rajdówki nie ścigały się ze sobą 
bezpośrednio. Każda ekipa, złożona z kierowcy oraz 
pilota, starała się uzyskać jak najlepszy czas prze-
jazdu. Ważne było także, aby nie wypaść z trasy czy 
nie potrącić szykan. Odcinek specjalny w Suszcu 
został skonstruowany w taki sposób, aby utrudnić 
przejazd uczestnikom. Na parkingu przy Kopalni 
KWK Krupiński kierowcy musieli bardzo ostrożnie 

manewrować, aby nie wypaść z wyznaczonej, peł-
nej  zakrętów  trasy. 

Jak mówi Marcin Kowalik, członek Automobil-
klubu Ziemi Cieszyńskiej, wspierającego organiza-
cyjnie Rajd Mikołowski (m. in. zabezpieczając go
i  kierując  przebiegiem wyścigu  w  Suszcu):

- Odcinek w Suszcu jest przejeżdżany pierwszy raz 
w ramach Rajdu Mikołowskiego. Warto zaznaczyć, że 
jest najdłuższy ze wszystkich OeSów, bo ma aż 7 km. 
Technicznie jest też najciekawszy – tak mówią zawo-
dnicy. W innych miejscach na trasie zdarza się sporo 
dziur, a tu wszystko jest bardzo urozmaicone i cie-
kawie przygotowane. Sporo zakrętów, szutrowy łącz-
nik – to  na  pewno  zalety  suszeckiego  odcinka. 

Zawodnicy  dodawali  zaś:
          - Bardzo fajny odcinek. Nie podo-
ba mi się do końca fragment na par-
kingu, ale trasa jest naprawdę dobrze 
przygotowana. Widać spory progres
w stosunku do zeszłego roku – mówił 
Piotr Marciniak, jeżdżący wraz
z Aliną Biernot Peugeotem 206 i star-
tujący  z  numerem  4.
             - Ciekawy odcinek. W tym roku na 
trasie Rajdu dzieje się naprawdę sporo. 
Niektóre fragmenty nadają się nawet 
na Mistrzostwa Polski! – dodawał 
Krzysztof Konar, ścigający się wraz
z Piotrem Krzystankiem BMW E30 
318 is  i  startujący  z  numerem  9.
          Zawodnicy byli wypuszczani na 
trasę co minutę. Na początku Rajdu 
każda ekipa otrzymała swój numer 
startowy. Był on uzależniony od po-
jemności silnika samochodu oraz 
klasy, w jakiej startował dany pojazd. 
Dzięki temu kibice mogli zobaczyć 
najróżniejsze rajdówki – od tych cał-
kowicie profesjonalnych, poprzez au-
ta zabytkowe, aż po, przerobione na 
potrzeby wyścigów, fiaty 126p. Gwa-
rantowało to niezwykłą widowis-
kowość imprezy. Zresztą kibiców nie 
brakowało. Na całej trasie wyścigu 
rozstawione były grupy widzów, 
dopingujące poszczególne ekipy. Do 
naszej gminy zawitali goście z całego 
Śląska, zainteresowani niezwykle wi-
dowiskowym sportem. Najmłodsi ki-
bice obserwowali rajdowe zmagania
z wózków, najstarsi – nawet o laskach 
– przybyli, by przyjrzeć się współczes-
nym rajdom.
   - Fantastyczny rajd! Świetne sa-
mochody, którym można się przyjrzeć
z bliska. Podobno przygotowanie 
takiego auta pod rajdy to koszt do kil-
ku do nawet stu tysięcy złotych. Może 

też kiedyś zbuduję sobie taką rajdówkę. Na pewno jest 
to udana impreza, jakiej jeszcze nie było w Suszcu!
– twierdził pan  Michał  z  Suszca. 

Drugi przejazd w Suszcu kończył rajdowe zma-
gania. Zawodnicy po przejechaniu tego odcinka 
wracali na mikołowski rynek, gdzie miało miejsce 
zakończenie imprezy. Choć na oficjalne wyniki Raj-
du trzeba było poczekać pewien czas, impreza 
zorganizowana przez Automobilklub Ziemi Tyskiej 
okazała się ogromnym sukcesem. Bardzo duże za-
interesowanie, z jakim spotkał się w Suszcu Rajd 
Mikołowski potwierdza, że jest to rodzaj rozrywki, 
jakiego oczekują i potrzebują mieszkańcy. Oby wię-
cej takich inicjatyw w przyszłości. A może suszecki 
odcinek już na stałe wpisze się w trasę Rajdów  
Mikołowskich?                                           Monika  Panfil
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Mapa odcinka specjalnego w Suszcu
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Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu, człon-
kowie Suszeckiego Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego oczyścili teren wokół stawów w Suszcu. 
Zajęli się także rowami znajdującymi się na 
„Gwarusiu” oraz samymi zbiornikami wody. Stawy 
wędkarze dzierżawią od Gminy Suszec. Ich obo-
wiązkiem, zapisanym w umowie, jest dbanie
o swoje tereny. Prace były bardzo szeroko zakro-
jone, ale chętnych do ich wykonania nie brako-
wało. 

Obecnie Koło Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Suszcu dzierżawi oba stawy znajdujące na 
ośrodku  „Gwaruś”  i  przeznacza  je  na  połowy.

- Mamy 196 stałych członków, z czego około
70 % pochodzi z naszej gminy, a reszta z okolicznych 
miejscowości. Są to osoby np. z Żor, Pszczyny czy
Czerwionki-Leszczyn. Nasze Koło działa bardzo pręż-

nie, potrafimy się zorganizować, często się spotyka-
my i działamy wspólnie – dla jakiejś inicjatywy. Te-
raz, przy czynie społecznym, który wykonujemy,
zgodnie z naszym wewnętrznym statutem, uczest-
niczy blisko 30 osób w różnym wieku. Najmłodsi 
pomocnicy mają po 15 lat – mówił prezes Edmund  
Mrówczyński.

A na „Gwarusiu” po zimie było co robić. Oczysz-
czanie rowów, podcinanie drzew i krzewów, ros-
nących nad taflą albo w pobliżu wody, oczyszcza-
nie kładek czy zbieranie śmieci – zajęło wędkarzom 
kilka godzin. Udrażniano też miejsca, w których 
woda mogłaby się spiętrzać i wylewać. Należy 
zaznaczyć, że członkowie Koła wykonywali swoje 
zadanie sumiennie, nie bojąc się brudu i ciężkiej 
pracy, a efekty ich pracy są widocznie i cieszą  od-
wiedzających  „Gwaruś”. 

- Ten ośrodek jest idealny dla wędkarzy. Cie-
szymy się, że dzierżawimy oba stawy, bo tereny są 
bardzo atrakcyjne. Nie wszędzie jest tak ładnie i nie 
wszędzie jest tyle miejsca. Do naszego Koła zapisują 
się chętni z wielu miejscowości, bo mogą tu przy-
jechać nawet całymi rodzinami. Jest miejsce na
wspólne spędzenia czasu i na uprawianie ulubione-
go hobby. Dbamy  o  swoje  tereny – przekonywał pan  
prezes. 

Wędkarze, którzy czerpią przyjemność z łowie-
nia ryb i troszczą się o swoje stawy,  przygotowali je 
na wiosnę. W czasie sezonu spotykają się tutaj kil-
kukrotnie, aby zadbać  o  otoczenie  akwenów. 

„Gwaruś” to znane miejsce, które w czasie pie-
szych i rowerowych wycieczek chętnie odwiedzają 
mieszkańcy  naszej  gminy.

Monika Panfil

Wędkarze sprzątali „Gwaruś”
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Oczyszczona kładka i teren wokół „Gwarusia”
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6 worków śmieci – tyle udało się zebrać podczas sprzątania

11 kwietnia br. w Mizerowie odbyło się wyjąt-
kowe spotkanie. Członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich zebrały się, aby uczcić 50-lecie swojej dzia-
łalności. Wśród przybyłych nie zabrakło pań, które 
przez wiele lat podejmowały inicjatywy na rzecz 
Koła i swojej miejscowości. Razem z nimi świętował 
wójt Marian Pawlas, radna Natalia Kałuża, a dyre-
ktorka GOK-u, Agata Lisowicz-Wala, przesłała na rę-
ce przewodniczącej KGW list gratulacyjny oraz 
kwiaty. Uroczystość uświetnił swoją obecnością 
zespół Mizerowianie, wykonując pieśni ze swojego 
repertuaru. Panie mogły także zobaczyć występ 

dzieci z terenów całej gminy, uczęszczających na 
zajęcia z tańca nowoczesnego. Były to: z Rudzicz-
ki – Point Squad, z Kryr – Chill Out, z Mizerowa – 
Freesmile,  a  z  Kobielic  –  On  The  Beat. 

Kierująca Kołem, Wiesława Niemczyk, nie kry-
ła  zadowolenia  z  obecności  artystów:

- Cieszę się, że dzisiaj tu jesteście. Jestem prze-
konana, że niektóre panie nie miały wcześniej okazji 
zobaczyć takiego tańca. A Mizerowianie nigdy nam 
nie odmawiają i zawsze pięknie przyśpiewują. 
Zwłaszcza  przy  takiej  uroczystości.

Włodarz gminy życzył paniom z Koła Gospo-

50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
dyń wielu kolejnych lat w pokoju, wszelkiej po-
myślności oraz dalszej owocnej współpracy. Pod-
kreślał także, jak ważne było te 50 lat, w czasie któ-
rych KGW promowało kulturę i reprezentowało 
naszą  gminę  w  powiecie  i  województwie. 

Pani Łucja Grzegorzek przygotowała zaś pod-
sumowanie wieloletniej działalności Koła. W cza-
sie wystąpienia wspominała o udanej współpracy, 
wielu wspólnie organizowanych imprezach – cy-
klicznych, jak dzień kobiet czy spotkania opłatko-
we oraz okolicznościowych – tj. zabawy czy wy-
cieczki. cd. na stronie 6
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Uroczystości 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu
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Mówiła także o maglu, który kiedyś prowadziło
Koło i z którego czerpało środki na swoją działal-
ność. Zaznaczyła też, że choć nowych członkiń nie 
przybywa, to KGW w Mizerowie jest nadal jednym
z najliczniejszych w gminie. Pani Łucja przeczyta-
ła również wiersz, prezentujący pół wieku z życia 
mizerowskich  gospodyń  wiejskich:

W  1965  r.  Koło  powstało
I,  jak  na  owe  czasy,  prężnie  się  rozwijało. 
Pierwsze  2  lata  pani  Maria  Kałuża  KGW  przewodniczyła,
Na  kulturę  i  nowoczesność  wsi  postawiła.
Następnie 13 lat pani Łucja Kumor funkcję przewodniczą-
cej  pełniła
I  ideę  swojej  poprzedniczki  krzewiła.
Od  1980  r.  pani  Rozalia  Kubiczek  szefową  KGW  została,
Jaka  w  kobietach  tkwi  siła – pokazała.
Magiel  do  wsi  sprowadziła
I, można  powiedzieć, pierwszy babski  klub  w  nim  założyła.
No  bo  gdy  skubanie  pierza  z  mody  wyszło,
Tam  przy  maglowaniu  można  się  było  dowiedzieć
Co,  gdzie,  kto  z  kim,  jaką  ma  przyszłość.

Rozpoczęto  budowę  remizo-świetlicy,
Spory  udział  KGW  też  trzeba  zaliczyć.
Więc  przez  10  lat  jako  przewodnicząca,
Pani  Rozalia  Kubiczek  wzorowo  swą  funkcję  pełniła
I  chluby  KGW  przysporzyła.
Pani  Krystyna  Wrzeszcz,  choć  szefową  nie  była  za  długo,
Powstanie  zespołu  Mizerowianki – stało  się  jej  zasługą.
A  zespół  pod  batutą  pani  Kubiczek – same  o  tym  wiecie, 
Rozsławił  śpiewem  Mizerów  nie  tylko  w  powiecie.
Trzy  lata  pani  Wiesława  Niemczyk  nam  tu  szefowała,
Nie  można  powiedzieć – bardzo  się  starała.
Sześć  lat  pani  Róża  Bielanik  przewodniczącą  była
I  na  wspomnienie  sobie  zasłużyła.
Ona  o  mieszkańcach  Mizerowa  pamiętała,
Różne  imprezy  dla  nich  organizowała.
Dbała  o  magiel  i  sprzęt,  cośmy  wypożyczali.
Różę  i  jej  koleżanki  trzeba  za  to  chwalić!
18  lat  pani  Niemczyk  nam  przewodniczy.
50  lat  minęło – nietrudno  policzyć!

Po tym wystąpieniu panie wzniosły wspólny 
toast, życząc sobie następnych tak udanych lat
w Kole Gospodyń i wielu nowych członkiń. Po do-
skonałym poczęstunku rozpoczęła się zabawa, do 

której  przygrywał  zaproszony  zespół. 
Pani Wiesława Niemczyk, kierująca Kołem

w Mizerowie już 18 lat, opowiedziała nam o jego 
obecnym  kształcie:

- Teraz mamy 85 członkiń. Są to panie z Mizero-
wa, Warszowic i Borków. Najbardziej chodziło nam 
zawsze o budowanie jedności w lokalnej społecz-
ności, o możliwość spotkania. Wiadomo – dawniej 
miałyśmy więcej możliwości – chociażby z powodu 
magla – teraz nasze działania są bardziej ograni-
czone. Jednak nadal bardzo chętnie angażujemy się
w lokalne inicjatywy. Co roku organizujemy dzień 
kobiet i spotkanie opłatkowe. Szkoda, że nie przyby-
wa nam młodych członkiń. My jesteśmy coraz starsze, 
a  przydałaby  się  młoda  krew!

Paniom z Mizerowa, obchodzącym swój jubi-
leusz, życzymy kolejnych lat w KGW, wielu nowych 
członkiń i poczucia wspólnoty, które do tej pory 
towarzyszyło im podczas spotkań i rozlicznych im-
prez.

Monika Panfil

31 maja 2015 r. wszyscy uprawnieni rolnicy po-
nownie będą głosować na swoich reprezentantów 
do Izb Rolniczych. Tym razem mieszkańcy gminy 
Suszec będą mogli wybrać dwóch członków. O tym, 
jakie korzyści dla rolników wynikają z posiadania 
radnych w Izbie Rolniczej rozmawiamy z panem 
Piotrem Świerkotem – wieloletnim członkiem Iz-
by,  reprezentantem  naszej  gminy  w  powiecie.

Na początek przybliżmy jednak, czym jest Izba. 
Jest to instytucja samorządu gospodarczego, która 
reprezentuje interesy rolników, producentów rol-
nych oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne. 
Izby działają w powiatach, a oddelegowani z nich 
członkowie trafiają do Wojewódzkiej Izby Rolniczej. 
Połączone izby tworzą samorząd rolniczy. 
Członkami samorządu rolniczego są:
 - osoby fizyczne i prawne, opłacające podatek  
rolny,

- osoby fizyczne i prawne, będące płatnikami 
podatku dochodowego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych,

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyj-
nych posiadający w tych spółdzielniach wkłady 
gruntowe. 

Na poziomie kraju wszystkie izby tworzą Kra-
jową Radę Izb Rolniczych. Reprezentuje ona samo-
rząd rolniczy przed sejmem, senatem i administra-
cją rządową. Mają oni obowiązek zasięgać opinii 
Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczą-
cych rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Po-
nadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz 
wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej. Działania Rady są fi-
nansowane przede wszystkim ze składek od izb 
rolniczych. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak funkcjonuje 
Izba  Rolnicza?

Piotr Świerkot: Nasza gmina w tej chwili w Iz-
bie będzie miała dwóch delegatów. Oni reprezen-
tują gminę w powiecie, a spośród wszystkich rad-
nych wybiera się przewodniczącego oraz reprezen-
tanta,  który  zostaje  oddelegowany  do  Katowic. 

Nowiny: O czym decyduje Izba Rolnicza na 
poziomie  powiatu?

Piotr Świerkot:  Tak naprawdę mamy ograni-
czone pole działania. Niestety, w wielu sprawach
nie mamy mocy prawnej. Spotykamy się raz na 
kwartał, opiniujemy ustawy, wnioskujemy w spra-
wach ważnych dla rolników – na przykład o skup 

interwencyjny. Realizujemy także wytyczne odnoś-
nie do prawa łowieckiego. Jesteśmy do dyspozycji 
rolników w kwestiach spornych przy szacowaniu 
szkód łowieckich. Doradzamy także np. w kwestii 
podatku rolnego. Wydajemy też opinie w sprawie 
przekwalifikowania gruntów rolnych przy tworze-
niu  planów  zagospodarowania  przestrzennego.

Nowiny: Czy na wyższym poziomie – w woje-
wództwie  władza  jest  większa?

Piotr Świerkot: Szef Wojewódzkiej Izby Rol-
niczej – Roman Włodarz – to kompetentny człowiek 
na właściwym miejscu. Dzielnie nas reprezentuje, 
walcząc o sprawy Śląska na forum ogólnopolskim. 
Im wyżej w strukturze się stoi, tym większe są mo-
żliwości, dlatego dobrze, że naszym delegatem jest  
tak  światły  człowiek.

Nowiny: Jakie są pana funkcje jako radnego?
Piotr Świerkot: Reprezentuję rolników z na-

szej gminy. Kiedy oni mają jakieś problemy, przy-
chodzą do mnie, a ja poruszam później te tematy
w  czasie  spotkań  Izby.

Nowiny: Jakie są korzyści dla gminy z posia-
dania  delegata  w  Izbie  Rolniczej?

Piotr Świerkot: Przede wszystkim rolnicy czu-
ją, że ich problemy się liczą, że są ważne. Rozma-
wiają ze mną, a ja przekazuję te sprawy dalej – do 
powiatu, a nawet województwa. To jest potrzebne. 
Pozostaje jednak pewien niedosyt, że nie mamy 

realnego wpływu na kształt polityki rolnej. Bez 
zgody rządu niestety niewiele można zdziałać. Na 
szczęście widać pewne postępy. Na przykład 
obecnie coraz szerzej dyskutuje się o sprzedaży 
bezpośredniej. Dzięki takiemu projektowi rolnicy 
będą mogli sprzedawać przetworzone produkty, 
wytworzone samodzielnie. Choć monitujemy w tej 
sprawie  już  8  lat.

Nowiny: Czy funkcja radnego jest funkcją 
społeczną?

Piotr Świerkot: Tak, oczywiście. Oprócz nor-
malnych obowiązków w domu i gospodarstwie, 
czasem trzeba zebrać siły i uczestniczyć w różnych 
spotkaniach, wyjazdach, sympozjach i szkoleniach. 
Są to jednak bardzo interesujące i pouczające wy-
darzenia. Dają wiedzę, żeby potem pomagać rol-
nikom,  którzy  przychodzą  ze  swoimi  problemami.

Nowiny: Jakie korzyści może odczuwać każdy 
rolnik  z  przynależności  do  Izby?

Piotr Świerkot: Przede wszystkim rolnik wie, 
że zostanie wysłuchany, że ma się do kogo zwrócić 
ze swoimi problemami. Coraz mniej jest w naszej 
gminie ludzi utrzymujących się tylko z rolnictwa. 
Następuje specjalizacja, gospodarstwo powinno 
być duże, żeby się opłacało. Niemniej potrzeb rol-
ników trzeba wysłuchać i pomóc im poradzić so-
bi z problemami. Organizujemy także szkolenia
dla rolników – na przykład chemizacyjne (dotyczą-
ce  oprysków).

Nowiny: Czy zamierza Pan ponownie starto-
wać  w  wyborach?

Piotr Świerkot: Bycie radnym to satysfak-
cjonująca funkcja, którą pełnię już 13 lat. Mam 
zamiar ponownie spróbować swoich sił. Czas dzia-
ła na moją korzyść – ja także wiele się uczę podczas 
sprawowania tej funkcji i mogę lepiej pomagać 
rolnikom. Mam także tradycje rodzinne w Izbie Rol-
niczej. Mój dziadek był również, w czasach przed-
wojennych,  członkiem  Izby.

Nowiny: Proszę  opowiedzieć  o  sobie.
Piotr Świerkot: Jestem rolnikiem i hodowcą. 

Prowadzę gospodarstwo wspólnie z synem, hodu-
jemy 40 macior w cyklu zamkniętym. Uprawiamy 
też łącznie 70 ha pola w trzech powiatach: pszczyń-
skim, mikołowskim i żorskim – większość dzierża-
wimy. Siejemy głównie zboże i kukurydzę z prze-
znaczeniem na paszę. Jestem także ojcem 3 dzieci, 
mam też  6  wnuków. 

Rozmawiała Monika Panfil

O Izbie Rolniczej - rozmowa z Piotrem Świerkotem
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W tym miesiącu prezentujemy chór, który już 
niebawem będzie świętował 20-lecie swojego ist-
nienia. Członkowie „Pogodnej Jesieni” pierwszy raz 
spotkali się 27 września, a pierwszą próbę odbyli 
tydzień później – 3 października 1995 r. Od tego 
czasu chór działa nieprzerwanie, uświetniając swoją 
obecnością imprezy gminne, powiatowe, a nawet 
wojewódzkie. „Pogodna Jesień” jest laureatem wie-
lu konkursów i przeglądów, została także uhonoro-
wana Złotymi Odznakami – jedną nadaną przez 
PZERiI oraz drugą, przyznaną przez Kapitułę Od-
znaki Honorowej „Za zasługi dla województwa 
śląskiego”. W roku jubileuszowym dla suszeckiego 
chóru,  przybliżamy  jego  działalność.

POCZĄTKI

Jak wspomina Alfred Kotas – założyciel i koor-
dynator „Pogodnej Jesieni” – idea chóru zrodziła się, 
gdy jako przewodniczący suszeckiego Koła PZERiI 
szukał zajęcia i rozrywki dla emerytów. Wpadł wte-
dy na pomysł zawiązania grupy, która wykonywa-
łaby pieśni ludowe, ale także współczesne piosenki 
rozrywkowe, bawiąc słuchaczy podczas imprez.
Pan Alfred wysłał do mieszkańców Suszca i okolic,
o których wiedział, że posiadają talent muzyczny, 
imienne zaproszenia na spotkanie. Odpowiedziało 
na nie 17 osób, które spotkały się 27 września 1995 r. 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Już tydzień póź-
niej odbyła się pierwsza próba chóru. Prowadzenie 

opłatkowego Koła Związku Emerytów Rencistów
i  Inwalidów.

NAZWA

Nazwę chóru wyłoniono w konkursie ogłoszo-
nym wśród członków. Padały różne propozycje: Lut-
nia, Złotki, Nutka. Jednak najbardziej wszystkim 
przypadła do gustu nazwa „Pogodna Jesień” – opi-
sująca istotne walory chórzystów: radosnych i po-
godnych  ludzi  w  jesieni  swojego  życia.

DYRYGENCI

„Pogodna Jesień” przez lata kilkukrotnie zmie-
niała kierownictwo muzyczne. Przez pierwsze 7 lat 
chór prowadził Marian Cieśla. W 2002 r. jego rolę 
przejęła Aniela Kudrzyk, która swoją funkcję z su-
kcesami pełniła aż do stycznia 2009 r. Od lutego 
2009 r. „Pogodną Jesienią” dyrygowała Barbara
Garus, a od września 2010 r. Halina Gryszko, która 
do  dziś  pozostaje  dyrygentką  chóru.

CZŁONKOWIE

Obecnie chór liczy 25 osób. W tym 6 mężczyzn
i 19 kobiet. Składa się on z emerytów pochodzących
z Suszca i okolic. Najstarsi członkowie mają prawie 
80 lat, najmłodsi niedawno obchodzili 60 urodziny. 
Przez lata szeregi „Pogodnej Jesieni” zasilało bardzo 
liczne grono suszczan. Spotkania chóru to nie tylko 
próby, ale także możliwość spędzenia wspólnie 

Chór „Pogodna Jesień”
zy o zasięgu lokalnym, powiatowym, a nawet woje-
wódzkim. Chór „Pogodna Jesień” nieraz pojawiał się 
na uroczystościach kościelnych, dożynkach, a na-
wet prywatnych jubileuszach. Odwiedzał także sło-
wackie miasto Novot. „Pogodna Jesień” regularnie 
występuje też w Ogrodzieńcu, a z pochodzącym 
stamtąd chórem „Echo” pozostaje w stałym kon-
takcie. Chórzyści niemal od początku swojej dzia-
łalności brali też udział w różnego rodzaju kon-
kursach, turniejach i przeglądach. Wśród najwa-
żniejszych należy wymienić: Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
w Zebrzydowicach, Wojewódzki Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych WICI, Przegląd Zespołów Ar-
tystycznych przy PZERiI, Wojewódzki Przegląd 
Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, Wo-
jewódzki Przegląd Zespołów Emeryckich w Dą-
browie Górniczej itd. Jednak najważniejsze osią-
gnięcia, jak mówi Alfred Kotas, to dwukrotne zdo-
bycie nagrody Grand Prix podczas VI i VIII Turnieju 
Zespołów Ludowych im. M. Cieśli „Jak ze Suszca 
powędruję” i występy na Festiwalu Zespołów Ar-
tystycznych Seniorów Międzyzdrojskie Barwy Je-
sieni  w  Międzyzdrojach. 

W 2006 r. chór wraz z zespołem Suszczanie 
współorganizował X Wojewódzki Przegląd Zespo-
łów Artystycznych PZERiI. Na „Gwarusiu” zebrało się 
wówczas blisko 750 osób z całej Polski. Doskonała 
atmosfera, panująca w trakcie przeglądu sprawiła, 
że wszyscy zapamiętali Suszec jako wyjątkowe, 
urokliwe  miejsce.

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

NAGRANIA

Chór „Pogodna Jesień” ma na swoim koncie aż
3 płyty. Pierwszą nagrano w 2002 r. i zawierała ona 
27 piosenek ze zbioru Mariana Cieśli „Jak ze Susz-
ca powędruję”. Kolejną płytę wydano 2 lata później, 
w 2004 r. Znalazło się na niej 15 kolęd wykony-
wanych przez chór. W 2010 r., przy okazji obcho-
dów 15-lecia istnienia „Pogodnej Jesieni”, wydano 
trzecią płytę CD zawierającą 23 pieśni ze zbioru 
Mariana  Cieśli,  zatytułowaną  „Przoć  i  błoznować”.

20 LAT I CO DALEJ?

Czy to koniec działalności chóru? Ależ skąd! 
Członkowie „Pogodnej Jesieni” mają tyle samo 
zapału i energii, co 20 lat temu. Przez ten czas 
pielęgnowali tradycję, reprezentując naszą gmi-
nę w wielu wydarzeniach kulturalnych. Przez sze-
regi chóru przewinęło się przez te 20 lat wiele
osób, kochających śpiew i suszecką kulturę. Z pe-
wnością w następnych latach znajdzie się wielu 
nowych członków, a chór będzie obchodził kolejne 
jubileusze w równie dobrej kondycji, jak dotych-
czas. Przed członkami „Pogodnej Jesieni” jeszcze 
wiele konkursów i wyzwań. Życzymy wszystkim 
związanym z chórem, aby nadchodzące wspólne 
lata  przynosiły  satysfakcję  i  kolejne  sukcesy.

Monika Panfil

grupy powierzono, początkowo sceptycznie nasta-
wionemu do projektu, Marianowi Cieśli – byłemu 
kierownikowi szkoły w Suszcu, nauczycielowi mu-
zyki, folkloryście i zbieraczowi pieśni z naszego 
regionu. Dyrygent od razu zaproponował, aby chór 
wykonywał tradycyjne pieśni ludowe z najbliższego 
rejonu, zachowując przy tym czystość folkloru. Do 
repertuaru weszły więc pieśni wywodzące się z zie-
mi pszczyńskiej i okolic Suszca. Wydano je później
w zbiorach autorstwa Mariana Cieśli „Jak ze Suszca 
powędruję”. Z czasem repertuar poszerzył się o inne 
utwory, w tym kolędy. Pierwszy występ chóru miał 
miejsce 13 grudnia 1995 r. podczas mszy w kościele 
pw. św. Stanisława B. i M. w Suszcu oraz spotkania 

czasu, przebywania ze sobą. Członkowie chóru 
tworzą niemal rodzinę – każde spotkanie to okazja 
do wypicia wspólnie kawy, zjedzenia ciasta, roz-
mów i wymiany poglądów. Jednoczą ich wspólne 
tematy, wyjazdy, ale też umiłowanie gwary, śląs-
kich pieśni, dbałość o tradycję. Należy mieć nadzie-
ję, że wciąż będą się pojawić nowi członkowie – mi-
łośnicy  śpiewu  i  suszeckiej  tradycji.

OSIĄGNIĘCIA

Przez lata swojej działalności, chór „Pogodna 
Jesień” zapisał się jako jedna z najlepiej zorganizo-
wanych, konsekwentnych i bardzo zdolnych grup
w okolicy. Uświetniał on swoimi występami impre-
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Chór „Pogodna Jesień” podczas 5 Suszeckiej Jesieni Kulturalnej
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Droga do zwycięstwa - rozmowa z Mateuszem Manowskim
Mateusz Manowski – mieszkaniec Kobielic, 

uczeń ostatniej klasy Gimnazjum Publicznego w Ra-
dostowicach, zawodnik ekipy Dobre Sklepy Rowe-
rowe AUTHOR Pszczyna. Ale przede wszystkim 
Górski Szosowy Mistrz Polski Juniorów Młodszych 
na rok 2014 - 2015. Nam Mateusz oraz jego rodzi-
ce – Grzegorz i Iwona Manowscy oraz siostra Mał-
gorzata opowiadają o tym, jak rozpoczęła się jego 
przygoda z kolarstwem, jakie są plany na przyszłość 
i  co  oznacza  profesjonalne  kolarstwo.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak zaczęła się 
przygoda  Mateusza  z  kolarstwem? 

Mateusz Manowski: W 2011 r. wziąłem udział 
w organizowanym co roku Grand Prix Ziemi 
Pszczyńskiej. Jest to impreza, która ma zachęcać 
młodych ludzi do kolarstwa. Rozgrywa się ona przy 
Stawach  Rybnych  w  Studzionce. 

Grzegorz Manowski: W 2009 r. w Porębie 
chcieliśmy spróbować wystartować w Grand Prix, 
ale wtedy zrezygnowaliśmy, kiedy zobaczyłem, jaki 
sprzęt  mieli  inni  zawodnicy.

Mateusz Manowski: Do dziś zastanawiam się, 
czy wtedy miałem wystartować! Ale na kolejne 
edycje kupiliśmy już bardziej profesjonalny rower     
i spróbowałem.

Grzegorz Manowski: Trener zauważył Mate-
usza – jak dzielnie i dobrze radzi sobie na ciężkim 
sprzęcie, jak pokonuje pagórki, wzniesienia i błoto. 
Wtedy udało się mu zdobyć II miejsce, a trener 
Klaudiusz Migdoł zaproponował mu jeżdżenie        
w klubie. Daliśmy Mateuszowi trochę czasu, aby 
mógł się zastanowić i przemyśleć, czy tego chce. Ale 
syn codziennie wracał ze szkoły i pytał, czy dzwo-
niliśmy do trenera. W końcu uznaliśmy, że to jest 
droga, którą chce podążać, a my – jako rodzice – bę-
dziemy mu pomagać – finansowo, sprzętowo oraz 
w  każdy  sposób,  w  jaki  będzie  to  konieczne. 

Mateusz Manowski: Już na pierwszym spot-
kaniu z trenerem dostałem zadanie – trenować mar-
szobieg. Potem kupiliśmy używany rower i zaczęły 
się treningi – zimą jeździłem rowerem na rolkach, 
regularnie korzystałem z basenu. Solidnie przetre-
nowałem zimę i przygotowałem się do rozpoczęcia 
sezonu  w  Dzierżonowie  i  Sobótce – w 2012 r.

Nowiny: Jaki był Wasz – rodziców – początko-
wy  wkład  w  nowe  zajęcie  syna?

Iwona Manowska: Rower używany to koszt ok. 
1500 zł, do tego trzeba było dokupić bloki, buty itp. 
Inwestowaliśmy tyle, ile trzeba, żeby zacząć. Ale
syn z roku na roku coraz lepiej sobie radził, więc
i  inwestycje  musiały  być  większe.

Grzegorz Manowski: Co miesiąc trzeba wy-
mienić łańcuch, niektóre rzeczy się psują na wy-
ścigach i trzeba je kupić. Podjęliśmy z żoną decyzję, 
że chcemy, aby Mateusz rozwijał się w kierunku 
kolarstwa i będziemy robić wszystko, co będzie 
konieczne,  aby  mu  to  umożliwić.

Nowiny: A  jak  wyglądają  treningi?
Mateusz Manowski: Od początku jesteśmy    

w stałym kontakcie z trenerem. Wszystkie treningi 
konsultuję na bieżąco (np. telefonicznie) i są one 
dostosowane do mojej kondycji, pogody, etapu, na 
jakim jestem. Na rolkach w domu muszę jeździć 
przez 2 godziny. Na trasie potrafię przejechać na-
wet 100 km, a mój rekord to 180 km. W marcu prze-
jechałem w sumie ponad 2000 km. Poza tym sam 
sobie gotuję – muszę utrzymywać odpowiednią 
dietę. W zimie cykl przygotowawczy to basen, mar-
szobieg i jazda na rolkach, w sezonie jazda na rowe-
rze.  To  codziennie  3,5  godziny  jazdy.

Nowiny: To robi wrażenie! Widzicie państwo 
przyszłość w tym sporcie? Jakie są Wasze plany
i  oczekiwania?

Grzegorz Manowski: Jesteśmy przekonani, że 
Mateusz ma potencjał. Może zaistnieć nie tylko
w  Polsce,  ale  i  na  świecie.

Mateusz Manowski: Chciałbym wyjechać do 

Włoch. Tam jest większa ilość tzw. dni wyścigowych, 
można wybić się na najwyższy szczebel – startować 
w World Tour, gdzie jeździ teraz np. Rafał Majka czy 
Michał  Kwiatkowski.

Nowiny: Powiedz, jak Twoje plany łączą się
z  edukacją?  Co  ze  szkołą?

Mateusz Manowski: Edukacja jest równie 
ważna, co sport. Chciałbym obie dziedziny trakto-
wać na tym samym poziomie. W tym roku kończę 
gimnazjum, potem chcę pójść do szkoły zawodowej 
i technikum. Wybrałem nawet zawód – chcę zostać 
elektromechanikiem. Wiem, że się w tym sprawdzę. 
Kieruję się przy moim wyborze tym, jak rozwijała
się kariera Majki czy Kwiatkowskiego. Oni po 18 ro-
ku życia wyjechali za granicę i tam budowali swoje
pozycje. 

Nowiny: Jak traktują Cię teraz w szkole? Jak na 
Twoje  osiągnięcia  reagują  nauczyciele  i  koledzy?

Mateusz Manowski: Nauczyciele i inni ucz-
niowie są dumni, bardzo mnie wspierają i są otwarci. 
Cieszę się, że mogę na nich liczyć. Piszę też teksty
na stronie internetowej klubu – to też forma nauki
i  ćwiczenia  swoich  umiejętności.

Nowiny: Czy rodzice uczestniczą jakoś w Two-
ich  treningach?

Mateusz Manowski: Nie. Wsiadam na rower, 
wybieram  trasę,  w  miarę  znane  tereny  i  jadę.

Grzegorz Manowski: Pamiętam pierwsze 
zgrupowanie, na które pojechałem z Mateuszem. 
Podchodziliśmy, jako rodzice, do wszystkiego emo-
cjonalnie. Trener podjął decyzję – zimą – że Mate-
usz wsiada na rower i razem ze swoją koleżanką ja-
dą do Ustronia. Bałem się – 12-latka wypuszczać 
samego na dwupasmówkę. Trener, widząc to, po-
prosił mnie, żebym wyprowadził dzieci na główną 
drogę, podjeżdżając z nimi samochodem. Kiedy 
ruszyli i dali radę, emocje opadły. Wszystko dobrze 
się skończyło – Mateusz pokonał ciężkie warunki,
a ja zobaczyłem, że mogę mu ufać. Choć do dziś 
dnia boję się o niego i proszę go zawsze, żeby wy-
bierał trasy i rozkładał dystans tak, żeby któreś
z rodziców było w domu i mogło mu pomóc, gdy-
by coś się  stało.

Iwona Manowska: Kiedyś prawie nocą ścią-
galiśmy go z trasy. Nie umiałam go wypatrzyć w le-
sie, po ciemku. Dobrze, że miał odblaski! Ale tak się 
wyrobiliśmy, że teraz zdarza się nawet, że Mateusz 
ściąga  siostrę  z  trasy.

Nowiny: A jak Małgosia zaraziła się tym spor-
tem?

Grzegorz Manowski: Na początku przypatry-
wała się temu, co robi brat. Startowała też w Grand 
Prix Ziemi Pszczyńskiej. Trener w niej także do-
strzegł potencjał. Małgosia zapytała nas kiedyś,
czy stać nas na to, żeby ona także zajęła się ko-
larstwem na poważnie. Oczywiście się zgodziliśmy. 
Nie można blokować marzeń dzieci. Zaczynała od 
górskiego roweru, mając 10 lat, potem były rowery 
przełajowe.

Nowiny: To dobrze, że widać potencjał u oboj-
ga dzieci. Obserwując rozwój Mateusza, trzeba 
przyznać, że szybko przyszły pierwsze poważne 
sukcesy.
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Grzegorz Manowski: Czasem słowa nie od-
dają tego, co Mateusz robi na treningach. Jego tre-
ner uważa, że widać w nim dużą wolę walki i po-
trzebę, żeby dawać z siebie 100 % i jeszcze więcej. 
Widzimy, jak on codziennie trenuje i jak to się prze-
kłada  na  osiągnięcia.

Mateusz Manowski: Na górskich podjazdach 
zakładam ciężkie przełożenia. Staram się podcho-
dzić do swoich treningów poważnie. Codziennie po 
powrocie ze szkoły trenuję przez 3-4 godziny, a po-
tem jeszcze przygotowuję się na następny dzień
na  lekcje.

Nowiny:  A  wakacje? Masz  jakieś  przerwy?
Mateusz Manowski: Tak naprawdę przerwy 

jest tylko miesiąc w roku. Nawet zgrupowania – wy-
jazdy np. nad morze – to czas na 5-godzinne tre-
ningi. Szczerze mówiąc – nie ma takich dni, w któ-
rych  zupełnie  nic  nie  robię.

Nowiny: Widać, że wkładacie w to wszyscy du-
żo pracy, wysiłku i wszyscy traktujecie to bardzo 
poważnie.

Grzegorz Manowski: Małgosia i Mateusz od-
noszą coraz większe sukcesy. W tym roku w Dzier-
żonowie Małgosia zwyciężyła w ciężkim wyścigu. 
Była pierwsza w kategorii żak. Mateusz także się 
angażuje, a jego praca przynosi efekty. Chcemy, 
żeby robili to, co kochają. A jeśli będą myśleć o za-
wodowstwie – to  tylko  za  granicą. 

Nowiny: Nie boicie się Państwo wypuszczać
takich  młodych  ludzi  tak  daleko  od  domu?

Mateusz Manowski: Kiedy wyjeżdża się za 
granicę, zawodnika przejmuje klub, który zapewnia 
opiekę, pomaga w załatwieniu formalności i akli-
matyzacji. Są tam też inni młodzi ludzie, z podo-
bnymi  doświadczeniami.

Grzegorz Manowski: Zawsze ktoś pomaga
w organizacji. Poza tym we Włoszech i we Francji
jest o wiele więcej wyścigów. W Polsce jest ich ok.
60, a tam – blisko 100. Zawodnicy jeżdżą po całym 
świecie, a to wyścigi kształtują człowieka i jego ka-
rierę. Poza tym taki młody człowiek będzie na po-
czątku na kontrakcie zarabiał tyle, żeby się utrzy-
mać. Ale przede wszystkim będzie się rozwijać. Ja 
najbardziej chciałbym, żeby moje dzieci dawały in-
nym przykład, żeby zapisały się w historii i zrobiły 
coś  niezwykłego.

Nowiny:  Miałeś  jakieś  momenty  zwątpienia?
Mateusz Manowski: Na początku poprzed-

niego sezonu zaliczyłem chyba 8 kraks, do dzisiaj 
mam niezagojone szlify. W Kluczborku miałem po-
ważny wypadek, potem po pewnym czasie, wraca-
jąc ze szkoły, znów wydarzyła się kraksa. Wtedy, po-
raniony, zastanawiałem się, czy dam radę, czy nie 
zostawić kolarstwa. Ale szybko wróciłem do tego,
co kocham. Zresztą w tym samym sezonie zdoby-
łem  tytuł  Mistrza  Polski.

Nowiny: Widać, że sprawia Ci to przyjemność,
a wszyscy możemy podziwiać efekty Twojej ciężkiej 
pracy. Powiedz, kto jest dla Ciebie największym 
wzorem?

Mateusz Manowski: Moim idolem jest Prze-
mysław Niemiec (6 zawodnik Giro d'Italia 2013 r.). 
Właśnie na nim chciałbym się wzorować i kierować 
dalszą  karierę  kolarską  na  podobne  osiągnięcia.

Mateusz i Małgosia mają ogromne szczęście. 
Oboje wykazują duży talent, ciężko pracują, a za 
sobą mają rodziców, którzy wierzą w nich i wspierają 
ich na każdym kroku. Należy mieć nadzieję, że ich 
kariera będzie się rozwijać w podobnym tempie, jak 
dotychczas, a wkrótce zamieni się na karierę mię-
dzynarodową. Na razie gmina wspiera osiągnięcia 
młodych kolarzy, przyznając im stypendia sporto-
we. Jesteśmy przekonani, że już niebawem młodzi 
kobieliczanie rozsławią gminę Suszec w całej Polsce. 
Życzymy  powodzenia.

Rozmawiała Monika Panfil
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Mateusz Manowski  30.08.2014 r. wygrywa Górskie Szosowe
 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych   
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Ubiegłoroczne Dni Suszca były jubi-
leuszowe. Podczas 3 dni wydarzyło się 
więcej, niż w niektórych miejscowościach 
przez  cały  rok.

I w najgorszych snach nie jawiło się
nam, by te szczególne Dni Suszca miały być 
ostatnie!!! Nadal tak myślimy, jednak w tym 
roku Dni Suszca nie będzie. Sytuacja w jakiej 
znalazła się Gmina w tym roku budżeto-
wym, nie pozwala na organizację tak gigan-
tycznego przedsięwzięcia. Warto przypo-
mnieć, że przez minione lata spotykaliśmy 
się końcem maja bądź początkiem czerwca, 
a wystąpiły dla nas na plenerowej scenie: 
Czerwone Gitary, Kabaret Noł Nejm, HaNuta, 
Kabaret N.O.C., Turnioki, Strefa, De Mono, 
Sami, Ścigani, Sebastian Riedel z Zespołem 
Cree, The Postman, Varius Manx, Tabu, Ka-
baret Młodych Panów, Teresa Werner, De 
Nuevo, Jose Torres & Havana Dreams, Skal-
dowie, Duet Karo, Ligocianie, Zespół Pieśni
i Tańca Śląsk, Beltaine & Glendalough, 
PomaU, Formacja Chatelet, Mesajah i wielu 
innych.

Pragniemy w tym miejscu podziękować 
za zaufanie i za obecność, to były wspaniałe 
wydarzenia przede wszystkim dzięki Wam – 
mieszkankom i mieszkańcom Gminy Suszec. 
To właśnie dla Was, mimo wielu przeciw-
ności, nie chcemy się poddawać i zamie-
rzamy zrealizować różne ciekawe wyda-
rzenia.

W najbliższym czasie, już 31 maja 2015 r. 
pod GOKiem odbędzie się Dzień Dziecka 
dla Dużych i Małych. Zaplanowane atrakcje 
znajdują się na plakacie obok, jednak aby 
wszystko udało się jak należy, potrzebujemy 
Państwa wsparcia. 

Serdeczności,
Zespół GOK w Suszcu

CO JESTEŚMY W STANIE 
ZROBIĆ,  

Zachęcamy, aby sprawdzić to na 
portalu wspieramkulture.pl i wesprzeć 
nasz projekt pt. Dzień Dziecka dla Du-
żych  i  Małych

 aby je zdobyć? Czy w każdym z nas, 
GOKowiczów jest dziecko i czym się to ob-
jawia? 

.

Punkt
Widzenia

Zmiany,
zmiany!

WSTĘP 
WOLNY!

Dzień Dziecka
31.05.2015 godz. 15.00

Parking przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

W programie:

Wystawa pokonkursowa
„Mój wymarzony Dzień Dziecka”

Pokazy latających modeli samolotów

Animacje prowadzone przez
Klub Działań Pozytywnych

Fireshow i warsztaty cyrkowe

Zabawa taneczna 

Dmuchańce i inne atrakcje

Koncert piosenek
musicalowo-disneyowskich

w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Silesian
Art Collective pod batutą Mateusza Walacha

Targi Dziecięce
prezentacja rękodzielnictwa i firm
zajmujących się branżą dziecięcą

Występy dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Suszec 

Olimpiada Gier i Zabaw
Ulicznych i Podwórkowych

Patronat honorowy:
Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego
oraz Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec 

WESPRZYJ IMPREZĘ NA PORTALU: WSPIERAMKULTURE.PL

Organizatorzy:

Sponsorzy:

Patroni medialni: Partner:

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
NOWINY
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU ZAPRASZA NA

WAKACJE
Z JĘZYKIEM

ANGIELSKIM

6-11.07.2015

Zapraszamy
do udziału w obozie

językowym
przygotowanym

specjalnie dla uczniów
gimnazjum z klas I-III

z terenu Gminy Suszec.

W programie m.in.: zajęcia
językowe, warsztaty prowadzone

przez studentów z USA,
gry i zabawy zespołowe, programy

 popołudniowe i wycieczka.

Koszt: 120 zł/os
(w cenie: lunch, wycieczka,

 bilety wstępu oraz ubezpieczenie)

Zapisy:
karta zgłoszeniowa
do pobrania
od 5 maja 2015 r.
w biurze GOK
w Suszcu

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!

Informacje: GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
 tel: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl,

e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, 

Śląskie Śpiewanie w Suszcu
Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni

i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny corocz-
nie organizują Regionalny Przegląd Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. 

W tym roku odbywa się on 22 raz. Zadaniem 
Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych 
regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludo-
wych.  Jak  informuje  organizator:

„Podczas Przeglądu zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału w eliminacjach rejonowych 
«Śląskiego Śpiewania». Udział w Przeglądzie to nie 
tylko rywalizacja o nagrody. Posiadający dwudzie-
stoletnią tradycję Przegląd jest festiwalem różno-
rodności pod względem doboru repertuaru, kompe-
tencji gwarowej i przygotowania strojów, a uczest-
ników «Śląskiego Śpiewania» niezmiennie jednoczy 
zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymania 
tradycji muzycznej, radość ze wspólnego śpiewania
i słuchania pieśni. Wszystko to sprzyja umacnianiu 
więzi  młodego  pokolenia  z  Małą  Ojczyzną.”

W Suszcu 16.04. br. odbyły się eliminacje rejo-
nowe. Wzięło w nich udział 16 zespołów, pocho-
dzących z całego Śląska. Gminny Ośrodek Kultury 
gościł wykonawców z Pielgrzymowic, Pszczyny, 
Suszca, Tych, Olzy, Mszanej, Rybnika, Kłokocimia, 
Raciborza  czy  Studzienic.

Uczestnicy występowali w trzech katego-
riach  wiekowych:
1)  przedszkole,  szkoła  podstawowa  kl. I-III,

2)  szkoła  podstawowa  kl. IV-VI,  gimnazja,
3)  szkoła  ponadgimnazjalna,  dorośli, 
oraz  w  czterech  kategoriach  wykonawczych:
1)  soliści,
2)  zespoły  wokalne  i  wokalno-instrumentalne,
3)  zespoły  pieśni  i  tańca,
4)  chóry (powyżej 15 osób,  śpiew  wielogłosowy
     a'cappella  lub  z  akompaniamentem).

Jury w składzie: Jadwiga Masny, Marian Chro-
bok oraz Tomasz Wrona oceniało wykonawców
wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, za-
chowanie właściwej gwary, walory wokalne, akom-
paniament, ogólny wyraz artystyczny oraz strój lu-
dowy (jako dodatkowy, nieobowiązkowy element 
wyrazu  artystycznego). 

Spośród zgłoszonych uczestników do Przeg-
lądu Finałowego zakwalifikowali się: chór „Pa-
role Melodiche” z GP w Suszcu, „Małe Janko-
wianki” z PCK w Pszczynie, zespół „Olzanki” z Ol-
zy, „Raciborzanie” ze Stowarzyszenia Kultur 
„Źródło”, „Gryfne Bajtle” z ZSP w Studzienicach 
oraz  Katarzyna  Piwko  z  Pielgrzymowic.

Koncert Finałowy odbędzie się w Chorzow-
skim Centrum Kultury 12.05.2015 r., a uczestnicy 
będą walczyć o nagrodę „Grand Prix” oraz statuet-
kę „Szczyglika” Śląskiego Śpiewania. Koncert Ga-
lowy będzie miał zaś miejsce 11.06.2015 r. w sie-
dzibie  Zespołu  „Śląsk”  w  Koszęcinie. 

Cieszymy się, że chór z Suszca zakwalifikował 

się do kolejnego etapu i będzie reprezentował na-
szą gminę w tym prestiżowym konkursie. Życzymy 
powodzenia!

Oprac. Monika Panfil
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Jedna ze zdolnych małych wykonawczyń
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Juwana Jenkins & The Old Dogs
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zycznego Bluestracje. Jest to impreza organizo-
wana od 1998 r. i mająca swoje początki w Domu 
Kultury „Batory” w Chorzowie. Impreza lokalna z cza-
sem rozrosła się do rozmiarów festiwalu, odbywa-
jącego się w wielu miastach na Śląsku, a po raz 
pierwszy  także  w  Suszcu.

- Wybieramy miejsca z renomą, z odpowiednim
klimatem. Bluestracje to nie festiwal na ogromne sale
i kilkutysięczne tłumy. To raczej fantastyczne koncer-
ty, na których ma panować kameralna atmosfera,
a przybyli goście mają się czuć jak u siebie. Bluestracje 
idealnie pasują do Suszca. Widać to po reakcji ludzi,
po odbiorze dzisiejszego koncertu. To pierwszy, ale
mam nadzieję, nie ostatni raz, kiedy się tutaj spo-
tykamy – mówił Tomasz Ignalski. A my przychylamy 
się do tej opinii, licząc, że blues zagości w Suszcu
na dobre.

             Monika Panfil

cego jej zespołu – The Old Dogs – było podobnie. 
Juwana śpiewała, a zespół, złożony z gitarzysty, per-
kusisty, basisty oraz harmonijkarza doskonale z nią 
współgrał,  budując  nastrój  utworów. 

Wszyscy uczestnicy koncertu doskonale poczuli 
bluesowy klimat i dali się mu uwieść. Przyklaskiwa-
nie do utworów, bujanie się w takt muzyki, a także 
żywy kontakt z wokalistką oraz odpowiadanie na jej 
zaproszenie do wspólnego śpiewu, sprawiły, że było 
to wyjątkowe wydarzenie. - Jeśli chcecie – śpiewajcie 
ze mną, jeśli chcecie–tańczcie, jeśli chcecie – klaszcz-
cie w dłonie, poczujcie tę opowieść, niech stanie się  
ona  częścią  was – zachęcała  Juwana. 

Artystka utrzymywała cały czas doskonały kon-
takt z widownią. Podczas utworów schodziła ze sce-
ny, krążyła między stolikami – opowiadając historie 
śpiewem jakby indywidualnie – każdemu z gości 
z osobna. To sprawiło, że mogliśmy się poczuć jak na 
spotkaniu w gronie dobrych znajomych, gdzie 
wszyscy się rozumieją, połączeni podobnymi po-
trzebami  i  oczekiwaniami. 

Juwana Jenkins to pochodząca z Filadelfii wo-
kalistka, mieszkająca obecnie w Pradze. Jest także 
nauczycielką akademicką i aktorką. W swoim do-
robku ma dwie płyty: „Ten After Ten” i „The Blues 
Keeps You Alive”. I to właśnie z drugiego albumu 
pochodziły w większości utwory prezentowane na 
niedzielnym koncercie. Ci których Juwana oczaro-
wała, mogli nabyć jej płytę oraz otrzymać autograf 
po  zakończonej  imprezie.  A  chętnych  było  sporo. 

Koncert Juwany Jenkins & The Old Dogs odbył 
się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Mu-

„Ten, kto mówi, że nie lubi bluesa, chyba nig-
dy naprawdę go nie słuchał” – twierdzi Tomasz Ig-
nalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Batory”
z Chorzowa oraz współorganizator festiwalu Blue-
stracje. I chyba jest w tym sporo prawdy, bo przy 
ocenie muzyki często kierujemy się utartymi sche-
matami i poglądami. Nieraz nie dajemy sobie szan-
sy na nowe doświadczenia, od razu zakładając, że 
„to nie dla mnie”. A szkoda, bo to, co może nas spot-
kać, kiedy otworzymy się na nieznane, niesie ze so-
bą często duży ładunek satysfakcji. Koncert Juwany 
Jenkins & The Old Dogs, który odbył się w ostatnią 
niedzielę kwietnia w GOK-u w Suszcu, jest doskona-
łym  przykładem  na  potwierdzenie  tej  tezy. 

Ci, którzy postanowili spędzić ten wieczór
w GOK-u, z pewnością nie żałowali swojej decyzji.
Widowiskowa sala ośrodka zamieniła się na ten
czas w przytulną przestrzeń, idealną do słuchania 
bluesa. Przybyli goście zasiedli przy stolikach, na 
których nastrój tworzyły świece, lampiony i świeże 
kwiaty. W zaciemnionej sali ponad sto osób spot-
kało się, aby wspólnie czerpać przyjemność z muzy-
ki,  płynącej  z  serca. 

Blues korzeniami sięga XIX wieku i wywodzi się 
ze społeczności Afroamerykanów z południa USA. 
Tematyka utworów bluesowych skupia się wokół 
relacji damsko-męskich, wolności, pracy, sposobu 
na życie. Ma opisywać historie prawdziwe i poru-
szające, . Wokaliście towarzyszy 
przeważnie akompaniament harmonijki ustnej, gi-
tary, instrumentów dętych albo fortepianu. W przy-
padku koncertu Juwany Jenkins oraz towarzyszą-

wyrażać emocje

Bluesowe klimaty w Suszcu
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prezes Pszczyńskiego Stowarzyszenia Szachowego.
Najmłodsza uczestniczka turnieju miała 6 lat. 

Najstarsi gracze, pojawiający się na rozgrywkach, 
mają po 90 lat. Udowadnia to, że szachy są rozryw-
ką dla każdego – poprawiającą koncentrację, uczą-
cą logicznego myślenia. A, jak widać po przybyłych 
do Suszca, jest to dyscyplina, która cieszy się wciąż 
rosnącą popularnością. Trzeba mieć nadzieję, że
ten  trend  będzie  się  utrzymywał  nadal.

Wyniki: 
- kategoria 2006 i młodsi: Mateusz Szuścik
(I miejsce), Piotr Lubszczyk (II miejsce), Bartosz 
Rąba  (III  miejsce);
- kategoria 2002-2005: Krystian Kozubek (I miej-
sce), Olaf Grądalski (II miejsce), Paweł Kotula
(III  miejsce), wśród dziewczyn: Hanna Bugaj
(I miejsce), Wiktoria Zniszczoł (II miejsce), Oliwia 
Czerwińska (III  miejsce);
- kategoria open: Piotr Piesik (I miejsce), Eneasz 
Wiewióra (II miejsce), Kazimierz Drabiniok
(III  miejsce).                                                  

Monika Panfil

Już czternasty raz miłośnicy szachów spotkali 
się na sali Gminnego Ośrodka Kultury, aby wziąć 
udział w otwartym turnieju o puchar Wójta Gminy 
Suszec. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Su-
szec oraz GOK. Od strony technicznej turniej przy-
gotowało Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe,
z prezesem Pawłem Więckiem na czele. Turniej 
szachowy w Suszcu ma już swoją tradycję i renomę. 
Informacja o nim dociera do mieszkańców całego 
województwa  śląskiego. 

25 kwietnia w Suszcu spotkało się aż 52 graczy, 
walczących o puchar Wójta oraz nagrody rzeczowe.  

Turniej zgromadził szachistów z wielu miej-
scowości. Oprócz silnej ekipy z Pszczyny, do GOK-u 
zawitali gracze z Żor, Rybnika czy Częstochowy. 
Uczestnicy, biorący udział w turnieju, musieli za-
płacić wpisowe (10 zł dla mieszkańców gminy 
Suszec, juniorów do 18 roku życia i seniorów 
powyżej 60 lat oraz 20 zł dla pozostałych). Kwota 
uzyskana w ten sposób stanowiła pulę, rozdzielaną 
później wśród najlepszych zawodników w kategorii 
open. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymywali 
dyplomy, upominki w postaci książek czy gadżetów 
związanych z Gminą Suszec, a zwycięzcy każdej ka-
tegorii wracali do domu z pucharami oraz meda-
lami. Zebrani zostali podzieleni na trzy grupy wie-
kowe:  rocznik 2006 i młodsi, roczniki 2002-2005, 
roczniki  2001  i  starsi  (open).

Podczas rozgrywania turniejów szachowych 
obowiązuje tzw. system szwajcarski. Określa się

Turniej Szachowy
w nim z góry liczbę rund, które należy rozegrać.
W przypadku turnieju w Suszcu było to 11 rund
dla dorosłych i 7 dla dzieci. Na rundę składają się 
bezpośrednie pojedynki (gry) rozgrywane jedno-
cześnie. Za zwycięstwo w grze uczestnik otrzymuje 
jeden punkt, za remis pół punktu. Dobór par 
przeciwników w kolejnych rundach zależy od 
wyników uzyskanych w poprzednich grach. Pary 
graczy kojarzył komputer. Podczas XIV turnieju
w Suszcu zawodnicy mieli ograniczany czas na ro-
zegranie każdej partii. W kategorii open było to 5 
minut dla każdego zawodnika (czyli w sumie gra 
mogła trwać 10 minut z jednym przeciwnikiem),
a dla dzieci było to 10 minut dla zawodnika (czyli 
maksymalnie 20 minut na jedną partię). Jak nietru-
dno obliczyć, gracze szachowi musieli podejmować 
decyzje bardzo szybko. Jak twierdzi Paweł Więcek, 
najlepsi potrzebowali na wykonanie ruchu mniej
niż  sekundę!

- Szachy rozwijają myślenie, wyobraźnię prze-
strzenną, pomagają się skupić. Dzieci, które grają
w szachy, potrafią lepiej zaplanować sobie czas, np. 
podczas sprawdzianu czy zorganizować swoją 
przestrzeń. Krótkie partie, rozgrywane na turniejach, 
zmuszają do podejmowania szybkich decyzji. To 
pomaga dzieciom się usamodzielniać, uczyć odpo-
wiedzialności za swoje ruchy. Z czasem w grze przy-
chodzi też umiejętność przewidywania. Każdy ruch,
u wprawnego gracza, prowadzi do kilku kolejnych, 
które trzeba będzie wykonać. Zaawansowani gracze 
myślą już całymi schematami – widzą gotowe układy
i potrafią rozegrać partię jeszcze zanim się zacznie. 
Taki turniej to także dobra okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Tutaj amatorzy mogą  zmierzyć 
się z profesjonalistami, grającymi w szachy od lat. 
Liczy się atmosfera i możliwość doskonalenia – mówi 
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Najmłodsi uczestnicy turnieju
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Gra w szachy wymaga dużego skupienia
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 Gracze w kategorii open

I Targi Dziecięce
prezentacja rękodzielnictwa i firm
zajmujących się branżą dziecięcą

parking przy GOK w Suszcu,
 ul. Ogrodowa 22

info: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl

31 maja 2015

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
ogłasza zapytania ofertowe na wyłączność obsługi 
w zakresie gastronomii oraz na wyłączność w za-
kresie zorganizowania i obsługi dmuchańców pod-
czas Dnia Dziecka, który odbędzie się 31 maja 2015.

Bliższe informacje można uzyskać 
pok nr 68, 

tel. 32 212 44 91, e-mail: maria@kulturasuszec.pl. 
Dokumentacja i szczegóły znajdują się na stronie 
internetowej  organizatora:  www.kulturasuszec.pl. 

GOK Suszec

u Pani Marii 
Karaś w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 

Ogłoszenie o zapytaniach
ofertowych
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W 2015 r. w 1522 miejscowościach na całym 
świecie 93 526 dzieci i dorosłych spędziło niesamo-
witą, bajeczną nocną przygodę. Także dzieci z Gmi-
ny Suszec w wieku 6-12 lat miały okazję uczestni-
czyć w tej magicznej nocy (u nas po raz siódmy). Bi-
bliotekarze zawsze starają się, by dzieci w trakcie 

przypomniały obecnym o znaczeniu trudnej i jakże 
odpowiedzialnej oraz niebezpiecznej pracy stra-
żaków. Obecni bardzo się też natrudzili przy tworze-
niu jaja wielkanocnego z papierowej wikliny. Jed-
nak pani Ewa Pala doskonale wszystkich instruo-
wała i każdy poradził sobie z jego wykonaniem. Po 
tak pracochłonnych zajęciach nadszedł czas na roz-
rywkę  i  wyczekiwane  rozłożenie  karimat.  

Nad ranem przyszła pora na podpisywanie się 
na nadesłanych z Czech pocztówkach, konkurs pi-
żamowy, nagrodzenie solidnych, którzy przybyli
w strojach bajkowych (Hanna Francuz, Remigiusz 
Szweda i Julia Zaręba) i wyróżnienie najmłodszych 
uczestników (6-latków: Sara Błąkała i Leon Łyczko). 
Kolejno: wspólne śpiewano o „pohadkach”, trochę 
humoru dostarczyły prezentacje przygotowane 
przy pomocy tabletów, ukazujące wspomnienia
z poprzednich Nocy oraz rozmowy o straszydłach 
spotykanych w książkach. Nasza coroczna wolon-
tariuszka, pani Dorota Chmiel, zajęła się czytaniem 
baśni Andersena. Do rana pieczę pielęgniarską nad 
podopiecznymi sprawowała sumiennie pani Maria 
Piasek. O 8:00 rano przybył „na kontrolę” sołtys 
Suszca pan Tadeusz Paszek i podziękował obecnym 
za nocne świętowanie Międzynarodowego Dnia 
Książki dla Dzieci. Do 9:00 wszystkie dzieci zostały 
odebrane przez rodziców. Bibliotekarki wszystko 
uporządkowały i mogły także wrócić do domów od-
począć. Noc nieprzespana, ale… warto było!

GBP w Suszcu

Międzynarodowa Noc z Andersenem
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całonocnego spotkania edukowały się i pozyskiwa-
ły wiele nowych informacji. Ponownie pomógł nam 
w tym Prezes OSP w Suszcu pan Jan Koch wraz su-
szeckimi strażakami. Pokaz sprzętu gaśniczego, 
prezentacja umundurowania, zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo i zachowania p.poż. z pewnością 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek
- program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on
na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w po-
prawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegorocz-
nym hasłem Tygodnia Bibliotek jest „Wybieram 
Bibliotekę”. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu 
także włącza się do akcji i serdecznie zaprasza dzie-
ci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w warszta-
tach:
1.  „Kreatywne Warsztaty”:
- decoupage na metalowym przedmiocie (ozda-
bianie recyklingowych puszek przy użyciu reliefów,  
farb  i  serwetek) -  8.05.2015 r.  o 17:00;
- decoupage na drewnianych tabliczkach (transfe-
ry,  szablony,  serwetki) - 15.05.2015 r.  o 17:00.
Prowadzenie:  Barbara Szweda.
2. „Totolotkowy zawrót głowy” – warsztaty two-
rzenia bukietu kwiatów z kuponów totolotka (pro-
simy przynieść wydmuszki z jajek na ozdoby
– pszczółki) - 14.05.2015 r.  o 17:00;
Prowadzenie:  Małgorzata  Gosek.
3. „Moje pierwsze spotkanie z tabletem” (zajęcia 
dla dorosłych i seniorów) - 12 i 13, 19 i 20.05.2015 r. 
o 17:00.
4.  „Filmowo w Bibliotece” – projekcje filmowe
w Filii nr 4 w Radostowicach – w każdy ponie-
działek, środę  i  piątek  o 16:00 .
5. „Nauka języka hiszpańskiego” - nieodpłatne 
zajęcia/lekcje dla uczniów szkół podstawowych
z  klas  III-VI  w  Filii  nr  2  w  Kryrach.
Prowadzenie:  Aneta  Laszczak -  tel.: 725 367 175.

GBP w Suszcu

Przeczytałeś? Podziel się
z innymi

Kupujesz w pobliskim kiosku lub sklepie ga-
zety, czasopisma. Czytasz, odkładasz na stosik i zbie-
rają się zapasy, z którymi nie wiesz, co zrobić. Nic 
prostszego – po prostu oddaj je do najbliższej Bi-
blioteki. Tu znajdą się kolejni chętni do przejrzenia 
na miejscu darowanego egzemplarza lub zechcą go 
wypożyczyć do domu. Nie wszystkich stać na ku-
pienie większej liczby tytułów. Przeczytałeś już? Po-
dziel się z innymi. Przypominamy, że można też

skorzystać z prenumerowanych przez Bibliotekę 
miesięczników: Twój Styl, Poradnik Domowy, Moje 
Mieszkanie, Piękny Ogród, Cztery Kąty, Olivia, dwu-
tygodnik Przyjaciółka, a dla młodzieży - Twist i Co-
gito. Studenci, poloniści i bibliotekarze mogą także 
skorzystać ze specjalistycznych czasopism: Guli-
wer (kwartalnik o książce dla dziecka), Biblioteka
w szkole, Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza. Z re-
gionalnych tytułów oferujemy: Śląsk, Głos Pszczyń-
ski i Gazetę Pszczyńską oraz archiwalne Nowiny Su-
szeckiej  Gminy.  Zapraszamy,  bibliotekarze.

GBP w Suszcu

Wybieram Bibliotekę

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
NOWINY
Miesięcznik Gminy Suszec 
Redaktor naczelna: Monika Panfil  
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-

cania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów nieza-
mówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych zastrzegamy, że dalsze rozpo-
wszechnianie materiałów redakcyjnych 
zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest 
zabronione. 
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 Uczestnicy Międzynarodowej Nocy z Andersenem
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podczas Festiwalu Słowa. Emilia Zielonka zdobyła 
wyróżnienie, zaś Filip Wrożyna wywalczył II miej-
sce i zakwalifikował się do XXV Ogólnopolskiego 
Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowi-
cach. Finał zmagań recytatorskich będzie miał 
miejsce w dniach 29-31 maja 2015 r. i mamy nadzie-
ję, że Filipowi i tym razem uda się odnieść podob-
ny sukces, jak na poprzednich etapach. Gratulujemy 
zdolnym mieszkańcom naszej gminy. Cieszymy się 
też, że ich talenty są doceniane w rozlicznych kon-
kursach – i  to  nawet  o  randze  ogólnopolskiej. 

Monika Panfil

Najmłodsi uczniowie gminy Suszec, uczęsz-
czający do klas I-III, wzięli udział w Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim. Odbył się on 30 marca br.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Do 
konkursu stanęło 18 dzieci, przygotowywanych 
przez nauczycieli ze wszystkich miejscowości na-
szej gminy. Uczestnicy mieli możliwość zaprezen-
towania swoich talentów w dwóch utworach. Te-
matyka wierszy była dostosowana do wieku bio-
rących udział. Można było więc usłyszeć wiele 
dobrych interpretacji klasycznych utworów Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima czy współczesnych po-
etów piszących dla najmłodszych. Dzieci prezen-
towały swoje umiejętności przed jury, w skład któ-
rego weszli: Jolanta Paszek – była dyrektorka Gim-
nazjum Publicznego w Kryrach, Marcin Bienioszek 
– dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej z Pszczyny oraz Teresa Nierząd – pracująca
w Bibliotece w Kryrach. Komisja miała naprawdę 
ciężką decyzję do podjęcia, gdyż wśród uczestni-
ków znalazło się wielu zdolnych recytatorów. Pięk-
nie zaprezentowane utwory, interpretowane za-
równo odpowiednią intonacją, ruchem oraz mimi-
ką, sprawiły, że jury długo naradzało się, kogo na-
grodzić. 

Wszyscy uczestnicy Gminnego Konkursu Re-

Recytatorskie talenty
cytatorskiego otrzymali od organizatorów dyplo-
my oraz książki, będące formą podziękowania za 
udział.  Najlepszymi  okazali  się zaś:
I  miejsce:  Filip  Wrożyna – uczeń ZSP z Rudziczki; 
II miejsce:  Emilia  Zielonka – uczennica ZSP z Kryr;
III miejsce: Anna Sieradzak – uczennica ZSP z Ru-
dziczki.

Zwycięzcy konkursu na poziomie gminy, zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w IX Rejonowym Fe-
stiwalu Słowa. Miał on miejsce 15.04.2015 r. w Do-
mu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Festiwal ten 
stanowił eliminacje rejonowe do XXV Ogólno-
polskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, orga-
nizowanego przez Starachowickie Centrum Kultury. 

Spośród blisko 20 dzieci, które przybyły do 
Rybnika w środę 15 kwietnia, komisja artystyczna,
w składzie: Zofia Paszenda, Katarzyna Knura, Ga-
briela Chraboł (instruktorki teatralne, reżyserki
i nauczycielki), wybrała najzdolniejsze. Panie pod-
kreślały, że dzieci są bardzo dobrze przygotowane 
do konkursu, mają świadomość sceny, kontrolują 
ciało, dbają o wygląd, mają poprawną dykcję i emi-
sję głosu i ciekawie interpretują teksty. Skierowały 
także uwagi do opiekunów, mające pomóc w dal-
szej  pracy  z  młodymi  ludźmi.

Dzieci z naszej gminy odniosły duży sukces zd
j. 
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 Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Tobiasz Adamski – Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kryrach, III miejsce: Martyna Brzezińska – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie oraz Zuzanna 
Wojtas – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach.

Wyróżnienia:
Dominika Mroczek – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kobielicach, Wiktoria Próba – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kobielicach, Łukasz Czubin – Ze-
spół  Szkolno-Przedszkolny  w  Kryrach.

Mali uczestnicy wykazali się dużą pomysło-
wością oraz starannością podczas wykonywania 
prac konkursowych. Widać także, że w ich tworzenie 
aktywnie włączyli się rodzice. Zapewne prace te 
stały się dobrą okazją dla przedszkolaków i ich 
opiekunów do wspólnego spędzenia czasu oraz 
ćwiczenia głosek i słów sprawiających najmłod-
szym  trudności. 

Takie inicjatywy, jak tegoroczny konkurs logo-
pedyczny, są wyjątkowe i muszą być doceniane. 
Należy także zrozumieć ich przekaz – zachętę do 
wspólnej pracy nad prawidłowym mówieniem
i poszerzaniem zasobów słownictwa najmłodszych 
członków rodzin. Gratulujemy doskonałego po-
mysłu  organizatorce  „Trudnej  głoski  na  obrazku”.

Monika Panfil

Pod takim hasłem odbył się pierwszy konkurs 
logopedyczny w naszej gminie. Jego pomysłodaw-
czynią jest pani Lucyna Kozak-Stylok, pracująca
jako logopeda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kryrach. Jest to inicjatywa wyjątkowa, dotych-
czas niespotykana w gminie Suszec. Pomysł całego 
konkursu opiera się na zadaniu, które muszą wy-
konać wspólnie dzieci mające trudności z mówie-
niem oraz ich rodzice. Uczestnicy pierwszej edycji 
konkursu mieli przedstawić na obrazku trudną gło-
skę, z którą nie radzą sobie przedszkolaki. Należało 
ją odpowiednio, ciekawie, zilustrować. Jak mówi 
organizatorka przedsięwzięcia:

- Przygotowując konkurs „Trudna głoska na 
obrazku” chciałam rozbudzić twórczość plastyczną 
oraz wyobraźnię u dzieci, szczególnie u tych z tru-
dnościami w mówieniu. Zależało mi na wzbogaceniu 
zasobu słownictwa i rozwoju mowy spontanicznej
u dzieci. Celem konkursu było również utrwalenie 
wymowy trudnych artykulacyjnie słów. Wspólna pra-
ca rodzica i dziecka miała stać się inspiracją do za-
baw  z  głoską/słowem.

Pani Lucyna przyznaje, że coraz częściej – za-
równo w przedszkolach, jak i w szkołach – spotyka 
dzieci, które mają problemy z mówieniem. Wynika-

„Trudna głoska na obrazku”
ją one często z utrwalenia złych nawyków i niewy-
starczającej staranności oraz uwagi na etapie ucze-
nia najmłodszych mówienia. Wszystkie działania lo-
gopedów mają zachęcić rodziców do wspólnej pra-
cy z potomkami. To oni bowiem stanowią przykład 
dla  swoich  dzieci – w  mówieniu  i  zachowaniu.

W konkursie wzięły udział wszystkie przed-
szkola oraz zespoły szkolno-przedszkolne gminy 
Suszec. Jury w składzie: Ewelina Spiączka – logo-
peda (Przedszkole w Radostowicach), Danuta
Wuzik – nauczycielka przedszkola (ZSP w Mizero-
wie), Dorota Kolarczyk – nauczycielka przedszkola 
(Przedszkole w Suszcu), Anita Kurzac - wychowaw-
czyni świetlicy (ZSP w Kobielicach), Lucyna Ko-
zak-Stylok – logopeda (ZSP w Kryrach) dokonało 
następującego  wyboru:

w  kategorii  3 – 4  latków:
I miejsce: Alicja Spyra – Przedszkole Publiczne
w Suszcu, II miejsce: Anna Pacer – Przedszkole Pu-
bliczne w Suszcu, III miejsce: Bartłomiej Knaś
– Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Kryrach,

w kategorii 5 – 6 latków:
I miejsce: Igor Górka – Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Mizerowie, II miejsce: Zuzanna Harazin
– Przedszkole Publiczne w Radostowicach oraz 
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 Nagrodzeni z organizatorką konkursu – Lucyną Kozak-Stylok
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Laureaci w Przedszkolu w Mizerowie
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Czterech laureatów konkursów kuratoryjnych
W tym roku aż cztery osoby z gminy Suszec

zostały laureatami Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty w Katowicach. Tym razem domi-
nowały przedmioty przyrodnicze. Trzech uczniów 
osiągnęło rewelacyjne wyniki z chemii, a jeden 
znalazł się wśród najlepszych w województwie
z geografii. Z chemii laureatami zostali: Michał 
Copija i Jerzy Smondek – uczniowie 2 i 3 klasy Gim-
nazjum Publicznego w Radostowicach (opiekun: 
Alicja Pietras); Mateusz Dera – uczeń 3 klasy Gim-
nazjum Publicznego w Suszcu (opiekun: Joanna 
Nurek). Z geografii wśród najlepszych znalazł się 
Jakub Kukuczka – uczeń 3 klasy Gimnazjum Pu-
blicznego w Kryrach (opiekun: Piotr Knapek). Kon-
kursy organizowane przez kuratorium składają się

 z kilku etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódz-
kiego. Dopiero sukces na każdym poziomie daje 
gwarancję uzyskania tytułu laureata. A zwycięstwo 
w konkursie niesie ze sobą kilka korzyści. Przede 
wszystkim uczniowie ci zostali zwolnieni z części 
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, zaliczając 
ją od razu na 100%. Poza tym przy rekrutacji do 
szkoły średniej każdy uzyskany tytuł laureata daje 
kandydatowi dodatkowe 10 punktów. Znalezienie 
się wśród najlepszych w województwie to również 
ogromny prestiż – dla ucznia, dla szkoły i dla gminy. 

Za każdym sukcesem stoi jednak ogrom pracy. 
Uczniowie poświęcają dużo czasu na systematycz-
ne powtarzanie i stałe poszerzanie swojej wiedzy. 
Jest to także znaczący wysiłek rodziców i nauczy-
cieli, którzy pracują z uczniami przez cały rok, przy-

gotowując ich i umożliwiając im rozwój zaintere-
sowań. Jak mówił kurator oświaty Stanisław Faber 
podczas Gali Laureatów Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych, która odbyła się 16.04.2015 r.
w  Katowicach:
 - Istotą sukcesu, oprócz talentu, jest systema-
tyczna, ciężka praca i ogromne zaangażowanie. Życzę 
Wam, aby zdobycie tytułu laureata było motywacją 
do  wyznaczania  sobie  i zdobywania kolejnych ce-
lów.

Gratulujemy uczniom naszej gminy osiągnięcia 
tak znaczących sukcesów. Mamy także nadzieję, że 
pomogą one w ich dalszej edukacji. W kolejnym 
numerze „Nowin Suszeckiej Gminy” przedstawimy 
sylwetki laureatów.

Monika Panfil

szerzać wiedzę na jego temat – zwłaszcza wśród 
młodych. Organizujemy ten konkurs już 12 raz i za-
wsze jest bardzo dużo chętnych. To znaczy, że jego 
formuła się sprawdza. A licznie przybyli goście 
świadczą o tym, że jest to wydarzenie ważne dla gminy 
– mówiła Małgorzata Kania.

Podczas gdy jury podliczało punkty i wyłaniało 
zwycięzców, zebranych zabawiali uczniowie ru-
dzickiej szkoły, prezentujący swoje talenty. Ponow-
nie zaprezentowali się młodzi magicy, tancerze
i wokaliści. Artyści spotkali się z zainteresowaniem
i ciepłym przyjęciem publiczności. Konkurs za-
kończył się ogłoszeniem zwycięzców. III miejsce 
zajęły ex aequo Szkoła Podstawowa nr 5 z Czer-
wionki-Leszczyn i Szkoła Podstawowa z Golasowic, 
II miejsce przypadło ex aequo Zespołowi Szkolno-
Przedszkonemu z Krzyżowic oraz Szkole Podsta-
wowej z Suszca. Zwycięzcami okazali się, po raz 
kolejny, uczniowie ze szkoły w Kobielicach, wystę-
pujący w składzie: Aleksandra Nocoń, Tomasz 
Kurtok i Artur Kotas. Przygotowywała ich kate-
chetka – pani  Anna  Wojciech.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, 
organizowany przez ZSP w Rudziczce, to ważne 
wydarzenie. Nie dość, że jednoczy uczniów z wielu 
miejscowości, szerzy wiedzę o papieżu, to jest 
również doskonałą okazją do spotkań i integracji. 
Doskonale przygotowany, zawsze na wysokim 
poziomie – tak mówią o konkursie katecheci z po-
wiatu. A my dołączamy się do tej opinii. Brawo za 
pomysł  i  jego  konsekwentną  realizację.

Monika Panfil

16 kwietnia 2015 r. już po raz dwunasty w Ze-
spole Szkolono-Przedszkolnym w Rudziczce odbył 
się Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Do udziału
zgłosiło się aż 18 szkół. Swoich reprezentantów 
miały placówki z: Żor, Czerwionki-Leszczyn, Roju, 
Baranowic, Rogoźnej, Golasowic, Krzyżowic, Rado-
stowic, Kryr, Kobielic, Suszca, Mizerowa, Pawłowic
i Rudziczki. Uczniowie klas IV-VI mierzyli się z py-
taniami  dotyczącymi  Jana  Pawła  II  oraz  ojca Pio. 

Wśród zaproszonych gości, będących równo-
cześnie członkami komisji, znaleźli się: panie me-
todyk Maria Karwot i Katarzyna Mroczek, ks. 
dziekan Karol Matera, ks. wicedziekan Jan Burek, 
dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza, radny Henryk
Pruciak, przewodnicząca KGW Małgorzata Przon-
tka, sołtys Stanisław Godziek oraz pani dyrektor 
Magdalena Merkel. Organizatorką konkursu była 
pani Małgorzata Kania – katechetka  z  ZSP w Ru-
dziczce.

Wspólne spotkanie rozpoczęła modlitwa oraz 
odśpiewanie „Barki”. Następnie wszystkim uczest-
nikom wręczono dyplomy za udział. Uczniowie 
podczas konkursu zmagali się na dwóch etapach. 
Pierwszy – część pisemna – dotyczył Jana Pawła II
i trwał 45 minut. Dzieci musiały odpowiedzieć na 
pytania związane z papieżem. Po tej części nastąpiła 
przerwa, w czasie której komisja zliczała punkty,
a zebrani mogli się posilić. Przygotowano także 
występ uczniów z ZSP z Rudziczki. Prezentowali oni 
poezję Karola Wojtyły. Druga część konkursu do-
tyczyła wiedzy na temat o. Pio. Dzieci odpowiadały 
w dwóch turach – w pierwszej każda drużyna od-
powiadała na pytanie za 1 punkt, a w drugiej można 

Młodzież pamięta o papieżu

było  wybrać – pytanie  za 1, 2  lub  3  punkty. 
- Każdy przygotowywał się do konkursu, czyta-

jąc uważnie otrzymane wcześniej teksty. Dzieci 
mogły bliżej zapoznać się z sylwetkami tych wybit-
nych postaci. W naszym konkursie chodzi o to, aby 
zachować żywą pamięć o papieżu i ojcu Pio, zain-
spirować do świętości, do dawania świadectwa
wiary. Pragniemy promować kult Jana Pawła II, po-
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  Laureaci konkursu – uczniowie z ZSP w Kobielicach
z katechetką
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 Uczestnicy konkursu
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Młodzież prezentuje poezję Jana Pawła II
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W ostatnią niedzielę kwietnia na Hali Sportowej 
w Suszcu królowały przedszkolaki. Blisko 130 dzieci 
z całej gminy wzięło udział w VI Suszeckiej Olimpia-
dzie Przedszkolaków. Imprezę zorganizował Gmin-
ny Zespół Oświaty i Sportu, a do udziału zgłosiły się 
wszystkie placówki z gminy. Każde przedszkole wy-
stawiało swoją reprezentację – złożoną z ok. 20 
dzieci. 

Przedszkolaki rywalizowały ze sobą w różnych 
konkurencjach sportowych. Podczas pierwszej czę-
ści Olimpiady dzieci musiały skupić się na współ-
pracy. Królowały konkurencje drużynowe, w któ-
rych liczyło się, aby każdy zawodnik wykonał swoje 
zadanie jak najszybciej, a w konsekwencji, aby cała 
drużyna ukończyła zadanie w jak najkrótszym 
czasie. Wśród zadań, jakie musiały wykonać przed-
szkolaki, znalazło się: przejście przez szarfę, bieg 
slalomem, bieg na czworakach, bieg z piłką, bieg 
przez hula hop, tzw. „sadzenie ziemniaków”, przej-
ście przez tunel czy drużynowy skok w dal. Każde 
zwycięstwo dawało drużynom punkty, które su-
mowały  się,  ustawiając  przedszkola  w  rankingu. 

Przedszkolaki opanowały Halę!
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 VI Suszecka Olimpiada Przedszkolaków
cd. na stronie 17

GKS Krupiński Suszec - wyniki meczów i kolejne spotkania 
IV Liga

GKS Krupiński Suszec - Górnik Pszów 3:0 (bramki: 
Świenty,  Mikołajec,  Szweda), Gwarek Ornontowi-
ce - GKS Krupiński Suszec 2:2 (bramki: Dzięgie-
lowski, Szydłowski), GKS Krupiński Suszec - For-
teca Świerklany 0:1. Następne mecze u siebie: 

09.05.2015 godz. 17.00 z Unią Racibórz, 23.05.2015 
godz. 17.00  z  LKS Bełk.

A Klasa
LKS Studzienice - GKS Krupiński II Suszec 3:1 
(bramki:  Furlepa), GKS Krupiński II Suszec - Josie-
niec  Radostowice  2:3  (bramki:  Furlepa,  Paździor),

LKS  Wisła  Wielka  -  GKS  Krupiński  II  Suszec  2:0.
Następne mecze u siebie: 10.05.2015 godz.17:00
z LKS Studzionka, 24.05.2015 godz. 17:00 z LKS 
Gardawice, 31.05.2015 godz. 17:00 z Siódemką Ty-
chy.

GKS Krupiński

Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w Otwartym Biegu Suszeckim, który odbędzie się 
23 maja 2015 r. na terenie ośrodka rekreacyjnego  „Gwaruś”  w  Suszcu. Dla 
uczestników przewidziano liczne atrakcje i nagrody. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Nie ma ograniczeń wiekowych – można biegać w każdym  
wieku! 

PROGRAM  IMPREZY:

13:30-14:00 Zapisy i weryfikacja (do biegów po godzinie 15:00 należy 
zapisać  się  najpóźniej  15 min.  przed  biegiem).
14:00  Otwarcie  biegu.
14:15-15:00 Wspólny start  następujących kategorii wiekowych:
rocznik 2004-2005: dziewczęta i chłopcy – 800 m., rocznik 2002-2003: 
dziewczęta i chłopcy – 800 m., rocznik 1999-2001: dziewczęta – 800 m.
15:05-15:30 Wspólny  start  następujących  kategorii  wiekowych:
rocznik 1998-1979: mężczyźni i kobiety – 3000 m., rocznik 1978 i starsi:  
mężczyźni  i  kobiety – 3000 m., rocznik  1999-2001:  chłopcy – 3000 m.
15:40-15:50 Kategoria wiekowa: rocznik 2009-2014: dziewczęta i chłop-
cy – 50 m.
16:00-16:10 Kategoria wiekowa: rocznik 2006-2008: dziewczęta i chłop-
cy – 150 m.
16:30  Uroczysta  dekoracja  uczestników  biegu.

W kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum i w kategorii wieko-
wej 1-6 lat każdy uczestnik  otrzyma  pamiątkowy  medal. Ponadto w każ-
dej kategorii wiekowej w biegach na dystansie 800 i 3000 m., dla pier-
wszych  10  osób  na  mecie  przewidziana  jest  pamiątkowa  koszulka. 

Organizatorzy zapewniają dodatkowe atrakcje sportowe dla naj-
młodszych,  a  dla  zmęczonych  smaczny,  regenerujący  posiłek  z  grilla. 

GZOiS

 „POLSKA BIEGA”

Otwarty Bieg Suszecki
Sobota - 23 maja 2015 r., OR „Gwaruś” w Suszcu

JSW S.A. KWK „Krupiński” informuje swoich 
odbiorców usług o obowiązujących taryfach

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK "Krupiński"
43 - 267 Suszec, ul. Piaskowa 35

NIP: 633-000-51-10, KRS: 0000072093,
REGON: 271747631

tel: +48 32 756 6113,
fax: +48 32 434 1771,

http://www.jsw.pl/
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 Zdobywcy I miejsca – przedszkolaki z Rudziczki

cd. ze strony 16
Druga część Olimpiady sprawdzała celność 

oraz umiejętności konkretnych zawodników.
W pierwszym wypadku 5 wybranych wcześniej 
uczestników skakało przez tyczkę. Następnie 
wszystkie przedszkolaki prezentowały swoją cel-
ność,  strzelając  do  bramki.

Pomiędzy poszczególnymi częściami Olimpia-
dy odbyły się występy artystyczne przedszkola-
ków. Dzieci z 5 placówek zaprezentowały układy 
taneczne do podkładu muzycznego. Uczestnicy 
otrzymali także zdrowe przekąski (owoce) i soki
i  mieli  możliwość  odpoczynku.

Dzieciom w czasie zmagań kibicowali rodzice, 
dziadkowie i rodzeństwo. Pomagały zaś przed-
szkolanki, które już jakiś czas przed Olimpiadą 
ćwiczyły z dziećmi wszystkie konkurencje. Podczas 
całej imprezy panowała fantastyczna atmosfera 
radości, wspólnej dobrej zabawy i dobrze pojętej 
rywalizacji.

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, puchar 
oraz nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy). Osta-
tecznie zwyciężyło przedszkole z Rudziczki, 
pokonując o pół punktu przedszkolaków z Kobie-
lic i Kryr. Trzecie miejsce przypadło przedszkolu
z Suszca (oddział przy ul. św. Jana 70), a czwarte 
suszeckiemu oddziałowi przy ul. Wyzwolenia 2. Na 
piątym miejscu znalazło się przedszkole z Ra-
dostowic, a na szóstym przedszkole z Mizerowa. 
Wszyscy jednak czuli się zwycięzcami, bo w Su-
szeckiej Olimpiadzie Przedszkolaków chodzi prze-
de wszystkim o dobrą zabawę i wspólne spędzanie 
czasu. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało
się w kalendarz imprez i z pewnością będzie konty-
nuowane  w  kolejnych  latach.

Monika Panfil zd
j. 
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 Przedszkolaki z Suszca

Spacer z psami w szczytnym celu
24.05.2015 r. na terenie ośrodka wypoczyn-

kowego „Gwaruś” w Suszcu odbędzie się I Su-
szecki  Dogtrekking. 

Organizatorami imprezy są: Żorskie Stowarzy-
szenie Dla Zwierząt oraz Gminny Zespół Oświaty
i Sportu w Suszcu. Co to jest dogtrekking? Jest to 
dyscyplina dla wszystkich lubiących spędzać czas 
na łonie przyrody, w towarzystwie swojego przy-
jaciela – psa. Zawodnik pokonuje wyznaczoną tra-
sę, dostosowując tempo marszu do swoich mo-
żliwości oraz kondycji fizycznej psa. Sam decydu-
je o postojach. Dogtrekking przypomina też marsz 
na orientację, ponieważ przebieg trasy nie jest je-
dnoznacznie określony, a jedynie ograniczony 
punktami kontrolnymi, które nanosi się na mapę. 
Wskazane jest, aby pies poruszał się w szelkach i był 
połączony z człowiekiem. Można również wędro-
wać z psem w obroży i trzymać smycz w ręce. Cho-
dzi o to, aby zarówno uczestnikom i zwierzętom 
było wygodnie.

Celem zawodów, które pierwszy raz odbędą
się w Suszcu, jest: wyłonienie najlepszych zawo-
dników w dogtrekkingu oraz propagowanie zdro-
wego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekre-
acji. Chodzi też o wypromowanie psów ze schro-
niska i zachęcenie marzących o własnym pupilu
do adopcji któregoś z podopiecznych Stowarzy-
szenia. Ważna jest także zbiórka pieniędzy na bez-
domne zwierzęta. Środki uzyskane z wpisowego 
zostaną przekazane na rzecz Żorskiego Stowarzy-
szenia dla Zwierząt. 

Każdy, kto zdecyduje się na udział, będzie nie 
tylko spędzał miło czas z pupilem, ale także poma-
gał potrzebującym zwierzętom. Stratować moż-
na w kategorii: mężczyzna, kobieta, rodzina (min.  
dwie  osoby  z  jednym  psem).

Co zrobić, aby wziąć udział w zawodach?
Aby uczestniczyć w zawodach, trzeba spełnić na-
stępujące  warunki:

- na adres: aniazorydlazwierzat@wp.pl 
przesłać zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, 
imię psa, nr telefonu, kategorię (mężczyźni, ko-
biety, rodzina) lub dokonać osobistego zgłoszenia 
w biurze  zawodów;

- dokonać  opłaty  startowej w  kwocie  10 zł;
- mieć ukończone 18 lat (osoby mające mniej 

niż 18 lat mogą startować pod warunkiem pisem-
nej  zgody  rodziców  lub  opiekunów  prawnych).

Z jakimi psami można startować
w dogtrekkingu?

Do udziału w zawodach dopuszcza się wszyst-
kie psy bez względu na wielkość. Warto jednak 
zaznaczyć, że jeden zawodnik może prowadzić 
maksymalnie dwa psy, a minimalny wiek upraw-
niający psa do startu to 1 rok. Uczestnicy powinni 
także pamiętać, że zabrania się startu suk w ciąży 
oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące 
udział w dogtrekkingu muszą też posiadać aktual-
ne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściek-
liźnie. Właściciele powinni przez cały czas trwania 
zawodów  trzymać  psa/psy  na  smyczy.

Co zabrać ze sobą na trasę?
Wszyscy, którzy zdecydują się wystartować, po-

winni mieć ze sobą: mapę (otrzymaną od organiza-
tora), telefon komórkowy, miskę, wodę dla psa. Dla 
lepszej orientacji, można korzystać z nawigacji gps.

Odległość
Do pokonania w pierwszym Suszeckim Dog-

trekkingu będzie 10 km. Wszyscy zawodnicy star-
tują ze startu wspólnego, a zadaniem każdej ekipy 
będzie „zaliczenie” wszystkich punktów kontrol-
nych. Zwyciężą ci, którzy w najkrótszym czasie po-
konają  trasę.

Opłaty
Całkowity koszt udziału to 10 zł. Opłata wpi-

sowego może być dokonywana w formie przele-
wów z banków tradycyjnych, internetowych, prze-
kazów pocztowych na konto organizatora oraz 
wpłat gotówkowych w biurze zawodów. W tytule 
płatności należy wpisać nazwisko, za które doko-
nywana  jest  opłata.

Dane do przelewu:
Żorskie Stowarzyszenie Dla Zwierząt
os. Sikorskiego 52,  44-240 Żory
Numer rachunku bankowego:
60 2030 0045 1110 0000 0263 9850

Szczegółowe informacje można uzyskać, pi-
sząc na adres e-mail: aniazorydlazwierzat@wp.pl 
oraz pod nr tel.: 728 935 664, 509 257 081 lub ko-
rzystając ze strony www.zorydlazwierzat.net.pl 
zakładka „Akcje”. Dochód z imprezy zostanie prze-
kazany na bezdomne zwierzęta przebywające pod 
opieką Żorskiego Stowarzyszenia Dla Zwierząt. Za-
praszamy wszystkich, którym los zwierząt nie jest 
obojętny i chcą miło spędzić czas ze swymi pod-
opiecznymi.             

                       Oprac. Monika Panfil

WYDARZENIA / SPORT



Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu 
pani  Zofia  Lubeńczuk,  tel.: 32 449 30 85

UG Suszec

Nietrzeźwi  rowerzyści
Także rowerzyści, którzy zostaną zatrzymani 

w stanie nietrzeźwym zostaną surowiej ukarani. 
Zamiast wykroczenia, ich czyn zostanie uznany za 
przestępstwo. Pijany rowerzysta (powyżej 0,5 pro-
mila) zostanie ukarany mandatem w wysokości
500 zł, natomiast stan po użyciu alkoholu (od 0,2
do 0,5 promila)  to  mandat  w  kwocie  300 - 500 zł.

Kierowcy quadów
Mandaty w kwocie 100 zł grożą także osobom, 

które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. qua-
dem)  bez  kasku.

Wjazd ciężarówek i ciężkich pojazdów
w miejsca niedozwolone

Za wjazd na ulicę z zakazem wjazdu dla cięża-
rówek albo złamanie zakazu kara będzie wynosiła 
500 zł. Podwyżka kwoty mandatu ma na celu zwięk-
szenie ochrony dróg przed dewastacją przez zbyt 
ciężkie pojazdy. 

Coraz więcej nieuczciwych sprzedawców
w Internecie

W połowie marca mieszkaniec Rudziczki kupił 
na portalu internetowym od nieustalonej osoby, 
podającej się za mieszkańca powiatu poznańskie-
go, telefon iPhone 5 za kwotę 1050. Niestety, do 
chwili  obecnej  nie  otrzymał  nabytego  sprzętu.

Nowe kwoty mandatów
Od połowy kwietnia obowiązują nowe przepi-

sy dotyczące zmian w wysokości grzywien nakła-
danych w drodze mandatów karnych. Wspomniane 
zmiany weszły w życie 11 kwietnia. Zostały wpro-
wadzone na podstawie rozporządzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r., zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie wysokości grzy-
wien nakładanych w drodze mandatów karnych za 

Kronika policyjna wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2015, poz. 506).
Nowy  taryfikator  reguluje  np.  takie  kwestie:

Parkowanie na miejscach dla 
niepełnosprawnych

Po wprowadzeniu nowych wysokości grzy-
wien, każdy nieuprawniony kierowca, który zapar-
kuje na miejscu dla niepełnosprawnych, a przy tym 
spróbuje legitymować się kartą parkingową wy-
stawioną dla osoby niepełnosprawnej, może otrzy-
mać mandat w wysokości do 1000 zł. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa, za nieuprawnione po-
sługiwanie się kartą parkingową może grozić
300 zł mandatu. Parkowanie na miejscu dla niepeł-
nosprawnych lub miejscu zastrzeżonym będzie ko-
sztować  kierowców  nawet  800 zł.

Piesi bez odblasków
Pieszy, który poza terenem zabudowanym bę-

dzie się poruszał bez odblasków, zapłaci mandat
w  wysokości  do  100 zł.

Wypadek w Rudziczce

W dniu 31.03.2015 r. około godziny 06:25 Sta-
nowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Pszczynie przyjęło zgłoszenie o wypadku 
dwóch samochodów osobowych na ul. Pszczyńskiej 
w Rudziczce. Po przybyciu na miejsce straży po-
żarnej stwierdzono, że w wyniku zderzenia Skody 
Felicji i Fiata Punto, poszkodowanych zostało 
dwóch kierowców w wieku 29 i 53 lat. Oboje byli 
mieszkańcami Żor. Kierowca skody z niewyja-
śnionych przyczyn zjechał na sąsiedni pas ruchu
i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka Fiatem 
Punto. Kierowcy znajdowali się wewnątrz rozbitych 
pojazdów. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i dokonaniu rozpoznania, działania strażaków po-
legały na udzieleniu rannym kwalifikowanej pier-
wszej pomocy oraz wykonaniu do nich dostępu 
przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Następnie 
poszkodowani zostali ewakuowani z wnętrza 
zniszczonych samochodów i przekazani zespołom 
pogotowia ratunkowego, które przewiozły ich do 
szpitala. W dalszej fazie akcji strażacy odłączyli 
akumulatory oraz dokonali sorpcji i neutralizacji 
rozlanych  płynów  eksploatacyjnych.

W działaniach, które zakończono około go-
dziny 08:20, uczestniczyły 2 zastępy z JRG w Pszczy-
nie, 1 zastęp z JRG w Żorach, 1 zastęp z OSP w Ru-
dziczce, pogotowie ratunkowe, policja oraz pomoc 
drogowa. Na czas działań jednostek zabezpieczono 
teren  wypadku  i  zorganizowano  objazdy.

KP PSP Pszczyna

Kronika straży pożarnej 12.05.2015 r., do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec ( sekretariat I piętro).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2015 r.,
o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy Suszec (sala posie-
dzeń – I piętro).
6. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia 
umowy  w  terminie  do  15.05.2015 r.
7. Osoby upoważnione do porozumiewania się
z oferentami:
- Dorota Szromek – Inspektor Referatu  Infrastruk-
tury  Technicznej  i  Inwestycji,
- Irena Bokłak – Inspektor Referatu Infrastruktury 
Technicznej  i  Inwestycji,
-  Marek Godziek  – Kierownik Referatu Infrastruk-
tury  Technicznej  i  Inwestycji.
8.  Gmina Suszec zastrzega prawo zmiany ogłosze-
nia i warunków przetargu, a także odwołania ogło-
szenia i przetargu w każdym czasie bez podania 
przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybra-
nia  którejkolwiek  oferty.

UG Suszec

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej 
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec 
przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze 
przetargu. W wykazie znajduje się część działki
nr 3445/264 o powierzchni 0,0500 ha przeznaczo-
nej pod ogród, położonej w Suszcu w rejonie garaży 
przy ul. Piaskowej. Bliższe informacje można uzys-
kać w pok. nr 1A – tel.: 32 449 30 73 lub na stronie 
internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogło-
szenia.

UG Suszec

Przetarg na sprzedaż
drewna

Na podstawie art. 70  KC Gmina Suszec ogłasza 
przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wy-
cinki drzew na terenie Gminy Suszec 
1.  Przedmiot przetargu:
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na 
terenie Gminy Suszec
2.  Na materiały przetargowe składają się:

-  formularz oferty cenowej, 
-  istotne postanowienia umowy,
-  warunki udziału w przetargu,
-  wycena drewna.

3. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie 
Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, pok. nr 5, w godz. od 
8:00 do 15:00, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz
na stronie internetowej  UGS:  www.suszec.pl
4. Termin składania oferty cenowej zgodnej z for-
mularzem i warunkami udziału w przetargu do 
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Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej 
wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej 
do wydzierżawienia w  trybie bezprzetargowym na 
okres do 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 
2372/77 położona w Suszcu, karta mapy 5, o po-
wierzchni 0,1006 ha. Działka przeznaczona jest do 
wydzierżawienia w celu wykonywania przejazdu
po istniejącej drodze. Bliższe informacje można 
uzyskać  w  pok. nr 1A – tel.: 32 449 30 73. 

UG Suszec

KPP w Pszczynie

Dyrektorzy szkół
bez zmian

Informujemy, że 10.04.2015 r. odbyły się kon-
kursy na dyrektorów zespołów szkolno-przedszkol-
nych w Kryrach oraz w Mizerowie. Przed komisją 
stanęła jedna kandydatka na dyrektorkę w Kryrach
i jedna kandydatka na dyrektorkę w Mizerowie. Po 
uzyskaniu akceptacji komisji, na stanowisku dyre-
ktora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizero-
wie pozostaje pani Bogusława Krutak-Gałuszka. 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach bę-
dzie zaś nadal zarządzać pani Anna Antończyk. 
Od września br. w skład ZSP wejdzie jeszcze gim-
nazjum, zatem pani Anna Antończyk będzie pro-
wadzić trzy placówki: przedszkole,  szkołę  podsta-
wową  i  gimnazjum.

Wybranym dyrektorom gratulujemy i życzymy 
sukcesów  w  wykonywanej  pracy.

GZOiS

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Suszcu informuje, iż od 
kwietnia 2015 roku swoje działania zaczyna re-
alizować Punkt Konsultacyjny, w ramach którego 
spotkania  prowadzić  będą:
-  mgr Weronika Cębrzyna – konsultant ds. przeciw-
działania  przemocy  w rodzinie,
-  mgr Ewelina  Kozyra -Jeleń – psycholog.

Zapisy telefoniczne prowadzi pracowniczka

Punkt konsultacyjny

Wójt Gminy Suszec informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod 
ustawianie tablic reklamowych poza pasem dro-
gowym na okres do 3 lat. W wykazie znajduje się 
działka położona przy skrzyżowaniu ul. Św. Jana
z ul. Pszczyńską w Suszcu. Lokalizacja reklamy zo-
stanie ustalona indywidualnie na podstawie do-
starczonego projektu reklamy. Posadowienie rekla-
my musi być zgodne z przepisami prawa budo-
wlanego oraz przepisami odrębnymi. Cena uza-
leżniona jest od powierzchni tablicy reklamowej 
oraz ilości gruntu zajętego pod lokalizację reklamy. 
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela 
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nie-
ruchomościami  pokój  nr  1A  tel.: 32 449 30 73.   

UG Suszec

Dzierżawa gruntu pod
tablicę reklamową

Wykazy nieruchomości
do dzierżawy

1
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Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stawki opłat za  
przyłączenia  do  sieci  wynoszą  odpowiednio:

- opłata za przyłączenie do sieci wodociągo-
wej będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Susz-
cu wynosi 352,16 zł (netto) plus podatek VAT wg 
stawki obowiązującej w dniu przyłączenia (na dzień 
uchwalenia taryf 380,33 zł brutto z podatkiem VAT 
8%),

- opłata za przyłączenie do sieci kanalizacji 
sanitarnej będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o.
w Suszcu wynosi 400,62 zł (netto) plus podatek VAT 
wg stawki obowiązującej w dniu przyłączenia (na 
dzień uchwalenia taryf 432,67 zł brutto z podat-
kiem  VAT  8%).  

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom, ale i też kontynuując prokonsu-
menckie działanie naszej firmy, oferujemy Państwu 
kompleksową usługę wykonania przyłączenia się 
do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej począw-
szy od wykonania projektu technicznego, robót 
budowlanych, aż do wykonania geodezyjnego po-
miaru powykonawczego. Wynagrodzenie za w/w 
usługę może być rozłożone, dla Państwa wygody, 
na raty. Ponadto, w związku z tym, iż nieruchomoś-
ci, które obecnie są wyposażone w zbiorniki bez-
odpływowe do gromadzenia ścieków – tzw. „szam-
ba”, a przyłączą się do kanalizacji sanitarnej likwi-
dując jednocześnie w/w zbiorniki, mieszkańcy ta-
kich nieruchomości będą mogli ubiegać się w Urzę-
dzie Gminy Suszec o dotację na wykonanie przy-
łącza kanalizacyjnego w wysokości do 2.700,00 zł 
(brutto). W związku z powyższym służymy nieod-
płatną pomocą w zakresie wypełnienia wniosku
o udzielenie tej dotacji i jej rozliczenia po wyko-
naniu  robót.

Zapraszamy do odwiedzenia Biura Obsługi 
Klienta PGK Sp. z o.o. w Suszcu przy ul. Ogrodo-
wej 2 w celu szczegółowego zapoznania się z na-
szą ofertą. Skontaktować  się  można  także  pod  nr  
tel.: 32 212 42 14  lub 448 80 90 oraz pisząc na
adres  email:  kontakt@pgksuszec.pl.  

PGK Suszec

Dobiega końca realizacja 
kolejnych etapów budo-
wy kanalizacji sanitarnej 
w naszej Gminie - w sołec-
twie Kryry. Po uzyskaniu 
przez Gminę Suszec po-
zwoleń na użytkowanie 
tejże sieci, rozpocznie się 
proces przyłączania nie-
ruchomości do kanaliza-

cji sanitarnej. Chcąc Państwu przybliżyć postępo-
wanie dotyczące przyłączenia się do sieci kana-
lizacyjnej czy też wodociągowej, zamieszczamy po-
niżej procedurę obowiązującą w przedmiotowej 
sprawie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej  Sp. z o.o. w  Suszcu.

Chcąc przyłączyć swoją nieruchomość do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obsza-
rze działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej  Sp. z o.o.,  należy: 

1. Wystąpić do PGK Sp. z o.o. z wnioskiem o za-
pewnienie dostaw wody/odbioru ścieków, załącza-
jąc wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 z ozna-
czeniem nieruchomości objętej wnioskiem o za-
pewnienie.

2. Wystąpić do PGK Sp. z o.o. w Suszcu o wy-
danie warunków technicznych przyłączenia do sie-
ci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W tym celu 
należy wypełnić właściwy wniosek, załączając do 
niego projekt zagospodarowania działki, mapę do 
celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500, map-
kę orientacyjną 1:10000 oraz dokument potwier-
dzający tytuł prawny do nieruchomości (działki).
W warunkach wnioskodawca otrzymuje informa-
cję dotyczącą miejsca włączenia projektowanych 
przyłączy do istniejących lub koniecznych do wy-
budowania urządzeń wodociągowych lub kanali-
zacyjnych. Ponadto warunki te zawierają informa-
cje pomocne Inwestorowi w zrealizowaniu przyłą-
cza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Do w/w 
warunków PGK Sp. z o.o. dołącza wzór umowy
o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanali-
zacyjnej  (dostępny  na  stronie  www.pgksuszec.pl).

3. Po wydaniu warunków technicznych przyłą-

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
czenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 
należy zawrzeć z PGK Sp. z o.o. umowę o przyłą-
czenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

4. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłącze-
nia, należy opracować projekt techniczny przyłącza 
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z uz-
godnieniami branżowymi przez uprawnionego 
projektanta.

5. Projekt techniczny przyłącza wodociągowe-
go i/lub kanalizacyjnego należy uzgodnić w PGK
Sp. z o.o. w zakresie przyjętych rozwiązań tech-
nicznych i zgodności z wydanymi warunkami tech-
nicznymi przyłączenia  do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej. W tym celu należy złożyć wniosek
z  2  egz.  projektu  technicznego.

6. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne 
powinno być wykonane przez uprawnionego wy-
konawcę, tj. posiadającego wpis w Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej lub KRS w zakresie robót wo-
dociągowo-kanalizacyjnych. Na wniosek inwestora 
przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może 
być wykonane również przez PGK Sp. z o.o.

7. Wykonane przyłącze przed zasypaniem na-
leży zgłosić do jego odbioru przez przedstawiciela 
PGK  Sp. z o.o.

8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego 
i/lub kanalizacyjnego zgodnie z umową o przyłą-
czeniu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 
następuje włączenie przyłącza/-y do sieci wraz
z zabudową wodomierza i sporządzeniem z tej 
czynności protokołu odbioru włączenia. Upraw-
nionym do włączenia projektowanego przyłącza 
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do istnie-
jących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych 
jest  tylko  i  wyłącznie  PGK  Sp. z o.o..

9. W ciągu dwóch miesięcy od daty wykonania 
przyłącza należy dostarczyć do PGK Sp. z o.o. in-
wentaryzację geodezyjną wybudowanego przy-
łącza/-y. 

10. Dostarczenie wody i odbiór ścieków nastąpi 
po zawarciu pisemnej umowy z PGK Sp. z o.o., 
najpóźniej w dniu wykonania włączenia do sieci 
wodociągowej  i/lub  kanalizacyjnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Gminy 

Od 1 lipca 2013 roku na terenie naszej Gminy 
funkcjonuje nowy system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, który określa sposób nalicza-
nia opłat oraz odbioru odpadów od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych. Choć segregacja śmieci 
w nowy sposób odbywa się już prawie dwa lata, 
pragniemy przypomnieć najistotniejsze elementy 
obowiązku utrzymywania czystości i porządku na 
terenie Gminy.

Zgodnie z istniejącymi zasadami, stawka za 
wywóz odpadów obowiązuje każdą osobę fakty-
cznie zamieszkującą daną nieruchomość (nie ma 
znaczenia meldunek tych osób) niezależnie od wie-
ku. Opłata za wywóz śmieci to 8 zł za osobę na 
miesiąc za prowadzenie selektywnej zbiórki i 15 zł
za osobę na miesiąc dla osób, które nie podjęły 
możliwości segregowania odpadów. Opłaty te są 
obowiązkowe i zależą od faktycznych kosztów go-
spodarowania  odpadami przez  gminę.
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uisz-
czać  w  trybie  kwartalnym, tj.:
I kwartał – płatny w terminie do 31 marca,
II kwartał – płatny w terminie do 30 czerwca,
III kwartał – płatny w terminie do 30 września,
IV kwartał – płatny w terminie do 31 grudnia.

Kwotę zdeklarowaną we wcześniej złożonej 

Odpady komunalne deklaracji, mieszkańcy powinni wpłacać na rachu-
nek bankowy Gminy Suszec nr: 15 8456 1019 2001 
0000 0446 0002 podając w tytule adres nierucho-
mości, kwartał, na jaki ma być wpłacona kwota oraz 
dopisek „opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi”. Prosimy zwracać uwagę na adres czy nr 
rachunku, gdyż często wpisuje się błędne informa-
cje, co skutkuje złym księgowaniem i późniejszymi 
zaległościami. Opłaty można dokonywać poprzez 
przekaz pocztowy, przelew przez Internet lub w ka-
sie banku. W przypadku niewpłacenia zobowiąza-
nej kwoty w wyznaczonych terminach, zostaną 
wysłane upomnienia wraz z ich kosztami. W tym 
przypadku będzie to opłata kwartalna za gospo-
darowanie odpadami plus kwota za koszty upo-
mnienia w wysokości 11,60 zł. Kwota za koszty upo-
mnienia jest z góry narzucona poprzez ordynację 
podatkową, która od dnia 1 lutego 2014 roku wy-
nosi czterokrotność opłaty pobieranej przez Pocztę 
Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako 
poleconej, która wynosi 2,90 zł. Wynika to z § 1 roz-
porządzenia Ministra Finansów w sprawie wyso-
kości kosztów upomnienia skierowanego przez 
wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada
2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543).

Bardzo ważnym i istotnym elementem jest 
składanie nowych deklaracji w wypadku zmiany 
liczby faktycznie zamieszkałych osób w wyniku wy-

prowadzenia, zgonu, urodzenia dziecka  czy zmiany 
właściciela nieruchomości. Nową deklarację należy 
złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian. Zwraca-
my uwagę na przestrzeganie terminu wprowadze-
nia zmian, gdyż ewentualne zwlekanie może skut-
kować nadpłatą, która nie jest zwracana (zgodnie
z artykułem 6 pkt 3 w Ustawie o utrzymywaniu czy-
stości i porządku w gminach) oraz niedopłatą, którą 
trzeba  będzie  uregulować.  

Zmieszane odpady komunalne oraz te zbiera-
ne w sposób selektywny odbierane są bez zmian, 
raz w miesiącu – co dotyczy budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych za wyjątkiem osiedla przy ulicy 
Piaskowej, gdzie wywóz następuje 2 razy w tygo-
dniu. W przypadku, gdy ustalona częstotliwość od-
bierania odpadów jest niewystarczająca, mieszka-
niec może dostarczyć odpady zebrane selektywnie
i nieodpłatnie przekazać je we własnym zakresie
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), działającego przy Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Suszcu, przy ul. Ogrodo-
wej 2, czynnego w środy w godzinach od 10:00 do 
18:00  i  soboty  w  godzinach  od  8:00  do 13:00.

Wszelkie dodatkowe informacje o gospodaro-
waniu odpadami komunalnymi można uzyskać 
osobiście w Urzędzie Gminy Suszec, bądź pod nu-
merem  telefonu:  32 449 30 52. 

Urząd Gminy Suszec



* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński




