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WSTĘP WOLNY

- bezpłatne dmuchańce dla dzieci,
- malowanie twarzy,
- Olimpiada Gier i Zabaw
Ulicznych i Podwórkowych,
- „Zagraj z nami planszówkami”,
- pokazy i animacje grupy szczudlarzy,
- gigantyczne kolorowanki,
- wóz strażacki & radiowóz,
- rozwiązanie konkursu plastycznego
„Fantastyczny świat moich snów”,
- stoiska z lodami, popcornem, goframi itp.

Maj miłością przepełniony
Organizatorzy:

Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście
lub telefonicznie: 32w 212
44gminie.
91 w biurze
ul. Ogrodowa
22, wyrazy
Jak pięknie jest w maju,
naszej
Maj to GOK,
także miesiąc,
w którym
43-267 Suszec, e-mail:
kasia@kulturasuszec.pl,
www.kulturasuszec.pl
miłości
popłyną do wszystkich
matek. Poszukując oryGdy ryba się kąpie w ruczaju
i wszystko może się stać – śpiewał Stanisław Soyka
ginalnych życzeń dla Mamy, można sięgnąć do wierszy
podczas kwietniowego koncertu w Gminnym Ośrodku
Marcina Weidemana, z którym wywiad zamieszczamy
Kultury w Suszcu. Artysta przypomniał też, że bez miłości
w majowym numerze. A z miłości do tych najmłodszych
nie udałoby się nam nic, absolutnie nic. Ile prawdy kryje
Gminny Ośrodek Kultury organizuje Dzień Zbira – imprezę
się w tych słowach, można się przekonać, czytając reladla dzieciaków z okazji ich święta, poświęconą pamięci
cję z uroczystości małżeńskich jubileuszy obchodzonych
Moniki Zbirowskiej.
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Szczęśliwy, kto ma dla kogo żyć!
bo mieli dla kogo żyć. Jako rodzice potrafili dodać
również swoim dzieciom nie tylko ładu i piękna moralnego, ale i wewnętrznej równowagi.
Fakty odnoszące się do naszego kraju są, podobnie jak dla całej cywilizacji zachodniej, porażające. Tak bardzo ważna komórka społeczna jak rodzina
(jeżeli jeszcze można o niej mówić w naszym rozumieniu) przeżywa głęboki kryzys. Proces ten jest
bardzo niebezpieczny, bo automatycznie przekłada
się na bardzo wiele dziedzin życia.

zdj. Monika Panfil

Spotykając się w tym roku z kolejnymi małżonkami obchodzącymi jubileusze 50-, 55-, 60- i 65-lecia
pożycia małżeńskiego i wyróżnionymi z tego tytułu
medalami prezydenta, nie sposób nie oddać się
głębokiej refleksji nad kondycją naszych małżeństw
i rodzin.
Łza się w oku kręci, serce bije mocno, kiedy
uświadamiamy sobie w takich sytuacjach, jak nasza
nowoczesna cywilizacja potrafi beztrosko niszczyć
fundament, na którym przez wieki budowała swoją
przyszłość. To rodzina decyduje o sile wspólnoty,
ojczyzny. Na zasadzie rodzinnej były zbudowane
społeczeństwa tzw. cywilizacji zachodniej i było
im to wręcz przypisane, co przyczyniło się do niebywałego rozwoju tych krajów. To rodzinne firmy
Cegielskich, Fordów, Wedla zadecydowały
o rozwoju wielu krajów. Rodzina nadal ma się
dobrze w krajach zaliczanych niedawno do tzw. trzeciego świata i to przed nimi stoi przyszłość.
Obecnie świat zachodni, przyjąwszy fałszywą
koncepcję człowieka realizującego tylko indywidualne cele, podobnie jak koncepcja komunistyczna,
skazał się na potworną chorobę – zanik wspólnotowego myślenia. Społeczeństwa zachodnie przestały
pomagać w pielęgnowaniu domów rodzinnych,
których niczym nie można zastąpić, a to przecież
prawdziwe ogniska najlepszych uczuć.
Z tej wielkiej obecnie światowej wędrówki
ludów i wojen, postępującego rozpadu „rodziny
zachodniej” coraz to wyraźniej widać, że zwycięsko wyjdą ci, którzy zachowują strukturę rodzinno-klanową, ducha gry drużynowej. Taką postawę
reprezentują obecnie chociażby Azjaci.
Obecni na uroczystości małżonkowie stanowią
świadectwo tego, że są ludźmi wartości, którzy nie
tylko przez ponad pół wieku potrafili przezwyciężać
trudności, ale pokazali, że w ich życiu dominowała
pokora i szacunek do drugiego człowieka. Potrafili
postawić ponad swoje zadowolenie troskę o drugiego człowieka.
Gdy patrzy się wstecz na każdą parę małżeńską,
to scenariusz w większości przypadków jest taki
sam: pierwsze chwile, lata uniesienia, oczarowanie
sobą, jeden duch, jedno serce, podjęcie decyzji
o wspólnym życiu.
Dla tych, którzy obchodzili obecnie rocznicę,
decyzja o małżeństwie była święta, bo to byli ludzie
wychowani w odpowiedzialności za podjęte postanowienia. Oni byli tej przysiędze wierni, chociaż
nieraz na pewno się zdarzało – jak to w życiu bywa
– że żałowali powziętej decyzji. Oni wiedzieli, że
o jedno serce i jednego ducha trzeba walczyć, a walka to długa i wcale niełatwa. Żyli w świecie realnym.
Pojawiające się kłopoty, spięcia, trudności (bo życie
to nie sielanka) nie kończyły się tak jak obecnie, często dramatem, rozstaniem, rozpadem związku. Oni
potrafili to przezwyciężać. Budowali dom oparty nie
tylko na miłości, ale i przyjaźni. Wiedzieli, że życie
każdego z nas opiera się na słabości, doczesności
obarczonej szeregiem zagrożeń. Ponadto dzieci,
które posiadali, były nieraz tym spoiwem, które pozwoliło przezwyciężać trudne chwile. Byli szczęśliwi,

Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas

Kompletnie straciły na wartości powołania do
małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego, służby
pielęgniarskiej, zawodu lekarza czy nauczyciela.
Przepych i konsumpcjonizm ogłupił wielu. Nie trzeba mieć otwartych oczu, by nie widzieć do końca
wszędobylskiego rozprężenia moralnego i chamstwa. Brak szacunku dla kobiet, dzieci, zmarłych,
brutalność, plugawość języka są u nas na porządku
dziennym. Dziś przecież nawet dziewczęta używają
publicznie słów, których kiedyś najgorszy bandzior
nie wypowiedział wobec kobiety. Propagowanie
miłości cielesnej, kultu ciała, tej marności nad marnościami powoduje, że małżonkowie szybko sobie
powszednieją, a wtedy szukanie kolejnego zaspokojenia swoich potrzeb cielesnych w innym związku
staje się normalne.
Nastąpił i pogłębia się trend odnośnie do spadku ilości zawieranych małżeństw, święceń. Widać to
coraz wyraźniej, że w XXI wieku nie ma już miejsca
na niezmienne kategorie woli.
W naszej kochanej, chrześcijańskiej, romantycznej Polsce ten niebywały i szybko postępujący
kryzys małżeństwa jest kompletnie niezrozumiały.
Przecież wstępując w związek małżeński, składamy sobie sakramentalne ślubowanie: „że cię nie

opuszczę aż do śmierci” i to przed Bogiem, którego
większość wyznaje. W praktyce okazuje się, że to
czcze słowa. Obecnie liczba rozwodów w Europie
przekracza 50%, a i w Polsce milowym krokiem zbliżamy się do tego wskaźnika. Oczywiście żaden system sztuki życia nie daje gwarancji sukcesu i gdyby
te wskaźniki, powiedzmy, oscylowały w okolicach
5%, to można by to uznać za normalne. Wykorzystają to z pewnością w przyszłości bezwzględnie
inne nacje, bardziej wierne.
Życie każdej wspólnoty opiera się na zaufaniu.
Jak można wiarygodnie podchodzić do wspólnot,
które masowo nie potrafią dochować przysięgi. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale w przypadku małżeństwa
czy kapłaństwa tutaj jest wymagana dojrzałość i niezależnie od sytuacji czy procesów zachodzących
w świecie trzeba być trwale odpornym i niepodatnym na zmieniające się trendy.
Obecnego stanu rzeczy nie da się również wytłumaczyć spadkiem religijności czy sankcjami kary
i nagrody w życiu pozagrobowym. Przecież etyka
laicka, niemająca nic wspólnego z wiarą, która ocenia człowieka w kategoriach „czcigodne – haniebne”,
odwołując się do sumienia, określa również hierarchię wartości, wedle których człowiek rozumny
winien dokonywać właściwych wyborów. Naucza, że
nie powinien burzyć aktualnego znośnego układu
i stosunków, jeśli zmiana grozi pogorszeniem. Tam
również wyraźnie się podkreśla niebezpieczeństwa
płynące z uganiania się za maksymalizacją radości,
czy to we własnym życiu czy zależnego od nas otoczenia. W etyce wzorem jest postawa opiekuna, na
którego można liczyć w trudnych okolicznościach,
w każdej sytuacji, co w chrześcijaństwie określa
miłość bliźniego. Czyżby obecna cywilizacja żółci,
która podpowiada: donieś na męża, zadzwoń przeciw
rodzicom, załóż Niebieską Kartę, oskarż lekarza, obrzuć duchownych, sąsiadów błotem, zmień partnera,
bo niewygodny lub zbrzydł, wierzyła, że w ten sposób
odniesie sukces? Nic bardziej mylnego. Czas, aby,
póki nie jest za późno, to zrozumieć. Przywyknięcie
będzie najgorszym rozwiązaniem. Przecież w tej
epoce rozpadu tkanki społecznej czujemy się źle,
odczuwamy, że dzieje się niedobrze. Czujemy to,
co dobre, a mimo to wybieramy najczęściej bieg
ku katastrofie. Dlaczego nie słuchamy naszych bolejących sumień? Widać wyraźnie, że wraz z wiarą
załamuje się obecnie etyka.
Trzeba wierzyć, że popełniane przez obecne
młode pokolenie błędy nie przekreślą szans na wyjście z trudności, z którymi zmaga się nasza cywilizacja, że ten czas szybko się skończy. Inaczej ci cisi
i pokornego serca Azjaci lub inne ludy niegrzeszące
demografią odziedziczą niebawem naszą ziemię.
I nie będzie to jakiś ewenement w dziejach naszego
kontynentu. Na te zagrożenia musimy sobie odpowiedzieć. Obyśmy sobie na czas zdali sprawę,
że po przekroczeniu krytycznego punktu, czy to
sfery moralnej czy kulturowej jest już tylko możliwy
kataklizm lub powolny rozkład. A tak obecnie toczy
się w Europie czy Ameryce, skąd bierzemy przykład.
Wójt Marian Pawlas

Nasz wspólny dom – Polska
„W imię Boga w Trójcy
Świętej Jedynego”
(słowa rozpoczynające tekst
Konstytucji 3 maja)
Pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych
powinna łączyć. Kiedy nastąpiła wiosna w 1791
roku wielu naszych rodaków w dniu 3 maja, wołało: „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej
krainie”.
W ten wiosenny dzień 3 maja zagościła

w sercach Polaków nadzieja na lepsze jutro.
Dzięki niezwykłej odwadze, poświęceniu i determinacji ówczesnych polityków została uchwalona konstytucja, która miała prowadzić naród
w lepiej zaprogramowany świat, dać nadzieję na
naprawę wielu niesprawiedliwości społecznych,
nadzieję na lepsze jutro. Była przełomem w ówczesnej polityce, szczególnie jeżeli chodzi o nowoczesne podejście do przyszłości, reformy stosunków
społecznych. Już od czasów Chrystusa obserwujemy, jak bardzo w każdych czasach nadzieja na

wyzwolenie, sprawiedliwość łączy się z człowiekiem: z człowiekiem, który ma przyjść i wyzwolić
swój naród. Tak też oddziaływała na nasz naród
w XVIII w., szczególnie na wielkie masy ludzi uciśnionych, nieposiadających żadnych praw, konstytucja, dokument uchwalony w majowy dzień. Był
on zalążkiem kształtowania się naszej państwowości. Naród polski na kolejne bardzo trudne lata
posiadł instynkt wspólnoty, pobudzony został
do działania. Było to szczególnie ważne w czasie
zaborów. Na przykładzie uchwalenia Konstytucji
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3 maja, wynikającej z tego faktu wielkiej euforii,
a i późniejszych lat zaborów, powstań, dramatów,
widzimy, jak krucha jest nasza ziemska cywilizacja.
Konstytucja zlikwidowała wiele bardzo nieludzkich praktyk systemu politycznego i społecznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zniosła
złotą wolność szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz włączyła
chłopów pod ochronę państwa. W ten sposób
złagodziła najgorsze nadużycia pańszczyzny. Czy
dziś zdajemy sobie sprawę z niesprawiedliwości
społecznej, jakiej doświadczali w przeszłości nasi
ojcowie, dramatycznej biedy, poniżenia, beznadziei? Nie było mowy o jakiejkolwiek sprawiedliwości. Dziś może się to wydaje abstrakcyjne, ale
wtedy zaczęła się droga do dzisiejszej demokracji,
wolności, równości. Konstytucja 3 maja była dokumentem, który w tamtych czasach wynosił naszą
myśl polityczną na najwyższy poziom i wytyczył
kierunek kolejnym krajom Europy w formowaniu
drogi do demokracji, nowoczesności.
Niemniej istotne jest to, że był to pierwszy
tak odważny dokument w Europie, nie jest tajemnicą, że gdy się komuś coś zabiera, w tym klasie
uprzywilejowanej, to negatywny odzew z tej grupy jest potężny. Tak też było po uchwaleniu tego
przyszłościowego prawa.
Rok 2018 przynosi nam już 227. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja i pomimo upływającego czasu jej echo ciągle pobrzmiewa i stale
inspiruje do doskonalenia naszej dzisiejszej rzeczywistości. Wydawałoby się, że tak „prastary”
dokument po upływie dwóch wieków nie może
mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Nic bardziej
mylnego. To był dokument, w którym – jak mówił
Jan Paweł II – można było odczytać prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie
wychylonej w przyszłość.
Za tę przyszłość, wolność, demokrację, którą
dziś posiadamy, choć wielu nie zdaje sobie z tego
sprawy, nasi ojcowie przelali hektolitry krwi. Dziś
już młodzi ludzie nie walczą, tylko wszystko dostają. I to jest bardzo niepokojące. Starsze pokolenie
wie, co znaczy czekać, nie zrażać się niepowodzeniem. Dzięki temu wypracowało to, co dziś mamy.
Obecnie przyjmowanie postawy roszczeniowej,
niecierpliwość, postawa „mieć szybko i dużo”, nie
rokują dobrze na przyszłość. Ponadto znów coraz
to dobitniej ujawniają się polskie przywary, jak
populizm, krótkowzroczność, karanie każdego, kto
wyrasta ponad przeciętność, ściąganie go w dół.
Negatywna selekcja, populizm, kompletna krótkowzroczność już niejeden kraj sprowadziły na dno.
Jak pokazuje historia – to człowiek i tylko
człowiek w pełni jest odpowiedzialny za niewolę
bliźniego, a nie abstrakcyjne systemy czy bezduszne struktury. To człowiek wtrąca w niewolę. On
też może wyzwalać, a systemy i prawo mają tylko
pomagać. O oparciu ustroju społecznego, gospodarczego, politycznego o prawo, decyduje człowiek, a nie przemoc. Obecnie w XXI wieku wraca
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się do haniebnej przeszłości, zatracając wszystkie
ideały, o które walczyli nasi pradziadowie. Przecież
to wiek ludobójstwa, całkowitego wyniszczenia
i przede wszystkim braku ochrony najsłabszych, tj.
cywilów, chorych itd. Bezrobocie wśród młodych,
terroryzm, chuligaństwo to już dżuma XXI wieku,
na którą w obecnej chwili brak skutecznego lekarstwa. Najgorsze jest nie to, że dochodzi na szeroką skalę do okrutnych morderstw, zabijania ciała,
ale to, że współczesny człowiek sam zadaje śmierć
swojej duszy. Pomagają mu w tym siewcy zła, których nie brakuje, grabarze, którzy chętnie grzebią
w sumieniach ludzi, tyle, że nie w swoich, a cudzych. Za pomocą środków przekazu, szczególnie
Internetu i mediów społecznościowych, prowadzi
się na szeroką skalę odpowiednio zakamuflowaną
i dozowaną indoktrynację. Same systemy zrobić
tego nie mogą, gdyż musi być aprobata drugiej
strony. Tę drugą stronę łatwo sprowadzić na manowce, dozując odpowiednie dawki zła. Będąc
anonimowym, stosując odpowiednią socjotechnikę, można wywołać aplauz dla każdej głupoty.
Kiedyś środki przekazu podlegały cenzurze, która
była nadzorowana przez odpowiednie instytucje,
gdzie można było zgłaszać zastrzeżenia. Dziś taką
cenzurę prowadzą w Internecie ludzie, których nie
da się zidentyfikować.
Obecnie, tak jak kiedyś, zło i dobro zostało
postawione na tej samej szali. Potężne bezrobocie
wśród młodzieży, zadłużenie państw, także bogatych, ograniczenie wielu ludziom dostępu do
lekarzy, rosnąca liczba bezdomnych, pokazują, że
dramat chłopów i biedoty sprzed uchwalenia Konstytucji 3 maja znów się powtarza, tylko w nieco
zmienionej rzeczywistości, obejmując inne grupy ludności, w bardziej zakamuflowanej postaci.
Oczywiście dotyka to innych grup społecznych,
bo też zmieniło się wiele w dzisiejszym świecie. Co
gorsze, to dramaty XXI wieku mają oparcie w wielu
świetlanych dokumentach, które również w wielu
wypadkach nazywają się konstytucją. I tu trzeba
sobie zadać pytanie, jak prawa zapisane w tych
dokumentach są przestrzegane przez obecnie
rządzących i rządzonych.
Obecnie w Europie, w tym Polsce, jest potrzebny, zupełnie odbiegający od już istniejących, nowy,
nowoczesny dokument, który, będąc usytuowany w przyszłości, służyć będzie jako drogowskaz
do rozwiązywania narastających problemów.
Wszystko szybko się zmienia. Potrzeba polityki,
która będzie działać na rzecz dobra wspólnego, z tą
świadomością, że dobra jednego narodu – szczególnie w okresie obecnej globalizacji – nie da się
zrealizować w oderwaniu od innych narodów, lecz
jedynie poprzez współdziałanie.
Wszystkie konstytucje były zawsze wytworem czasów, w których powstawały, dziełem kompromisu, prawem utrzymującym ład i porządek.
To nie przypadek, że często się mówi o konstytucji jako ustawie zasadniczej czy podstawowej.
Ustrój państwa, prawa w nim obowiązujące nie

satysfakcjonowały wszystkich i nie będą zadowalać nigdy, bo to jest niemożliwe. Konieczny jest
kompromis. Kompromis między grupami społecznymi o przeciwstawnych interesach, ale godzących
się na rozgrywanie ich według reguł określonych
w tym akcie. Chodzi o to, by „inaczej myślący” czy
przeciwnicy polityczni też czuli się w państwie jak
u siebie w domu i aby wszyscy obywatele uważali
je za swoje.
W konstytucji „nie może być podziału” na „ja”,
„ty”, „on”, „oni”. Z jednej strony to wysoce niechrześcijańskie, a taką wspólnotę i na tej bazie swój
dobrobyt budowała Europa i tzw. cywilizacja zachodnia, a z drugiej strony te słowa to wyraz braku
solidarności, braku podkreślenia cech wspólnych.
Przez wieki dla Europejczyków pojęcie „chrześcijaństwo” i Europa były równoznaczne. W demokracji system buduje się na założeniu równości
wszystkich, władza ma być wykonywana dla dobra
wszystkich. Ustawa powinna być tak sformułowana, aby państwo i jego ustrój były postrzegane
jako wartość chroniona, pielęgnowana jako dobro
wspólne. I tutaj trzeba bardzo ważyć i odpowiadać sobie na pytanie, co jest dobrem wspólnym.
Im więcej tych cech wspólnych, podobnych czy
tożsamych zobaczymy w nas samych i u innych,
tym pełniej zdefiniujemy człowieka, napiszemy
dobre prawo.
Gdy ktoś mówi o sprawiedliwości, to musi wiedzieć, że to nie dar otrzymany. Ją trzeba tworzyć,
o nią zabiegać, to dzieło ludzi. Niestety, nie wszyscy, którzy mają na ustach to słowo, tak czynią. Ponadto u nas często myli się sprawiedliwość z równością. Trzeba oddać każdemu to, co mu się należy.
Demokracja, wolność sama w sobie, nie zapewniają
wysokiego poziomu życia, ale stwarzają szanse.
A demokratyczne państwo zapewnia wszystkim
równość wobec prawa, a więc przynajmniej trochę
z naszych wyobrażeń utożsamiających sprawiedliwość z równością. Niestety, demokracja pozostawia także wolną drogę różnym sabotażystom,
dywersantom, ludziom złej woli.
Sprawiedliwość nie spada z nieba. Ją trzeba
tworzyć i pamiętać, że żaden akt prawny stworzony
przez człowieka nigdy nie będzie doskonały. Jedynym ponadczasowym prawem jest dekalog. Gdyby
go przestrzegano, to z punktu widzenia wszystkich
obywateli na świecie, niezależnie od ras, światopoglądu itd. można by było powiedzieć, że jest
„fair”, że jest dobrze. Coraz boleśniej wszyscy doświadczamy na własnej skórze, że nawet najlepsze
ustawy znaczą niewiele, gdy brak obyczajów, gdy
człowiek człowiekowi wilkiem. Nawet najlepszym
prawem nie da się zadowolić wszystkich.
Cywilizacja przetrwa, gdy zaczynamy ją budować na fundamentach cywilizacji miłości. Wtedy
zdołamy dobrze urządzić nasz wspólny dom – Polskę-Europę-Świat, tak aby nadawał się do zamieszkania. Oby kolejne pokolenia stawiały pomniki
siewcom pokoju, a nie bohaterom wojennym.
Wójt Marian Pawlas

zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczeń na
zadaniu inwestycyjnym „przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku
ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu”.
O 30 tys. zł zmniejszono wydatki majątkowe
na zadanie „projektowanie i przebudowa ul. Jabłoniowej” w związku z oszczędnościami osiągniętymi
podczas jego realizacji. Zwiększono wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 140 tys. zł w związku z przeznaczeniem: 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu
pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie; 30 tys. zł na realizację zadania
inwestycyjnego „budowa garażu przy budynku
remizy OSP w Kryrach”; 100 tys. zł na realizację

zadania inwestycyjnego „nadbudowa z przebudową budynku remizo-świetlicy w Rudziczce”.
Zwiększono wydatki majątkowe na oświatę
i wychowanie o kwotę 120 tys. zł w związku z potrzebą realizacji zadań: „adaptacja pomieszczeń
budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola” w kwocie 30 tys. zł;
„projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu”
w kwocie 80 tys. zł i „adaptacja pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Suszcu na oddziały przedszkolne”
w kwocie 10 tys. zł.
Zmniejszono wydatki majątkowe na kulturę
fizyczną o kwotę 72 992,73 zł na realizację zadań
inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego,
tj. „doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku

Sesja Rady
W czwartek, 26 kwietnia odbyła się sesja rady
gminy. Radni przyjęli następujące uchwały.
Jednogłośnie została przyjęta uchwała
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018. Wcześniej została pozytywnie zaopiniowana przez komisje: finansów, oświaty i gospodarki
komunalnej. Komisja finansów zgłosiła jedną poprawkę. Kierując się względami bezpieczeństwa,
zaplanowano budowę oświetlenia solarnego nie
tylko przy ul. Pszczyńskiej w Kobielicach, ale także
przy ul. Lipki w Mizerowie. Inwestycje mają kosztować 40 tys. zł.
Ponadto zwiększono dochody w dziale administracja publiczna o kwotę 66 146 zł w związku
z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu
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sportowym w Radostowicach” o kwotę 30 tys. zł
i „urządzenie siłowni zewnętrznej ogólnodostępnej
przy Przedszkolu Publicznym w Rudziczce” o kwotę
42 992,73 dokonując jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 992,73 zł na realizację zadania „doposażenie siłowni zewnętrznej przy
boisku sportowym w Radostowicach” o kwotę 20
tys. zł i „urządzenie siłowni zewnętrznej ogólnodostępnej przy Przedszkolu Publicznym w Rudziczce”
o kwotę 42 922,73 zł. oraz zwiększenia wydatków
majątkowych o kwotę 10 tys. zł na realizację zadania „projektowanie i budowa oświetlenia przy
boisku sportowym w Radostowicach” zgodnie
z uchwałą z zebrania wiejskiego w Radostowicach
w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Także jednogłośnie radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu
Funduszowi Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 10 tys. zł zostanie przekazane na zakup samochodu służbowego
dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Jak
czytamy w uzasadnieniu, Komenda Powiatowa
Policji w Pszczynie obejmuje swoim działaniem
teren powiatu pszczyńskiego, udzielona pomoc
wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa
w powiecie, w tym mieszkańców Gminy Suszec.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie dopłat
dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwalono, że dopłatę
w wysokości 5,92 zł (netto) plus podatek VAT do
obowiązujących stawek do 1m³ odprowadzonych ścieków określonych w taryfie obowiązującej w okresie od 1 maja do 10 czerwca 2018 r.
dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Suszcu na terenie gminy Suszec. W wyniku dopłaty usługi te staną się dla ich odbiorców
tańsze, a co za tym idzie, będą łatwiej dostępne.
W budżecie na 2018 rok zarezerwowano na ten
cel 1 mln zł. Rzeczywista wysokość dopłat będzie
znana po zakończeniu okresu rozliczeniowego
i jego rozliczeniu.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody
Śląskiego o przekazanie Gminie Suszec działek stanowiących własność Skarbu Państwa.
Jedna z działek stanowi teren użytkowany jako
droga dojazdowa na osiedle mieszkaniowe przy
ul. Piaskowej. Jest to droga boczna do ul. Piaskowej
– drogi powiatowej. Gmina Suszec przejęła na
siebie koszty utrzymania tej drogi po jej nieodpłatnym przekazaniu w 2004 r. przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Nowa”. Obecnie za użytkowanie
wieczyste tej działki gmina ponosi opłatę roczną
w wysokości 851,24 zł. Nabycie prawa własności
zwolni gminę z ponoszenia opłaty.
Dwie inne działki stanowią część ul. Borowej
w Kobielicach. Jedna z działek należy do Skarbu
Państwa, drugą nadzorują Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór. Obie działki stanowią teren pod
drogę publiczną, którą od lat gmina utrzymuje.
Uregulowanie kwestii własności umożliwi gminie
wykonanie niezbędnych remontów, o które wnioskują mieszkańcy, a także umożliwi właścicielom
gruntów przyległych dokonanie pomiarów geodezyjnych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.
Gmina chce nabyć te grunty nieodpłatnie.
W przypadku pozytywnej decyzji wojewody
gmina nie będzie ponosić opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości
851,24 zł.
Po 15 latach pracy w Urzędzie Gminy Suszec
na emeryturę przeszedł skarbnik Stanisław
Robak. W związku z tym faktem radni przyjęli
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uchwałę odwołującą go z tej funkcji. Jednocześnie
Irena Muras, przewodnicząca komisji finansów,
w imieniu radnych podziękowała za wieloletnią
pracę, współpracę z radą gminy. Przewodniczący
rady, Andrzej Urbanek złożył życzenia zdrowia, pomyślności i realizacji planów. Jednocześnie radni
przyjęli uchwałę w sprawie powołania skarbnika. Od 28 kwietnia funkcję tę pełni Katarzyna
Machalica.
Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na
rok 2018. Jak wyjaśnił sekretarz Roman Szopa jest
to kontynuacja realizowanych od 2015 r. programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki
dysfunkcji kręgosłupa, profilaktyki chodu w wieku 55+ i profilaktyki zagrożeń meningokokowych
wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia
przeciwko meningokokom z grupy C. Jak czytamy
w uzasadnieniu, realizowane programy dotyczą
świadczeń zdrowotnych, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Programy
te będą realizowane do 2020 r., cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Obserwowane są pozytywne ich skutki: zwiększony
dostęp mieszkańców do świadczeń zdrowotnych,
poprawa zdrowia społeczności lokalnej. W budżecie gminy na realizację tych programów zabezpieczono 121 850 zł.
Przyjęto także uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suszec na lata
2014-2020. Jak wyjaśniła kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu, strategia
to wieloletni dokument programowy, który ma
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa
społecznego mieszkańców gminy, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele zawarte w strategii zmierzają do stworzenia
warunków do integracji społecznej, poprawiającej
jakość życia wszystkich tych grup w ich obszarach
życia społecznego. Zmiany w strategii dotyczą
uzupełniania jej o: wskaźniki, o których jest mowa
w ustawie o pomocy społecznej; ramy finansowe,
a także prognozę zmian.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny
w Gminie Suszec na lata 2018-2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z upoważnienia wójta,
realizuje zadania określone w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta
nakłada na gminy opracowanie i realizację 3-letnich programów wspierania rodziny. Założenia
przyjętego programu szerzej omówimy w kolejnym
numerze.
Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej. Dokument przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak
czytamy we wnioskach końcowych: Na podstawie
przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz
analizy prognoz wydatków stwierdzić należy, że
gmina Suszec posiada dobre warunki do realizacji
zadań publicznych. Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów i środków na realizację
nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy
społecznej. Z zestawień wynikają priorytetowe
działania do realizacji w bieżącym roku i w latach
następnych, takie jak:
- rozwój infrastruktury społecznej, tj. m.in.
zwiększenie ilości mieszkań socjalnych, utworzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie warunków minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia osób starszych i niepełnosprawnych;
- aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez
zachęcanie klientów do zapoznawania się z ofertami pracy, agitowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych;
- edukacja rodziców w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz
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przemocy w rodzinie;
- dalsza realizacja ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w zakresie wsparcia
rodziny przez asystenta rodziny;
- kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
Liczba osób i rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej nadal się zmniejsza.
Z kolei stale zwiększa się liczba osób oczekujących
wsparcia w postaci pomocy socjalnej.
Henryk Pruciak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań i wydatkowania środków przez Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Jak czytamy w protokole: W 2017 r.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował z budżetu gminy środki finansowe w wysokości
1 148 454,52 zł na realizację następujących zadań
w zakresie ochrony środowiska:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suszec w wysokości
1 139 912,64 zł,
- edukacja ekologiczna - 1 196,16 zł,
- ochrona powietrza - 3 690,00 zł (zakup i montaż 2 sensorów do monitowania jakości powietrza),
- obsługa sensorów - 1 476,00 zł,
- odbiór i utylizacja zdeponowanego azbestu
na terenie gminy - 2 179,72 zł (środki pochodzące
z pomocy finansowej udzielonej przez powiat
pszczyński).
Przyjęto 26 zgłoszeń od właścicieli nieruchomości w sprawie zamiaru usunięcia drzew lub
krzewów. Ponadto przyjęto 7 zgłoszeń wyłomów
i wywrotów drzew. Przyjęto i przeanalizowano
3 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków
w sołectwach: Suszec, Kobielice i Mizerów oraz
dokonano oględzin na miejscu.
W zakresie zakazu spalania odpadów (ustawa
z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach), realizacji
uchwały antysmogowej oraz spalania pozostałości roślinnych prowadzona jest kontrola w wyniku
interwencji mieszkańców - łączna liczba kontroli
przeprowadzonych przez policjantów dzielnicowych wyniosła 10.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie nałożono mandatów karnych, lecz pouczono osoby
odnośnie do obowiązujących przepisów tj. ustawy
o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz uchwały antysmogowej. Wyrywkowo są kontrolowane również firmy mające siedziby na terenie gminy, które po interwencjach
wniesionych przez mieszkańców wzywane są do
okazania umów na odbiór odpadów komunalnych.
Na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów komunalnych i wywozu odpadów
zmieszanych przez firmę obsługującą mieszkańców gminy. Poprzez analizę sprawozdawczości firm
wywozowych kontrolowane są osiągnięte poziomy
recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
(informacja przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego).
Ponadto każdorazowa interwencja mieszkańców odnośnie do odprowadzania do środowiska
ścieków bytowych jest podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz kontroli wywozu
ścieków. Jest 9 firm świadczących usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Są one zobowiązane
do przedkładania wójtowi kwartalnych sprawozdań ilościowych i wykazów imiennych, które stanowią źródło informacji w tym zakresie, celem
dokonania weryfikacji.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag w zakresie kontrolowanej dokumentacji. Komisja wnioskuje do wójta gminy o przeanalizowanie działań
w zakresie uszczelniania systemu wywozu nieczystości ciekłych z posesji niepodłączonych do
kanalizacji centralnej.
Oprac. Katarzyna Koczwara
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Nabór do przedszkoli w naszej gminie
do przedszkola. Ostateczna lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych zostanie podana do 20 czerwca
bieżącego roku.

zdj: Marcin Mitura

Jak informowaliśmy w marcowym numerze
„Nowin Suszeckiej Gminy”, w przedszkolach w naszej
gminie prowadzono nabór na rok szkolny 2018/2019.
Rodzice mogli składać wnioski do 26 marca br. Opiekunowie, których dzieci już uczęszczają do danej
placówki, nie musieli brać udziału w rekrutacji, zobowiązani byli natomiast do złożenia deklaracji o kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Według stanu na 20 kwietnia edukację kontynuuje ponad 400 przedszkolaków, a przyjęto
194 nowych (wg złożonych wniosków), w tym 117
trzylatków, co łącznie daje liczbę 597. Wolnych
miejsc w placówkach jest 46, z czego 15 w Suszcu,
11 w Radostowicach, 5 w Kobielicach, 4 w Kryrach,
6 w Mizerowie i 5 w Rudziczce.
Pierwszy etap naboru jest już za nami, ale przedszkola będą prowadzić jeszcze rekrutację w czerwcu
w ramach terminów uzupełniających. Zainteresowani rodzice mogą składać wnioski od 1 do 8 czerwca.
Do 12 czerwca placówki poinformują o kandydatach
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zaś do
15 czerwca opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia malucha

Przedszkole Publiczne w Suszcu

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę cztery kryteria naboru, które zostały określone Uchwałą Rady Gminy
z dnia 30 marca 2017 r. Za spełnienie danego

kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów.
Uwzględnia się to, czy rodzice dziecka pracują,
prowadzą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie dziennym. Punkty
można uzyskać także wtedy, gdy rodzeństwo przyszłego przedszkolaka kontynuuje edukację w danej placówce lub uczy się w szkole podstawowej
w miejscowości, w której składany jest wniosek.
Pod uwagę bierze się również to, czy opiekunowie
prawni korzystali ze świadczeń rodzinnych lub
pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suszcu w ciągu ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku.
Przypominamy, że na rok szkolny 2018/2019
gmina dysponuje 614 miejscami w przedszkolach
publicznych i 16 miejscami w Niepublicznym
Punkcie Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Suszcu.
Szczegółowe informacje na temat zasad naboru, niezbędne wnioski, deklaracje i oświadczenia
do pobrania można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek lub otrzymać
bezpośrednio w przedszkolu.
Oprac. JG

Drogowe inwestycje w gminie
W najbliższych miesiącach mieszkańcy gminy muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami
związanymi z pracami drogowymi na ul. Wyzwolenia w Suszcu. Firma Drogród z Ćwiklic prowadząca
przebudowę nawierzchni ma czas na wykonanie
zadania do 9 listopada bieżącego roku.
Zgodnie z planem zostanie przebudowana

droga na odcinku 6,3 km prowadząca od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z DW935 w Suszcu aż do
skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie. Oprócz
remontu jezdni przewidziano także budowę chodników i zjazdów na odcinku 2,5 km, a także przebudowę zatok autobusowych i wpustów deszczowych.
Remont nawierzchni jest wspólną inwestycją

powiatu pszczyńskiego i gminy Suszec. Całość
kosztować będzie 6,2 mln złotych, z czego 3 mln
pozyskano w ramach dofinansowania z Programu
przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej.
Źródło: www.powiat.pszczyna.pl
Oprac. JG

Monitorowanie zagrożenia afrykańskim pomorem świń
Informacja dla mieszkańców gminy nt. monitorowania zagrożenia afrykańskim pomorem
świń na terenie woj. śląskiego.
W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła
konieczność podejmowania w województwie śląskim
działań zapobiegawczych, w tym monitorowania
zagrożenia.

Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych
zwierząt, oraz przez ludzi. Szybka lokalizacja i utylizacja padłych dzików pozwoli na zminimalizowanie
źródła zakażenia chorobą.
Odnalezienie padłych dzików lub ich szczątków należy koniecznie zgłaszać do Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie pod

numerami telefonów: 32 449 23 32, 32 449 23 33
w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 lub
na adres e-mail: pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl
W dni wolne od pracy oraz w dni robocze
po godz. 15:30 informacje należy przekazywać
pod nr telefonu 32 449 37 00 lub na adres e-mail:
straz@pszczyna.kppsp.gov.pl
Urząd Gminy Suszec

Zakończenie akcji „Zima”
W połowie kwietnia zakończyła się realizacja zadania obejmującego zimowe utrzymanie
dróg na terenie gminy Suszec wraz z pozimowym
uprzątnięciem materiałów użytych do zwalczania
śliskości.
Wzorem lat ubiegłych gmina Suszec zajmowała

się zimowym utrzymaniem gminnych dróg, chodników i placów, ale również, na podstawie porozumienia zawartego z powiatem pszczyńskim,
większości dróg powiatowych. Naszym działaniem
objętych było 101 km dróg gminnych, 25 km dróg
powiatowych oraz 19 km chodników. Łączny koszt

realizacji zadania wyniósł 197 666,77 zł, w tym
w odniesieniu do dróg powiatowych 69 158,52 zł.
Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych
oraz ich pozimowego sprzątania został w całości
pokryty z budżetu powiatu.
Urząd Gminy Suszec

W czwartek, 5 kwietnia w Ministerstwie Energii
odbyło się spotkanie, podczas którego podjęto
temat KWK „Krupiński”. W rozmowie uczestniczyli minister Krzysztof Tchórzewski, wiceminister
Grzegorz Tobiszowski, przedstawiciele NSZZ Solidarność i firmy Tamar Resources. Ze strony brytyjskiej padła propozycja zakupu kopalni i zainwestowania tam ok. 600 mln zł. Ministerstwo poprosiło
o zaprezentowanie dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową firmy Tamar i poinformowało jej przedstawicielstwo o możliwości
zbycia kopalni pod warunkiem, że obiekt zostanie
przeznaczony na cele nie górnicze.
Na stronie ministerialnej można znaleźć

następujący komunikat: Spotkanie miało charakter wymiany poglądów. Było również pozytywną
odpowiedzią Ministerstwa Energii na prośby strony
społecznej i kontynuacją dialogu w sprawie działań
restrukturyzacyjnych w sektorze górniczym.
Tego samego dnia w ministerstwie przyjęto
również petycję od przedstawicieli protestujących
w sprawie KWK „Krupiński”. Domagają się oni, by
zaniechać planów dotyczących sprzedaży kopalni.
Na stronie internetowej ministerstwa podkreśla się,
że rozmowy te nie miały na celu podjęcia decyzji
w sprawie KWK „Krupiński”.
Źródło: www.me.gov.pl
Oprac. JG

źródło: Wikimedia Commons

Czy KWK „Krupiński” zostanie sprzedana Brytyjczykom?

KWK Krupiński w Suszcu
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OSP podsumowały 2017 rok
W Rudziczce walne zebranie sprawozdawcze
członków OSP miało miejsce 17 lutego. Tutejsza
jednostka OSP liczy 34 członków, w tym 1 honorowego, 1 wspierającego i 5 kobiet. Jednostka nie
posiada drużyny MDP. W 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń zarządu i 6 innych zebrań. Zorganizowano
2 uroczystości. W ramach działalności prewencyjnej miało miejsce 6 pogadanek, w tym 4 dla dzieci
i młodzieży.
W ramach działalności ratowniczo-szkoleniowej uczestniczono w 29 akcjach ratowniczych,
w tym 9 razy wyjeżdżano do pożaru, 20 razy likwidowano miejscowe zagrożenia. Jednostka
pozyskała m.in. piłę do betonu i stali. Druhowie
z OSP zabezpieczali imprezy, organizowali pokazy
w szkole, przedszkolu i na festynach. Współpracowano z KGW, radą sołecką i szkołą.

W lutym i marcu bieżącego roku w jednostkach OSP miały miejsce zebrania podsumowujące
miniony rok.
W Kryrach walne zebranie sprawozdawcze
miało miejsce 3 lutego. Tutejsza OSP liczy: 23
zwyczajnych członków, 4 honorowych i 3 osoby
wspierające. W 30-osobowej grupie znajduje się
5 kobiet. W ciągu roku przybyło 2 czynnych członków. W jednostce działają dwie drużyny MDP –
chłopięca i dziewczęca.
W ciągu roku sprawozdawczego miało miejsce
8 posiedzeń zarządu i 10 innych zebrań. Drużyny MDP odbyły 40 zajęć sportowych, 25 ćwiczeń
przed zawodami i 5 ćwiczeń z zakresu pierwszej
pomocy. Zorganizowano ponadto uroczystości
z okazji Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, a także powitanie nowego samochodu.
W ramach prowadzonej działalności prewencyjnej odbyło się 12 pogadanek, w tym 5 dla dzieci
i młodzieży, a także prelekcje w zespole szkolno-przedszkolnym na temat czadu, zagrożenia pożaru
z uwzględnieniem ewakuacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.
W ramach działalności ratowniczo-szkoleniowej druhowie z OSP uczestniczyli 20 razy w akcjach
ratowniczych, w tym 9 wyjazdach do pożaru, 11
razy likwidowano miejscowe zagrożenia. Miał miejsce 1 fałszywy alarm.
Najważniejszym pozyskanym sprzętem
w 2017 r. był nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo 4x4. Wykonano remont cząstkowy
elewacji remizy.
W ramach prac społecznych wykonano prace
na terenie kościelnym, pomagano w organizacji
procesji Bożego Ciała, podczas dożynek gminnych,
zabezpieczano wyścig kolarski, a także festyn
Motoserce na Gwarusiu.

Jednostka posiada samochód pożarniczy.
W 2017 r. wykonano konserwację armatury, narzędzi i przegląd silnika. W ramach prac społecznych
wykonano remont zabytkowej sikawki pożarniczej. W ramach działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej miały miejsca ćwiczenia do
zawodów sportowo-pożarniczych, pogadanki
z druhami MDP, ponadto wystawiano reprezentację do pocztu standardowego w apelach i uroczystościach.
W Suszcu walne zebranie sprawozdawcze
OSP miało miejsce 18 marca. Tutejsza jednostka
liczy 71 członków, w tym 2 honorowych, 48 wspierających, 10 kobiet.
W ostatnim roku przybyło 10 osób wspierających. Przy jednostce działają drużyny MDP – chłopięca i dziewczęca.
W 2017 r. miało miejsce 8 posiedzeń zarządu
i 12 innych zebrań. Po 8 spotkań odbyły MDP. Zorganizowano uroczystości: Dzień Strażaka, ognisko,
obóz strażacki w Ustroniu, wyjazd MDP do parku
trampolin w Katowicach, pobyt w górach połączony z zabawą andrzejkową, a także uroczystość
przekazania i poświęcenia samochodu bojowego
marki Volvo.
W ramach działalności prewencyjnej miały
miejsce 2 pogadanki dla dzieci i młodzieży, 1 pokaz dla przedszkoli i szkół. W ramach działalności ratowniczo-szkoleniowej uczestniczono w 29
akcjach ratowniczych, 14 razy wyjeżdżano do
pożaru, 15 razy likwidowano miejscowe zagrożenia. Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne przy remizie, wymalowano wewnątrz, jak
i na zewnątrz. Współpracowano z Grupą Odnowy
Wsi, radą sołecką, parafią, Gminnym Ośrodkiem
Kultury, szkołami i przedszkolami.
Oprac. Katarzyna Koczwara

W Mizerowie walne zebranie sprawozdawcze
członków OSP miało miejsce 24 lutego. Tutejsze
OSP liczy 55 członków, w tym 9 kobiet. Zwyczajnych członków jest 52, honorowych trzech. OSP
posiada dwie drużyny MDP: chłopięcą i dziewczęcą.
W 2017r. miało miejsce 6 posiedzeń zarządu
i 2 inne zebrania. Drużyny odbyły 12 spotkań.
Zorganizowano takie uroczystości jak: msza św.
z okazji Dnia Strażaka, wspólne ognisko z okazji
Dnia Dziecka. W ramach działalności przeprowadzono 2 pogadanki, w tym 1 dla dzieci i młodzieży. Wzięto także udział w kampanii prewencyjnej
„Czad - cichy zabójca”.
W sumie członkowie OSP brali udział w 25
akcjach ratowniczych, w tym 6 razy wyjeżdżali do
pożaru, brali udział w 15 likwidacjach miejscowych
zagrożeń, jeden raz mieli do czynienia z fałszywym
alarmem. Dwa razy wyjeżdżali poza teren gminy:
do Jankowic i Pszczyny.

Otwarcie sezonu lotowego gołębi w Suszcu
W sobotę, 21 kwietnia odbyła się w Suszcu
uroczysta inauguracja sezonu lotowego gołębi
organizowana corocznie przez żorski odział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
pod patronatem okręgu Katowice.
Po mszy świętej w Parafii św. Stanisława
w Suszcu hodowcy mieli okazję do spotkania

i wymiany doświadczeń podczas pikniku zorganizowanego w domu parafialnym obok probostwa.
Jak corocznie, przeprowadzono również aukcję
młodych gołębi, z której dochód przeznaczony
jest – jak można przeczytać na stronie internetowej oddziału PZHGP – dla dzieci szczególnej troski
w Żorach.

Dla hodowców z Suszca impreza ma szczególne znaczenie. Od 1996 r. członkiem związku był śp.
ksiądz Jerzy Kolon, który sprawował opiekę duchową i koleżeńską w oddziale w Żorach, a jednocześnie był kapelanem hodowców całego okręgu.
Źródło: www.zory.pzhgp.net
Oprac. JG

Koncert zespołów Krížik & Band oraz Anieli w bieli

Prowadzenie: Štefan Kolencík i Bogusław Musiolik

Koncert zespołów Krížik & Band oraz Anieli w bieli

źródło: GOK Suszec

bądź zaplanowane do realizacji w gminie Suszec
w roku 2018. Dnia 1 maja br. razem z przyjaciółmi ze Słowacji chcieliśmy też radośnie świętować
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

źródło: GOK Suszec

Peter Križian. Występy tego zespołu z mottem
„…albowiem Bóg może zostawić ślad w Twoim
sercu…” gromadzą liczną publiczność.
Bezpośrednio po występie słowackiego zespołu w Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentował się
młodzieżowy zespół „Anieli w bieli”. Całość wpisuje
się w liczne wydarzenia kulturalne zrealizowane

źródło: GOK Suszec

Ciągle rozwija się współpraca gminy Suszec
ze słowackimi gminami Novot` i Zákamenné
zapoczątkowana w maju 2005 roku. W ramach
tej współpracy 1 maja br. na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu o godz. 16:00 wystąpił
zespół instrumentalno-wokalny „Krížik & Band”
z gminy Novot`, którego liderem jest ksiądz wikary

Koncert zespołów Krížik & Band oraz Anieli w bieli
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Rozmowa z Marcinem Weidemanem
O kosztowaniu życia w rękawiczkach i błędnym
pojęciu cudu z Marcinem Weidemanem.
Jak sam mówi o sobie, wokalista i basista
z zamiłowania, nauczyciel wychowania fizycznego
z wykształcenia, miłośnik tatuażu i górskich wycieczek, jazdy na motocyklu, cyklu „Star Wars” i jogi, mąż
i ojciec. Jakiś czas temu zaczął publikować na swoim
blogu www.duszapisane.blogspot.com wiersze
poruszające problematykę kondycji współczesnego
człowieka.
Oto próbka jego twórczości (zachowano oryginalną pisownię – przyp. red.; pozostałe teksty
dostępne są na blogu):
„Goniąc latawiec”
Mgiełka marzeń od realności daleko,
którą ścigasz na przekór wszystkiemu,
a nie możesz jej nawet dotknąć,
wciąż wymyka się nie wiedzieć czemu
Za latawcem co pękł mu sznurek
W dół zbiegasz smakując w przestrzeni
nie bacząc, że możesz się potknąć,
O realność u stóp leżących kamieni
Wiatr się wzmaga, nadzieję rozwiewa
a Ty na złamanie karku pędzisz
Przed nosem masz co potrzeba
Ulotnością wiecznie żyć nie będziesz
Kosztujesz życia w rękawiczkach
Oczu nie otwierasz, a chcesz zobaczyć
Czekasz na cud...gdyby przyszedł
Mógłbyś wreszcie być inaczej
Cuda są obok choć ich nie widzisz
lecz dostrzec je możesz bez trudu
Jedyną przeszkodą jest to dla Ciebie,
że masz błędne pojęcie cudu
Marcin Weideman udzielił wywiadu dla „Nowin
Suszeckiej Gminy”, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami i tłumaczy motywy, dla których pisze.
W swoich wierszach dokonuje Pan oceny
człowieka, który w pogoni za materialnymi wartościami zatraca to, co najważniejsze. Skąd u Pana
taka refleksja na temat kondycji współczesnego
świata?

Czytałem kiedyś o badaniach naukowych, które
miały wykazać, co wpływa na jakość i długość życia
człowieka. Okazało się, że najwięcej stulatków mieszka na jednej z wysp Pacyfiku. Tym, co wpływa na ich
długowieczność, jest, oprócz odpowiedniej diety
i bliskości natury, fakt, że są powszechnie szanowani
i proszeni o radę w istotnych kwestiach, co czyni ich
wartościowymi i dodaje siły witalnej. Inne badania
wykazują, że czynnikiem determinującym długość
życia i poczucie zadowolenia z niego, są dobre relacje
z innymi ludźmi. Gdyby tak nie było, jak wytłumaczyć
zawały serca u niebotycznie bogatych biznesmenów
czy maklerów giełdowych, samobójstwa i uzależnienia od różnorodnych substancji u gwiazd filmu
i muzyki. Mają „wszystko”, a jednak czegoś chyba im
brakuje... Nie twierdzę, że bogactwo samo w sobie
i pogoń za pieniądzem są z gruntu złe, to byłaby
hipokryzja. Myślę po prostu, że należałoby, jeśli to
możliwe, znaleźć zdrowe proporcje pomiędzy „być”
a „mieć”. Za pieniądze nie kupimy przyjaźni, szacunku,
przebaczenia, dobrej woli, czasu, miłości. Można by
długo wymieniać. Niech każdy zdecyduje sam, co
jest dla niego ważne. Ja wybrałem, choć nie przyszło
mi to łatwo.
Czy któryś z tekstów ma dla Pana jakieś szczególne znaczenie? Dlaczego?
Można by na zasadzie analogii zapytać rodzica kilkorga dzieci, które kocha najbardziej. Może
przykład jest nieco przerysowany, ale coś w tym
jest. Każdy wiersz to jakaś opowieść, autentyczne
i szczere emocje, które spowodowały, że na papierze
pojawiły się słowa. Jakość i wartość literacką poszczególnych utworów nie mnie oceniać, niech czytelnicy
wypowiedzą się sami. Wszystkie teksty są dla mnie
szczególne i wyjątkowe, ponieważ są częścią mnie
i mojej historii.
Co stanowi dla Pana inspirację?
Jeśli chodzi o inspirację, to jest naprawdę bardzo
różnie. Czasem po prostu siadam i zaczynam pisać,
nie wiedząc do końca, o czym będzie to, co napiszę.
Nie zastanawiam się na tym, skąd ta nagła potrzeba
zamiany myśli w słowa. Zdarza się, że urzeknie mnie
piękny widok. Kiedyś, wyszedłszy rano pobiegać,
ujrzałem naprawdę niesamowitą grę świateł o wschodzie słońca. Często po prostu mam jakieś zdanie na
konkretny temat czy swoje przemyślenia i do pointy
wiersza dobudowuję opowieść. Zdarza się też, że
zainspirują mnie zasłyszane zdania, np. „zagrożenie może być realne, ale strach to tylko wybór” czy

„życie to plac zabaw”. Czasem nie czuję inspiracji,
więc cieszę się, kiedy jest, niezależnie od tego, pod
jaką postacią się zjawi.
Czy ma Pan swojego poetyckiego guru?
Chyba jeszcze go nie odnalazłem. Zawsze wsłuchiwałem się w teksty piosenek i jest wielu tekściarzy,
zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych, którzy są
naprawdę dobrymi poetami i potrafią opowiadać
o życiu w piękny sposób. Jednak na guru muszę
jeszcze poczekać.
Kiedy odkrył Pan w sobie duszę artysty?
Myślę, że... późno. Zawsze miałem wrażliwą,
artystyczną duszę, ale w pokazaniu jej światu przeszkadzała mi chorobliwa nieśmiałość. Kiedy już ją
przełamałem, okazało się, że tworzenie i publiczne
występy mogą być przyjemne i dawać dużą satysfakcję. Jeśli wśród czytelników „Nowin” są osoby, które
tworzą i boją się pokazać innym swoje dzieła, z jakiejkolwiek nie byłyby one dziedziny, niech przełamią
swój strach. Swoich sił może spróbować każdy, nawet
ktoś, kto w dzieciństwie musiał być wyciągany siłą na
scenę, żeby w szkolnym przedstawieniu powiedzieć
jedną linijkę tekstu.
Jakie są Pana poetyckie plany na przyszłość?
Zdobycie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej..., to oczywiście półżartem, chociaż uznanie zawsze jest miłe i budujące. Parafrazując słowa Kamila
Stocha: „Ja chcę po prostu dobrze pisać”. Pisanie daje
mi satysfakcję i przyjemność, pozwala wyrazić siebie
i poukładać w głowie różne sprawy. Poza tym przyjąłem sobie pewne pisarskie założenie – chciałbym
tworzyć coś, co buduje ludzi, chciałbym pokazać,
że można znaleźć pozytywny wydźwięk pozornie
negatywnej sytuacji. Planuję więc mieć pozytywny
wpływ na czytelnika.
Jest Pan również wokalistą z zamiłowania.
Czy śpiewa Pan swoje teksty lub ma takie plany?
Moja przygoda z pisaniem rozpoczęła się właśnie
od tworzenia tekstów piosenek i muzyki. Dlatego założyłem kiedyś z moimi przyjaciółmi zespół Random
Elems, w którym byłem basistą i wokalistą. Zespół
nie przetrwał próby czasu, ale twórczość pozostała.
Mam ochotę „umuzycznić” moje wiersze, bo teraz nie
zakładam, że koniecznie muszą stać się piosenkami,
ale wszystko w swoim czasie. Poczyniłem już ku temu
pewne kroki z udziałem znanego mi dobrze pianisty,
ale co wyniknie z tej współpracy, czas pokaże.
Dziękuję za rozmowę.
JG

Dyrektor GOK-u z wizytą studyjną w USA
W dniach 6-21 maja Agata Lisowicz-Wala wraz
z innymi wybranymi liderami PAFW odwiedzi Stany Zjednoczone. Celem tej wizyty jest poszerzenie
wiedzy na temat wykorzystania potencjału drzemiącego w lokalnej społeczności. Wyjazd ma charakter
międzynarodowej wymiany doświadczeń i z pewnością przyczyni się do rozwoju wielu kulturalnych

źródło: Agata Lisowicz-Wala

Agata Lisowicz-Wala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu została zaproszona do udziału
w programie International Visitor Leadership Program
on Demand – prestiżowego programu wymiany zawodowo-kulturowej Departamentu Stanu odbywającego
się w USA, organizowanego w ramach współpracy
z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Przypinka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

inicjatyw w naszej gminie. Delegacja w całości
będzie pokryta ze środków Departamentu Stanu,
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji
Szkoła Liderów.
Program IVLP on Demand jest bardzo bogaty
i obejmuje szereg spotkań w organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach, placówkach
edukacyjnych i kulturalnych. Przewidziano m.in.
wizyty w Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, Polskim Klubie w Denver czy na Uniwersytecie
Vermont.
Agata Lisowicz-Wala jest absolwentką X edycji programu Liderzy PAFW organizowanego przez
Fundację Szkoła Liderów. Jak można przeczytać
na stronie organizacji, jej założeniem jest rozwój
społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie
i wspieranie liderów działających w sferze publicznej.
Dzięki udziałowi w takich projektach istnieje realna
szansa na wprowadzenie pewnych innowacji w środowisku lokalnym, które przyczynią się do rozwoju
całej społeczności.
JG
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Koncert Soyka Trio w Gminnym Ośrodku Kultury
po półtoragodzinnej uczcie dla ducha nadal domagali
się bisów. Stanisław Soyka, wywołany po raz kolejny na
scenę, zakończył występ w charakterystyczny dla siebie
sposób – refleksyjnie i dowcipnie zarazem – utworem
„Po osiemdziesiątce” do słów Miłosza: Niedługo skończy
się cała parada,/ Co za różnica, wypada, nie wypada.
Nam z kolei wypada przypomnieć, że nie był to
pierwszy koncert artysty w suszeckim GOK-u. W październiku 2010 roku wystąpił ze strumieńskim chórem
Lutnia w ramach realizacji projektu Silesian Friendship
Tour. Podobnie jak wtedy muzyk pozostawił proste, acz
niezwykle ważne przesłanie – najważniejsza w życiu
jest miłość.
JG

zdj. Adam Kajda

do wiersza Wisławy Szymborskiej.
Rozpoznawalny wokal, sceniczna swoboda i doskonały kontakt z publicznością sprawiły, że muzyczny
wykład o sensie życia nie trącił ani trochę nachalnym
moralizatorstwem. Anegdoty opowiadane raz po raz
dodały recitalowi lekkości i sprawiły, że zgromadzeni
w sali suszeckiego GOK-u chętnie wchodzili w interakcje z artystą. Gdy pod koniec występu zespół wykonał
utwór„Tolerancja”, z głębi sali można było usłyszeć: Życie
nie tylko po to jest, by brać…/ I aby żyć, siebie samego
trzeba dać.
Koncert dowiódł, że nie są to tylko czcze słowa.
Soyka Trio dał suszeckiej publiczności to, co miał najcenniejsze – swoją mądrość życiową. Zachwyceni słuchacze

zdj. Adam Kajda

Życie to krótki sen – śpiewał wokalista podczas koncertu Soyka Trio, który odbył się 27 kwietnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu. Stanisław Soyka to śpiewak
i kompozytor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
Na scenie wystąpił razem ze swoim synem Kubą (perkusja) i Przemysławem Gregerem (gitara).
Podczas recitalu można było usłyszeć utwór „Jak
pięknie jest rano”, pochodzący z albumu z 2010 roku
stanowiącego muzyczną interpretację nieznanych
wierszy Agnieszki Osieckiej czy kompozycję do wiersza
Czesława Miłosza„Który skrzywdziłeś” z albumu z 2011.
Poetyckich inspiracji w twórczości Soyki jest więcej.
Obecni na koncercie melomani mogli usłyszeć wykonanie sonetów Szekspira czy „Allegro ma non troppo”

zdj. Adam Kajda

Koncert Soyka Trio

zdj. Adam Kajda

Koncert Soyka Trio

Koncert Soyka Trio

Koncert Soyka Trio

Zespół K-Boom działający przy GOK w Suszcu

zdj: Dawid Janik

Zespół K-Boom działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu otrzymał 15 kwietnia br. wyróżnienie
I stopnia w VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Dzieci
dzieciom – bez barier”. Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Formacja Taneczna „Reaktywacja Żory” i Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Podczas
przeglądu zaprezentowało się 67 zespołów tanecznych
z 26 miast Polski.
Tydzień później, w dniach 20-22 kwietnia dwa
inne zespoły, Radostowianki i Mizerowianie, wzięły
udział w Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” odbywającym się już po raz
dziesiąty w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Jak podkreślają organizatorzy, celem imprezy
jest kultywowanie tradycji, propagowanie bogactwa
kultury ludowej oraz przybliżenie piękna i różnorodności
folkloru innych regionów Polski, nie tylko mieszkańcom
regionu Zagłębia Dąbrowskiego, ale również uczestnikom
konkursu (źródło: www.palac.art.pl).
Oprac. JG

zdj: Dawid Janik

Taneczno-wokalne osiągnięcia

Zespół K-Boom działający przy GOK w Suszcu

23.06.2018

parking przy
Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu

ATRAKCJE DODATKOWE:
- animacje dla dzieci prowadzone przez Klubu Działań Pozytywnych,
- dmuchańce.

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

Background designed by Lesyaskripak / Freepik

17:00 - występy dzieci, młodzieży oraz dorosłych
uczestniczących w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu
20:00 - potańcówka na Ogrodowej z zespołem Eventualni

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”
czyli warsztaty i spektakle teatralne
28.06 - 01.07.2018 r.

FANTASTYCZNY
ŚWIAT MOICH SNÓW
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
mieszkających i uczących się na terenie powiatu pszczyńskiego.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach A3.
Termin dostarczania prac mija 21 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
1 czerwca 2018 r. podczas Dnia Zbira przy GOK w Suszcu.

Przegląd adresowany jest do
amatorskich teatrów starszodziecięcych,
młodzieżowych oraz amatorskich
teatrów skupiających osoby dorosłe.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2018 r.
Organizatorzy:

Partnerzy:

Karty zgłoszeń oraz regulamin wydarzenia znajdują się na stronie www.kulturasuszec.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie:
32 212 44 91 w biurze GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl

IV RODZINNY
RAJD „Na kole bez gmina”
ROWEROWY
20 maja 2018 r.

Program rajdu:
Rejestracja i zbiórka uczestników
14:30 - 15:00
Ośrodek Rekreacyjny „GWARUŚ”,
ul. Baranowicka 41, Suszec.

Trasa:
Południowo-wschodnie tereny
gminy Suszec.
Rajd zakończy się
wspólnym ogniskiem.

Szczegóły wkrótce!
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury
i Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

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

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

8-14.07.2018
1 maja – 30 września
Kiedy ostatnio mieliście czas, że spotkać się
ze swoimi sąsiadami?
Czy znacie tak naprawdę swoich sąsiadów?
Ich zainteresowania, umiejętności?
Zmieńcie to i zorganizujcie wspólne SPOTKANIE SĄSIEDZKIE
(ognisko, piknik, wyprzedaż garażową itp.)
Jak to zrobić ? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

Wakacje
z językiem
angielskim

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.
Zgłoście Wasz pomysł
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, zaproszenia, balony itp.),
które pomogą Wam w organizacji.

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

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

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

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

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży od 12 do 19 roku życia.
W programie*: zajęcia językowe, warsztaty, gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.
Koszt: 210 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia, opieka, ubezpieczenie)

Liczba miejsc ograniczona!
*program jest oparty o wartości chrześcijańskie i prowadzony przez przedstawicieli różnych chrześcijańskich wyznań

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

Na zajęciach poznamy pojęcia związane z architekturą, przestrzenią miejską,
konstrukcją, ale i sztuką współczesną.
Będziemy tworzyć makiety, prototypy budowli, zobaczymy na czym polega
konstrukcja.
Dla młodzieży od 12 do 19 lat
Koszt: 30 zł / miesiąc lub 81 zł / kwartał
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 17:00 - 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu

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

AKTYWNY
Babska
Pracownia
SENIOR
We wtorki w godzinach 17:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Cena: 30 zł

Pracownia rękodzielnicza
dla młodzieży i dorosłych w miłej i luźnej atmosferze,
przy kawie i w kameralnym gronie,
młodsze i starsze Panie będą mogły
zarówno oddać się starym pasjom,
jak i poznać nowe rodzaje rękodzieła.
Program w dużej mierze będzie
zależał od zainteresowań Pań
przychodzących na zajęcia!

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

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
8.05, 29.05, 19.06
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
9.05, 30.05, 20.06
pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
15.05, 5.06
salki przy kościele w Radostowicach:
16.05, 6.06
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
22.05, 13.06
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
23.05, 12.06

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

Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Biblioteczna „przypominajka”
W dniach 8-9 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje Noc Bibliotek
„RzeczpospoCzyta” dla uczniów klas I-VI szkół
gminy Suszec. Zgłoszenia chętnych (nieuczestniczących w kwietniowej Nocy z Andersenem)
przyjmowane są w bibliotece w Suszcu.
Zainteresowanym nadal przydzielane są kody
dostępu do kursów e-learningowych (5 językowych i 5 specjalistycznych, tj. masaż, fotografia,
Photoshop, kurs szybkiego czytania i pisania na
klawiaturze).
Już 8 maja rozpoczynamy w bibliotece bezpłatny stacjonarny kurs „Podstawy obsługi

komputera” dla osób powyżej 50 roku życia.
Zostanie on uzupełniony o szkolenie dot. korzystania z usług finansowych, podczas którego
omawiane będą tematy takie jak: przelewy przez
Internet, wybór banku, zakładanie lokat, wyliczanie
rat, ubezpieczanie mieszkania, przeliczanie walut.
Kursy organizowane są w ramach realizowanego
z Narodowym Bankiem Polskim projektu „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”.
Za nami kilka zajęć z serii „Zagraj z nami planszówkami”, podczas których uczestnicy poznają
karty dialogowe i nowe gry planszowe. Tworzymy
Koło Miłośników Gier Planszowych, gwarantujemy

świetną zabawę i zapraszamy do uczestnictwa.
Terminy zajęć można znaleźć na plakatach i na
stronie internetowej www.biblioteka.suszec.pl.
Przypominamy, że każdy czytelnik może
otrzymać dostęp (login + hasło) do indywidualnej (komputerowej) karty użytkownika biblioteki.
Po zalogowaniu się na profilu można sprawdzać
swoje wypożyczenia i zaległości oraz składać
zamówienia i rezerwować książki.
Kontakt: bezpośrednio w bibliotece od
pn. do pt. w godz. 9:00-19:00, tel. 32 448 86 92,
e-mail: gbp@suszec.pl
GF

źródło: GBP w Suszcu

Od wieków uczymy dzieci poszanowania
książki jako dorobku człowieka i nośnika kultury,
źródła informacji i wiedzy. Z tą myślą bibliotekarze
GBP w Suszcu wraz z nauczycielami szkół gminy
Suszec zorganizowali cykl zajęć, podczas których
dzieci dały drugie życie zużytym i niepotrzebnym
książkom.
Składając w odpowiedni sposób karty książek
uczniowie tworzyli figurki zwierząt i bardzo przydatne terminarze. Dzięki wyobraźni rękodzielników
powstały piękne prace wyeksponowane następnie
w klasach i bibliotekach szkolnych.
Dziękujemy za współpracę i możliwość przeprowadzenia zajęć bibliotecznych we wszystkich
placówkach szkolnych gminy.
Bibliotekarze GBP w Suszcu

Zajęcia w bibliotece

źródło: GBP w Suszcu

Recykling książkowy

Uczniowie tworzyli figurki zwierząt i terminarze

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Jury, którego przewodniczącym był ksiądz
dziekan Mieczysław Kroemer, wyłoniło zwycięzców.
Pierwsze miejsce ex aequo zajęły drużyny ze
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobielicach oraz Szkoły Podstawowej nr 15 z Żor. Druga
lokata przypadła w udziale zespołowi ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Roju. Na podium stanęli
także uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudziczce.
O krok od zwycięstwa znalazły się drużyny ze
Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Kleszczowie oraz Szkoły Podstawowej w Suszcu. Za trud i zaangażowanie zespoły
te otrzymały wyróżnienie.
JG

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

zdj. GOK Suszec

Polach Lednickich. Zanim rozpoczęto drugą, ustną
część zmagań, zebrani mieli okazję obejrzeć widowisko muzyczno-wokalne przygotowane przez
Mariolę Zyzańską i Lucynę Musiolik, nauczycielki
ze szkoły w Rudziczce.
Małgorzata Kania, główny organizator konkursu, sprawowała pieczę nad jego prawidłowym
przebiegiem, a Rada Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce ufundowała poczęstunek dla dzieci, opiekunów i zaproszonych gości.
Wysoki poziom konkursu wymagał solidnego
przygotowania. – Uczyliśmy się od stycznia, czytaliśmy o papieżu różne artykuły, poznawaliśmy
jego życiorys i oglądaliśmy filmy o pielgrzymkach
– powiedzieli uczniowie ze szkoły w Czerwionce-Leszczynach.

zdj. GOK Suszec

W czwartek, 19 kwietnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu odbył się XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II organizowany przez
dyrekcję i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.
W zmaganiach wzięło udział 20 szkolnych
drużyn z powiatów: pszczyńskiego, żorskiego
i rybnickiego składających się z trzech uczniów
z klas V-VII. Reprezentanci danej szkoły najpierw
pisemnie odpowiadali na pytania dotyczące życia
Jana Pawła II i jego pielgrzymek.
Zanim jury udało się na obrady, każdy zespół
otrzymał pamiątkowy dyplom ze słowami: Nie bój
się, wypłyń na głębię. W ten sposób organizatorzy
chcieli nawiązać do słów skierowanych przez papieża w 2000 r. do polskiej młodzieży zebranej na

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
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Medale za długoletnie pożycie od Prezydenta RP
małżeńskim i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań,
nie uległ też ani modzie, ani wygodzie, to dokonał
wielkiej sztuki – podkreśliła podczas uroczystości
Regina Indeka.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, gratulując
jubilatom, zaznaczył, że są oni wzorem dla wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności dla
młodego pokolenia, które powinno uczyć się, jak
trwać razem aż do śmieci. Do gratulacji dołączył
się również Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Urbanek, który w imieniu wszystkich radnych życzył
parom małżeńskim doczekania dębowych godów
(80. rocznicy ślubu – przyp. red.).
Nie zabrakło również kwiatów, upominków i toastów. Wzruszeni małżonkowie wspominali wspólnie
przeżyte lata. Spotkanie stało się okazją do rozmów
o rodzinie, która dla jubilatów ma szczególne znaczenie. Ci, którzy doczekali się prawnucząt, z dumą
opowiadali o tym, jak radzą sobie one w szkołach
i dziwili się, że nawet ci najmłodsi potrafią obsługiwać telefon komórkowy. Zapytani o receptę na
udany związek, zgodnie odpowiadali, że potrzeba
przede wszystkim cierpliwości i szacunku, bo to
w nich wyraża się prawdziwa miłość.
JG

zdj: JG

z Kobielic, Anna i Henryk Wichowie z Rudziczki oraz
Helena i Stanisław Wuzikowie z Radostowic.
Gratulacje i życzenia odebrało również 8 par
małżeńskich świętujących szmaragdowe gody.
Popłynęły one do: Heleny i Franciszka Grabowskich
z Mizerowa, Gertrudy i Alojzego Harazinów z Radostowic, Bronisławy i Eugeniusza Kokoszków z Suszca,
Łucji i Antoniego Wawrzyczków z Kryr, Róży i Eugeniusza Świerczków z Rudziczki, Jadwigi i Karola
Ziołów z Kobielic oraz Bronisławy i Jana Zielników
z Mizerowa.
Wśród wyróżnionych jubilatów było 5 par obchodzących diamentowe gody: Jadwiga i Paweł
Hlubkowie z Radostowic, Jadwiga i Florian Dziuroszowie z Suszca, Gertruda i Rudolf Niemcowie z Kobielic, Aniela i Paweł Szklanni z Radostowic, Anna
i Jan Smykowie z Radostowic. Życzenia i gratulacje
odebrali również Kunegunda i Franciszek Szlezakowie świętujący żelazne gody.
Podczas uroczystości wielokrotnie wyrażano
słowa uznania i szacunku dla jubilatów, podkreślano
wartość małżeńskiej przysięgi i składano życzenia
zdrowia, miłości i jeszcze wielu szczęśliwych i pogodnych lat.
- Jeżeli ktoś wytrwał tyle lat w jednym związku

Uroczystość wręczenia medali i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie

zdj: JG

Wasza postawa to piękny wzór i żywy przykład
da młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie – mówiła podczas uroczystości wręczenia
medali i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie Regina Indeka, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Suszcu.
W czwartek, 19 kwietnia 30 par z gminy Suszec świętowało 50., 55., 60. i 65. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Wójt Gminy Suszec Marian
Pawlas wręczył jubilatom obchodzącym złote
gody medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Odznakę
w kształcie sześcioramiennej gwiazdy z napisem
„za długoletnie pożycie” z jednej strony i dwiema
srebrzystymi różami z drugiej strony otrzymało 16
par: Anna i Tadeusz Balcarkowie z Radostowic, Rozalia i Józef Godźkowie z Kryr, Otylia i Jan Hoinkisowie
z Suszca, Krystyna i Stefan Malcharkowie z Suszca,
Anna i Feliks Murasowie z Mizerowa, Barbara i Klaus
Mrukwowie z Suszca, Barbara i Jan Nogli z Mizerowa,
Łucja i Edward Matlachowscy z Radostowic, Teresa
i Marian Kusakowie z Suszca, Eugenia i Ambroży Kozyrowie z Suszca, Anna i Alfred Kałużowie z Mizerowa, Łucja i Robert Paździorkowie z Kobielic, Czesława
i Józef Prządkowie z Suszca, Teresa i Józef Stęchli

Uroczystość wręczenia medali i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie
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Eliminacje do Śląskiego Śpiewania
Na scenie zaprezentował się m.in. zespół
Olzanki z Olzy. - Wykonaliśmy trzy pieśni, jedną
autorstwa miejscowej poetki Ireny Zauer. Wielokrotnie
tu już śpiewaliśmy, występowaliśmy też w Koszęcinie.
Lubimy tu przyjeżdżać. Zespół liczy 8 osób – 6 pań
i 2 panów, czasem śpiewamy na 4 głosy. Sam zespół
ma ponad 15 lat. Wszyscy śpiewamy też w chórze Słowik nad Olzą. Wykonujemy piosenki ludowe w nowej aranżacji, okolicznościowe, kościelne, bierzemy
udział w przeglądach – wymieniają Antoni Pieczka
i Stanisław Pająk.
Kolejne eliminacje odbędą się m.in. w Piekarach Śląskich, Katowicach, Zabrzu. Finał jubileuszowej XXV edycji Śląskiego Śpiewania odbędzie się
w czerwcu w Koszęcinie.
Katarzyna Koczwara

Eliminacje do Śląskiego Śpiewania

zdj. GOK w Suszcu

bardzo stare, autentyczne pieśni – przyznaje Joanna
Pudełko, jurorka, muzyk i etnograf.
Zwrócono uwagę także na swobodę używania gwary i noszenia stroju regionalnego przez
najmłodszych uczestników. - Występy dziecięce są
autentyczne, dzieci naturalnie zachowują się w stroju. Nie jest to kostium sceniczny – podkreśla Marian
Chrobok, juror reprezentujący Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
- Często przyjeżdżają na eliminacje zespoły z dużych miast, z domów kultury, gdzie są uczone śpiewać
gwarą. Tutaj mamy do czynienia z dziećmi naturalnie
korzystającymi z gwary. Dla nich nie jest problemem
śpiewanie po śląsku, to słychać. Słychać niuanse
charakterystyczne dla danej miejscowości – dodaje
Joanna Pudełko.

zdj. GOK w Suszcu

Piętnaście zespołów i trzech solistów wzięło
udział w eliminacjach do Śląskiego Śpiewania
w Suszcu. Wykonawcy zaprezentowali się na scenie
Gminnego Ośrodka Kultury 26 kwietnia. Finał wydarzenia zaplanowano na 8 czerwca w Koszęcinie.
Tym razem zabrakło zespołów tanecznych, co
zaskoczyło jury. Zwrócono uwagę na silną reprezentację kobiecych i mieszanych zespołów wokalnych.
- To jest charakterystyczne dla Suszca i okolic, że są tu
bardzo dobre zespoły śpiewacze dorosłych. Tutaj była
duża konkurencja. Ma kto przekazywać tradycje, niepokoi fakt, że nie ma komu. W tym roku dominowały
zespoły dorosłych, kilka lat wstecz nie było dla nich
kategorii. Uważam, że to jest dobry kierunek, oni są
skarbnicą wiedzy. Często śpiewają pieśni, których nie
ma w śpiewnikach i opracowaniach. Możemy usłyszeć

Eliminacje do Śląskiego Śpiewania

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli doczekają się publikacji!
Dzięki dofinansowaniu uda się ocalić od zapomnienia 1200 pieśni ludowych z regionu. Pierwsze
efekty projektu już są.
Marian Cieśla, folklorysta, nauczyciel, znawca śląskiej gwary i obyczajów, przez prawie 50 lat
zbierał pieśni wśród najstarszych mieszkańców
i mieszkanek ziemi pszczyńskiej, spisując zarówno
tekst, jak i nuty od osób je śpiewających. Dodatkowo opatrywał je notką, od kogo, gdzie i kiedy je
uzyskał. Tematyka pieśni dotyczy różnych aspektów
życia codziennego wsi, doskonale oddaje uczucia,
myśli oraz postawy mieszkańców regionu, z którego pochodzi dany utwór. Ich dokumentacyjny
charakter pozwala wnioskować o wielu zwyczajach
i obrzędach. Przez tak długi okres udało się zebrać
ponad 1200 pieśni ludowych.
Od dłuższego czasu Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu zastanawiał się, co zrobić, aby ocalić od zapomnienia unikatowe, nigdzie niepublikowane, nie-

dostępne i znajdujące się tylko w formie rękopisów
pieśni ludowe. W roku 2017 r. powstał projekt „Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych
regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli”,
który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość projektu
to kwota: 168 300,00 zł.
Projekt zakłada przepisanie z rękopisów 1200
pieśni zebranych przez Mariana Cieślę, głównie na
terenach ziemi pszczyńskiej i opublikowanie ich
w formie śpiewnika, wzbogaconego o 2 płyty CD.
Pierwsza płyta zawiera artystyczne opracowanie
pieśni w wykonaniu Rybnickiego Chóru Kameralnego „Autograph”, a druga wierne wykonanie tych samych pieśni przez: chóry „Con Fuoco” i „Per Spasso”
z Pszczyny, chór „Piano-Forte” ze szkoły podstawowej w Radostowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Górzanie” z Góry, chór „Pogodna Jesień” z Suszca, Zespół

Śpiewaczy „Mizerowianie” z Mizerowa, Regionalny
Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” z Radostowic,
Zespół Folklorystyczny „Talizman” z Pawłowic, chór
„Canticum Novum” z Suszca, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Jankowiczanie” z Jankowic, Zespół
Folklorystyczny „Folkowianie” z Pszczyny, Zespół
Śpiewaczy „Niezapominajki” z Pielgrzymowic,
Zespół Śpiewaczy „Kobiórzanie” z Kobióra, Zespół
Ludowy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic, Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanie” ze Studzionki, Zespół Śpiewaczy „Bojszowianie” z Bojszów, zespół „Wiślanie”
z Wisły Małej oraz chór „Parole Melodiche” ze szkoły
podstawowej w Suszcu.
Projekt jest w fazie realizacji, do tej pory udało
się opracować i wydać 2 płyty. Aktualnie trwają prace nad publikacją. Finał projektu został zaplanowany na listopad 2018, ale na razie nie zdradzamy
jeszcze szczegółów tego wydarzenia.
GOK Suszec

Szansa dla młodych bezrobotnych
Dla młodych osób z powiatu pszczyńskiego
pozostających bez pracy pojawiła się szansa na aktywizację zawodową. Od 1 czerwca bieżącego roku
Śląska Akademia Nauki i Rozwoju będzie realizować
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Młodzi zdobywają doświadczenie”.
Jego złożeniem jest podniesienie zdolności do
zatrudnienia wśród 80 osób w przedziale wiekowym
18-29 lata, które nie uczą się i nie są zarejestrowane

w urzędach pracy. To program skierowany do tzw.
pokolenia NEET, które zdaniem specjalistów staje się
coraz większym wyzwaniem dla rynku pracy. Według
definicji młodzież NEET to osoby pozostające poza
sferą edukacji i zatrudnienia (z ang. Not in Education,
Employment or Training). To właśnie do tej grupy
adresowany jest projekt, w ramach którego młodzi
bezrobotni zostaną objęci opieką doradcy zawodowego i psychologa, otrzymają wsparcie pośrednika

pracy, uzyskają pomoc w znalezieniu zatrudnienia
i możliwość odbycia staży zawodowych.
Szczegółowe informacje na temat udziału
w projekcie można uzyskać na stronie internetowej Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju
www.sanir.pl (można tam pobrać formularz rekrutacyjny) oraz w siedzibie organizatora w Pszczynie
przy ul. Sznelowiec 2.
JG
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Jakość powietrza
Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny - kolor
żółty).
Wójt Gminy Suszec informuje, że Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
pismem nr M.7011.37.3.2018 z dnia 12 kwietnia
2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania
- informacyjny i edukacyjny - kolor żółty.
Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych,
stanowiącym część „Programu ochrony powietrza
dla terenu województwa śląskiego mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” –

Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie
I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50
µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefie
śląskiej:
Knurów, ul. Jedności Narodowej w dniu 3 marca
2018 r. – powiaty: mikołowski, gliwicki;
Pszczyna, ul. Bogedaina w dniu 22 lutego 2018 r.
– powiaty: pszczyński, bieruńsko-lędziński;
Lubliniec, ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018 r. –
powiaty: lubliniecki, kłobucki;

Myszków, ul. Miedziana w dniu 21 lutego 2018 r.
– powiat myszkowski;
Tarnowsk ie Gór y, ul. Litewsk a w dniu
7 marca 2018 r. – powiaty: tarnogórski, będziński, zawierciański.
Poziom I wprowadzany jest do końca roku
2018.
Informujemy jednocześnie, że aktualny Program
ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
pod adresem: www.bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf
UG Suszec

Halowe Mistrzostwa OSP w Piłce Nożnej
Mała), zaś tytuł najlepszego bramkarza otrzymał
Rafał Janosz (OSP Studzienice).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych
sportowych sukcesów!
Źródło: www.hala-suszec.pl
Oprac. JG

Halowe Mistrzostwa OSP w Piłce Nożnej

źródło: GOS Suszec

z OSP Wisła Mała i OSP Studzienice.
Pier wsze miejsce wywalcz ył zespół ze
Studzienic, drugie przypadło w udziale drużynie z Wisły Małej. Piłkarze z OSP Mizerów zajęli
III miejsce. Najlepszym zawodnikiem podczas
turnieju okazał się Daniel Holewik (OSP Wisła

źródło: GOS Suszec

W niedzielę, 15 kwietnia w godzinach dopołudniowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Suszcu
odbyły się Halowe Mistrzostwa OSP w Piłce Nożnej. Gminę reprezentowała drużyna OSP Mizerów,
wyłoniona w drodze eliminacji.
W rozgrywkach wzięli również udział piłkarze

Halowe Mistrzostwa OSP w Piłce Nożnej

Olimpiada Przedszkolaków
W Olimpiadzie Przedszkolaków wzięło udział
siedem drużyn, w skład których wchodziły dzieci
z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych z Kobielic,
Kryr, Mizerowa, Radostowic, Rudziczki i Suszca.
Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach, głównie
biegowych i skocznościowych, a także w konkurencjach technicznych takich jak strzały na bramkę czy

rzuty do celu. W przerwie maluchy z Rudziczki, Suszca
i Kryr zaprezentowały specjalnie przygotowane na tę
okoliczność programy artystyczne. Po zakończonej
rywalizacji każdy z przedszkolaków stanął na podium
i otrzymał złoty medal, a przedszkolom przekazano
pamiątkowy puchar i drobne nagrody sportowe.
Szczególne podziękowania należą się nauczyciel-

„Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie
Bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu”

Wójtowi Gminy Suszec

Marianowi Pawlasowi

płynące z głębi serc wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

przewodnicząca
Rady Powiatu Pszczyńskiego
Barbara Bandoła
oraz radni powiatowi

starosta pszczyński
Paweł Sadza
oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego

kom, które świetnie przygotowały dzieci do trudnych
czasami konkurencji, a na czas zawodów wcieliły się
w rolę trenerów sportowych i kierowały swoimi drużynami. Dziękujemy także licznie przybyłym kibicom,
którzy wspaniale dopingowali małych sportowców,
nagradzali i wspierali brawami.
Marek Kret

Olimpiada Przedszkolaków - udekorowanie zwycięzców

Olimpiada Przedszkolaków

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

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Wykaz nieruchomości do
sprzedaży

Informuje się wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy Suszec, że w 2018 roku zbiórka
odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona w maju, zgodnie z terminami zamieszczonymi
w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych:
- RADOSTOWICE 1
- 8 maja
- RADOSTOWICE 2
- 9 maja
- KOBIELICE 1 		
- 9 maja
- KOBIELICE 2 		
- 15 maja
- SUSZEC 1 		
- 15 maja
- SUSZEC 2 		
- 16 maja
- SUSZEC 3 		
- 22 maja
- KRYRY 		
- 23 maja
- MIZERÓW		
- 29 maja
- RUDZICZKA 		
- 30 maja
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić
przed posesję w wyznaczonym dniu do godz.
6:00 rano.
Odpady wielkogabar ytowe to: MEBLE,
WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie
dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu
domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła,
papy, wełny mineralnej, eternitu itp.
UG Suszec

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność gminy Suszec,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajduje się działka o pow. 0,0274 ha
oznaczona nr 2674/18 położona w Radostowicach
między ulicami Dębową i Sosnową przeznaczona
zgodnie z MPZP pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest zabudowana i nie
spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub
w Internecie: www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

Sprostowanie
W kwietniowym numerze omyłkowo zdjęcia z Dnia Kobiet w Rudziczce przypisane zostały
do relacji z Dnia Chorego. Za zaistniałą sytuację
przepraszamy.
Katarzyna Koczwara

persona

przed
Hiszpanami

cześć
˛
mowy

W gminie Suszec wprowadzono Systemu Identyfikacji Płatności Masowej (SIPM).
Podczas marcowej sesji uchwałą rady gminy
dostosowano wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
aktualnych przepisów. Z dotychczasowych deklaracji zostały usunięte pola zawierające imię matki, imię
ojca właściciela nieruchomości oraz numer konta
bankowego. Właściciel nieruchomości zobowiązany
do złożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma indywidualny numer konta, który znajdować się będzie na
zawiadomieniu o wysokości opłat z uwagi na zmianę
stawki od 1 kwietnia 2018 r.
oprac. Katarzyna Koczwara

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Suszcu przypomina, że nie obsługuje
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK nadzoruje firma Eko sp. j. Wszelkie
zastrzeżenie do jego funkcjonowania i obsługi przez
pracowników należy kierować do zarządu firmy Eko.
PGK sp. z o.o. w Suszcu
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Nowa stawka i zasady
uiszczania opłaty za śmieci
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Trudne słowa: OBI, ERROL, STELA, KATA.
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

Ś. P.
Wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią Matki wójta

Jadwigi Pawlas
Pracownicy
Urzędu Gminy
Suszec

Radni gminy
Suszec

Wszystkim życzliwym pamięci
oraz tym, którzy wzięli udział w godnym pożegnaniu
mojej Kochanej Mamy

Śp. Jadwigi Pawlas
serdeczne podziękowania składa
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

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

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

