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Maj to bardzo ważny miesiąc – zaraz na samym 
początku, dzięki majówce, możemy złapać „oddech” i nieco 
odpocząć. Warto wtedy spędzić czas z bliskimi – nadrobić 
towarzyskie zaległości, poświęcić się lekturze, oddać się 
rekreacji na świeżym powietrzu czy wyruszyć na space-
ry lub przejażdżki. Odetchnąć pełną piersią i popatrzeć 
na zazieleniony i kwitnący krajobraz. 

To właśnie w maju świętujemy też historyczne rocznice 

– uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenia II wojny świa-
towej czy wstąpienia Polski w struktury UE. Obchodzimy 
Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi RP i wiele innych.

Maj to także miesiąc, w którym przede wszystkim 
pamiętamy o naszych mamach. Co roku, myśli wędrują 
ku tym, które nas wychowały, niejednokrotnie poświęcając 
wiele. Poświęcenie to znak rozpoznawczy również strażaków, 
którym składamy życzenia na początku miesiąca.

Ach, ten maj!
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Sesja rady gminy

Czas trzeba rozumieć!

W czwartek, 25 kwietnia odbyła się VII sesja 
Rady Gminy Suszec. Przewodniczący rady Szymon 
Sekta stwierdził jej zdolność do podejmowania 
uchwał. Po przyjęciu protokołu z obrad poprzed-
niej sesji, radni w pierwszej kolejności głosowali 
nad zmianą uchwały budżetowej Gminy Suszec 
na rok 2019 oraz w sprawie wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec 
na lata 2019-2026. Jednogłośnie zagłosowano „za” 
przyjęciem uchwał.

Podczas wyjątkowo krótkiej sesji, radni jednogło-
śnie przyjęli także zmianę Uchwały Nr XLIII/351/2018 
Rady Gminy Suszec z dnia 25 stycznia 2018 r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Suszec. Chodzi o opłaty 
za czas przekraczający wymiar zajęć, przekraczają-
cy realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego tj. powyżej 5 godzin. 

Opłata ta w dalszym ciągu wynosi 1 zł za każdą 
godzinę zajęć powyżej 5 godzin, lecz dodano zapis 
„za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 
dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, 
w szkole podstawowej oraz innej formie wychowa-
nia przedszkolnego”.

Jesteśmy cywilizacją zwariowanego czasu. 
Żyjemy niezwykle dynamicznie, podróżujemy, 
uczestniczymy w wielu niepotrzebnych forach, 
naradach, konferencjach, ciągle gonimy. Nasze 
kalendarze są wypełnione nawet na całe lata. 
Na wszystko brakuje czasu. Wszyscy go na nic 
nie mają. 

Nie ma czasu dla rodziny, na odpoczynek, 
brakuje go w pracy. Często nie kończymy jednej 
sprawy, a już zaczynamy kolejną. Chwila czekania 
w kolejce czy to do lekarza, czy w sklepie wielu 
doprowadza do histerii. Robimy wszystko, aby 
ten czas wydłużyć, zaprzęgając do pomocy naj-
nowocześniejsze maszyny, komputery, ale okazu-
je się to nieskuteczne. Mimo to czas nam ciągle 
ucieka, ciągle go mamy mało i nie daje ani na 
chwilę odetchnąć. Ciągle słyszymy: efektywność, 
wydajność, wydajność, efektywność, szybciej, 
szybciej i tak w kółko. Świat od tysiącleci nie zna 
takiej cywilizacji, jak obecna nasza tzw. „zachod-
nia”, tak goniącej czas. Także postrzeganie czasu, 
życia nasza – zwąca się elitarną i nowoczesną – 
grupa ludzi próbowała narzucić, przekazać całej 
populacji ziemskiej.

Te chwilowe efekty prosperity, rozwoju 
w ostatnich latach okupione zostały niestety bra-
kiem szacunku dla czasu i zaczynają obecnie oka-
zywać swoje negatywne oblicze nie tylko w kurczą-
cej się sferze materialnej, ale co gorsza kompletnej 
wręcz rzezi w sferze duchowej. Krótkotrwale mogły 
one budzić podziw i szacunek. 

 Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Suszec na 2019 rok. Program ten 
ma na celu edukację społeczności lokalnej, upo-
wszechnianie zasad i przepisów prawa dotyczą-
cych postępowania ze zwierzętami bezdomnymi, 
biorąc pod uwagę ochronę zwierząt i zapewnienie 
im godziwych warunków bytowania. 

Program został pozytywnie zaopiniowany 
przez Koła Łowieckie działające na terenie gminy Su-
szec, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organiza-
cje społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. Realizując program Gmina Suszec 
określi warunki opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
w odrębnych umowach zawartych z podmiotami zaj-
mującymi się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych, 
usługami weterynaryjnymi, prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego, które przyjmie bezdomne zwierzęta 
gospodarskie. I tak, w 2019 roku bezdomne zwierzęta 
przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Norwida 50, 
prowadzonego przez Jastrzębski Zakład Komunalny. 
Realizacją odławiania, transportu i lokowania bezdom-
nych zwierząt w schronisku będzie się zajmował się 
Niżnik Marek „RAPIDO” z Jastrzębia-Zdroju.

Wyścig szczurów niedobrze skończył się 
dla Japonii, z której to mieliśmy brać wzór, 
a i my obecnie również zaczynamy doświadczać 
problemów z nim związanych, choć co dopiero 
wystartowaliśmy. 

Efekty w postaci rozszerzającej się plagi 
chorób psychicznych i to szczególnie wśród dzieci, 
bylejakości itd. są aż nadto widoczne. Bo niestety 
czasu nie da się oszukać, nie można go poganiać 
i ciągle gonić. Czas trzeba rozumieć. 

Nasi przodkowie, którzy czas rozumieli, wie-
dzieli też, że czas ma swoją wartość. Oni wiedzieli, 
że na przyjaźń, miłość, bezinteresowność, ojco-
stwo, wgląd w swoją duszę potrzeba sporo czasu. 

Są jeszcze obecnie na tym ziemskim globie 
narody, które czerpią ze źródeł doświadczeń przod-
ków. Gonienie czasu to brak otwartości na świat, 
ludzi, wychowywanie indywidualistów, zrywanie, 
kompletny zanik więzi międzyludzkich.

Ale nasza „oświecona cywilizacja” uznała to za 
„zeskorupiałą tradycję”, poglądy niecywilizowanych 

Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz cza-
sowo odebranym właścicielom, decyzją Wójta Gminy 
Suszec, zapewnione zostanie miejsce w gospodar-
stwie rolnym w Kryrach, przy ul. Franciszka Klimy 28. 
Natomiast Przychodnia Weterynaryjna Św. Franciszka 
lek. wet. Tomasz Smołka w Rudziczce przy ul. Pszczyń-
skiej 13 zapewni całodobową opiekę weterynaryjną 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
oraz usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych 
nie ulokowanych w schronisku dla zwierząt.

Z kolei pracownicy Urzędu Gminy Suszec będą 
realizować opiekę nad wolno żyjącymi kotami po-
przez: przyjmowanie zgłoszeń o wolno żyjących 
kotach, zakup karmy i dokarmianie wolno żyjących 
kotów, ocenę stanu zdrowia wolno żyjących kotów 
we współpracy z lekarzem weterynarii oraz zapew-
nienie leczenia chorych kotów wolno żyjących przez 
lekarza weterynarii.

Radni zapoznali się z informacją Komisji Rewizyj-
nej w sprawie przeprowadzonej kontroli ws. udzie-
lanych przez gminę dopłat w zakresie gospodarki 
ściekowej. 

Przypomnijmy, że obrady rady gminy można 
oglądać „na żywo” oraz pod ich zakończeniu w ser-
wisie YouTube – na oficjalnym profilu gminy Suszec.

Oprac. wk

plemion za wsteczne. Niestety łamiąc ją po-
nieśliśmy już i ponosimy nieodwracalne straty. 
Ta nakręcana ciągle spirala czasu już pęka i każdy 
z nas doświadcza coraz to częściej, że to droga 
donikąd, że szczyty wytrzymałości istoty ludzkiej 
już przekroczono. 

Musimy sobie uświadomić, że tak jak nie ma 
możliwości osiągnięcia nieograniczonego rozwoju 
i zapewnionego postępu i pewności wygodnego 
życia dla żadnej cywilizacji, tak i czas ma swoje 
granice i nie pozwoli się brutalnie traktować. 
Przekroczenie tych granic to nieuchronne dąże-
nie do chaosu, do narastających, nierozwiązy-
walnych problemów, do poczucia bezradności. 
Kolejna utopia nieograniczonego czasu, który 
można w nieskończoność wydłużać, na naszych 
oczach się rozpada. To nie zaściankowa, ale nasza 
oświecona cywilizacja zachodnia (nasza elitarna 
grupa) ekstremalnie rozbudowała „negatywny 
kapitał społeczny” czasu i życia.

Takie przyjęcie afirmowanego przez psycho-
logów, filozofów transgresyjne formowanie czło-
wieka, czyli wielowymiarowego, który ma zdolność 
przekraczania uważanymi granic materialnych, 
społecznych i symbolicznych jako działanie jedyne 
godne, obalające wszelkie tabu w starciu z poglą-
dami wielu niecywilizowanych plemion na wielu 
polach, dziś ponosi porażkę i to dotkliwą. Oka-
zuje się, że czas nie tej zaściankowej, ale naszej 
cywilizacji nie lubi.

Marian Pawlas

Nasi przodkowie, którzy czas rozumieli, 
wiedzieli też, że czas ma swoją wartość. 

Oni wiedzieli, że na przyjaźń, miłość, 
bezinteresowność, ojcostwo, wgląd 

w swoją duszę potrzeba sporo czasu.

Akcja Zima - podsumowanie
Tegoroczna zima, choć łagodna pod wzglę-

dem temperatur, pociągnęła za sobą znaczne 
koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych i powiatowych na terenie gminy Suszec.

 
Pierwsza połowa stycznia tego roku przyniosła 

częste i obfite opady śniegu, a temperatura, często 
oscylująca w okolicach zera, powodowała powsta-
wanie oblodzeń, w związku z czym konieczne było 
prowadzenie intensywnych działań związanych z od-
śnieżaniem dróg i zwalczaniem gołoledzi.

Łączny koszt zimowego utrzymania dróg 

gminnych i powiatowych na terenie gminy Suszec 
w terminie 01.11.2018-15.04.2019, wraz z pozimo-
wym uprzątnięciem środków uszorstniających, 
wyniósł 421 779,14 zł. Na kwotę złożyło się: zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych wraz z pozimowym 
uprzątnięciem – 120 482,90 zł., zimowe utrzymanie 
dróg gminnych wraz z pozimowym uprzątnięciem 
– 301 296,24 zł. 

W oparciu o podpisane porozumienie, koszt zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych wraz z pozimowym 
uprzątnięciem w całości poniósł Powiat Pszczyński. 

UG Suszec

Ulica Cicha – ukończono 
kolejny etap przebudowy

Zakończyły się prace związane z realizacją 
II etapu przebudowy ul. Cichej w Suszcu. 

Kolejny odcinek drogi zyskał odwodnienie 
oraz nawierzchnię z kostki. Łączny koszt wykona-
nych robót wynosi 91 828,54 zł. Roboty wykonała 
firma DIEGO z Wisły Małej, a ich odbiór nastąpił 
10 kwietnia 2019 roku.

UG Suszec



Większość badanych młodych ludzi wskazało, że w ich 
szkołach istnieją ograniczenia korzystania ze smart-
fonów. Nadal jednak najczęściej nastolatki korzystają 
z niego w domu, co często łączy się z późnowieczornym 
surfowaniem w sieci.

Coraz młodsi
Z roku na rok obniża się wiek, w którym dzieci 

po raz pierwszy samodzielnie korzystają z Internetu. 
Obecni uczniowie podstawówek i gimnazjów mieli 
wtedy średnio 6 lat i 10 miesięcy. Uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych – ok. 8 lat.

W poprzedniej edycji badań, przeprowadzonej 
w 2016 r., średnia wieku, w którym zaczęli korzy-
stać z Internetu ówcześni uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych wynosiła ok. 9 lat 
i 5 miesięcy.

Wniosek: im młodsze pokolenie, tym ta „interne-
towa inicjacja” następuje wcześniej.

Nastolatki zostali zapytani o to, jakie nadzieje wiążą 
z dostępem do Internetu. Najczęściej wymieniali:

- większy, swobodny dostęp do różnorodnych 
zasobów (74%),

- powiększenie oferty spraw, które można załatwić 
online (57,6%).

Jedna trzecia wskazała upowszechnienie możliwo-
ści pracy przez Internet. Niemała liczba wyraziła też na-
dzieję na bardziej radykalne zmiany – zniknięcie barier 
językowych i/lub kulturowych w komunikacji między 
ludźmi (40,5%), a nawet na to, że dzięki technologiom 
– aby żyć na satysfakcjonującym poziomie – nie będzie 
trzeba w ogóle pracować (15,3%).
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Cały czas online, czyli polska młodzież w sieci

Nowy sołtys w Suszcu. Kogo wybrali mieszkańcy?

Online non-stop – tak wygląda życie zdecydo-
wanej większości polskich nastolatków. Jak i po co 
korzystają z sieci? Odpowiedzi na te pytania przy-
nosi raport z najnowszego badania Państwowego 
Instytutu Badawczego NASK.

Niemal każdy nastolatek w Polsce codziennie jest 
online. Niezależnie od wieku, stopnia kształcenia czy płci. 
Smartfon, z którym młodzi ludzie niemal się nie rozstają 
i bez którego nie wyobrażają sobie życia, zastępuje 
im radio, telewizor, telefon i komputer stacjonarny.

Coraz dłużej
- Młodzi ludzie w sieci cenią sobie wolność, dostęp 

do różnorodnych treści i wygodę użytkowania – mówi 
minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Szukają tam wie-
dzy, znajomych i rozrywki. Naszą rolą – dorosłych - jest 
zapewnienie im bezpieczeństwa w trakcie tych poszu-
kiwań – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Internet to dla nastolatków przestrzeń rozrywki 
i ośrodek życia społecznego. Jak sami mówią, to także 
źródło wielu korzyści – od poszerzania wiedzy w okre-
ślonej dziedzinie, po możliwość kreowania swojego 
wizerunku, czy poszukiwania tożsamości.

Uczniowie pytani o to, do czego wykorzystują 
Internet, najczęściej odpowiadają:

- do słuchania muzyki (65,4%),
- oglądania filmów i seriali (62,1%),
- kontaktu z rodziną i znajomymi poprzez komu-

nikatory (61%),
- używania portali społecznościowych (59,4%).
Każdego dnia młodzi Polacy korzystają z Inter-

netu średnio przez 4 godziny i 12 minut na dobę. 
To o 32 minuty dłużej niż trzy lata temu. 12% szacuje, 
że dziennie spędza w sieci nawet osiem godzin i więcej.

– Nastolatki są świadomi tego, ile czasu poświę-
cają na korzystanie z Internetu. Większość badanych 
zdaje sobie sprawę, że czasem jest tego za dużo. Po-
nad połowa z nich przyznała, że powinna mniej korzy-
stać z telefonu – komentuje minister cyfryzacji Marek 
Zagórski. – Jak wynika z badań, w większości domów 
dorośli nie wprowadzają zasad ograniczających czas 
korzystania z Internetu czy reguł dotyczących selekcji 
internetowych treści – dodaje.

Jak przedstawiają badania NASK, coraz popu-
larniejsze staje się korzystanie z Internetu w szkole. 

W środę (10.04) w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu odbyło się zebranie wiejskie. 
Celem było przeprowadzenie wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej na kadencję 2019-2023.

Podczas zebrania mieszkańcy podziękowali by-
łemu sołtysowi – Tadeuszowi Paszkowi za wysiłek 
włożony w pełnienie swojej funkcji.

Jako kandydatów na jego następcę zgłoszono 
Grzegorza Derę i Macieja Kołodzieja. W głosowaniu 
sołtysem sołectwa Suszec został wybrany Grzegorz 
Dera. Na nowego sołtysa zagłosowało 30 osób, 
5 wybrało Macieja Kołodzieja. 1 głos był nieważny.

W wyniku głosowania wybrana została również 
rada sołecka. 

Spośród dziewięciu kandydatów wybrano 

Świadomi i narażeni
– Ważną częścią tego badania są odpowiedzi 

dotyczące bezpieczeństwa młodych ludzi w Inter-
necie. Jak wynika z raportu, uczniowie zdają sobie 
sprawę z zagrożeń, jakie na nich czyhają w sieci – mówi 
prof. Jacek Leśkow, dyrektor NASK. – Niepokoi fakt, 
że niemal połowa badanych bezpośrednio doświad-
czyła internetowej przemocy. Nastolatki najczęściej 
padają ofiarami wyzywania, ośmieszania i poniżania. 
Nasza misja to przeciwdziałanie takim niebezpiecznym 
zjawiskom – dodaje dyrektor NASK.

Zdecydowana większość młodych ludzi natknęła 
się też na przejawy przemocy internetowej, kierowanej 
przeciwko znajomej lub znajomemu.

Jedynie 23,5% badanych zadeklarowało, że nigdy 
nie było świadkami takich zdarzeń.

Wyniki badania pokazują, młodzi ludzie dość 
przewrotnie rozumieją ochronę prywatności w sieci. 
Dla nich to zachowanie prywatności wobec innych 
użytkowników tego samego urządzenia (np. rodzi-
ców czy rodzeństwa), a nie wobec innych użytkow-
ników Internetu.

Nieco powyżej 30% badanych młodych Pola-
ków korzysta z bardziej zaawansowanych technik 
ochrony prywatności, takich jak wieloetapowe 
logowanie, czy cykliczna zmiana hasła. Jedynie 
około 11% nastolatków regularnie zmienia swoje 
hasła dostępowe do swoich kont e-mail i portali 
społecznościowych.

Aż 77% uczniów uważa, że administratorzy 
portali i aplikacji internetowych nie powinni udo-
stępniać danych użytkowników innym firmom 
lub instytucjom. Prawie 60% uczniów chciałoby 
mieć możliwość usunięcia z Internetu wszystkich 
prywatnych informacji na własny temat.

Badanie „Nastolatki 3.0” było zrealizowane 
przez Państwowy Instytut Badawczy NASK od wrze-
śnia do listopada 2018 r. To trzecia edycja badania 
– zapoczątkowanego w 2014 r. i odbywającego się 
co 2 lata. W badaniu wzięło udział 1173 uczniów 
z 55 szkół z całej Polski, w tym uczniowie: szkół 
podstawowych (531), gimnazjów (25), liceów (456) 
i techników (161).

Szczegółowy raport z badania można znaleźć 
na www.nask.pl.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

6 radnych, których nazwiska prezentujemy poniżej:
1. Paweł Lala
2. Wojciech Gąsior
3. Grzegorz Bodziuch
4. Stanisław Malcharek
5. Dominik Kwoka
6. Rufin Staniek

Oprac. wk

Egzaminy w cieniu strajku
Za nami ważny czas dla ósmoklasistów 

i uczniów 3 klas gimnazjum. Młodzież spraw-
dziła zdobytą przez siebie wiedzę i umiejętności 
w egzaminach. Okoliczności były jednak wyjąt-
kowe, bo w placówkach oświatowych trwał strajk 
nauczycieli.

W poniedziałek, 8 kwietnia rozpoczęła się ogól-
nopolska akcja strajkowa, do której przystąpili tak-
że nauczyciele gminnych placówek oświatowych. 
W pierwszym dniu do akcji włączyło się 132 nauczy-
cieli – najwięcej w Szkole Podstawowej w Suszcu 
(35 osób). Do strajków nie przystąpiło przedszkole 
Suszec, które pracowało normalnie. 

Rodzice, wiedząc o akcji strajkowej, sporadycznie 

przyprowadzali dzieci do placówek. Uczniowie nie-
których szkół w czasie strajku brali udział w rekolek-
cjach, natomiast wszystkie dzieci obecne w szkole 
zostały objęte zajęciami świetlicowymi. I tak, naj-
więcej dzieci było w ZSP Mizerów – 18 dzieci, w SP 
Suszec – 7, w Radostowicach – 3, a w Kryrach – 2 dzie-
ci. W ZSP Rudziczka oraz SP Kobielice nie było takiej 
potrzeby ze względu na brak dzieci. Łącznie opieką 
świetlicową zostało objętych 30 dzieci, głównie 
najmłodszych. Z kolei w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych objętych opieką zostało ogółem 86 
dzieci. Najwięcej w ZSP Mizerów (42 dzieci), w ZSP 
Kryry – 20 dzieci, ZSP Rudziczka – 8 dzieci, ZSP 
Radostowice – 9 dzieci, w SP Kobielice – 7 dzieci.

W kolejnych dniach sytuacja wyglądała 

podobnie,  choć stopniowo malała l iczba 
strajkujących nauczycieli. Protestujący muszą liczyć 
się z brakiem wynagrodzenia za dni, w których 
nie podjęli pracy.

Akcja protestacyjna nie przeszkodziła w przepro-
wadzeniu egzaminów gimnazjalnych oraz ósmokla-
sistów. Wszystkie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie 
z procedurami. Egzaminy gimnazjalne zdawali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Suszcu – 57 osób, ZSP Kryry 
– 19 osób oraz ZSP Radostowice – 43 uczniów. Z kolei, 
po raz pierwszy po reformie, egzamin ósmoklasisty 
napisało w naszej gminie 156 uczniów.

W czwartek (25.04) Związek Nauczycielstwa 
Polskiego ogłosił zawieszenie strajku od 27 kwietnia.

Oprac. wk
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Ostrzeżenie przed nieuczciwymi firmami
Wójt Gminy Suszec przestrzega mieszkań-

ców gminy przed niesprawdzonymi firmami, 
bądź stowarzyszeniami, pojawiającymi się 
na rynku usług pod różnymi nazwami, ofe-
rującymi zainteresowanym dofinansowanie 
w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste 
Powietrze”.

 Stowarzyszenia te oferują mieszkańcom możli-
wość udzielenia dofinansowania do wymiany źródeł cie-
pła, bądź innych ekologicznych rozwiązań grzewczych.

Gmina Suszec nie rekomenduje działań 
żadnych firm i stowarzyszeń, których warun-
ki dofinansowania nie zawsze są korzystne dla 

mieszkańców. Przed podpisaniem umowy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić wiarygodność firmy/
stowarzyszenia, żeby nie zostać oszukanym. Po-
nadto zawsze trzeba analizować zapisy umowy, 
a zwłaszcza wynikające z niej zobowiązania finan-
sowe, inne obowiązki i odpowiedzialność. 

Problemy z nieuczciwą konkurencją rozwiązu-
je Rzecznik Praw Konsumenta, działający na terenie 
Powiatu Pszczyńskiego (Starostwo Powiatowe – 
ul. 3 Maja 10, Pszczyna), tel. (32) 44 92 328.

Nadmieniam też, że funkcjonuje nieodpłatna 
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie. Przysługują one osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Zapisy na poradę przyjmowane 
są pod numerem telefonu (32) 44 92 378.

Działania w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Czyste Powietrze” na terenie Województwa 
Śląskiego prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Wnioski o dofinanso-
wanie dostępne są na stronie internetowej fundu-
szu, należy je składać bezpośrednio w WFOŚiGW, 
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, bądź w wer-
sji elektronicznej poprzez aplikację internetową 
(www.portal.wfosigw.katowice.pl).

UG Suszec

Nielegalne odpady pod lupą prokuratury
Z początkiem kwietnia Prokuratura Okręgowa 

w Gliwicach Wydział I Śledczy przejęła z Prokura-
tury Rejonowej w Żorach do prowadzenia śledz-
two w sprawie nielegalnego gospodarowania 
odpadami, które ujawniono na jednaj z posesji 
przy granicy Żor z Rudziczką.

 W oparciu o zgromadzony do tej pory ma-
teriał dowodowy ustalono, że jeden z podej-
rzanych – Krzysztof M., w ramach prowadzonej 
przez siebie spółki, kierował przedsiębiorstwem 
zajmującym się nabywaniem, dalszą odsprzeda-
żą i transportem odpadów. Nabywane odpady 
magazynowane były w firmie w Siemianowicach. 

- W styczniu 2019 roku podejrzany Krzysz-
tof M. wszedł w porozumienie ze Zdzisławem O., 
który zgodził się udostępnić posesję położoną 
w Żorach przy ul. Sosnowej. Obaj podejrzani ust-
nie uzgodnili, iż w zamian za miesięczną opłatę 
Krzysztof M. będzie parkował naczepy zawierające 
odpady chemiczne na posesji w Żorach – mówi 
Joanna Smorczewska z Prokuratury Okręgowej 
w Gliwicach. – Do czasu ujawnienia przez policję 
nielegalnego składowiska odpadów, Krzysztof M. 
zaparkował łącznie 14 naczep zawierających od-
pady płynne. W okresie od stycznia do lutego na-
bywał on naczepy od różnych osób i, mimo iż nie 
posiadał decyzji zezwalającej na gospodarowanie 
odpadami, systematycznie odbierał uprzednio 
zmagazynowane na hali w Siemianowicach od-
pady i składował je na posesji w Żorach – dodaje.

Przeprowadzone w miejscu nielegalne-
go składowania odpadów oględziny pozwoliły 
na ustalenie, iż na posesji w Żorach znajduje się 
14 naczep, a na każdej z ich znajdowała się duża 
ilość pojemników w postaci mauzerów oraz be-
czek. Naczepy były załadowane całkowicie, moż-
na zatem przyjąć, iż łączna ilość pojemników to 

co najmniej około 50 sztuk, co daje łączną sumę 
co najmniej około 700 pojemników (w przypad-
ku pojemników o mniejszej pojemności nawet 
więcej).

Jak wynika z opinii biegłego z zakresu ochro-
ny środowiska, nielegalnie składowane odpady 
są odpadami niebezpiecznymi, są to substancje 
chemiczne, które muszą być przechowywane 
w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach o podłożu betonowym, z dala od skupisk 
ludzkich, ze względu na możliwość emisji tok-
sycznych oparów do atmosfery. – Przedmiotowe 
odpady posiadają właściwości niebezpieczne, 
tj. skład chemiczny oraz właściwości fizyczne 
znajdujących się tam odpadów mogą stano-
wić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka 
lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza, powierzchni ziemi albo zniszczenie 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach – czytamy w oficjalnym komunikacie 
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Krzysztofowi M. oraz Zdzisławowi O. przed-
stawiono zarzuty popełniania przestępstw z art. 
183 § 1 kk i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. w zw. z art. 11 § 
2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Podejrzani zostali tym-
czasowo aresztowani. Postępowanie jest w toku 
nie tylko w prokuraturze. Swoje własne prowadzi 
także Urząd Miasta w Żorach – w kierunku naka-
zania właścicielowi usunięcia odpadów. 

Warto dodać, że w minionym czasie głos 
w tej sprawie zabrała także Spółka ZO Eurobau 
– właściciel nieruchomości, na której znaleziono 
odpady. Firma wystosowała oświadczenie o na-
stępującej treści:

„Spółka ZO Eurobau Sp. z o.o. nigdy nie pro-
wadziła działalności polegającej na gospodarce 
odpadami, ani też takiej działalności nie zamierza 

prowadzić. Odpady znajdują się w zamkniętych 
beczkach na naczepach samochodowych. Odpady 
te znalazły się na terenie spółki bez jej wiedzy 
i zgody – wyłącznie w wyniku bezprawnego dzia-
łania osób trzecich, za których działania spółka 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Mając jednak ma względzie wartości ja-
kimi kieruje się Zarząd spółki i jej udziałowcy 
oraz biorąc pod uwagę fakt, iż odpady znajdują 
się na terenie nieruchomości stanowiącej wła-
sność ZO Eurobau Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 
mimo braku własnej winy w opisanym zakresie, 
Spółka postanowiła podjąć zgodne z prawem 
działania, celem rozwiązania problemu odpa-
dów zalegających na terenie nieruchomości przy 
ul. Sosnowej w Żorach. 

W związku z tym w chwili obecnej podejmo-
wane są przez spółkę zdecydowane kroki mające 
na celu pozyskanie finansowania i wyłonienie wy-
konawcy, który byłby w stanie podjąć odpowied-
nie działania w przedmiocie utylizacji odpadów. 
Wykonawca ten musi dysponować odpowiedni-
mi kompetencjami, doświadczeniem, sprzętem 
i pozwoleniami w zakresie gospodarki odpadami 
oraz dawać rękojmię zgodnego z prawem postę-
powania z odpadami.

Mając na uwadze powyższe informuję, 
iż spółka dołoży wszelkich starań, aby problem 
z odpadami zalegającymi na naczepach na tere-
nie nieruchomości przy ul. Sosnowej w Żorach 
został jak najszybciej rozwiązany. Spółka wskazuje 
również, że deklaruje w tym zakresie współpracę 
z Miastem Żory oraz z właściwymi instytucjami.”

Mimo deklaracji, w chwili oddania gazety 
do druku, naczepy jednak wciąż jeszcze stoją 
tam, gdzie stały.

wk

Dzień Zbira i Ogrodówka - weekend pełny atrakcji!
W weekend 1 i 2 czerwca, na terenach zielonych 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu po raz 
19. w historii, odbędzie się uroczyste i pełne atrakcji 
Święto Gminy! 

Pierwszego dnia odbędzie się… Dzień Zbira, 
czyli plenerowy Dzień Dziecka.

Dlaczego Dzień Zbira? 
Ten dzień oraz nazwa tej imprezy dedyko-

wane są pamięci śp. Moniki Zbirowskiej – wo-
lontariuszki KDP, która nade wszystko kochała 
właśnie pracę z dziećmi. W tym roku odbędzie 
się po raz trzeci.

Podczas Dnia Zbira instytucje, grupy niefor-
malnie, kluby itp. łączą swoje siły, aby ten dzień był 
wyjątkowy. Święto dzieci nie mogłoby się odbyć 
bez najważniejszych gości, czyli naszych najmłod-
szych mieszkańców gminy, którzy przygotowali 

specjalny program! Swoje popisy artystyczne zapre-
zentują grupy baletowe, gitarowe i taneczne, a także 
uczestnicy zajęć: „Klubu Jasia i Małgosi”, Klubu Malu-
cha „Chatka Puchatka”, „Tańczące Brzdące” oraz języka 
angielskiego dla dzieci. 

PROGRAM:
16:00 – występy dzieci i młodzieży uczestniczą-

cych w zajęciach prowadzonych przez GOK w Suszcu,
18:00 – spektakl „Koty 3” Teatru Gry i Ludzie.

Ponadto na uczestników będą czekać takie 
atrakcje, jak bezpłatne dmuchańce dla dzieci, me-
gaklocki, wóz strażacki i radiowóz policyjny, ma-
lowanie twarzy, Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych 
i Podwórkowych, Skatepark Suszec Jam – zawody 
dla rolkarzy i desko rolkarzy oraz rodzinne zabawy 
rowerowe z UKS „Krupiński” Suszec.

Z kolei w niedzielę będziemy mogli wziąć udział 
w… Ogrodówce, czyli koncertach gwiazd!

Podczas Ogrodówki na suszeckiej scenie zagrają 
takie zespoły jak: AFTERGLOW (zespół tworzy pię-
ciu młodych artystów ze Śląska, w tym mieszkańcy 
naszej gminy!), BOVSKA ( jest określana jednym 
z najważniejszych debiutów muzycznych 2016 roku) 
oraz ANIA RUSOWICZ (wokalistka, która na nowo 
przywróciła styl i muzykę lat 60tych i 70tych w Polsce, 
nagrywając dwie płyty w stylu retro, które okryły się 
statusem „złotych”). 

PROGRAM:
16:00 – AFTERGLOW
18:00 – BOVSKA
20:00 – ANIA RUSOWICZ
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny!

GOK Suszec
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Narkotyki i dopalacze zabijają!
„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – pod 

takim hasłem, we wszystkich jednostkach Policji 
w kraju, ruszyła najnowsza kampania o charakte-
rze edukacyjno-profilaktycznym. Kampania orga-
nizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zacho-
wań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” 
i ma na celu zwiększenie świadomości młodych lu-
dzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 
narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopala-
czy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, 
prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych 
z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. – 
Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z nar-
kotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to 
trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ry-
zykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpie-
czeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im 
przyjmować substancji, których pochodzenia i składu 
nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, 
gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wie-
my, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet 
najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli 
ktokolwiek podejrzewa, że ma do czynienia z osobą 
pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, 
tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc 
lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję – apeluje 
Komenda Główna Policji.

Dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko 
dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na 
ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na 
pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, miesza-
nin ziół, suszu, kadzidełek czy naklejek (tzw. „tatuaży”). 
Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod na-
zwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczo-
nym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebez-
pieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład 
chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom 
i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu 
zareaguje konkretny organizm.

Na co powinno się zwrócić uwagę, co powinno 
zaniepokoić rodzica/opiekuna:

-  wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub brzegi 
powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, nadmierne roz-
szerzenie lub zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic 
na światło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały punkt);

- złe samopoczucie, brak chęci do życia, depresja;
- stany euforyczne, gadatliwość, a następnie otę-

pienie i apatia;
- zmiana nawyków żywieniowych – brak apetytu 

lub objadanie się;
- kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen;
- próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy 

na nieokreślone wydatki;
- nieuzasadnione ataki złości, agresji;
- wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone 

dzwonkiem domofonu lub telefonem od nieznanej 
osoby;

- wprowadzenie do słownictwa nowych zwrotów, 
często niezrozumiałych dla dorosłych, tzw. slangu nar-
kotykowego;

- pojawienie się w domu nowych akcesoriów, typu 
lufki, sreberka, małe woreczki z zamknięciem struno-
wym, tzw. dilerki, itp.;

- zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych skutków poja-
wiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy 
możemy zaliczyć:

- bóle głowy, migrena;
- kołatanie serca (przyspieszone tętno często się-

gające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;
- agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drże-

nie rąk;
- nudności, wymioty, biegunka;
- zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;
- reakcje alergiczne;
- myśli samobójcze, omamy;
- napady leku, halucynacje;
- nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.
 Tam znajdziesz pomoc:
- 800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora 

Sanitarnego,
- 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
- 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 

w sprawie bezpieczeństwa dzieci,
- 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon Zaufania Rzecz-

nika Praw Dziecka.
wk; źródło: KGP

Policja przypomina: wypalanie traw jest niedozwolone!
Każdego roku w okresie wiosennym docho-

dzi do pożarów spowodowanych wypalaniem 
traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko 
w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest rów-
nież bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak 
kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się 
żywiołem. Ryzyko natomiast jest ogromne. Wznie-
cony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, pło-
ną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci 
grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać 
osoby wypalające trawy.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest 
ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy 
mieć pewności, że będziemy w stanie go opano-
wać. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru 
czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacz-
nie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwen-
cje są naprawdę poważne.

Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień 
może łatwo przenieść się na zabudowania czy te-
reny leśne, powodując duże straty. Ogień może być 
niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, 
które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znaj-
dują się przy drogach. Wówczas dym może poważnie 
ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza do-
datkowe zagrożenie.

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologicz-
ny. Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta, takie 
jak jeże, zające czy kuropatwy, a ziemia na „wypale-
niskach” staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZ-
PIECZNE, A TAKŻE NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, 
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 
131 pkt 12: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. 
Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 
ze zmianami): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, 
jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności:

 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi 
do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

 2. korzystania z otwartego płomienia,
 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozo-

stałości roślinnych.”
Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych 

grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 

20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., 
poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub na-
gany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, 
które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet 
do 12 lat więzienia.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem 
traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwie-
rząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań go-
spodarczych. Apelujemy o rozsądek! 

Zanim podpalisz, zastanów się czy nie 
narazisz życia swojego i innych.

wk; źródło: KGP

W ostatnią niedzielę maja 
wybierzemy 
eurodeputowanych

Już wkrótce będziemy wybierać posłów Parla-
mentu Europejskiego – instytucji reprezentującej 
interesy obywateli w UE. 

Wybory w Unii Europejskiej odbywają się co pięć 
lat. Najbliższe zaplanowano na dni 23-26 maja br. 
Wtedy to do urn pójdą obywatele państw członkow-
skich UE (uprawnionych jest ponad 360 mln osób!).

W Polsce wybory zostaną przeprowadzone 
26 maja, zgodnie z postanowieniem prezydenta 
Andrzeja Dudy. Polacy tego dnia wybiorą 52 posłów 
spośród 705 eurodeputowanych – o 1 posła więcej 
niż w wyborach w 2014 roku. 

Warto pamiętać, że 25 maja br. o północy roz-
pocznie się cisza wyborcza. Z kolei lokale wyborcze 
w niedzielę, 26 maja będą otwarte w godz. od 9.00 
do 21.00.

wk
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Wielkanocny jarmark przyciągnął mieszkańców

Świętuj Dzień Sąsiada!

Na tydzień przed świętami Wielkiej Nocy, 
w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Jarmark 
Wielkanocny. Każdy, kto przybył na miejsce mógł 
sprawić sobie świąteczną ozdobę albo wziąć udział 
w przygotowanych atrakcjach.

Niestety, ze względu na deszczową pogodę, 

Dzień Sąsiada to święto, które oficjalnie obcho-
dzone jest na całym świecie. Jak można świętować ten 
dzień? Poprzez sąsiedzkie inicjatywy pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury! Są to wydarzenia orga-
nizowane przez sąsiadów dla sąsiadów, aby wspólnie 
spędzić czas, lepiej się poznać i dobrze się bawić. 

Dlaczego warto zorganizować Dzień Sąsiada? 
Odpowiedź jest prosta: lepiej się mieszka mając przy-
jazne relacje z sąsiadami! Również i w naszej Gminie! 
Możesz stworzyć wydarzenie, jego program i termin 
– to wszystko Twoja decyzja. Może to być wspólny grill, 
turniej gier, festiwal smaków, warsztaty rękodzieła, 
zawody sportowe… Każdy pomysł jest inny!

jarmark nie odbył się na Placu św. Jana, a w GOK-u. 
W imprezie wzięło udział 22 wystawców, którzy 
w asortymencie mieli nie tylko świąteczne dekoracje 
i ozdoby, ale i biżuterię, różnorakie smakołyki, jajka, 
wyroby cukiernicze czy miody. Każdy odwiedzający 
bez problemu mógł znaleźć coś dla siebie.

Spotkania można realizować w okresie 1 maja – 
30 września 2019.

Jak to zrobić? Oto 4 proste kroki:
1. Zbierzcie kilku sąsiadów i zaplanujcie Waszą 

inicjatywę sąsiedzką.
2. Zgłoście Wasz pomysł w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Suszcu, aby otrzymać PACZKĘ STARTO-
WĄ (plakaty, zaproszenia, balony itp.) i WSPAR-
CIE FINANSOWE (200,00 zł), które pomogą Wam 
w organizacji.

3. Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie – to 
Wy decydujecie, jaki będzie miało charakter.

Dla chętnych przygotowano również dodat-
kowe atrakcje – kreatywne warsztaty dla dzieci 
oraz warsztaty z tworzenia tradycyjnych palm 
wielkanocnych – dla nieco starszych. Już teraz 
zapraszamy na jarmark w przyszłym roku.

wk

4. Stwórzcie relację ze spotkania ze swoimi 
sąsiadami – zdjęcie lub filmik i wygrajcie konkurs 
na najciekawszą relację!

MASZ POMYSŁ NA SPOTKANIE? SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI!

Jeśli masz pytania, zapraszamy do biura me-
rytorycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Susz-
cu czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-16:00. Informacje można uzyskać także pod nu-
merem tel. 32 212 44 91 wew. 21 lub wysyłając maila: 
dnisasiada@kulturasuszec.pl.

GOK Suszec
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Nie zabrakło ozdób wiosennych...
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Na dzieci czekały Kreatywne Warsztaty
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Stoiska z rękodziełem cieszyły się sporym zainteresowaniem
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jak i stroików wielkanocnych

Wybierz się „na kole bez gmina”
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu oraz Gminny 

Ośrodek Sportu w Suszcu zapraszają na kolejny Ro-
dzinny Rajd Rowerowy „Na kole bez gmina”. Za nami 
już cztery edycje rajdu, który z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Rodzinny Rajd 
Rowerowy ma charakter wyłącznie rekreacyjny!

Kto może wziąć udział w Rajdzie?
Każdy, kto tylko ma na to ochotę. Szczegóły doty-

czące uczestnictwa w rajdzie znajdują się w regulaminie.

Dlaczego warto wziąć udział w Rajdzie?
Bo to świetna okazja do wspólnego spędzenia 

czasu! Bo to szansa na odwiedzenie, być może wcze-
śniej nieznanych, miejsc zabytkowych położonych 
na trasie rajdu rowerowego!

Program rajdu:
14:30-15:00 – Rejestracja i zbiórka uczestników, 

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu (Szkolna 130a, 43-267 
Suszec).

Trasa: Kolonia Podlesie – Muzeum Regionalne 
„Kamojówka” w Suszcu / Wieża przeciwpożarowa 
w lesie kobiórskim / Stara piaskownia na ul. Zgońskiej 
/ Królówka – staw Baraniok.

Rajd zakończy się wspólnym grillem (boisko 
piłkarskie w Suszcu, ul. Piaskowa 33).

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w terminie 
do 8.05.2019 roku.

GOK Suszec
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Uczniowie podczas testu wiedzy...
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Canticum Novum z pamiątkowym dyplomem
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Tancerze K-BOOM

Canticum Novum ze „Złotą struną”

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Sukcesy tancerzy z K-BOOM

Zamek Królewski w Niepołomicach okazał się 
szczęśliwy dla Canticum Novum. Chór zdobył ty-
tułową nagrodę XXI Ogólnopolskiego Konkursu 
Chórów „O złotą strunę…”.

Do konkursu, który odbył się 6 kwietnia, 
zgłosiło się 16 chórów z całej Polski, m.in. Łodzi, 
Lublina, Nowego Sącza, Leżajska, Krakowa 
czy Suszca. Wśród nich były chóry znane już nie-
połomickiej publiczności, jak i pierwszy raz gosz-
czące w konkursie. 

Łącznie, podczas konkursu miasto odwiedziło 
blisko 500 chórzystów amatorów, którzy sprawili, 

We wtorek, 2 kwietnia w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Mizerowie odbył się Gminny 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Celem imprezy było popularyzowanie przepisów 
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

W zmaganiach wzięło udział sześć czteroosobo-
wych drużyn w kategorii wiekowej 10-12 lat ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu gminy oraz cztery 
trzyosobowe drużyny w kategorii wiekowej 13-16 lat 
ze szkół z Kryr, Mizerowa, Radostowic i Suszca. 

Podczas turnieju uczniowie musieli napisać test 
wiedzy z przepisów ruchu drogowego, przejechać bez-
błędnie tor przeszkód oraz udzielić pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nad przebiegiem turnieju czuwali 
nauczyciele oraz policjant z Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie. Kto zwyciężył?

W kategorii wiekowej 13-16 lat:
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – ZSP Mizerów (Daria Jaciubek, Zuzanna 

Skorupka, Jakub Czysz)
II miejsce – ZSP Kryry 
III miejsce – SP Suszec 

Grupa taneczna K-BOOM szczęśliwie rozpoczę-
ła kwiecień. Najpierw, w Marklowicach wywalczyła 
III miejsce, a następnie w Żorach zdobyła wyróżnienie!

Tancerze K-BOOM wzięli udział w VII Festiwalu 
Tanecznym Aplauz w Marklowicach, który odbył się 
w sobotę, 6 kwietnia. Z imprezy grupa wróciła z na-
grodą za zdobycie III miejsca w kategorii Street Dance 
(do lat 12).

Dzień później K-BOOM zaprezentowało się podczas 
VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży 
„Dzieci Dzieciom – bez barier". Zdolni tancerze z Żor 
wrócili z wyróżnieniem II stopnia. Brawa dla wszystkich 
tancerzy oraz ich trenerki, Karoliny Głowińskiej!

wk

że w pięknych komnatach Zamku Królewski roz-
brzmiewała muzyka chóralna.

Chóry zaprezentowały po 3 utwory regula-
minowe z repertuaru polskiego lub zagraniczne-
go, zarówno muzyki dawnej, jak i kompozytorów 
współczesnych, a capella lub z akompaniamentem 
fortepianu, w przewidzianym regulaminowo czasie 
do 15 min. 

„Złotą strunę” przyznano 9 chórom, w tym 
Chórowi „Canticum Novum”.

Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu dalszych 
sukcesów!

wk

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Daria Jaciubek (ZSP Mizerów)
W kategorii wiekowej 10-12 lat:

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – SP Suszec (Dominika Wyleżoł, Judyta 

Wloka, Piotr Tomecki, Bartłomiej Spyra)
II miejsce – ZSP Mizerów 
III miejsce – ZSP Kobielice 

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Gracjan Borowski (ZSP Mizerów)
Tydzień później, 9 kwietnia zwycięskie drużyny 

z Mizerowa i Suszca reprezentowały naszą gminę 
w Powiatowym Turnieju BRD w Szkole Podstawowej 
w Wiśle Małej. W kategorii wiekowej 13-16 lat drużyna 
z Mizerowa zajęła 2. miejsce, a w kategorii 10-12 lat 
drużyna z Suszca zajęła 3. miejsce.

ZSP Mizerów

Zamknięcie mostu 
„Bronisław”

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 
informuje o zamknięciu mostu „Bronisław”, który 
znajduje się w miejscowości Wola (ul. Oświęcimska).

W czwartek (25.04) most „Bronisław” w miejsco-
wości Wola na ulicy Oświęcimskiej został zamknięty 
aż do odwołania ze względu na bardzo zły stan tech-
niczny. Kierujący planujący tamtędy trasę przejazdu, 
muszą mieć na uwadze jej zmianę – np. kierować 
się na miejscowość Bieruń.

wk; źródło: KPP Pszczyna

Kartki z całej Polski zgłoszono do suszeckiego konkursu
Jury konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” 

miało twardy orzech do zgryzienia. Swoje prace do oce-
ny zgłosiło aż 609 osób! Gminny Ośrodek Kultury jako 
organizator konkursu otrzymał 609 prac wykonanych 
przez 609 osób – mieszkańców 50 różnych miejscowo-
ści z terenu aż 11 województw. Co ciekawe, najdłuższą 
drogę przebyła kartka z Lęborka, bo 635 km. 

Prace konkursowe oceniła komisja w składzie: 
Agata Lisowicz-Wala, Katarzyna Krzempek i Marcin 
Mitura. 

Laureaci w kategorii klasy I-III:
I miejsce: Wiktoria Żytkowicz (DK Słocina)
II miejsce: Maria Karbowiak (SP w Pomierzynie – 

Kalisz Pomorski)

II miejsce: Daria Białk (Lębork)
III miejsce: Lena Pikiel (DK Słocina)
III miejsce: Damian Florek (DK Słocina)
III miejsce: Alicja Warzocha (RDK – Filia Zalesie)
Laureaci w kategorii klasy IV-VI:
I miejsce: Ewa Kolasa (Galeria „Ogród Sztuki” 

Konstantynów Łódzki)
II miejsce: Justyna Kopeć (SP nr 19 w Brzeźcach)
III miejsce: Ksawery Białek (SP nr 184 w Łodzi)
III miejsce: Sara Szczypka (PCKUL Pszczyna)
III miejsce: Julia Raszka (ZSP Mizerów)
Laureaci w kategorii klasy VII-VIII oraz 

gimnazjum:
I miejsce: Bartosz Kaczmarczyk /Galeria „Ogród 

Sztuki” Konstantynów Łódzki)
II miejsce: Maja Błotnicka (Pszczyna)
II miejsce: Miriam Pierskała (ZSP w Pawłowicach)
III miejsce: Kornelia Bonna (MDK w Lęborku)
III miejsce: Kinga Sosna (SP nr 11 w Porębie)

Nagrodę specjalną jurorzy przyznali Patrycji Czere-
paniak z SP w Pomierzynie – Kaliszu Pomorskim. Kartka 
laureatki została tegoroczną oficjalną kartką wielkanoc-
ną Gminy Suszec!

Wręczenie nagród odbyło się podczas Jarmarku 
Wielkanocnego. Prace konkursowe można oglądać 
w galerii „OKO”.

wk
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„Dromadery” z Rybnika gaszą pożary

Dzień Strażaka i 70-lecie OSP Rudziczka

Na co dzień są ludźmi bardzo skromnymi 
i raczej małomównymi. Andrzej Brzyski i Stanisław 
Zakrzewski – bo o nich mowa – są doświadczonymi 
pilotami samolotów z wieloletnim stażem. Biorą 
udział w gaszeniu pożarów lasów w południo-
wej części Polski. Przy każdym pożarze ich żółte 
„Dromadery” startują z płyty lotniska Aeroklubu 
Rybnickiego w Gotartowicach. Dolatują tam, gdzie 
z reguły nie mogą dotrzeć wozy bojowe straży 
pożarnej.

Na łamach naszej  gazety,  rozmawiam 
z Andrzejem Brzyskim. Kiedy umawiałem się tele-
fonicznie na nasze spotkanie, w słuchawce usłysza-
łem głos, który jest nie do pomylenia. Już po pierw-
szym słowie, wiadomo, kto jest jego właścicielem. 
Taką barwę głosu ma tylko on. Głęboki tembr.

Siedząc w wygodnym fotelu w klubowej ka-
wiarence, z kubkiem pysznej, gorącej kawy – ką-
tem oka obserwuję go dyskretnie. Pogodna twarz 
i stoicki spokój – to cechy, które charakteryzują 
pilotów. 

Chociaż, jak sam mówi, w życiu jest umiar-
kowanym optymistą. Lubi ryzyko, bo życie bez 
sporej dawki adrenaliny jest nudne i usypia. 
Erudyta i filantrop. Koledzy o nim mówią „czło-
wiek-orkiestra” – wszędzie go pełno i wszystkim 
pomaga. Cechuje go wielkie poczucie humoru, 
tolerancja i wyrozumiałość dla ludzkich słabości 
i przywar.

Od kiedy zaczęła się Pana przygoda 
z samolotami i lataniem?

Jako mały chłopiec wycinałem i sklejałem 
modele samolotów. Później jako kilkuletni „smyk” 
zaczynałem gromadzić większe modele, które 
zajmowały cały mój pokój. Jednak języczkiem 
u wagi – kiedy postanowiłem, że zostanę pilotem 
– były lata późniejsze. Jako nastoletni chłopak cho-
dziłem z ojcem na płytę pobliskiego aeroklubu, 
gdzie startowały i lądowały samoloty sportowe 
i szybowce. Zadzierając głowę w niebo patrzyłem 
na te „stalowe ptaki” – na ich błyszczące skrzydła 
w promieniach złotego słońca.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudziczce ser-
decznie zaprasza do udziału w Powiatowo-Gmin-
nych Obchodach Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 
70-lecia OSP Rudziczka połączonym z uroczystym 
poświęceniem nowego samochodu pożarniczego, 
które odbędą się w sobotę, 11 maja.

Największy pożar w jakim Pan uczestniczył?
Niewątpliwie największym pożarem, w któ-

rym brałem udział, był pożar w Kuźni Raciborskiej 
w 1992 roku. W ciągu zaledwie kilku minut od po-
wstania pożaru, ogień zaczął się przesuwać w głąb 
dużego kompleksu leśnego. Po kilku godzinach 
dramatycznej akcji, pożar stał się niemożliwy do 
zatrzymania w krótkim czasie. Powodem tego 
była duża szybkość wiatru dochodząca do 24 m/s 
i gwałtowna zmiana jego kierunku. Był to praw-
dziwy „Armagedon”. Ogień – morze ognia, wysoka 
temperatura, wibrujące gorące powietrze, trzask 
łamanych i palonych drzew i swąd wydzielające-
go się zewsząd dymu, powodował, że czułem się 
jakbym przekroczył „wrota piekieł”. W czasie 26 
dni akcji ratowniczej pożar objął powierzchnię 
9062 ha, a spaleniu uległo 8461 ha powierzchni 
leśnej. W szczytowej fazie pożaru uczestniczy-
ło 859 sekcji straży pożarnej (4700 osób, 3200 
żołnierzy, 650 policjantów, 1220 osób z obrony 
cywilnej i 1150 ze służby leśnej). W akcji również 
udział brały 4 helikoptery i 27 samolotów.

Co Pan może powiedzieć o samolotach, 
którymi latacie?

Powiem krótko – są to samoloty starszej ge-
neracji, jednak bardzo wygodne i co najważniej-
sze bezawaryjne. Po okresie zimy, przylatujemy 
z Mielca w połowie marca, gdzie są serwisowane 
i później przez pół roku biorą udział w gaszeniu 
pożarów. Z reguły zabiera się od 1500/1700 litrów 
wody. Jeżeli jednak pas startowy jest odpowiednio 
długi i dobrze utwardzony (beton), można zabrać 
nawet do 2000 litrów wody.

Wiem, że braliście również udział w gasze-
niu pożarów poza granicami kraju. Co to były 
za akcje?

Zgadza się – polscy piloci mają poważanie 
na całym świecie. W 2007 roku gasiliśmy pożary 
w Portugalii. Przez kilka lat (2002-2007) stacjono-
waliśmy i gasiliśmy pożary w Ameryce Południo-
wej, a konkretnie w Chile. Będąc w Chile miałem 

Program uroczystości:

- godz. 14.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce

- godz. 15.00 – uroczysty apel, wręczenie 
wyróżnień, oficjalne przekazanie samochodu 

przyjemność poznać ten wspaniały kraj leżący 
u podnóża Andów. Kraj fantastycznie rozwinięty, 
przedstawiający różne aspekty chilijskiej kultury 
– od wiejskich zabudowań po pomniki przyrody. 
Szczególnie zafascynowali mnie tamtejsi ludzie, 
którzy byli bardzo mili i otwarci w stosunku do 
obcokrajowców. Prowadziliśmy również opryski 
lasów w Iranie i Sudanie w 1990 roku.

Jak wyglądał transport samolotów, które 
brały udział w akcjach gaśniczych poza Polską?

Samoloty, które gasiły pożary w Portugalii do-
latywały samodzielnie – w międzyczasie dokonując 
licznych tankowań paliwa. Natomiast samoloty, 
które udawały się do Chile, Iraku i Sudanu były 
rozbierane na części i w kontenerach transporto-
wane drogą wodną.

Czy ma Pan jeszcze jakieś pasje poza 
lataniem?

Obecnie, jako że powoli zbliża się emerytura, 
przede wszystkim zajmuję się rodziną, w szcze-
gólności wnukami. Przyznam się szczerze, że ze 
względu na liczne wyjazdy zagraniczne rodzina 
była przeze mnie trochę zaniedbywana. Myślę, że 
nadchodzi czas i pora, żeby te zaległości nadrobić. 
Ponadto uwielbiam zbierać grzyby i wędkować, 
ale to już jest temat na inną rozmowę.

Na koniec naszej rozmowy pokuszę się 
o szczególne pytanie. Czy ma pan jakąś żelazną 
zasadę – takie życiowe credo?

Owszem, może zabrzmi to zbyt filozoficznie, 
ale zawsze uważam na wypowiadane przeze mnie 
słowa. Trzeba uważać na to, co się mówi – w szcze-
gólności, kiedy mówimy o innych. W dzisiejszym 
skomercjalizowanym świecie, jesteśmy sprawcami 
wielu nieszczęść i brniemy w toksyczne związki, 
w których wszechobecny jest język nienawiści. 
Nie musimy się kochać, ale powinniśmy się sza-
nować i akceptować.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Józef Szołtysek

OSP Rudziczka (plac przy szkole podstawowej 
w Rudziczce)

- ok. godz. 16.15 – festyn strażacki przy remizo-
-świetlicy w Rudziczce

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

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

16:00 - AFTERGLOW

18:00 - BOVSKA

20:00 - ANIA RUSOWICZ

19. Dni Suszca19. Dni Suszca

Patroni medialni:

Sponsorzy:

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
I USŁUGI TRANSPORTOWE

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

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

Koszt: 50 zł

Uwaga!
Obowiązują zapisy

przez portal Biletyna.pl.

Craig Shriner
& friends

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

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

Zapisy na portalu

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

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

Liczba miejsc ograniczona!

Wakacje
z językiem
angielskim

7-13.07.2019

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

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

Zapisy na portalu



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

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

OSIEDLOWE
WARSZTATY
FLORYSTYCZNE

W ramach warsztatów: sadzenie
szlachetnych roslin oraz budowanie

hoteli dla owadów.
Po warsztatach wspólne

ognisko, poczestunek
oraz zabawa taneczna.

Inicjatywa realizowana w ramach Kulturalnego Wydobycia.

osiedle Piaskowa w Suszcu
18.05.2019, godz. 15:00

wstep wolny

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

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

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

Bilety dostępne na portalu

19.05.2019, godz.: 16:00, cena: 10 zł

Warsztaty kreatywne godz.: 15:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Na spektakl zapraszamy dzieci od 4 roku życia.

KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Pianista”
reż. Roman Polański

16 maja 2019 r. godz. 18:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

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

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

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



NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK
tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
kasia@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

AKTYWNE

WAKACJE
    2019

Koncert FUSION

27.06.2019, godz. 18:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

English Camp

7-13.07.2019

Obóz językowy dla młodzieży 
w wieku 13 do 19 lat.

Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu

Koszt: 
250 zł

Angielska 
Kawiarenka
Językowa
dla dorosłych

8-12.07.2019, godz. 18:00-20:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt:
50 zł

Teatralna
Zawierucha

15-27.07.2019, godz. 7:45-16:15

Półkolonie dla dzieci i młodzieży
w wieku 6 do10 lat.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
500 zł

Piknik dla dzieci
i rodziców

27.07.2019

Miejsce:
teren przy GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Kosmiczne
Półkolonie

29.07-09.08.2019
godz. 7:45-16:15

Półkolonie dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
- I tydzień - 250 zł
- II tygodnie – 500 zł

Podwórkowe
Szaleństwa

1-31.08.2019
godz. 10:30-12:00

Gry i zabawy podwórkowe
dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Miejsce:
zajęcia będą się odbywać
na terenie całej gminy

Wstęp wolny

Kino Sferyczne

9.08.2019, godz. 16:00 i 17:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

NOCnik

13/14.08.2019, godz. 20:00

Nocny maraton bajek dla dzieci  
w wieku 7+.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Warsztaty
Artystyczne 
w ramach 
Festiwalu 
Voicingers 2019

17.08.2019, godz. 9:45-13:00

Warsztaty instrumentalne
i wokalne dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
30 zł

Festiwal 
VOICINGERS 2019

18.08.2019, godz. 18:00

Jammowanie przy fontannie.

Miejsce:
plac św. Jana w Suszcu

Wstęp wolny

Kombinatorium
Arystyczne

19-23.08.2019
godz. 10:00-14:00

Spotkania ze sztuką:  
zajęcia z rysunku, makrama,
las w słoiku, wicie wianków itp.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
- jednodniowe zajęcia – 30 zł
- 5-dniowy cykl zajęć – 140 zł

Warsztaty 
taneczne 
z Karoliną 
Głowińską

27.08.2019, godz. 9:00-12:00

Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r. ż.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny



1 maja – 30 września 2019 r.

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

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

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE !

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

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

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

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

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

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

4 KROKI:

12 maja 2019 r.

„Na kole bez gmina”
V RODZINNY

ROWEROWY
RAJD

Program rajdu:
Rejestracja i zbiórka uczestników

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

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

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

Królówka – staw Baraniok

Rajd zakończy się wspólnym grillem
(boisko piłkarskie w Suszcu,

ul. Piaskowa 33).

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

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury

i Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

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

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

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

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

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

na terenach zielonych przy GOK w Suszcu.

FANTASTYCZNY
ŚWIAT MOICH SNÓW

KONKURS PLASTYCZNY

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

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

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

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

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
15.05, 13.06

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
22.05, 12.06

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

salki przy kościele w Radostowicach:
21.05, 11.06

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
07.05, 28.05

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
08.05, 29.05

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

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

Łączy nas pamięć

Suszecka Noc z Andersenem

Uwaga! Pozostały jeszcze 4 ostatnie miejsca na 
nieodpłatny kurs „Podstawy obsługi komputera” 
dla dorosłych 50+. Rozpoczynamy 7 maja 2019 r. 
(zakończenie w czerwcu br.) Zajęcia odbywać się 
będą 2 x w tygodniu w godzinach popołudniowych 
od 17:00 do 19:00:

I grupa - wtorek, czwartek
II grupa - środa, piątek
Zapisy:
- bezpośrednio w GBP w Suszcu, ul. Ogrodowa 22
- e-mailowo: gbp@suszec.pl
- telefonicznie 32/44 88 692

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu 
prowadzi także nabór na bezpłatne zajęcia 

GBP w Suszcu przyłączyła się do akcji spo-
łeczno-edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniają-
cej 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie 
warszawskim. 

W 2019 r. przypada także 100. rocznica urodzin 
i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana – ostatniego 
przywódcy powstania i jednego z ocalałych z war-
szawskiego getta. Po wojnie działający w opozycji, 
pracujący jako lekarz, młodzieży znany z lektury 
Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, co roku 
w rocznicę powstania składał bukiet żółtych kwia-
tów pod pomnikiem Bohaterów Getta. 

Obecnie, naprzeciwko niego znajduje się Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN. Odwiedza-
jąc naszą stolicę, warto poświęcić czas i zajrzeć 
do niego. Właśnie to muzeum corocznie organizuje 

Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki 
nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej ubogi. 
Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością 
sięgnąć po kolejną, ciekawą lekturę. Być może 
na dobre pochłonąłby nas wszędobylski Internet. 
A co stałoby się wówczas z naszą wyobraźnią i kre-
atywnością? Biblioteka to miejsce, gdzie człowiek 
spotyka się z literaturą, ale nie tylko… to tutaj 
możemy uczestniczyć w ciekawych spotkaniach 
autorskich i wydarzeniach kulturalnych. 

Już po raz jedenasty GBP w Suszcu zorganizo-
wała dla uczniów lokalnych szkół oryginalną „Noc 
z Andersenem”. Najwięcej uczestników zgłosiło się 
z ZSP w Mizerowie i z Rudziczki. Przeważały osoby 
z klas drugich i piątych. Wielu z obecnych „spało” już 
z nami kolejny raz. Czy było nudno? Nie, bo jak zwy-
kle przygotowano bogaty program. Wystąpili aktorzy 
z krakowskiego Teatru Maska ze bajką promującą czy-
telnictwo „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”. 
Wspólnie sporządzono regulamin odpowiedniego 
zachowania i zaproszono „”na scenę” gościa wieczoru. 
Pan Krzysztof Pławecki z Radlina przedstawił swoją 
książkę autorską „Niekrólewska wyprawa” i wprowa-
dził w tajniki świata wydawniczego. 

Młoda osoba, student, pisarz, animator kultu-
ry poprowadził także warsztaty związane z naszym 
udziałem w Programie „Zaprogramuj przyszłość” oraz 
projektem „Kodowanie w Bibliotece”. Szyfry i zagadki 
zawładnęły naszą książnicą. Dalej, już same bibliote-
karki kontynuowały temat: poszły w ruch kolorowe 
kubeczki i mnóstwo zadań do wykonania. Zajęcia tego 
typu rozpoczęto już jesienią, ale ta noc była świetną 
okazją, by je dalej kontynuować. Wielu zafantazjowało 
i przebrało w piżamowe stroje, za co otrzymali co nieco 
do czytania (oczywiście: książki!).

komputerowe, finansowane ze środków unijnych, 
ale tym razem tylko DLA OSÓB PRACUJĄCYCH. 
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zgłoszenie 
się min. 12 osób. Po zebraniu grupy zajęcia mogą 
rozpocząć się już w lipcu, ale najpóźniej w sierpniu br.  

Kto może wziąć udział w projekcie?
1. Osoby pracujące (z wyłączeniem osób na sta-

nowiskach kierowniczych i prowadzących własną 
działalność)

2. Osoby po 25 roku życia
3. Osoby z maksymalnie średnim wykształce-

niem 
4. Osoby zamieszkałe na terenie województwa 

śląskiego.

akcję ŻONKILE, by szerzyć pamięć i wiedzę nt. tych 
makabrycznych dni. W tych dniach (19 kwietnia-15 
maja) wolontariusze, na ulicach miast, rozdają 
przechodniom papierowe żonkile – symbol sza-
cunku i pamięci o powstaniu w getcie. 

Kontynuując tę tradycję, pracownicy GBP 
w Suszcu przygotowali zajęcia nt. powstania getta. 
Zajęcia odbyły się 17 i 26 kwietnia, a dodatkowo, 
symboliczne kwiaty wykonały dorosłe uczestniczki 
tzw. Suszeckich Grup Zabawowych. 

Program zajęć dla młodszych - dzieci w wieku 
6-12 lat, obejmował: skrótowe pokazanie historii 
narodu żydowskiego powiązanego z obchodzo-
nymi świętami wielkanocnymi, czytając „Dzień 
Ognia” Roberta Sabudy opowiedziano o siedmio-
ramiennym świeczniku - symbolu widniejącym 
w herbie Izraela oraz jednym ze świąt - Chanuka, 

 W tym roku Biblioteka czeska, w zamian oka-
zjonalnych pocztówek, przekazała dla nie-śpiochów 
pamiątkowe nalepki. Nadeszła też pora na prezenta-
cję kart narracyjnych do teatrzyku kamishibai, a przy 
okazji przedstawiono wzruszające baśnie „Słowik” 
i „Brzydkie kaczątko” Hansa Christian Andersena . 
Wysłuchano audiobooka „Calineczkę” i przejrzano 
zdjęcia z wcześniej organizowanych Nocy. Czy wszy-
scy zasnęli? Jak zwykle kilkoro oparło się senności. 
Swoją nocną szkołę przetrwania zakończyli o 8,oo 
rano. Otrzymali kalendarzyki, foldery i zakładki 
do książek nadesłane z Fundacji „ABCXXI – Cała 

Biuro Rekrutacji oferuje:
1. Kursy obsługi komputera, w wymiarze 100 

godz.
2. Kursy na poziomie podstawowym i średnio-

zaawansowanym 
3. Bezpłatny dostęp do materiałów szkolenio-

wych
4. Dostosowany czas i terminy szkoleń do grupy 

uczestników
5. Zajęcia w grupach 12-osobowych
6. Wykwalifikowanych szkoleniowców
7. Międzynarodowy certyfikat ECCC DIGCOMP

Warto skorzystać. Zapraszamy do uczestnictwa.
GF

wspomniano o kulturze i obyczajach i co warto 
dzisiaj zwiedzić w Izraelu, tłumaczono wyrażenia 
tj. jarmułka, synagoga, Gwiazda Dawida (nawiąza-
no do historii walki Dawida z Goliatem), ćwiczono 
kroki tańca ludowego i nauczono się kilku wyrazów 
w jęz. hebrajskim. W finale zajęto się papierowymi 
żonkilami (z bibułki marszczonej i składanymi - wg 
przekazanego szablonu). Wystawione są też u nas 
materiały, z których samodzielnie można wyko-
nać składany żonkil. Zapraszamy, a dla kolejnych 
chętnych zorganizowane zostaną następne zaję-
cia (zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece). Pro-
ponujemy też zobaczyć film, przygotowany przez 
Centrum Edukacji Muzeum Żydów Polskich POLIN, 
poświęcony powstaniu w getcie warszawskim „Nie 
było żadnej nadziei”. Warto pamiętać.

GF

Polska czyta dzieciom” oraz certyfikaty poświad-
czające „przeżycie”. W sumie 52. uczestników Nocy 
wraz z nami świętowało Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci, upamiętniający dzień urodzin 
duńskiego baśniopisarza. Dziękujemy za okazaną 
pomoc p. Anicie Kurzac, Dorocie Chmiel i Michalinie 
Marcisz, a wszystkim obecnym za aktywny udział 
w tej międzynarodowej akcji. Natomiast kolejnych 
chętnych zapraszamy do udziału w 3. suszeckiej 
Nocy Bibliotek, która w tym roku odbędzie w dniach 
4-5 października.

Pracownicy GBP w Suszcu
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Uczestnicy Suszeckiej Nocy z Andersenem
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Jaki jest świat twoich snów?
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza 

do udziału w konkursie plastycznym „Fanta-
styczny Świat Moich Snów”, który skierowany 
jest do młodych artystów, chcących rozwinąć 
swoje umiejętności plastyczne. 

Tematyka marzeń sennych pozwala na przela-
nie na papier fantastycznych wizji i barwne odda-
nie świata pełnego fantazji i dziecięcej wyobraźni. 
GOK pragnie rozwijać kreatywność dzieci i po-
zwolić im na pełną artystyczną swobodę, dlatego 

proponuje wykorzystanie dowolnej techniki 
artystycznego wyrazu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 
szkół podstawowych, oceniani w dwóch katego-
riach szkół podstawowych:

- klasy I-III 
- klasy IV-VII
Ponadto w konkursie mogą uczestni-

czyć członkowie sekcji plastycznych z ośrod-
ków kultury. Technika prac jest dowolna, o czym 
mówi regulamin konkursu, jednak cała praca nie 

może wykraczać poza 1 stronę formatu A4.
Finaliści i finalistki otrzymają nagrody ufun-

dowane przez organizatora. Wszystkie nadesłane 
prace wystawione zostaną w Galerii „OKO” w Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela 
Joanna Musiolik, tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: 
konkursy@kulturasuszec.pl.

Bardzo mocno zachęcamy wszystkie dzieci 
do tworzenia pięknych prac plastycznych.

GOK Suszec

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

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Regulacja ostrości”

Jestem z natury obserwatorem. Lubię przyglądać 
się ludziom, ich zachowaniom oraz różnym sytuacjom 
i zdarzeniom, aby następnie je analizować. 

Jadąc pewnego dnia autostradą swoim samocho-
dem, zaobserwowałem pewne zjawisko. Nie będzie to 
nic przełomowego i odkrywczego, ale skłoniło mnie to 
do refleksji. Patrząc przez przednią szybę, widzimy jak 
droga ucieka spod kół, a wszystko się do nas zbliża i, 
jeśli wykluczyć mgłę, zachowujemy ostrość widzenia. 
Inaczej jest, kiedy spojrzymy zdecydowanie w bok. 
Tu widok jest rozmazany i trudno jest sprawić, żeby 
nabrał kształtów.

Nasze społeczeństwo żyje w nieustannym, szczu-
rzym pędzie. Uganiamy się za karierą i pieniędzmi. 
Jesteśmy zalewani lawiną informacji wpływających 
na nasze postrzeganie rzeczywistości, obraz samego 
siebie, światopogląd, a nawet osobiste wybory. Media 
nastawiają nas na konsumpcję, bo przecież bez tego 
koniunktura nie będzie pobudzana. Wmawiane jest 
nam, że lepiej jest mieć niż być, że posiadanie da nam 
szczęście. Sugeruje się, że nie warto rozglądać się wo-
kół i należy mieć na względzie wyłącznie zaspokojenie 
własnych potrzeb i to głównie nie tych wyższego rzędu. 

Jesteśmy sterowani, a przynajmniej próbuje się 
to z nami robić, ale czy powinniśmy na to pozwolić? 
Dlaczego mamy się temu poddawać? Szczycimy się 
przecież mianem homo sapiens! Jesteśmy ludźmi po-
trafiącymi kierować się sumieniem, logiką, wyższym 

dobrem, potrafiącymi dokonywać słusznych wyborów 
niosących długofalowe i pozytywne konsekwencje. 
Zastanówmy się, po co tak gnać? Co nam to da? Dokąd 
zaprowadzi? I czy na pewno w miejsce i okoliczności, 
których w głębi duszy pragniemy?

Mimo że Europa ma chrześcijańskie korzenie, mo-
żemy się pewnych praktyk nauczyć od kultur Wschodu. 
Jednym ze wspólnych elementów jogi, medytacji i da-
lekowschodnich sztuk walki jest praca nad oddechem. 
Spokojny, miarowy oddech pomaga się wyciszyć, skupić 
na momencie, w którym właśnie jesteśmy, opanować 
emocje i znaleźć przestrzeń do rozwiązania problemu, 
który wydaje się być ponad nasze siły. Jednak chrze-
ścijańskie praktyki, nawet jeśli chodzi o medytację, ni-
czym tym wyżej wymienionym nie ustępują. Jedynie 
może za mało o nich wiemy i za mało się w ich istotę 
wgłębiamy. Zatrzymujemy się często ze swoją ducho-
wością na etapie szkoły podstawowej, a może warto 
pójść o krok, a nawet i kilka kroków dalej. 

Niezależnie od tego, która z wymienionych prak-
tyk, czy też jakiś stopień ich kombinacji, jest Wam 
bliższa, zastanówcie się, czy nie warto się na chwilę za-
trzymać? Przeanalizujcie sobie w spokoju, czy czegoś 
w takim pędzie nie gubicie, a może czegoś przez ten 
bezcelowy wyścig nie potraficie odnaleźć? Okazać się 
może, że to czego szukacie jest obok Was, tyle, że do 
tej pory było tylko rozmytym obrazem i nie potrafiliście 
go dostrzec. Kiedy już się zatrzymacie, żeby zaczerpnąć 
tchu, obraz ten nabierze ostrości i może wtedy znajdzie-
cie to, co pozwoli Wam dokonać przewartościowania 
i obrać właściwy kierunek. 

„Droga”

Kilometry czasu spod stóp uciekają
Gdy pędzisz patrząc na horyzont
Zamglony widok za oknem powstaje
Gdy zmierzasz drogą donikąd

Uśmiechy dzieci jak grymas, z oddali
tracą swój wymiar i kształt
Przelotne spojrzenie tęsknoty ocalisz
Gdy nie będziesz ciągle tak gnał

Sunąc bezmyślnie przed siebie
spoglądasz wzrokiem nieobecnym
Co cenne to chmura na niebie,
która rozpływa się w dzień wietrzny

Szum powietrza, co zagłusza słowa
nie pozwala Ci usłyszeć wołania
żebyś przestał już czas marnować
na gonitwę nie wartą starania

Zatrzymaj się, weź głęboki oddech
by nie przegapić tego co istotne
Rozmyty obraz scali się w jeden
gdy przestaniesz żyć ciągle biegiem

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Suszecka Olimpiada Przedszkolaków

Polska w UE – minęło już 15 lat!

Wielka Piłka w Suszcu możliwa dzięki Football Project

Kilkadziesiąt przedszkolaków z trzech 
placówek wzięło udział w tegorocznej Suszec-
kiej Olimpiadzie Przedszkolaków. Impreza 
odbyła się w niedzielę, 14 kwietnia w hali spor-
towej w Suszcu.

W tym roku w sportowych zmaganiach wzięli 
udział podopieczni publicznych przedszkoli 
w Kobielicach, Mizerowie i Suszcu. Ostatnia pla-

Na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 
16 kwietnia 2003 roku w Atenach, Polska 1 maja 
2004 roku stała się pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Wniosek o członkostwo został złożony 
jednak jeszcze 10 lat wcześniej, bo już w kwietniu 
1994 roku. Droga do UE była długa, a warunki, 
które musiał spełnić nasz kraj – trudne. Choć głosy 
sceptyków do tej pory są słyszalne, ciężko jednak 
nie zwrócić uwagi na realne i widoczne korzyści, 
które przyczyniły się nie tylko do rozwoju infrastruk-
tury polskich miast, ale i rozwoju ich mieszkańców.

Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i przy-
jęciu absolutną większością głosów przez Parlament 
Europejski oraz jednogłośnie przez Radę Unii Euro-
pejskiej. Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez 
wszystkie kraje członkowskie, zgodnie z wymoga-
mi konstytucyjnymi obowiązującymi w każdym 
z tych państw (poza Irlandią, gdzie ratyfikowany 
był po referendum ogólnopaństwowym, pozostałe 

Gdy po raz pierwszy, kilka tygodni 
temu, po okolicy rozeszła się wiadomość o tym, 
że do Suszca przyjadą trenerzy z Anglii, wiele 
osób uśmiechało się z niedowierzaniem. Gdy pa-
dła nazwa klubu, z jakiego owi trenerzy mają się 
pojawić, uśmiech był już wyraźny i nieskrywany, 
bowiem to trenerzy z Akademii Sheffield United 
poprowadzą treningi dla dzieci z Football Project 
Suszec i Piasek!

Dzięki kontaktom Arkadiusza Lazara – prezesa 
Football Project, plany stały się faktami i przez trzy 
dni zajęcia w Suszcu odbywały się pod okiem tre-
nerów z Akademii Sheffield United oraz trenerów 
Football Project.

Zajęcia miały charakter pokazowy tak, by zawod-
nicy na co dzień trenujący z emblematem Football 
Project mogli zobaczyć, jakie różnice występują 
w poszczególnych elementach piłkarskiego treningu. 

W ciągu trzech dni trenerzy przeprowadzili 
pięć jednostek treningowych, a po treningu oczy-
wiście znaleźli czas, by odpowiedzieć na wiele py-
tań, jakie mieli do nich młodzi piłkarze oraz zrobić 
pamiątkowe zdjęcia.

Całość była zorganizowana bardzo profesjonal-
nie, na co dużą uwagę zwracali goście z Anglii. Oto co 
powiedzieli po treningu:

cówka do zawodów przygotowała dwie drużyny.
Choć podczas zmagań najważniejsza była dobra 

zabawa poprzez sport, to organizator zadbał również 
o elementy rywalizacji. Dzieci musiały pokonać róż-
norakie konkurencje, lecz w nagrodę każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy medal, a placówka – 
puchar oraz vouchery na zakup sprzętu sportowego.

Najlepiej z konkurencjami poradziła sobie 
reprezentacja przedszkola w Kobielicach.

państwa członkowskie przyjęły go w głosowaniach 
parlamentarnych). 

Traktat wszedł w życie po zakończeniu unij-
nej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces 
jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonaro-
dowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003. 
Polacy odpowiadali wówczas na następujące pyta-
nie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”

Według oficjalnych wyników PKW do urn 
poszło 58,85% uprawnionych do głosowania 
(tj. 17 586 215 osób) spośród 29 868 474 uprawnio-
nych. 77,45% z nich odpowiedziało „tak” na posta-
wione pytanie, a 22,55% z nich odpowiedziało „nie”. 
Oddano również 126 194 głosy nieważne.

I tak, dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu 
referendum, 1 maja 2004 roku Polska stała się 
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz 
z 9 innymi krajami Europy: Cyprem, Czechami, 

Arkadiusz Lazar – Prezes Football Projekt
To nowy etap naszej działalności i wierzymy 

w to, że to także początek długotrwałej współpracy. 
Jednak nie byłoby to możliwe bez Damiana Wró-
bla na co dzień pracującego w Akademii Sheffield 
United, który bardzo zaangażował się w działalność 
Football Projekt. Już dziś wiemy, że współpraca 
będzie kontynuowana i będziemy gościć trene-
rów z Anglii również podczas obozu sportowego 
w czerwcu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie 
podziękować trenerom z Anglii, naszym trenerom 
którzy na co dzień pracują w Football Project, firmie 
InterCraft, rodzicom i najważniejszym uczestnikom, 
czyli zawodnikom.

Damian Wróbel – Trener i skaut w Akademii 
Sheffield United

Uśmiech ponad setki dzieci to wystarczająca re-
klama tego, co udało nam się zrobić. Do tego piękna 
pogoda, zaangażowani rodzice – nic dodać, nic ująć.

Chciałbym podziękować trenerom z Suszca i Piasku 
– bardzo profesjonalnie przygotowani do każdych zajęć, 
mający ogromną chęć i pasję do tego, co robią. Patrząc 
na takich trenerów wiem, że w Polsce rośnie nowe po-
kolenie ludzi, którzy chcą się uczyć i realizować swoje 
cele. Całość zorganizowana bardzo fachowo – nic tylko 
się cieszyć i kontynuować obrany kierunek.

 II i III miejsce zajęły przedszkolaki z Suszca, 
a IV miejsce dzieci z Mizerowa.

Podczas Olimpiady dla dzieci oraz zgromadzonej 
publiczności wystąpiła reprezentacja Akademii Tańca 
„Empire of Dance” z Suszca, która przygotowała na tę 
okazję układy taneczne i akrobatyczne.

Już teraz zachęcamy wszystkie dzieci do rozwoju 
fizycznego.

wk

Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią 
i Węgrami.

Członkostwo w UE ma znaczny wpływ na roz-
wój gospodarczy Polski poprzez m.in. regulacje unij-
ne, handel zagraniczny, transfery z budżetu UE, bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne oraz swobodny 
przepływ osób – dzięki strefie Schengen.

W perspektywie finansowej 2007–2013 Polska 
była największym (w wartościach bezwzględnych) 
beneficjentem netto budżetu UE. W 2018 roku Mini-
sterstwo Finansów poinformowało, że od początku 
członkostwa Polski w UE do końca sierpnia 2018 
Polska otrzymała od UE 153,3 mld euro unijnego 
wsparcia. W tym samym czasie Polska przekazała 
do UE ok. 50,5 mld euro. Saldo rozliczeń pomię-
dzy Polską a UE osiągnęło więc 102,8 mld euro, co 
oznacza, że w okresie tym Polska uzyskała od Unii 
ponad 440 mld zł.

Oprac. wk

Ashley Donovan – Trener w Akademii Shef-
field United

Chciałbym przede wszystkim podziękować 
za tak ciepłe przyjęcie, w Polsce jestem po raz 
pierwszy i jestem naprawdę mile zaskoczony. 
Mam nadzieję, że wśród zawodników, z którymi 
miałem przyjemność prowadzić zajęcia, będą 
następcy Lewandowskiego, Grosickiego, Milika 
czy Glika… znam jeszcze kilku polskich piłkarzy 
(śmiech): Piszczek, Błaszczykowski, Fabiański, 
Boruc, Klich i ten, który gra teraz w AC Milan. 
Dziękuję i do widzenia!

Max Vogelsang – Akademia Sheffield United
Ja również chciałbym podziękować za za-

proszenie – też jestem w Polsce po raz pierw-
szy, ale na pewno nie ostatni. Damian dużo 
opowiadał nam w Akademii o Polsce i w zasa-
dzie wszystko, co mówił, jest prawdą. To piękny 
kraj, a także – co często Damian nam powta-
rza – talent dzieci jest tu taki sam, jak w Anglii, 
Niemczech czy innych krajach. Mam nadzieję, że 
Football Project będzie się rozwijał i będziemy 
mogli przyjechać tu jeszcze nie raz. Być może 
przyjedziemy tu również z drużyną na turniej, 
bo wiem że są takie plany.

Materiały prasowe Football Project
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W Olimpiadzie wzięły udział dzieci z Kobielic, Mizerowa i Suszca
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Wszystkie drużyny, które wzięły udział w Olimpiadzie
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Wakacyjny obóz piłkarski w Wilamowicach

Wystartuj w kolejnej edycji Biegu Leśnego Suszeckiego!

W dniach 15-20 lipca 2019 roku Szkoła Pod-
stawowa w Suszcu organizuje wyjazdowy obóz 
piłkarski dla chłopców z Gminy Suszec.

Obóz odbędzie się w Wilamowicach (po-
wiat bielski). Zakwaterowanie w budynku Lu-
dowego Klubu Sportowego Wilamowiczanka, 
ul. Paderewskiego 17. Pokoje do dyspozycji uczest-
ników będą 2, 3 i 4-osobowe.

Uczestnikom zapewnione będą 3 posiłki 
dziennie, dostęp do boiska piłkarskiego i boiska 
do koszykówki, zajęcia piłkarskie i mini turnieje 
z instruktorami: Jackiem Sławackim i Krzysztofem 
Krentem. Planowana jest także wycieczka na basen 
do Czechowic-Dziedzic.

Koszty, takie jak: opieka medyczna i instruktor-
ska będą pokryte z dotacji Urzędu Gminy Suszec.

Koszt obozu: ok. 500 zł. 
Zaliczka w kwocie 100 zł płatna w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Suszcu do 30 kwietnia 2019 r.
Wszelkich dodatkowe informacje można uzyskać 

pod numerem tel. 32 212 42 19.
Obok przedstawiamy wzór wstępnej deklaracji,   

którą należy dostarczy organizatorowi obozu.
Zapraszamy!

GOS Suszec

Już w niedzielę, 19 maja miłośnicy biegania 
spotkają się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego 
„Gwaruś”, by zmierzyć się na trasie Suszeckiego 
Biegu Leśnego! 

Podobnie, jak w ubiegłym roku, trasa bie-
gu głównego na 5 km prowadzić będzie leśnymi 
duktami Lasu Baraniok. W biegu będą mogli wziąć 
udział biegacze rocznika 2002 i starsi, a dystans 
5 km i limit czasowy 60 minut pozwoli wziąć udział 
nawet osobom rozpoczynającym swoją przygodę 
z bieganiem. 

Osoby chętne wziąć udział w imprezie i prze-
biec dystans 50, 350, 800 i 1600 m będą mogły zapi-
sać się w dniu biegu, w biurze zawodów na ośrodku 
„Gwaruś” od godz. 12.00. Na tych dystansach nie 
obowiązują opłaty startowe.

By wystartować w biegu głównym (5000 m) ko-
nieczne jest dokonanie zapisu drogą elektroniczną 
na stronie www.pomiaryczasu.pl do dnia 18 maja 
br. Po tym terminie możliwe będą zapisy w biurze 
zawodów – do wyczerpania limitu uczestników 
(250 osób). Obowiązuje opłata startowa w wy-
sokości 20 zł (płatność gotówką lub przelewem 

Wstępna deklaracja

Planuję skorzystać z oferty i wysłać swojego syna 

……………………………………..
Imię i nazwisko

na obóz piłkarski w Wilamowicach w terminie 
15 lipca do 20 lipca 2019 r.

…………………………………………
Podpis rodzica

do 15 maja br.) lub 30 zł (płatność gotówką od 16 
do 19 maja br.).

Biuro zawodów dla „Leśnego Biegu Suszeckie-
go” na 5000 m będzie otwarte w godzinach 12.00-
14.30.

Bieg odbędzie się w następując ych 
kategoriach:

14:00-14:50 – Starty następujących kategorii:
Rocznik 2008-2009, chłopcy, dziewczęta – 

800 m
Rocznik 2006-2007, chłopcy, dziewczęta – 

800 m
Rocznik 2003-2005, dziewczęta – 800 m
Rocznik 2003-2005, chłopców – 1600 m
 
15:00-16:00 - „LEŚNY BIEG SUSZECKI” start 

wspólny następujących kategorii:
Rocznik 2002-1985, mężczyźni (M1), Kobiety 

(K1) – 5000 m
Rocznik 1984-1969, mężczyźni (M2), Kobiety 

(K2)– 5000 m
Rocznik 1968 i starsi, mężczyźni (M3), Kobiety 

(K3) – 5000 m

15:45-15:50 – Kategoria wiekowa: Rocznik 
2010-2012, chłopcy, dziewczęta – 350 m

16:00-16:10 – Kategoria wiekowa: Rocznik 
2013-2018, chłopcy, dziewczęta – 50 m

16:30 – Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

Pełny Regulamin Biegu Leśnego Suszeckiego 
znajduje się na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Sportu.

Dodajmy, że osoby, które chcą wziąć udział 
w Leśnym Biegu Suszeckim, lecz nigdy nie biegały 
lub chcą poprawić swoją kondycję, mogą dołączyć 
do Suszeckiej Grupy Biegowej. We wtorki i czwart-
ki o godz. 18.00 prowadzone są treningi pod okiem 
instruktora sportu Kamila Poloczka. Treningi będą 
prowadzone również na terenie Lasu Baraniok, tak-
że będzie możliwość zapoznania się z trasą biegu.

 Więcej informacji na Fanpage’u Suszeckiej Gru-
py Biegowej w portalu Facebook lub pod numerem 
tel. 32 449 11 14.

GOS Suszec
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Projekt herbu Suszca do poprawy
Komisja Heraldyczna negatywnie zaopiniowa-

ła przedłożone jej projekty herbu (suche drzewo 
z dwoma listkami), flag, baneru, pieczęci oraz Od-
znaki Zasłużony dla Gminy Suszec, jako niespełnia-
jące warunków określonych w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 38).

- Przedłożony do opinii herb gminy Suszec 
w obecnym kształcie, w przeciwieństwie do pie-
częci będącej jego źródłem ikonograficznym 
herb stoi na niskim poziomie sztuki heraldycznej. 
Herb należy oprzeć na pieczęci, a nie na obecnie 
obowiązującym (od 1996 roku) wzorze – czytamy 
w uzasadnieniu decyzji podpisanej przez Pawła 
Dudzińskiego, Przewodniczącego Komisji Heral-
dycznej. 

Negatywna opinia o projekcie herbu pociąga 
za sobą taką samą opinię o pozostałych symbolach 
gminy, zawierających wizerunek herbu lub – jak to 
ma miejsce w pieczęciach – jego godła.

Komisja  z wraca także uwagę na brak 
we wniosku dokumentów dot. odznaki (projek-
tu uchwały ustanawiającej i regulaminu), które 
należy przesłać z kolejnym, poprawionym wnio-
skiem.

Urząd Gminy zlecił więc przygotowanie 
nowego projektu herbu – według otrzymanych 
wytycznych – do ponownego przedstawienia 
Komisji Heraldycznej.

wk
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Pieczęć historyczna z 1723 roku

Święta i ważne daty w maju 2019 roku
1.05 (środa) Międzynarodowe Święto Pracy

2.05 (czwartek) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Pol-
skiej

3.05 (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja, NMP 
Królowej Polski, Światowy Dzień 
Wolności Prasy, Międzynarodowy 
Dzień Astmy i Alergii

4.05 (sobota) Dzień Hutnika, Dzień Strażaka

5.05 (niedziela) Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, Dzień 
Tolerancji, Praw Człowieka i Inte-
gracji Europejskiej

8.05 (środa) Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliote-
karza i Bibliotek, Światowy Dzień 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca

9.05 (czwartek) Dzień Europy (Święto Unii Euro-
pejskiej)

12.05 (niedziela) Światowy Dzień Ptaków Wędrow-
nych, Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek i Położnych, Zimnych 
ogrodników (Pankracego)

13.05 
(poniedziałek)

Zimnych ogrodników (Serwacego)

14.05 (wtorek) Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrod-
ników (Bonifacego)

15.05 (środa) Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, 
Międzynarodowy Dzień Rodziny

16.05 (czwartek) Święto Straży Granicznej

17.05 (piątek) Światowy Dzień Telekomunikacji

18.05 (sobota) Dzień Mostowca, Międzynarodo-
wy Dzień Muzeów

19.05 (niedziela) Międzynarodowy Dzień Pamięci 
ofiar AIDS

21.05 (wtorek) Światowy Dzień Różnorodności 
Kulturowej - w Trosce o Dialog 
i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

22.05 (środa) Międzynarodowy Dzień Różno-
rodności Biologicznej, Dzień Praw 
Zwierząt

24.05 (piątek) Europejski Dzień Parków Narodo-
wych

25.05 (sobota) Dzień Mleka, Dzień Piwowara, 
Międzynarodowy Dzień Dzieci 
Zaginionych

26.05 (niedziela) Dzień Matki

27.05 
(poniedziałek)

Dzień Samorządu Terytorialnego

29.05 (środa) Międzynarodowy Dzień Uczestni-
ków Misji Pokojowych ONZ, Dzień 
Działacza Kultury i Drukarza  

31.05 (piątek) Światowy Dzień Rozwoju Kultural-
nego, Światowy Dzień Bez Papierosa

Sanepid o zasadach 
higienicznej produkcji 
i zbioru owoców i warzyw

W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji 
oraz zbioru warzyw i owoców, Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny przypomina rolnikom o ko-
nieczności przestrzegania wymogów higienicznych 
na etapie produkcji pierwotnej. Jest to niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.

Jednocześnie Sanepid apeluje do rolników o za-
poznanie się z „Zawiadomieniem Komisji w sprawie 
wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikro-
biologicznego w odniesieniu do świeżych owoców 
i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez 
przestrzeganie zasad higieny” (2017/C 163/01), 
które zawiera wytyczne dotyczące niwelowanie za-
grożeń bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywno-
ści przez dobre praktyki rolnicze.

wk
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Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

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

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

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

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

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

wódz
Wikin-
gów

u boku
probosz-

cza

ptak
pełno-
morski

owoce z
puszki

mimo-
wolny
ruch
ciała
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Bezpłatny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych w Suszcu

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

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

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

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

UG Suszec
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OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY SUSZEC Z DNIA 

12 KWIETNIA 2019 ROKU
o przystąpieniu do sporządzania miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Suszec.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze 
zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 
46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.), zawiada-
miam, o podjęciu, przez Radę Gminy Suszec, uchwał:

 1) uchwały Nr LI/427/2018 Rady Gminy Suszec 
z dnia 18 października 2018 roku, w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

Harmonogram odbioru 
odpadów w maju

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, 
oznaczonego symbolem E4Uszec.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Suszec  
nr XLIX/409/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczo-
nego symbolem E4U zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, 
oznaczonego symbolem E4U (wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dotyczącą miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w części sołectw Rudziczka 
i Suszec) w dniach pracy urzędu od 15 kwietnia 2019 
r. do 17 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipo-
wa 1, 43-267 Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzen-
nej i Zarządzania Nieruchomościami.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie 
zmiany wyżej wymienionego planu rozwiązaniami, 
odbędzie się w 17 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy 
Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, w sali posiedzeń 
nr 21, I piętro, o godzinie 10.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-

spodarowania przestrzennego terenów położonych 
w północnej części sołectwa Rudziczka i terenów 
położonych w północno zachodniej części sołectwa 
Suszec; 

 2) uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Suszec 
z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego przy ul. 
Wyzwolenia w Mizerowie;

 3) Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Suszec 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego w Lasach 
Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej prze-
biegającej przez Suszec.

Granice obszarów objętych planem określają 
załączniki graficzne, stanowiące integralną część ww. 
uchwał. Ww. uchwały są do wglądu w Urzędzie Gminy 
Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarzą-
dzania Nieruchomościami, pokój nr 1A, codziennie 
za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwa-

stionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego 
planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Suszec, na adres: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 
43-267 Suszec, e-mail: gmina@suszec.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
maja 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Suszec.

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 ze zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla dokumentu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, 
oznaczonego symbolem E4U.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Woszczyc-
kiej w Rudziczce dotyczy wyłącznie zmiany tekstu obo-
wiązującej uchwały Rady Gminy Suszec nr XI/82/2015 
z dnia 9 lipca 2015 r. w obszarze określonym na rysun-
ku i w tekście planu symbolem E4U.

Zmiana dotyczy korekty wskaźników służących 

gi i wnioski do ww. projektów planów, w terminie 
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:
 1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy 

Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, 
 2) ustnie do protokołu, w pokoju nr 3 Urzędu 

Gminy Suszec, w godzinach pracy urzędu;
 3) za pomocą środków komunikacji elektronicz-

nej na adres e-mail: gmina@ suszec.pl lub za pomo-
cą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek, uwaga i wniosek, powinien zawierać 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi 
i wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków, uwag i wniosków jest Organ sporządzający 
przedmiotowe projekty planów – Wójt Gminy Suszec, 
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945, ze zm.).

Wójt Gminy Suszec

do wyliczenia minimalnej ilości miejsc parkingowych 
oraz zasad realizacji tych miejsc parkingowych na te-
renie o symbolu E4U.

Pozostałe ustalenia planu pozostaną bez zmian.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymie-
nionego dokumentu zostało uzgodnione z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach 
i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Tychach.

Wójt Gminy Suszec

Rejon Zmieszane Popiół

Radostowice 1 6 7

Radostowice 2 8 9

Kobielice 1 8 9

Kobielice 2 13 14

Suszec 1 13 14

Suszec 2 15 16

Suszec 3 20 21

Kryry 22 23

Mizerów 27 28

Rudziczka 29 30



Śląska Oficyna Drukarska
Drukarnia offsetowa, druk cyfrowy, wydawnictwo

biuro@oficynadrukarska.pltel.: 32 210 22 13 www.oficynadrukarska.pl

oraz: gazety, książki, naklejki, etykiety, zaproszenia, broszury, banery, xero, 
kalendarze, teczki ofertowe, koperty, druki samokopiujące, notesy, akcydensy.

Wykonujemy również projekty graficzne oraz skład książek.
 

ulotki plakaty katalogi wizytówki

Ze względu na trwającą w Mizerowie inwestycję,
tegoroczne sołecko-gminne dożynki odbędą się w Rudziczce.

Uroczystość zaplanowano na niedzielę, 8 września.

UG Suszec

Sołecko-gminne

Rudziczka 8 września 2019

1.06.2019
16:00-20:00

1.06.2019
16:00-20:00

tereny zielone przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

16:00 -  występy dzieci i młodzieży
18:00 -  spektakl „Koty 3” Teatru Gry i Ludzie
19:00 -  pokaz akrobatyczno-taneczny Empire of Dance Suszec

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

19. Dni Suszca19. Dni Suszca

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

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

Partnerzy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
I USŁUGI TRANSPORTOWE

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”


