ISSN 1234-8457

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel.: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl
e-mail: dk@kulturasuszec.pl
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Skład: Agnieszka Zielonka-Mitura i Sebastian
Mrozek
Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl
Nakład: 900 sztuk

Nr 6 (251)

Czerwiec 2015

Cena 2 zł

NOWINY
SUSZECKIEJ GMINY

Suszec

Kobielice

Kryry

Mizerów

Radostowice

Rudziczka

W numerze:
Okiem Wójta ............... str. 2
Wyniki wyborów ....... str. 2
Święto Konstytucji
i Dzień Strażaka ........ str. 6
„Klejnoty Ziemi
Pszczyńskiej”................. str. 6
Chór „Pogodna
Jesień”............................... str. 7
70 rocznica
zakończenia II wojny
światowej ...................... str. 8
Wakacje w GOK ... str. 10-11
„W Domisiowej
Krainie”........................... str. 13
Laureaci
Wojewódzkich
Konkursów
Kuratoryjnych ........... str. 14
O poezji
z Ewą Witke ........... str. 15-16
Dzień Ziemi ................ str. 16
Giełda szkół ................ str. 16
Dogtrekking .............. str. 17
Otwarty Bieg
Suszecki ........................ str. 17
LKS Mizerów .............. str. 18

10 lat współpracy
Partnerstwo gmin: Suszec, Novot’ i Zákamenné
trwa już kilkanaście lat. Od dziesięciu współpracujemy na bazie oficjalnych dokumentów. W tym czasie
udało się wiele osiągnąć i zacieśnić więzi z naszymi
słowackimi partnerami. Wszyscy zyskaliśmy na tej
współpracy – wymieniając się doświadczeniami, prezentując własną kulturę i folklor, poznając ciekawe

miejsca i ludzi. Odkryliśmy, że więcej nas łączy niż
dzieli, a kontakty ze Słowakami z Novoti i Zákamennégo dla wielu stały się okazją do zawarcia przyjaźni
trwających już lata. O tym, jak wyglądała nasza współpraca przez mijającą dekadę oraz o tym, jakie są plany na przyszłość, opowiadają włodarze gmin partnerskich.
czytaj więcej na stronie 4
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Budżetowe pieniądze
Każda Sesja absolutoryjna przypomina nam
o bardzo istotnej sprawie dla funkcjonowania gminy – realizacji budżetu za miniony rok.
Wszyscy bardziej lub mniej świadomie zarządzamy pieniędzmi. W budżecie gminy, podobnie
jak w domowym, zastanawiamy się, skąd będziemy czerpać dochody, skąd weźmiemy pieniądze,
czy i co kupimy, gdzie zaoszczędzimy. A być może
przyjdzie nam się posiłkować kredytem?
Jest jednak istotna różnica pomiędzy budżetem gminnym, a domowym. Polega ona na tym, że
własne pieniądze możemy wydawać w dowolny
sposób, a gminne – ściśle według uchwalonego
przez Radę Gminy na kolejny rok budżetowy preliminarza i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Każda zmiana w nim, tak po stronie dochodów, jak
i wydatków, w ciągu roku wymaga w przeważającej większości zgody radnych. Gmina stara się każdą publiczną złotówką zarządzać rzetelnie, wydawać pieniądze rozważnie, celowo, gospodarnie.
Jednak możliwości Gminy po stronie zarówno
dochodów, jak i wydatków są mocno ograniczone
i uwarunkowane wieloma czynnikami, na które jednostka ma w wielu przypadkach znikomy wpływ,
a możliwości korekt są ograniczone. Jeżeli chodzi
o wydatki, to w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki na realizację zadań własnych,
które ściśle określa ustawa o samorządzie gminnym.
Również środki otrzymywane na te zadania ze strony państwa, które księgujemy po stronie dochodów, są w większości ustalone ustawowo i, generalnie rzecz biorąc, w znakomitej większości nie
pokrywają potrzeb gmin. Jak jednak pokazał czas,
to lokalne samorządy w całym kraju, będąc najbliżej swoich mieszkańców, efektywniej w ostatnim
25-leciu wydawały pieniądze, niż robiły to struktury
państwowe wyższego szczebla.
Na dochody gmin składają się: udziały w podatku PIT, CIT, podatek od nieruchomości, subwencje, dotacje, w tym znaczące w okresie 2007 - 2013
środki europejskie, których zastrzyk w zeszłym roku
znacznie podwyższył również nasze wskaźniki.
Nasza Gmina, podobnie jak inne, ma liczne potrzeby, opracowano wieloletnie strategie, plany. Na
ich realizację potrzeba jednak wiele pieniędzy. I staramy się je realizować na miarę własnych możliwości. Powszechne wyobrażenie o pieniądzach jest
takie, że gmina ma ich pod dostatkiem, same płyną
do kasy, tylko trzeba je wyszarpać, załatwić.
Podobnie myślimy o kasie państwowej, chociaż
zapominamy, że tam może być również tylko tyle,
ile wypracujemy. Polacy bowiem, o ile zachowują
rozsądek, jeżeli chodzi o własne gospodarstwo domowe, to nieco go tracą, jeśli chodzi o gospodarstwo krajowe.
Fałszywe i populistyczne sygnały łatwo trafiają
na polski grunt. Świat się zmienia, gospodarki się
zmieniają. Nie zmienia się tylko socjalne myślenie
i marzenie o świecie dobrobytu, który nie istnieje

i nigdy nie istniał. Niestety, zasób środków, jakimi
dysponuje każde społeczeństwo, nie jest nieograniczony.
Stąd niewłaściwe gospodarowanie prowadzi
w konsekwencji do dramatycznych niekiedy wyborów, np. czy wydać na chleb, czy na lekarstwa,
służbę zdrowia, szkolnictwo, czy inwestycje. Trzeba również zauważyć, że tak naprawdę główny problem nie całkiem leży w ilości pieniędzy, ale w jakości zarządzania nimi, bo zawsze będzie za mało.
Realizując budżet w pierwszej kolejności musimy zaspokoić potrzeby bieżące, a u nas to przede
wszystkim zabezpieczenie środków dla oświaty,
szkół, przedszkoli – bo to była i jest największa pozycja w budżecie. Kolejne to administracja, organizacje pozarządowe, spłaty kredytu, itd. To co
pozostaje, przeznacza się na inwestycje, których
mieszkańcy oczekują najbardziej, bo to one są
widoczne.
Jednak zawsze musimy pamiętać, że podobnie jak budżet domowy, tak i gminny musi być
zrównoważony. Wydatki nie mogą przekraczać dochodów. Oczywiście wiele gmin, kiedy nie starcza
funduszy z podatków, zaciąga kredyty, pożyczki.
Jednak zaciąganie zobowiązań na przyszłość musi
mieć głębokie uzasadnienie i nie może hamować
rozwoju gminy w przyszłości i obciążać przyszłych
pokoleń. Jeżeli zaciągamy zobowiązanie na przyszłość, to powinniśmy realizować tylko takie zadania,
z których kolejne pokolenie będzie również korzystać, będą jemu służyć. Dzięki temu świadomie będzie ono spłacać zobowiązanie. Składanie mieszkańcom obietnic bez pokrycia, zgodnie z zasadą
chleba i igrzysk, a następnie ich realizacja w oderwaniu od rzeczywistości ekonomicznej, musi prowadzić docelowo do krachu.
U nas, na szczęście, panuje zdrowy rozsądek
i na bieżąco planuje się zadania zgodnie z możliwościami.
Każde spojrzenie na budżet po stronie dochodów pokazuje, jak istotny wpływ na kondycję naszej gminy i mieszkańców ma kopalnia. I to pomimo
wielu niedogodności i problemów, a ostatnio realizujących się czarnych scenariuszy związanych
z likwidacją części tych zakładów. Powoduje to, że,
myśląc strategicznie o przyszłości, pieniądze z kopalń mogą być w wielu gminach górniczych traktowane jako przekleństwo – ze względu na ograniczone w czasie działanie zakładów górniczych czy
pozyskiwanie inwestorów.
Nasze możliwości finansowe przez ostatnie 25
lat samorządności były, w stosunku do niektórych
gmin, dzięki wpływom kopalń większe, bo podatki
spływające do gminnej kasy są znaczne, a i sam
zakład daje nieźle płatną pracę dla sporej grupy
mieszkańców. Jednak musimy sobie uświadomić,
jak trudne to są pieniądze, bo górnictwo to z jednej strony dobro, a z drugiej strony szkody górnicze
(odpychające inwestorów), utrwalanie monokultu-

ry gospodarczej na danym obszarze i wiele innych
problemów.
Dziś szczególnie wiele małych gmin na Śląsku
jest zagrożonych poważnymi problemami – nie tylko budżetowymi, ale związanymi także z bezrobociem oraz skutkami, problemami pozyskiwania jakichkolwiek inwestorów na terenach eksploatacji
górniczej w przypadku likwidacji kopalni. Jak postępować, aby nie nastąpił kres dobrego losu mieszkańców, opartego o życiodajną kopalnię – to prawdziwie szekspirowskie pytanie.
Jak wcześniej wspominano, stan budżetu naszej gminy, podobnie jak wszystkich pozostałych
gmin, determinują wydatki na oświatę. Podstawową przyczyną problemów jest w tym wypadku kryzys demograficzny, który jest faktem. A przyznać
trzeba, że w przyszłości nie będziemy mieć na niego
wpływu, bo jest wynikiem przemian cywilizacyjnych, które trudno będzie cofnąć.
Gdyby poddać analizie otrzymaną subwencję
na oświatę, a wydatki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania, to stwierdzamy, że subwencja pokrywa niewiele ponad 60% podstawowych wydatków.
Dramatycznie wygląda (ponad 2 mln zł!) dopłata do szkół podstawowych. Jest ona spowodowana bardzo małą ilością uczniów w wielu klasach
w naszych miejscowościach. Praktycznie w 100%
gmina pokrywa również koszt przedszkoli, wynoszący około 2,5 mln zł. Istotne koszty to utrzymanie
stołówek, świetlic. Jak długo ten stan da się utrzymać i jakie trzeba podjąć działania na przyszłość?
Co zrobić, aby gmina mogła te wydatki finansować
bez uszczerbku dla poziomu nauczania i lokalnego
rynku pracy, jakim jest szkolnictwo – to temat niemal każdego spotkania poświęconego finansom.
Im wcześniej wdrożymy myślenie strategiczne
również w gminach, tym lepiej dla wszystkich.
Przykłady tego, czego możemy w ten sposób uniknąć, znajdujemy w życiu codziennym. Uczmy się na
przykładach nie tylko z naszego kraju, ale i z krajów o wiele bogatszych, których gospodarka zadłużyła się ponad realne możliwości, pozbawiając
w ten sposób młode pokolenie szans na atrakcyjną
przyszłość.
Złudne kuracje w postaci udzielania kolejnych
kredytów, dodruku pieniędzy, nie mogą przynieść
efektu, a ci, którzy to społeczeństwu aplikują, oszukują siebie i innych. Dlatego nie tylko na szczeblu
finansów państwowych, ale i tych gminnych nie
można sobie pozwolić na „jazdę na gapę”, bez
patrzenia w stronę przyszłości.
Jak więc widzimy w tym krótkim nakreśleniu
problemów budżetowych – wszystko, co ludzkie,
nie jest wolne od trosk. Ale też trzeba stwierdzić,
że to ludzie są wielką siłą, która może zapewnić
bezpieczną wizję przyszłości.

W drugiej turze w gminie Suszec zwyciężył
zdecydowanie Andrzej Duda – 3 923 głosy (69,8%).
przed Bronisławem Komorowskim, który otrzymał
1 698 głosów (30,2%). Frekwencja wyniosła w gminie aż 63,1% i była najwyższa w powiecie.

wania było 547 osób, ale z możliwości głosowania
skorzystało 151 osób, co stanowiło 27,6 % wszystkich uprawnionych. W czasie wyborów stwierdzono
2 głosy nieważne. Nowym Radnym Gminy Suszec
został, zwyciężając jednym głosem, Janusz Beer, na
którego oddano 75 głosów. Za wyborem Damiana
Gruszki głosowały 74 osoby.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Wyniki Wyborów
W maju mieszkańcy gminy Suszec aż czterokrotnie brali udział w wyborach. Dwukrotnie udawali się do lokali wyborczych, aby oddać swój głos
na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W pierwszej turze mieszkańcy głosowali następująco: Grzegorz Braun – 43 głosy, Andrzej
Duda – 2499 głosów, Adam Jarubas – 31 głosów,
Bronisław Komorowski – 1126 głosów, Janusz
Korwin-Mikke – 145 głosów, Marian Kowalski
– 27 głosów, Paweł Kukiz – 1136 głosów, Magdalena Ogórek – 113 głosów, Janusz Palikot – 43 głosy,
Paweł Tanajno – 9 głosów, Jacek Wilk – 21 głosów.
Frekwencja wyniosła 57,79%.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W KRYRACH
17.05.2015 r. mieszkańcy Kryr brali udział
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Tym
razem głosowali jedynie mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4. Kandydatami na nowego radnego,
na miejsce zmarłego Józefa Klimka, byli: Janusz
Beer i Damian Gruszka. Uprawnionych do głoso-

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
31 maja wszyscy rolnicy wybierali zaś swoich
reprezentantów do Izby Rolniczej. Wyniki tego głosowania podamy w kolejnym numerze Nowin.
Monika Panfil
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Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy
W czasie majowej sesji Rady Gminy nowo wybrany Radny Gminy Suszec złożył ślubowanie. Dyskutowano także o realizacji budżetu gminy Suszec
za 2015 r. oraz udzielono absolutorium Wójtowi
z tytułu wykonania wspomnianego budżetu. Dużo
uwagi poświęcono także głośnemu ostatnio problemowi planowanego zamknięcia w niedalekiej
przyszłości kopalni KWK „Krupiński”.
Nowy Radny Gminy Suszec
Po majowych wyborach, nowym Radnym
Gminy Suszec z okręgu nr 4 w Kryrach został Janusz Beer, który w trakcie sesji, z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej otrzymał zaświadczenie o wyborze . Nowy członek Rady złożył
także ślubowanie. Od tej chwili Rada pracuje znów
w pełnym, 15-osobowym składzie.
Budżet za poprzedni rok zatwierdzony
W 2014 r. gmina Suszec uzyskała dochody na
poziomie 43 677 338 zł, a jej wydatki wyniosły
44 755 910 zł. Przy tym w poprzednich latach gminie udało się zaoszczędzić blisko 8 841 460 zł. Będzie to kwota spożytkowana na potrzeby gminy
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w najbliższych latach. Jak zauważyli przewodniczący komisji oświaty i finansów oraz radni, był to
bardzo dobry rok. Wykonano bardzo wiele inwestycji, zorganizowano rozliczne imprezy kulturalne
i sportowe. Wobec niepewnej przyszłości oraz konieczności zwrotu niesłusznie pobranego podatku
od nieruchomości, w najbliższych latach w gminie
konieczne będą duże oszczędności. Na pewno trzeba będzie szukać zmniejszania wydatków, np. na
oświatę czy inwestycje.
Co z „Krupińskim”?
Wójt Gminy Suszec wraz z Przewodniczącym
Rady wystosowali pismo do zarządu JSW, które
otrzymali także m.in. włodarze powiatu i województwa. Wyrazili w nim głębokie zaniepokojenie
pogłoskami o zamknięciu kopalni działającej na
terenie Suszca oraz działaniami zaprzeczającymi
wcześniejszym ustaleniom między władzami spółki
i gminy. Wszyscy obecni na Sesji Rady podkreślali,
że najważniejsze jest obecnie utrzymanie miejsc
pracy oraz zabezpieczenie przyszłości gminy i jej
mieszkańców.
Monika Panfil

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Realizując przepisy art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz.1399 ze zm.) - ponownie proszę
wszystkich przedsiębiorców o złożenie w Urzędzie
Gminy Suszec kserokopii aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, celem utworzenia
ewidencji tych umów. Informuję wszystkich zainteresowanych, że przeprowadzona zostanie kontrola przedsiębiorców w zakresie pozbywania się
odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW
Informuje się, że w Urzędzie Gminy Suszec do
dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia
osób, które chcą wystartować jako kandydaci w wyborach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, tel.: 32 449 30 50 lub na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.suszec.pl.

Jak działa nowa sygnalizacja świetlna w Suszcu?
układ skrzyżowania oraz lokalizację przejść dla
pieszych, praca obu sygnalizatorów została skoordynowana.
Podstawowym programem pracy sygnalizacji
jest program czterofazowy, którego realizacja uzależniona jest od zgłoszeń pojazdów i pieszych na
detektorach. Maksymalna długość cyklu (przy stałych zgłoszeniach pieszych i pojazdów) wynosi 40
sekund, po czym następuje samoczynne zgłoszenie sygnału czerwonego i, jeżeli nie nastąpi zgłoszenie potoku ruchu kolizyjnego, ewentualne ponowne wzbudzenie sygnalizacji, co może przy
znacznym natężeniu ruchu kołowego spowodować chwilowe wstrzymanie ruchu.
Mając na uwadze skomplikowany układ skrzyżowania, a co za tym idzie znaczną ilość możliwości
wzbudzenia sygnalizacji, nierównomierne natężenie ruchu w ciągu doby oraz fakt, iż ruchem steruje
urządzenie mechaniczne, realizujące określony
program, może zdarzyć się konieczność nieuzasadnionego warunkami ruchu zatrzymania pojazdu.
Ponadto ze względu na fakt, iż sygnalizacja funkcjonuje w oparciu o optyczne detektory ruchu,
w przypadku małej przejrzystości powietrza może
zdarzyć się ograniczenie skuteczności ich działania, a co za tym idzie, zmniejszenie skuteczności

pracy sygnalizacji, co, niestety, jest nieuniknione
przy założeniu dynamicznego sterowania ruchem,
z którym mamy do czynienia.
W maju br. przeprowadzono przegląd gwarancyjny sygnalizacji, podczas którego skorygowano niektóre parametry jej pracy.
Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, liczymy na
wyrozumiałość kierowców pojazdów oraz stosowanie przez nich zasad ruchu drogowego.
UG Suszec

zdj. Monika Panfil

Od jakiegoś czasu w Suszcu funkcjonuje nowa
sygnalizacja świetlna. Poniżej przedstawiamy zasady jej działania. Sygnalizacja świetlna wykonana
na przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania
ulic Św. Jana i Szkolnej w Suszcu ma za zadanie uspokoić ruch pojazdów, a jednocześnie zapewnić
bezpieczne przejście przez jezdnię pieszym. Budowa sygnalizacji podyktowana była ograniczoną widocznością w rejonie wspomnianego skrzyżowania, nadmierną prędkością pojazdów oraz wzmożonym ruchem pieszych, głownie uczniów zmierzających do szkoły.
W celu uspokojenia ruchu, sygnalizacja działa
w trybie sterowania typu „wszystko czerwone”.
W odróżnieniu od typowej sygnalizacji wzbudzanej, takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie
strat czasu pieszych do minimum w sytuacji, gdy
natężenie ruchu spada lub gdy występują większe
luki w strumieniach pojazdów. Dodatkowo taki tryb
pracy wpływa na znaczne ograniczenie prędkości
pojazdów przez fakt, że kierowcy dojeżdżający do
przejścia dla pieszych zwalniają, widząc czerwony
sygnał. Wywołanie sygnału zielonego dla grup
kołowych następuje dopiero z chwilą najazdu pojazdu na detektory wyznaczone w odległości 35 m
od linii warunkowego zatrzymania. Ze względu na

Nowa sygnalizacja świetlna na ulicy Szkolnej w Suszcu

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - co to takiego?
Od kilku miesięcy we wszystkich miejscowościach naszej gminy możemy zaobserwować robotników, wkopujących w ziemie różnokolorowe
rury. Wyjaśniamy, na czym polegają te działania.
Obecnie na odcinku około 26 km relacji Pszczyna – Żory trwa budowa pasywnej sieci Optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, realizowanej przez województwo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt finansowany jest
w 85% ze środków Unii Europejskiej z lat 2007
- 2013 oraz w 15% ze środków własnych województwa. Łączna długość ŚRSS w województwie śląskim
wynosi 495 km, a łączna długość rur kablowych to
1980 kilometro-otworu. Sieć oparta jest o rurociąg
HDPE oraz węzły, studnie i zasobniki ułożone zgodnie z zaprojektowaną i przyjętą topologią, co zapewni wymagane funkcje do realizacji celów.
Budowa sieci umożliwi operatorom lokalnych
sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych
usług szerokopasmowych, docelowo w zakresie

NGN, stając się tym samym medium umożliwiającym znaczący rozwój usług IT w regionie.
ŚRSS zapewni neutralność technologiczną
i spowoduje, że każdy podmiot rynkowy będzie
miał do niej dostęp na jednakowych zasadach.
Poprzez posiadanie węzłów szkieletowych i szkieletowo-dostępowych, będzie pełnić rolę łącznika
dla różnego typu sieci operatorskich i samorządowych. Jej powstanie stworzy możliwość włączenia
się do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych. Należy się cieszyć, że województwo skorzystało ze środków unijnych przeznaczonych na ten cel. A także z tego, że projekt ten objął
nasze obszary.
Chwilowe niedogodności i budowa w terenach zurbanizowanych jest kłopotliwa, ale możliwa
do realizacji przy zastosowaniu technologii przewiertów.
Przy planowaniu ŚRSS przyjęto założenie, że
będzie ona przebiegać przez tereny będące wła-

snością Skarbu Państwa, w szczególności będą to
trasy drogowe różnej kategorii dróg i ulic oraz
występujące w tych ciągach obiekty inżynieryjne.
Gdyby przyjęto inny wariant, prawdopodobnie ten
bardzo innowacyjny projekt nie doczekałby się
realizacji w następnym stuleciu. Doświadczenie
zdobyte podczas już realizowanych inwestycji
pokazuje bowiem, jak poważne mogą być problemy własności. Powstałe w trakcie realizacji niedogodności i uszkodzenia w pasach drogowych
wszystkich gmin nie są możliwe do uniknięcia, ale
innych rozwiązań nie ma. Za wszelkie usterki przejęły odpowiedzialność: firma wykonująca i województwo.
Tak, jak w każdym biznesie, liczy się nie tylko
pieniądz (nota bene dobrze, że znalazły się środki
na tak potrzebną inwestycję i trafiły akurat do nas),
ale i szybkość podejmowanych decyzji i działań. To
decyduje o rozwoju i przyszłości.
UG Suszec
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Dekada polsko-słowackiej współpracy
zostawali w dobrych relacjach.

zdj. Monika Panfil

Z kolei Milan Vrábel, zajmujący stanowisko
starosty (wójta) w Zákamenném, w następujący
sposób opowiadał o wspólnym czasie:

František Poleta, starosta gminy Novot’

Milan Vrábel, starosta gminy Zákamenné

W podobnym tonie wypowiadał się także wójt
gminy Suszec, Marian Pawlas:
- Jestem pewien, że w 2005 r. decyzja o podpisaniu umowy o partnerstwie została podjęta z myślą, że z tej współpracy wypłyną liczne korzyści dla
jednej i drugiej strony. Po 10 latach można stwierdzić, że te oczekiwania zostały spełnione. Nie zamyka
to drogi do dalszych wspólnych zamierzeń i inicjatyw.
Przez dekadę udało się wypracować swoistą wspólnotę, opartą na bliskości, pozbawioną barier językowych, w której można dostrzec podobieństwa między nami - mieszkańcami Śląska i Orawy. To daje nową perspektywę na realizację wspólnych planów
i założeń. Za bardzo cenne uważam to, że nasza
współpraca była czymś nowatorskim, dotąd niespotykanym na tych terenach. Z pewnością jest to dorobek tej gminy. W następnych latach planujemy rozwijanie kontaktów ministrantów z naszych parafii
oraz parafii słowackich, pogłębianie relacji myśliwych, którzy działają na naszym terenie z myśliwymi
z gminy Zákamenné. Dzięki aktywności Gminnego
Ośrodka Kultury liczymy na relacje oparte na wymianie doświadczeń kulturalnych. Z pewnością nasza
współpraca niesie dużo zadowolenia nie tylko przedstawicielom lokalnej władzy, ale także wszystkim
mieszkańcom, którzy korzystali i korzystają z możliwości spotkania z naszymi słowackimi przyjaciółmi.

zdj. UG Suszec

- Nie wiem kiedy minęło te 10 lat. Kiedy patrzę
na zdjęcia z podpisania umowy, to zdaje się, że to było tak niedawno! Mieliśmy wtedy wielkie plany. Część
z nich udało się zrealizować, wiele było wspólnych
przedsięwzięć i inicjatyw. Co roku odwiedzamy się
między innymi w czasie świąt naszych miejscowości.
Szkoły współpracowały ze sobą już dawniej – wszystko
rozpoczęło się od olimpiad sportowych. Z tego wypłynął pomysł, żeby dzieci ze Słowacji zostały w Suszcu na kilka dni – zamieszkały w Waszych domach.
Chcieliśmy, żeby rodziny się zapoznały, przełamały
bariery. Potem było odwrotnie – Wasze dzieci zostały
na trochę u nas. Inicjatywa doskonale się udała, przyniosła zacieśnienie więzi. Do dziś spotykają się strażacy, myśliwi, sportowcy. Wymienialiśmy doświadczenia samorządowe. W tym krótkim czasie udało się
nam poznać Suszec, wiele zobaczyć, zgłębić Wasze
tradycje i kulturę. Kiedy na bazie poszerzonego euroregionu otwarła nam się możliwość współpracy
z Suszcem, bardzo nas to ucieszyło. Widzimy więcej
podobieństw między Orawą i Śląskiem niż między
nami i sąsiadującymi z nami polskimi gminami. Na
pewno będziemy chcieli, aby nasza współpraca
w najbliższych latach się zacieśniała.

Marian Pawlas, wójt gminy Suszec

zdj. Monika Panfil

Od kilkunastu lat gmina Suszec współpracuje
z dwoma słowackimi gminami - Novot’ i Zákamenné. A od 10 lat na bazie oficjalnej umowy o współpracy. W dniu 1.06.2015 r. minęła dziesiąta rocznica
podpisania wspomnianego dokumentu. Przez ten
czas wiele instytucji, grup oraz organizacji z terenu
gminy miało okazję spotkać się z naszymi zagranicznymi partnerami. Trwająca dekadę współpraca
przyniosła zarówno suszczanom, jak i mieszkańcom gmin Novot’ oraz Zákamenné, wiele satysfakcji
i interesujących doświadczeń.
Novot’ i Zákamenné to słowackie wsie oddalone zaledwie ok. 100 km od naszej gminy. Umiejscowione są wśród przepięknej, urokliwej natury górnej Orawy. Z każdej strony otaczają je górskie pasma grani Beskidów Słowackich. To sprawia, że są
doskonałą bazą wypadową do celów turystycznych.
Znajdziemy tutaj stoki i wyciągi narciarskie, doskonałe do wykorzystania zimą. Latem zaś obie gminy
zachęcają turystów do górskich wycieczek licznymi
trasami, gwarantującymi piękne widoki.
Novot’ zamieszkuje obecnie ok. 3200 osób,
a Zákamenné ok. 5300. Mieszkańcy trudnią się
między innymi uprawą ziemi, hodowlą zwierząt,
drwalstwem i obróbką drewna czy produkcją serów. W obydwu gminach funkcjonują także zakłady produkcyjne, wytwarzające dobra, które trafiają
nie tylko na lokalny rynek, ale także za granicę.
W Novoti znajduje się jeden, a w Zákamenném
dwa kościoły katolickie. O ludziach z tych terenów
z pewnością można powiedzieć, że są ciepli, życzliwi i bardzo gościnni. Chętnie uczestniczą w różnych imprezach i inicjatywach. Dbają o lokalną
tradycję, kultywują dawne zwyczaje i obrzędy.
Współpraca naszych gmin rozpoczęła się od
imprez sportowych, organizowanych przez szkołę
w Suszcu oraz przez szkoły słowackie. Młodzież
i dzieci uczestniczyli w zawodach sportowych, propagujących sport i zdrową rywalizację. Przy okazji
zawarto wiele znajomości i zacieśniono kontakty,
pokonując bariery językowe. Z czasem współpraca
rozszerzyła się między innymi o spotkania przedsiębiorców, rolników, emerytów, strażaków, myśliwych, mecze piłki nożnej reprezentacji gminy
Suszec i gmin słowackich, a także - ostatnio - o planowane spotkania ministrantów z gminy Novot’
oraz gminy Suszec. Mieszkańcy naszych miejscowości chętnie uczestniczą w organizowanych przez
Słowaków Dniach Furmańskich, Jarmarku Serów
czy Dniach Zákamennégo. Nasi słowaccy partnerzy
odwiedzają zaś gminę Suszec przy okazji różnorakich imprez - Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, Dożynek czy Dni Suszca. We wzajemnych relacjach
bardzo dobrze widoczna jest chęć współpracy,
budowania wspólnoty, podobne cele i oczekiwania.
František Poleta, starosta (odpowiednik naszego wójta) gminy Novot’ tak podsumował dekadę wspólnych kontaktów:
- Już od 10 lat współpracujemy na wielu polach:
gospodarczym, sportowym, społecznym. Mamy okazję uczyć się i podpatrywać nawzajem rozwiązania:
jak pewne sprawy działają u Was, jak u nas. Niektóre
rzeczy są lepsze w Polsce, niektóre tu. Jest to dobra
współpraca, wszechstronna, widać, że się rozwija
– i to nie tylko na poziomie urzędów. Spotykają się
sportowcy, strażacy, dzieci, ludzie starsi. Nasze wzajemne relacje są ze sobą tak mocno splecione, że nie
wyobrażam sobie już osobnego funkcjonowania.
Jesteśmy zżyci społecznie i już chyba nie da się nas
rozdzielić. Poza tym ludzie u nas i u Was są podobni.
Nawet zauważamy, że łatwiej jest się nam – z naszą
góralską mową – porozumieć ze Ślązakami niż z Polakami z gmin sąsiednich. Obyśmy jak najdłużej po-

Józef Kondela – długoletni radny, a równocześnie v-ce starosta gminy Novot’, współwłaściciel
Spółdzielni Rolniczej Agrovex i jeden z patronów
współpracy naszej gminy z gminami słowackimi,
opowiada zaś o tym, jak się ona zaczęła i jak wygląda po 10 latach.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Od 10 lat Suszec,
Novot i Zákamenné stanowią gminy partnerskie.
Jak to się wszystko zaczęło?
Józef Kondela: Oficjalnie współpracujemy od
10 lat. Nieoficjalnie – już wcześniej znaliśmy się
z mieszkańcami gminy. Wszystko rozpoczęło się
od Śląskiej Izby Rolniczej, która umożliwiała wymianę doświadczeń z naszymi słowackimi izbami.
Spotykaliśmy się jako jej członkowie, aby omawiać
sytuacje – naszych gmin, nas – zajmujących się ziemią. Z czasem zaczęliśmy rozmawiać i spotykać się
z naszymi polskimi znajomymi, zawierając przyjaźnie i pogłębiając nasze relacje. Ważna była baza
ludzka – to ona wszystko zapoczątkowała. Zresztą
ważne jest też to, że od nas blisko jest do Śląska,
blisko do jego tradycji, kultury. Widać między nami
podobieństwa, możemy wymieniać się doświad-
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czeniami. Podczas kilku lat znajomości i obserwacji,
zauważyliśmy, że wiele z tego, co chcemy osiągnąć
u siebie, wiele z tego, co chcemy wprowadzić
w swoich w gminach – znajdziemy tutaj, w gminie
Suszec. Nie musimy uciekać daleko na zachód, bo
tu, blisko nas, jest miejsce, w którym umiemy się
odnaleźć i na którym się wzorujemy. Podobają się
nam Wasze rozwiązania – dotyczące porządku czy
dbałości o gminę i o ludzi. Zresztą jak wasi mieszkańcy przyjeżdżają na Słowację, to widać, że pasują do nas. Potrafimy się do siebie nawzajem dostosować, a to sprawia, że przyjemnie rozwija się kontakty.
Nowiny: Jak podsumowałby Pan ten czas?
Józef Kondela: Bardzo owocny. Jesteście niezwykle gościnni. To chyba dewiza całego Śląska. Te
kontakty uświadomiły nam też wiele spraw, o których przedtem nie myśleliśmy. Chociażby sprawa
rolnictwa. W obu krajach jest ono zmodernizowane,
zmierza w podobnym kierunku, ale inaczej się rozwija, czerpie z innych tradycji. U Was dużo jest gospodarstw rodzinnych, a miłość do pracy i do roli
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Nie
ma tylu rolniczych „przedsiębiorstw”. U nas są spółdzielnie, podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie, wynajmujemy menadżerów. Ale brakuje naśladowców, kochających ziemię i chcących ją uprawiać ze względu na tradycje. Tutaj często spotykam
się z przekonaniem, że rolnictwo to ważna i poważana profesja. Potwierdzają to chociażby dożyn-

Podpisanie umowy o partnerstwie w 2005 r.

ki. Wasza impreza na poziomie gminy czy powiatu
wygląda tak, jak u nas krajowa! Tylu ludzi, kochających ziemię i oddających się jej uprawie – to
naprawdę robi wrażenie. Dzięki naszej współpracy
mogliśmy się o tym wszystkim przekonać.
Nowiny: Na jakiego rodzaju polach odbywa
się współpraca między naszymi gminami?
Józef Kondela: Przez te lata naprawdę wiele
organizacji i instytucji mogło się spotkać i zawiązać
współpracę. Aktywnie działają strażacy, często spotykają się także myśliwi, urządzając wspólne uroczystości. Organizowaliśmy też spotkania sportowe, w których brały udział zespoły z Polski i Słowacji. Odwiedzały nas też zespoły śpiewacze z Waszych terenów – chór „Pogodna Jesień” czy „Mizerowianie”. Emeryci odwiedzali farmy, korzystali z wód
termalnych, degustowali sery. Teraz pracujemy nad
spotkaniem i wymianą ministrantów z naszych
gmin.
Nowiny: Czy dostrzega Pan jakieś podobieństwa między naszymi gminami?
Józef Kondela: Nasze gminy, podobnie do
Waszej, są wciąż modernizowane. Wszystkie stoją

na podobnym poziomie rozwojowym. W ich strukturze i infrastrukturze widać bardzo duże podobieństwa. Poza tym zarówno w gminie Suszec, jak
i w Novoti oraz Zákamenném spotykamy wielu
gościnnych ludzi, opierających swoje życie na tradycjach. Nikt z nas nie boi się przyznać do swojej
wiary. Z jednej i drugiej strony Beskidów mieszkają
ludzie pracowici, potrafiący sobie ze wszystkim
poradzić, dbający o swoje domy i firmy. Cechuje ich
oddanie i szczerość. Myślę, że to dobra baza do
budowania dalszej współpracy.
Nowiny: Mieszkańcy gminy Suszec chętnie
odwiedzają Słowację podczas organizowanych
u Was imprez – Dni Furmańskich i Jarmarku Serów.
Jaka jest Wasza recepta na sukces tych imprez?
Proszę opowiedzieć o nich trochę więcej.
Józef Kondela: Są to imprezy z wieloletnią
tradycją. Od 11 lat organizujemy Dni Furmańskie,
a od 9 lat Jarmark Serów. Na początku organizowaliśmy Dni Furmańskie, gdyż ludzie posiadający
konie i zajmujący się ich hodowlą wyrazili chęć
wzięcia udziału w takiej imprezie. Od początku jest
to inicjatywa oparta na trójstronnej współpracy:
gminy, ludzi biorących udział oraz profesjonalnych
firm, zajmujących się organizacją. Potem doszedł
jeszcze Jarmark Serów. Najważniejsza przy organizacji takich imprez jest praca wykonywana przez
ludzi. Z każdym biorącym udział, z każdym producentem – trzeba rozmawiać indywidualnie. Każdy chce być ważny i czuć się doceniony. To wymaga
dużego zaangażowania. Nie wystarczy ogłosić, że
impreza się odbędzie. Trzeba chodzić, pytać, prosić
i rozmawiać. Trzeba nadać tym przedsięwzięciom

ludzkiego wymiaru. Ale mamy się czym pochwalić.
5 tysięcy ludzi biorących udział w imprezie i wciąż,
co roku, chętni do ponownego wspólnego świętowania – dają satysfakcję i wiarę w sens poświęcenia.
Zresztą Wy też co roku do nas wracacie!
Nowiny: To prawda. A jakie wydarzenie w naszej gminie szczególnie zapada w Waszej pamięci?
Józef Kondela: Muszę powiedzieć, że Suszecka Jesień Kulturalna. To jest coś wyjątkowego. U nas
chyba nigdy by się to nie udało. Aż nie chce się
wierzyć, że w stosunkowo małej miejscowości może się odbyć tyle wydarzeń kulturalnych i spotykają
się one z tak pozytywnym odbiorem. Poza tym są
profesjonalnie zorganizowane i przypominają raczej wydarzenia z wielkiego miasta niż wiejskiej
gminy. Inna sprawa to biblioteki i kultura czytelnictwa. Jestem pod ciągłym wrażeniem, jak od przedszkola buduje się w dzieciach miłość do książek,
jak się ją rozwija. U nas tego nie ma. Biblioteki nie są
tak dobrze zaopatrzone, ludzie nie czytają aż tyle.
A Wam należą się za te inicjatywy ogromne brawa.
Nowiny: Dziękujemy za rozmowę.
Podsumowując dekadę współpracy polskosłowackiej, można śmiało stwierdzić, że były to
owocne lata, przynoszące wiele dobrego gminom
partnerskim. Wzajemna wymiana doświadczeń,
rozbudowa infrastruktury wspomnianych miejscowości, liczne spotkania i imprezy sprawiły, że wszędzie – w Suszcu, Novoti i Zákamenném – czujemy się
jak u siebie. Oby kolejne lata przyniosły umocnienie tego wrażenia.
Monika Panfil
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Józef Kondela odbiera dar - figurę św. Izydora
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Święto Konstytucji i Święto Strażaków
ny – bardzo cenne i wyjątkowe doświadczenie.
W ramach obchodów Dnia Strażaka odbyło się
także spotkanie członków OSP Suszec z przedszkolakami z obydwu suszeckich oddziałów.
- Dzieci odwiedziły remizę, dowiedziały się, na
czym polega praca strażaka, zobaczyły, jak wygląda
polewanie wodą, mogły zadawać pytania i obejrzeć
z bliska wóz strażacki. Jest to dla nas zawsze ogromna radość, kiedy odwiedzają nas najmłodsi. Widać,
że są zachwyceni takimi spotkaniami, a my możemy
ich już od małego uczyć, jak ważną pracę wykonujemy - mówił Gminny Komendant Straży Jan Koch.
Strażacy z całej gminy codziennie czuwają nad
naszym bezpieczeństwem. Ich oddanie i gotowość
niesienia pomocy - bez względu na wszystko - powinny zostać docenione, zwłaszcza przy okazji ich
święta.
Monika Panfil

zdj. Przedszkole w Suszcu

przemówieniu przypomniał zebranym o tym, jak
ważne jest, aby dbać o wolność i pokój, odwołując
się np. do nauk Jana Pawła II. Następnie przedstawiciele władz oraz Związku Górnośląskiego złożyli
kwiaty pod pomnikiem.
Strażacy z OSP Suszec także obchodzili swoje
święto w trakcie mszy 3 maja. Jednak w ich przypadku uroczystości rozłożyły się na kilka dni. Już
26 kwietnia strażacy z suszeckiego oddziału OSP
wraz z wójtem uczestniczyli w 7. Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Jasnej Górze. W uroczystości wzięło udział
ok. 100 tyś. osób. Była to okazja do spotkania
wszystkich osób związanych ze strażą pożarną.
W trakcie tegorocznej pielgrzymki wystawiono
blisko 3000 pocztów, zgromadziło się 130 orkiestr
i 30 chórów. Było to – dla mieszkańców naszej gmi-

zdj. Monika Panfil

3 maja przypadła 224. rocznica uchwalenia
Konstytucji o symbolicznym i przełomowym dla Polaków znaczeniu. Z tej okazji, jak co roku, w Kościele
pw. św. Stanisława B. i M. w Suszcu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. W czasie nabożeństwa modlono się także za strażaków, którzy
obchodzili swoje święto 4 maja. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Suszcu, z Gimnazjum Publicznego w Suszcu, Rolników, Pszczelarzy,
Strażaków oraz Związku Górnośląskiego. Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste przejście pod pomnik
ofiar wojen, powstań, faszyzmu i stalinizmu pochodzących z gminy Suszec, znajdujący się przy kościele. Zebrani pomodlili się w intencji tragicznie zmarłych, odśpiewano hymn Polski oraz pieśń „Najświętsze Serce Boże”, a wójt Marian Pawlas w krótkim

Wójt Marian Pawlas przemawia podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja

Przedszkolaki na spotkaniu z okazji Dnia Strażaka

Od trzech lat Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie we współpracy z władzami powiatu organizuje
Galę „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. Idea przedsięwzięcia to wspieranie i promowanie aktywnych
postaw społecznych, kulturalnych i zawodowych
wśród kobiet naszego regionu. „Klejnot Ziemi
Pszczyńskiej” to odznaczenie, którym wyróżnia się
wyjątkowe kobiety, inspirujące innych poprzez
swoją codzienną pracę.
Kandydatki do odznaczenia są wskazywane
przez przedstawicieli różnych organizacji, firm,
a nawet inne osoby fizyczne. Laureatki we wszystkich pięciu kategoriach wybrała kapituła złożona
z: przewodniczącej Rady Powiatu Pszczyńskiego
– Barbary Bandoły, wiceprzewodniczącej Rady
– Agaty Tuckiej-Marek, prezesa LGD „Ziemia
Pszczyńska” – Sylwii Pająk-Figuli, starosty pszczyńskiego – Pawła Sadzy oraz dyrektora PUP w Pszczynie – Bernadety Sojki-Jany. Pani Bernadeta zaznaczyła:
- W tym roku były 43 nominacje. To bardzo dużo.
Ale mogłoby być ich również więcej, bo aktywnych
kobiet, które godzą życie rodzinne, zawodowe i społeczne jest w naszym powiecie wiele.
Kobietą Społeczną została Małgorzata Kiełkowska, współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Elżbieta Morkisz została laureatką w kategorii Kobieta Biznesu. Od 20 lat prowadzi własną
działalność gospodarczą z zakresu florystyki, a także angażuje się w działalność charytatywną. Z kolei Kobietą Ziemi Pszczyńskiej kapituła wybrała Barbarę Sopot-Zembok, która działa na polu edukacji

zdj. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Suszczanki z tytułami „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”

Laureatki - Anna Kine i Barbara Garus-Wyleżuch
na Gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”

regionalnej. Dwie mieszkanki naszej gminy – Anna
Kine i Barbara Garus-Wyleżuch także zostały docenione przez kapitułę. Pani Anna została Kobietą
Obyczajów i Tradycji. W poczet jej zasług należy
zaliczyć zainicjowanie zespołu teatralnego przy
Związku Górnośląskim Koło Suszec, kolekcjonowanie strojów śląskich czy dbanie o pamięć o obyczajach ziemi pszczyńskiej. Jak mówiła nagrodzona:
- Rozpoczęłam pracę społeczną, gdy przeszłam
na emeryturę. Brakowało mi szkoły, w której pracowałam 33 lata. Założyłam zespół teatralny w Suszcu
i zaczęłam zbierać stroje pszczyńskie - kiecki, fortuchy, jakle, zopaski, co tam który mioł. Co miałoby
przez kumin wylecieć, to się dowiedziały panie
i przynosiły mi do domu. Chodzi mi o to, by tradycja - nie tylko dotycząca strojów, ale także związana z obrzędami w naszych miejscowościach – trwała

nadal. Zachęcam wszystkich, by kultywowali naszą
tradycję i obyczaje .
Z kolei pani Barbara otrzymała tytuł Kobiety
Sztuki i Kultury. Wśród rozlicznych aktywności laureatki, należy wymienić pracę jako dyrygent Chóru
Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia czy to, że jest założycielką, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Canticum i Daisy’s Ladies.
Wielokrotnie nagradzana, spełniająca się w tym, co
robi, tak skomentowała otrzymane wyróżnienie:
- Otrzymanie „Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej” jest
dla mnie ogromną radością i zaszczytem. Cieszę się,
że moja działalność została doceniona. Jest to również odznaczenie dla moich chórzystów, pracodawców, nauczycieli, życzliwych osób, które inspirowały
mnie do nowych działań i wspierały pod każdym
względem. Bez tych wszystkich ludzi nie byłoby mnie.
Dziękuję za to zaufanie.
Laureatki otrzymały także wyjątkowe odznaczenie – broszkę, która jest wzorowana na maneli
(bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku). Przedstawia ono dwie splecione dłonie, a pomiędzy nimi
serce. To wyraz zawierzenia siebie drugiemu człowiekowi.
Gala odbyła się w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. W jej trakcie wystąpili: Zespół
Śpiewaczy Niezapominajki z zespołem „2+3” oraz
uczniowie Ogniska Muzycznego w Pszczynie.
Gwiazdą wieczoru była Alicja Janosz-Niebielecka. Gratulujemy mieszkankom Suszca znaczącego i prestiżowego wyróżnienia. W kolejnym numerze naszej gazety przybliżymy sylwetki obu laureatek.
Oprac. Monika Panfil
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Chór „Pogodna Jesień”
W związku z błędem drukarskim, który pojawił
się w ostatnim numerze, w tym miesiącu ponownie
prezentujemy chór, który już niebawem będzie
świętował 20-lecie swojego istnienia. Członkowie
„Pogodnej Jesieni” pierwszy raz spotkali się 27
września, a pierwszą próbę odbyli tydzień później
– 3 października 1995 r. Od tego czasu chór działa
nieprzerwanie, uświetniając swoją obecnością imprezy gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie.
„Pogodna Jesień” jest laureatem wielu konkursów
i przeglądów, została także uhonorowana Złotymi
Odznakami – jedną nadaną przez PZERiI oraz drugą,
przyznaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej „Za
zasługi dla województwa śląskiego”. W roku jubileuszowym dla suszeckiego chóru, przybliżamy jego
działalność.
POCZĄTKI

Nazwę chóru wyłoniono w konkursie ogłoszonym wśród członków. Padały różne propozycje: Lutnia, Złotki, Nutka. Jednak najbardziej wszystkim
przypadła do gustu nazwa „Pogodna Jesień” – opisująca istotne walory chórzystów: radosnych i pogodnych ludzi w jesieni swojego życia.
DYRYGENCI
„Pogodna Jesień” przez lata kilkukrotnie zmieniała kierownictwo muzyczne. Przez pierwsze 7 lat
chór prowadził Marian Cieśla. W 2002 r. jego rolę
przejęła Aniela Kudrzyk, która swoją funkcję z sukcesami pełniła aż do stycznia 2009 r. Od lutego
2009 r. „Pogodną Jesienią” dyrygowała Barbara
Garus, a od września 2010 r. Halina Gryszko, która
do dziś pozostaje dyrygentką chóru.

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

CZŁONKOWIE
Obecnie chór liczy 25 osób. W tym 6 mężczyzn
i 19 kobiet. Składa się on z emerytów pochodzących
z Suszca i okolic. Najstarsi członkowie mają prawie
80 lat, najmłodsi niedawno obchodzili 60 urodziny.
Przez lata szeregi „Pogodnej Jesieni” zasilało bardzo

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

zdj. archiwum GOK

Jak wspomina Alfred Kotas – założyciel i koordynator „Pogodnej Jesieni” – idea chóru zrodziła się,
gdy jako przewodniczący suszeckiego Koła PZERiI
szukał zajęcia i rozrywki dla emerytów. Wpadł wtedy na pomysł zawiązania grupy, która wykonywałaby pieśni ludowe, ale także współczesne piosenki
rozrywkowe, bawiąc słuchaczy podczas imprez.
Pan Alfred wysłał do mieszkańców Suszca i okolic,
o których wiedział, że posiadają talent muzyczny,
imienne zaproszenia na spotkanie. Odpowiedziało
na nie 17 osób, które spotkały się 27 września 1995 r.

atmosfera, panująca w trakcie przeglądu sprawiła,
że wszyscy zapamiętali Suszec jako wyjątkowe,
urokliwe miejsce.
Należy także wspomnieć, że za swoją wieloletnią działalność, liczne osiągnięcia oraz promowanie kultury, chór „Pogoda Jesień” otrzymał Złote
Odznaki Honorowe. Pierwszą z nich, w uznaniu
wybitnych zasług dla Związku, nadał Zarząd
Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w 2005 r. Uhonorowano tym samym
10 lat działalności chóru. Kolejną Złotą Odznakę za
„Zasługi dla województwa śląskiego” nadał „Pogodnej Jesieni” Sejmik Województwa Śląskiego.
Obie nagrody były wyrazem uznania za działania
na rzecz kultury regionu.

miejsce 13 grudnia 1995 r. podczas mszy w kościele
pw. św. Stanisława B. i M. w Suszcu oraz spotkania
opłatkowego Koła Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów.
NAZWA

Chór „Pogodna Jesień” podczas 5 Suszeckiej Jesieni Kulturalnej

w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Już tydzień później odbyła się pierwsza próba chóru. Prowadzenie
grupy powierzono, początkowo sceptycznie nastawionemu do projektu, Marianowi Cieśli – byłemu
kierownikowi szkoły w Suszcu, nauczycielowi muzyki, folkloryście i zbieraczowi pieśni z naszego
regionu. Dyrygent od razu zaproponował, aby chór
wykonywał tradycyjne pieśni ludowe z najbliższego
rejonu, zachowując przy tym czystość folkloru. Do
repertuaru weszły więc pieśni wywodzące się z ziemi pszczyńskiej i okolic Suszca. Wydano je później
w zbiorach autorstwa Mariana Cieśli „Jak ze Suszca
powędruję”. Z czasem repertuar poszerzył się o inne
utwory, w tym kolędy. Pierwszy występ chóru miał

liczne grono suszczan. Spotkania chóru to nie tylko
próby, ale także możliwość spędzenia wspólnie
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70. rocznica zakończenia II wojny światowej
9 maja 2015 r. obchodziliśmy 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Trwająca 6 lat, obejmująca swym zasięgiem ogromne obszary, była najtragiczniejszą wojną we współczesnej historii. Pochłonęła miliony ofiar, niszcząc całe miasta i kraje. Jej zakończenie oznaczało początek mozolnej pracy – powolnej odbudowy i naprawiania zniszczeń. Tragedia II wojny dotknęła także naszych miejscowości.
O tym, jakie wspomnienia pozostały mieszkańcom gminy z tego okresu, opowiadają Zygmunt Orlik – historyk, badacz dziejów ziemi
pszczyńskiej oraz Augustyn Klimek – jeden z ostatnich żyjących kombatantów w naszej gminie, żołnierz w Armii Andersa.
czynne modły, zabrzmiały „Te Deum Laudamus”
i „Boże coś Polskę”. W śpiewie tym jednak czegoś
brakowało. Nie było m.in. donośnych męskich tenorów, a więc głosów tych kilkuset parafian, których
wojenny los rozrzucił po Europie, Azji i Afryce. Prędzej czy później, w większości zameldują się w rodzinnych domach, pozostali nie wrócą, spoczęli na
zawsze na bitewnych polach. Wiedzieli o tym śpiewający „Boże coś Polskę” i po niejednym policzku
popłynęły łzy.
Dzień 9 maja 1945 r. przeżyli suszczanie tak,
jak każdy inny dzień. Inaczej było na Pazurowicach – naonczas przysiołku Kobielic. Tu, na lotnisku polowym, zajętym przez lotników czechosłowackich i naziemny rosyjski personel, strzelano na
wiwat z broni osobistej, działek przeciwlotniczych,
odpalano rakiety i flary spadochronowe. Zapano-

Wspomnienia Augustyna Klimka
morza i pora roku sprawiły, że był to mglisty okres.
Od tego momentu praktycznie cały czas przebywaliśmy na froncie, nieustannie przesuwając się do
przodu. Należałem do V Kresowej Dywizji Piechoty.
Pamiętam, że cały czas trzeba było uważać. Nosiliśmy ze sobą całe wyposażenie – broń, naboje, prowiant. Czasem ciężko było to unieść. Oprócz działań
wojennych, dobrze pamiętam ludzi, którzy przychodzili do nas – do wojskowych – po jedzenie. W tych
czasach panowała tam ogromna bieda. My jedliśmy
do syta, a oni głodowali. Oczywiście pomagaliśmy,
jak mogliśmy. Ostatnie akcje naszej armii to bitwa
o Bolonię – kilka tygodni walki. A po nich, na początku lutego 1945 r., ogłoszono koniec polskich działań.
Nakazano nam wycofanie się i pozostanie na tyłach.
Nie oznaczało to jednak, że zakończyła się moja
żołnierska przygoda.
We Włoszech stacjonowałem z wojskiem aż do
1947 r. Cały czas ćwiczyliśmy i pozostawaliśmy w gotowości do walki. Naszym zadaniem było także utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w kraju po zakończeniu wojny. W tym czasie generał Anders powoli
„zbierał” polskich żołnierzy i jeńców. Umożliwiono
nam, w trakcie pobytu, uczęszczanie do szkoły wojskowej. Była to polska placówka, w której zapoznawano nas z bronią, historią światowej polityki, obecną sytuacją i układem sił panujących na świecie.
Zdobywaliśmy wiedzę, pozwalającą na uzyskanie
wyższego stopnia wojskowego. Ale nie tylko nauka

była ważna. Podczas tego pobytu zwiedziliśmy całe
Włochy. Wiele miejsc przypominało wtedy ruiny – np.
Monte Cassino. Pamiętam, że był to głównie gruz.
Trafiłem tam wówczas na dwa groby polskich żołnierzy z naszych okolic – z Pszczyny i Czerwionki-Leszczyn (dzielnica Dębieńsko). Szkoda, że nie zapisałem
nazwisk. Byliśmy na wycieczkach po Włoszech niemal wszędzie – np. w Rzymie, Pompejach, Wenecji,
Florencji. Naprawdę dużo zwiedzaliśmy. W Watykanie
uczestniczyliśmy nawet w audiencji u Piusa XII.
Kiedy nadszedł czas na powrót, mogliśmy wybrać, gdzie chcemy zamieszkać. Niektórzy wybierali
Anglię, inni Amerykę, jeszcze inni Australię. Możliwości było mnóstwo. Ale ja chciałem wrócić do siebie – do
kraju, do Kryr. Tu znalazłem miłość, tu się osiedliłem.
Przeżyłem ze swoją żoną 65 lat. Doczekaliśmy się 5
dzieci, 15 wnuków i 16 prawnuków. Zawsze chciałem
zgody i pokoju – na świecie i w swojej rodzinie. To się
niezmiennie sprawdza.
Pan Augustyn został odznaczony przez Prezydenta RP medalem i uznany oficjalnie za kombatanta. Dziś, w 70 lat po zakończeniu wojny, pozostaje jednym z ostatnich walczących wówczas żołnierzy z naszych terenów. Jest doceniany przez mieszkańców gminy – za swoje dokonania, odwagę, za
przechowywanie pamięci o tamtych czasach. Czerpiąc z jego historii, nie powinniśmy nigdy zapominać o cenie, jaką trzeba zapłacić za wolność i o tym,
jak ważne jest to, o co walczyły tamte pokolenia.
Monika Panfil

zdj. arch. własne

Pan Augustyn walczył w II wojnie światowej.
Droga, którą przemierzył jako żołnierz, jest naprawdę imponująca. Oto, co wspomina:
- Mój rocznik, czyli chłopcy urodzeni w 1926 r., był
ostatnim, który powołano do służby wojskowej. Miałem 17 lat, kiedy w 1943 r. zostałem wyznaczony na
żołnierza. Młodsi chłopcy zostawali w domach, starsi
mieli obowiązki w gospodarstwach. Przez kilka tygodni przystosowywano nas do walki – w czasie przeszkolenia wojskowego w Tarnowskich Górach. Po tym
krótkim czasie wysłano nas na zachód, abyśmy uzupełnili braki w wojskach Wehrmachtu. Wylądowaliśmy w południowej Francji, w okolicach Nicei. Tam
przebywaliśmy, jako złożony z młodzieży oddział
pomocniczy, do sierpnia 1944 r. W lipcu miał miejsce
zamach na Hitlera w Wilczym Szańcu. To pogorszyło
nasze morale. Sprawę przesądziła zaś sierpniowa
inwazja aliantów w rejonach Nicei, gdzie przebywaliśmy. Zadecydowano o przeniesieniu nas do Włoch.
Statkiem, nie wiedząc gdzie płyniemy, dostaliśmy się
do Neapolu. Zdezorientowani, nie mieliśmy pojęcia,
co z nami będzie. Kiedy nas rozlokowano, nie wiadomo skąd, znaleźli się między nami inni polscy żołnierze. Zaproponowali nam zaciągnięcie się do wojsk
generała Andersa. Wylądowaliśmy z innymi żołnierzami w Taranto – na samym południu Włoch. Przeszliśmy szybką formację uzupełniającą, ćwiczenia
z bronią i po tym przystosowaniu, 1.11.1944 r. znaleźliśmy się na froncie. Pamiętam dobrze, że bliskość

wała orgia różnokolorowych świateł, której towarzyszył jazgot pepesz i wszystkiego, z czego można było strzelać.
O tym, że zbliża się koniec wojny, każdy był
absolutnie przekonany. Od zajęcia naszych wiosek
przez Armię Czerwoną upłynęły trzy miesiące i absolutnie nikomu z nas nie przychodziło do głowy,
by Niemcy mogli wrócić. Zakończenie wojny musiało nastąpić, podobnie jak po zimie następuje
wiosna. W suszeckiej gminie tydzień przed kapitulacją Niemiec wójtem został Józef Dziurosz. Ubolewał, że urząd gminny – poza nominacjami na stanowiska - nie ma nawet prozaicznej pieczątki. Postanowił zatem wykonać ją osobiście z gumowej
podeszwy buta. I tak zrobił. Tak to z biedy i popiołów wyrastały nowe powojenne czasy. A jakie były,
to już większość naszych mieszkańców pamięta.
Zygmunt Orlik

Wizyta na Monte Cassino, 1945 r.

zdj. arch. własne

70 lat temu, 9 maja 1945 r., skapitulowały hitlerowskie Niemcy.
Wspomnijmy tamte chwile, o których mogą
mówić już tylko najstarsi obywatele. Zacznijmy od
uwagi, że w czasie kapitulacji Niemiec nie było jeszcze Gminy Suszec, powstała dopiero w listopadzie.
Istniały natomiast gminy jednowioskowe, podobnie jak to było przed wojną i w czasie okupacji.
W owych sołectwach w dniu podpisywania kapitulacji nic szczególnego się nie działo. Tak prawdę mówiąc, niektórzy suszczanie dowiedzieli się o końcu
wojny dopiero nazajutrz, inni jeszcze później. Nie
powiadomiły ich o tym dzwony, bo wieża suszeckiego kościoła była zburzona, zaś pozostałe wioski
nie miały jeszcze własnych parafialnych świątyń.
Dopiero w niedzielę, pod przewodnictwem ks. Jesionka, rozległy się w suszeckim kościele dzięk-

Augustyn Klimek z małżonką Pelagią
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Punkt
Widzenia

Podziękowania
Organizatorzy Dnia Dziecka dla Dużych i Małych dziękują wszystkim, którzy pomogli przy realizacji wydarzenia!
Szczególne podziękowania należą się:
patronom honorowym: Staroście Pszczyńskiemu Pawłowi Sadzy oraz
Wójtowi Gminy Suszec Marianowi Pawlasowi;
patronom medialnym: TVT, TVS, Gazecie Pszczyńskiej, Głosowi Pszczyńskiemu, Górnośląskiemu Tygodnikowi Regionalnemu ECHO, portalom:
tuZory.pl, pless.pl, pszczynska.pl;
partnerom: Starostwu Powiatowemu w Pszczynie, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Żorach, Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych „Kreator” z Żor,
Gminnemu Zespołowi Oświaty i Sportu oraz Hali Sportowej w Suszcu;
sponsorom: Zbigniewowi Czechowi - Disco Life Drink Bar , Szymonowi
Tetli - Drogród, Agnieszce Ryszce-Szczypce - CBS Suszec, Edmundowi
Dulembie - Marmur , Wiesławie i Grzegorzowi Łakotom, Iwonie Potysz
- Łakocie i Andrzejowi Łakocie - Bisam, Barbarze Misiak - Dekor Import
- Export, Januszowi Kozikowi - ZRB Kozik, Grzegorzowi Świerkotowi
- Świerkot sp. z o.o., Marcinowi Stabli - STB Film, Antoniemu Wilczkowi
- Usługi Transportowe i Asenizacyjne, Sylwestrowi Fickowi - ZHPU Kobielanka, Janowi Bubakowi - Zakład Legalizacji, Januszowi Zygmuntowi
i Wojciechowi Cybulskiemu - Śląskie Oblaty, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu EKA, Romanowi Slaczałkowi - Firma Usługowa Poligrafia
Reklama, Annie Krzempek - Centrum Edukacji i Rozwoju, Adamowi
Budzyńskiemu - Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych MEDROS,
Wacławowi Tomeckiemu i Annie Kuczerze - Bank Spółdzielczy w Żorach,
Szczepanowi Polokowi - Grupa Producentów Grzybów POLOK, Katarzynie
Literze - Centrum Kształcenia i Doradztwa Kadra, Zygmuntowi Bartasowi
i Stanisławowi Stęchłemu - Zakład Elektromechaniczny BAST, Janowi
Lazarowi - Skład Materiałów Budowlanych Lazar, Monice Janas-Nowackiej - Szkoła Tańca Movimento z Żor, Markowi Zawiszy - Hotel Piaskowy,
Beacie i Andrzejowi Waleczkom - Apteka św. Stanisława, Damianowi
Gaszczykowi - Centrum Ogrodnicze BRACIKI, Krystynie Sieradzak - Przetwórstwo owoców, warzyw i pieczarek Krystmar, Marcinowi Wuzikowi
- Restauracja Sephia, Jackowi Patykowi i Jackowi Gałuszce - Zagroda
Żubrów i Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, Bogusławie Fuchs - Hurtownia Papirus, Stefanowi Sekcie - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEKMAR, Grażynie Jakubik, Bożenie Pawlak i Markowi Pawlakowi - Zakład
Cukierniczy Jakubik - Pawlak, Łucjanowi Kremcowi - Restauracja Artus;
wszystkim życzliwym nam osobom, instytucjom i organizacjom:
Klubowi Działań Pozytywnych, Urzędowi Gminy Suszec, Powiatowej Komendzie Policji w Pszczynie i Dzielnicowym Policji w Suszcu za pomoc
w zapewnieniu bezpieczeństwa, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Suszca, Mizerowa i Kryr oraz placówkom oświatowym z naszej gminy.

Dziękujemy!

WAKACJE W GOK W SUSZCU - LIPIEC 2015
OBÓZ JĘZYKOWY DLA GIMNAZJALISTÓW OD 6-11 LIPCA 2015
LP.

DATA

PLAN

Poniedziałek
13 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

2.

GODZINA

KOSZT

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Wtorek
14 lipca 2015

Wycieczka do Krakowa
W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha dzieci zwiedzą z przewodnikiem ekspozycje i wezmą udział w programie edukacyjnym „Japonia
wczoraj i dziś” dot. sztuki i techniki Japonii, a także wezmą udział
w warsztatach ikebany i robienia pieczątek, następnie, w Muzeum Sztuki
Współczesnej Mocak poza zwiedzeniem ekspozycji z przewodnikiem,
młodsze dzieci wezmą udział w warsztatach robienia uczuciowego
autoportretu, starsze natomiast zbadają relację pomiędzy słowem, a jego
znakiem graficznym podczas warsztatu „W labiryncie słów”.
Na zakończenie wycieczki dzieci odwiedzą Kopiec Kościuszki.

8:00 - 21:00

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

3.

Środa
15 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Czwartek
16 lipca 2015

Figlarny poranek w GOK Suszcu

4.

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią w GOK w Suszcu

14:00 - 16:00

10 zł

5.

Piątek
17 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

6.

Poniedziałek
20 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

13:00 - 17:00

18 zł

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

1.

7.

Wtorek
21 lipca 2015

8.

Środa
22 lipca 2015

9.

Czwartek
23 lipca 2015

Figlarny poranek w GOK Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Warsztaty modelarstwa z Panem Janem Pietrzykowskim

15:00 - 18:00

10 zł

10.

Piątek
24 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

11.

Poniedziałek
27 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

12.

Wtorek
28 lipca 2015

Wycieczka w Pieniny
Szlak pieszy z Jaworek przez Wąwóz Homole i polanę pod Wysoką
na szczyt Wysokiej i z powrotem.
Zwiedzanie centrum Jaworek.

6:30 - 22:00

13.

Środa
29 lipca 2015

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Kino pod chmurką przy Remizo – Świetlicy w Mizerowie

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

80 zł

(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
wstępy oraz ciepły posiłek)

14.

Czwartek
31 lipca 2015

Warsztaty „Afryka dzika” z Panią Beatą Bąk-Ścierską oraz Panią Marzeną Szary
- Poznawanie kultury i sztuki Afryki wraz z odkrywaniem i rozwijaniem
talentów.

10:30 - 14:30

15 zł

15.

Piątek
30 lipca 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

WAKACJE W GOK W SUSZCU - SIERPIEŃ 2015
16.

Poniedziałek
3 sierpnia 2015

17.

Wtorek
4 sierpnia 2015

18.

Środa
5 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

13:00 - 17:00

18 zł

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

LP.

DATA

PLAN

GODZINA

KOSZT

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

15:00 - 18:00

30 zł

Piątek
7 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Poniedziałek
10 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

22.

Wtorek
11 sierpnia 2015

Wycieczka do Opola
Dzieci zwiedzą Filharmonię Opolską i wezmą udział w interaktywnych
warsztatach muzycznych (instrumentarium), ale w połączeniu z rytmiką
i matematyką w muzyce. Odbędą się także warsztaty interdyscyplinarne
muzyka - malarstwo sztalugowe - zajęcia z plastykiem jako wyraz uczuć
dzieci na słuchaną muzykę.
Ponadto dzieci będą miały okazję zwiedzić zabytkową starówkę Opola
i dowiedzieć się wielu ciekawostek o mieście.

8:30 - 19:00

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

Środa
12 sierpnia 2015

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

23.

Kino pod chmurką przy SP w Kobielicach

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

Czwartek
13 sierpnia 2015

Figlarny poranek w GOK Suszcu

24.

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Warsztaty modelarstwa z Panem Janem Pietrzykowskim

15:00 - 18:00

10 zł

25.

Piątek
14 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

26.

Poniedziałek
17 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

27.

Wtorek
18 sierpnia 2015

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

13:00 - 17:00

18 zł

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie
NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

28.

Środa
19 sierpnia 2015

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

29.

Czwartek
20 sierpnia 2015

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią w GOK w Suszcu

14:00 - 16:00

10 zł

30.

Piątek
21 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

31.

Sobota
22 sierpnia 2015

Piknik rodzinny na osiedlu w Suszcu

32.

Poniedziałek
24 sierpnia 2015

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

33.

Wtorek
25 sierpnia 2015

34.

Środa
26 sierpnia 2015

35.

Czwartek
27 sierpnia 2015

36.

Piątek
28 sierpnia 2015

19.

Czwartek
6 sierpnia 2015

20.
21.

(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

wstęp wolny
10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Wycieczka do Wrocławia
W ramach programu „Teatr od kuchni” dzieci zwiedzą budynek Teatru
Polskiego we Wrocławiu, gdzie będą mogły zajrzeć w miejsca zwykle
niedostępne dla widzów, dowiedzą się także, nad czym pracują
charakteryzatorzy i choreografowie, jak się robi scenografię i jak
powstaje spektakl. Wezmą także udział w warsztatach aktorskich
i lekcji teatralnej, podczas której dowiedzą się nie tylko najważniejszych
faktów z dziejów teatru, ale także wystąpią na prawdziwej scenie.
Następnie wyruszą „Tropem Legend Wrocławskiego Rynku”, gdzie
w terenie i z przewodnikiem poznają nie tylko ciekawostki, ale i fakty
z historii architektury i sztuki.

8:00 - 20:00

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Kino pod chmurką przy GOK w Suszcu

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

15:00 - 18:00

15 zł

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

zajęcia bezpłatne
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / CZERWIEC 2015

15 maja 2015 r. sala widowiskowa GOK-u zamieniła się w miejsce przywodzące na myśl dalekie podróże, pełne artystycznych dzieł i pachnące
świeżym pieczywem. Niepowtarzalną atmosferę
stworzyli miłośnicy podróży: Ania Czapek i Piotrek
Mojżyszek z „Opowiadamy o świecie”, goszczący
w naszej gminie już przy okazji Dnia Kobiet. Ich
opowieściom, ilustrowanym zdjęciami wykonanymi podczas rozlicznych podróży, towarzyszyła degustacja różnych rodzajów pieczywa dostępnego
współcześnie. Pani Ania i pan Piotr zapewnili przybyłym rozrywkę na wysokim poziomie. Ich barwne
opowieści, odnoszące się do historii chleba od starożytności do czasów współczesnych, skupiły uwagę przybyłych. Zebrani mogli usłyszeć o najprostszym pieczywie – plackach z rozbitych na kamieniach ziaren, płaskich bochenkach, wciąż obecnych
w wielu kulturach czy papierze ryżowym, jedzonym
w krajach azjatyckich. Swą opowieść prelegenci
kończyli zaś na wspaniałych pulchnych wypiekach,
goszczących do dziś na naszych stołach. Dzięki
zdjęciom i filmom, zaprezentowanym przez parę,
mogliśmy zobaczyć, jak dziś chleb wygląda na całym świecie. Po prezentacji pani Ania i pan Piotr zaprosili przybyłych na degustację różnych rodzajów
chleba z własnoręcznie wykonanymi pastami. Było
w czym wybierać – kilka rodzajów pieczywa i smakowitych smarowideł przyciągnęło chętnych.
Organizatorzy zadbali nawet o zakwas. Przygotowali przepisy na chleb domowej roboty, a w słoikach przywieźli zakwas, aby ułatwić rozpoczęcie
przygody z domowym wypiekiem. Ich prezentacja
spotkała się ze sporym zainteresowaniem i zadowo-

leniem odbiorców.
Interesującemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac Anny Bernert. Były to prace zarówno malarskie, rysunki, jak i projekty mebli czy przykłady
architektury wnętrz. Zebrani obejrzeli także projekt
renowacji dworku znajdującego się w Rudziczce,
który stanowił część pracy magisterskiej artystki.
Jak mówi o sobie pani Anna:
- Wychowałam się w Rudziczce i to miejsce uczyniło mnie osobą wrażliwą i otwartą na postrzeganie
piękna. Zamiłowanie do plastyki zaprowadziło mnie
do Liceum Plastycznego im. Juliana Fałata w BielskuBiałej. Spędziłam tam 4 lata pracując intensywnie nad
rysunkiem i malarstwem. Jednakże wiodącym przedmiotem była reklama wizualna. Tytuł plastyka obroniłam wykonując projekt aranżacji wnętrza pizzerii
oraz całej jej identyfikacji graficznej. W 2010 roku rozpoczęłam studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie na wydziale Architektury Wnętrz.
Wydział prowadzi zajęcia z projektowania: architektury, architektury wnętrz, wystaw, mebla, grafiki itd.
Studenci rozwijają warsztat rysunkowo-malarski
oraz rzeźbiarski. Poza uczelnią głównie zajmuje się
projektowaniem wnętrz. Poza tym spełniam się w wykonywaniu portretów, karykatur, murali, projektów
graficznych itd. Wyzwania nie są mi straszne, cieszy
mnie fakt, że mogę komuś pomóc wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zebrani mogli podziwiać prace artystki i wysłuchać krótkich informacji na temat każdej z nich.
Sprawiło to, że piątkowe spotkanie stało się jeszcze
bardziej interesujące, a przybyli docenili twórczość
mieszkanki Rudziczki.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU ZAPRASZA NA

WAKACJE
Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM

6-11.07.2015

Zapraszamy
do udziału w obozie
językowym
przygotowanym
specjalnie dla uczniów
gimnazjum z klas I-III
z terenu Gminy Suszec.
Zapisy:
karta zgłoszeniowa
do pobrania
od 5 maja 2015 r.
w biurze GOK
w Suszcu

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!

W programie m.in.: zajęcia
językowe, warsztaty prowadzone
przez studentów z USA,
gry i zabawy zespołowe, programy
popołudniowe i wycieczka.

Koszt: 120 zł/os
(w cenie: lunch, wycieczka,
bilety wstępu oraz ubezpieczenie)
Informacje: GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
tel: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl,

zdj. Monika Panfil

Objazdowa Piekarnia czyli chleb u nas i na świecie

Opowiadanie o chlebie

Ostatnią z atrakcji towarzyszących piątkowej
imprezie, było rozstrzygnięcie konkursu na reportaż fotograficzny z Rajdu Mikołowskiego – odcinek
specjalny w Suszcu. Nagrody wręczyli organizatorzy Rajdu: Grzegorz Wróbel oraz Jarosław Skwarek. Panowie opowiadali także o przebiegu wyścigu, zapewniali o wysokim poziomie OeS-u w Suszcu
oraz przekonywali, że z chęcią ponownie nawiążą
współpracę z naszą gminą.
Nagrodzeni w konkursie to: I miejsce: Paweł
Bombik, II miejsce: Adam Kajda, III miejsce: Krzysztof Jojczyk, wyróżnienie: Łukasz Kwoka, nagroda
za udział: Lesław Swadźba.
Organizatorzy przyjechali pod suszecki GOK
profesjonalnym samochodem rajdowym co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.
Piątkowa impreza udała się wyśmienicie.
Monika Panfil
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WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

NUMER 6 (251)

Tydzień Bibliotek
Każdego roku, w pierwszych dniach maja, bibliotekarze intensyfikują swoje działania na rzecz
rozwoju czytelnictwa, a kierują je do wszystkich
grup użytkowników lokalnych bibliotek – zarejestrowanych oraz potencjalnych czytelników. I tym
razem Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu aktywnie włączyła się w obchody „Tygodnia Bibliotek
2015”. Realizowana przez Bibliotekę misja – służba
czytelnikowi i użytkownikowi, działania na rzecz
i potrzeby lokalnej społeczności oraz wizja – biblioteka nowoczesna, prężnie działająca i – czemu nikt
nie może zaprzeczyć – potrzebna, tłumaczy tegoroczne hasło Tygodnia WYBIERAM BIBLIOTEKĘ. Tydzień ten rozpoczyna Dzień Bibliotekarza, świętowany 8 maja. Jednak chęć wzięcia udziału w akcji
nie pozwala naszym bibliotekarzom zwolnić tempa. Cóż działo się w tegorocznym Tygodniu? Przez

do udziału w warsztatach zaznajamiających z najnowszym nabytkiem biblioteki – tabletami.
Kolejnych zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w zajęciach (wt., śr.,
czw. w godz. 17:00-19:00; tel.: 32 448 86 92). Wychowanków SP w Radostowicach odwiedziła, znana już mieszkańcom innych sołectw, pani Anna
Stronczek, Ślązaczka Roku 1995. Zapraszamy też
do wypożyczalni, gdzie można bliżej poznać jej
działalność piśmienniczą związaną z tradycją i kulturą śląską.
Dodatkowo zaproszono do biblioteki maluchy
z sąsiadującego przedszkola, a uczniom szkoły zaproponowano udział w seansach (do końca czerwca) „Na filmowo w Bibliotece”. W Suszcu i w Mizerowie odbyły się także kolejne zajęcia, dla
2-3-latków i ich rodziców, tzw. Grupy Zabawowe.
Tydzień był krótki, ale bardzo intensywny. Po prostu: WYBIERZ BIBLIOTEKĘ.
GBP w Suszcu

3 dni goszczono pierwsze klasy ze Szkoły Podstawowej w Suszcu. Zajęcia związane z przysposobieniem czytelniczym i Pasowanie na Czytelnika już
zaowocowały częstszymi odwiedzinami najmłodszych (dziękujemy rodzicom za właściwą reakcję
i przywóz dzieci do naszej książnicy!). Także wychowawcy pierwszych klas z ZSP w Mizerowie wygospodarowali czas, by odwiedzić sołecką Filię. Dla
wychowanków Przedszkola Publicznego w Suszcu
przygotowano prezentację „PRZYGODY ZUZI I MAKSA”. 7 grup przedszkolnych poznało świetną serię
MĄDRA MYSZ oraz przygody i problemy przeżywane przez głównych bohaterów (uwaga: ta ciekawa
i edukacyjna seria dostępna jest w każdej placówce). Pomysł i temat trafiony. Najbardziej zainteresował najmłodszych – 3-4-latków. Pasjonatom - i nie
tylko uzdolnionym plastycznie – swój czas poświęciła Małgorzata Gosek, a tajniki decoupage pomagała poznać Barbara Szweda. Seniorów i uczestników byłych kursów komputerowych zaproszono

Logo kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
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Domiś wśród przedszkolaków w SP w Kobielicach

nują, żeby Domisiom nie działa się krzywda, a Pani
Sójka przekazuje nowiny z drugiego końca lasu. Te
sympatyczne stworzonka są dowcipne, bawią, uczą,

ale przede wszystkim kochają wszystkie dzieciaki.
Historie o Domisiach są nie tylko zabawne
i sympatyczne, ale mają także walor edukacyjny,
a nawet terapeutyczny. Dlatego wykorzystano ich
pasjonujące przygody i opowieści, by maluchy nie
martwiły się i wiedziały, że inni też czasem leniuchują, wymyślają dziwne zabawy i zdarza się im
mieć „poważne” kłopoty. Bycie maluchem ma to do
siebie, że często drobne sprawy wydają się naprawdę ogromne. Ale od czego ma się przyjaciół! Domisie uczą się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach
i równie chętnie podpowiadają innym. Dzieci lubią się bawić i słuchać bajek. Dlatego zaprośmy
dzieciaki do wspólnej zabawy, razem odwiedźmy
niezwykłą, bajkową krainę Domisi na YouTube lub
poprzez portal CzasDzieci.pl. Zobaczmy, jak dzieci
bawiły się z Domisiem (www.biblioteka.suszec.pl)
i koniecznie odwiedźmy Bibliotekę.
GF

Krzyżowka

Trudne słowa: BLOOM, DENNIS, FALAISE, HIPODROM, IAPETUS,ORE, SYKSTUS, SZELAK, SZOT

Na podstawie adaptacji książkowej popularnej
serii telewizyjnej, suszecka biblioteka zorganizowała cykl zajęć „W Domisiowej Krainie”. Wesoły i towarzyski Domiś, przy okazji wyprawy do Domisiowej
Krainy, w dniach 17-23 kwietnia br., zawitał do
wszystkich placówek przedszkolnych Gminy Suszec
oraz odwiedził pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Suszcu. Opowiadał małym słuchaczom
o niesamowitych perypetiach swoich niesfornych
krewniaków – Pysi, Amelki, Eryka, Bazylego i Kuby.
Okazało się, że bohaterowie serii „Domisie” są znani
naszym maluchom. Nie są im obce problemy Bazylego związane z jego łakomstwem – objadaniem
się ciastkami, co w efekcie spowodowało konieczną wizytą u dentysty. Dzieci, tak jak Pysia, uwielbiają
tęczę, znają savoir-vivre, i wiedzą, że należy powiadamiać najbliższych o swoim wyjściu z domu, by
nikt się o nich nie zamartwiał. Tak samo jak wszystkie Domisie, maluchy uwielbiają wycieczki, pikniki,
zabawy. I tak jak one, czasem dostają tzw. małpiego
rozumu, ale gdy hałas i bałagan zaczyna przeszkadzać innym, wiedzą już, że czas zakończyć harce
i zabrać się za porządki. Wiedzą też, że nie należy
zabierać bez pytania cudzych rzeczy, a znalezione
należy oddać właścicielowi. Dzieci nie bały się też
sąsiada Strachowyja, który straszył wyciem swoich
sąsiadów. Tłumaczyły jego zachowanie samotnością i brakiem przyjaciół. Mieszkańcy Krainy słuchają
opowieści Teofila, który opowiada im o prawdziwym życiu – pokazuje, jak rosną roślinki i jak żyją
zwierzęta. Poduszka, Czajnik, Kołatka i Kredki pil-

zdj. GBP w Suszcu

„W Domisiowej Krainie”
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Laureaci Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych
Zgodnie z zeszłomiesięczną zapowiedzią, prezentujemy sylwetki laureatów Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych. Konkursy trwały niemal od
początku roku szkolnego (od listopada 2014 r.) do
marca tego roku. Kandydaci musieli, poza normalnymi obowiązkami szkolnymi, przygotować się na
każdy etap. Zdobywali wiedzę przyswajając podaną bibliografię oraz pracując z nauczycielami danego przedmiotu. Wymagało to wiele pracy oraz
wysiłku, ale skutkowało możliwością otrzymania
znaczącego wyróżnienia. Poza zwolnieniem z części przyrodniczej egzaminu, nasi laureaci otrzymają
dodatkowo 10 punktów przy rekrutacji do szkoły
średniej, a nawet zyskują pierwszeństwo przy naborze do wybranej placówki oświatowej.

nego w części matematycznej oraz przyrodniczej.
Również finalista Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z biologii. Do konkursu z chemii na każdym etapie przygotowywał się wraz z rok młodszym kolegą – Michałem Copiją.

zdj. Monika Panfil

Jakub Kukuczka – mieszkaniec Kryr, uczeń III
klasy Gimnazjum Publicznego w Kryrach. Laureat
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z geografii. Aby osiągnąć taki sukces, musiał pokonać
3 etapy konkursów: szkolny, rejonowy i wojewódzki, na każdym zdobywając odpowiednią liczbę
punktów. Dzięki solidnej, ciężkiej pracy i wsparciu
rodziny oraz nauczycieli, udało się mu otrzymać
wymarzony tytuł.

Jakub Kukuczka

Oto, co mówi o sobie i swoich dalszych planach Jakub:
- Zamierzam pójść do Liceum Ogólnokształcące-go im. B. Chrobrego w Pszczynie. Potem nastawiam się na studia związane z geografią. Moje zainteresowanie geografią wzięło się z ogólnej ciekawości świata. Na razie odwiedzam różne miejsca
w czasie wyjazdów z rodzicami i siostrą. Dotychczas
najbardziej podobała mi się Chorwacja. Ale w przyszłości mam zamiar zobaczyć jeszcze zdecydowanie
więcej. Wiedzę zdobywam zaś w różnoraki sposób –
dużo czytam, oglądam atlasy, obserwuję otaczającą
mnie rzeczywistość. Interesuje mnie również fizyka,
chemia, matematyka. Wydaje mi się, że przedmioty
przyrodnicze są ciekawe, bo pozwalają obserwować
środowisko, odkrywać ciekawe prawidłowości, rządzące światem.
W przygotowaniu do olimpiady bardzo pomógł
mi nauczyciel – pan Piotr Knapek. Dużo razem pracowaliśmy, rozwiązywaliśmy testy, stanowił On dla
mnie ogromne wsparcie, odpowiadał na moje pytania i wątpliwości. Koledzy i rodzice także bardzo
mnie dopingowali i cieszyli się z moich sukcesów.
Zresztą moja klasa bardzo się wspiera. Cieszę się, że
udało mi się tyle osiągnąć.

- Pochodzę z Czarkowa, ale wybrałem szkołę
w Radostowicach, bo jest tutaj bardzo wysoki poziom. Interesują mnie przedmioty przyrodnicze, a ta
szkoła daje mi duże możliwości rozwijania się w tym
kierunku. Planuję pójść do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Oni także
zapewniają bardzo wysoki poziom nauki, co roku
uczniowie z tej szkoły zostają laureatami konkursów
i olimpiad. Swoją przyszłość wiążę z medycyną.
Chemia to moja dziedzina codziennych zainteresowań. Lubię rozwiązywać zadania, wiedzieć, co skąd
się bierze.
W osiągnięciu sukcesu pomogła nam pani Alicja Pietras, która poświęciła wiele czasu, aby dobrze
nas przygotować do każdego etapu konkursu. Poza
szkołą, w domu, również bardzo dużo czasu spędzaliśmy na rozwiązywaniu testów. Poza tym sporo
wiedzy posiadłem już wcześniej, przygotowując się
do ubiegłorocznej edycji konkursu. Moi rodzice to kolejne osoby, które wspierały i wpierają mnie w moich
działaniach i cieszą się z moich sukcesów. Razem
z rodzeństwem wierzą, że uda mi się osiągnąć założone cele.

Mateusz Dera – mieszkaniec Suszca, uczęszczający do III klasy Gimnazjum Publicznego w Suszcu. Brał udział w Wojewódzkich Konkursach
Kuratoryjnych z dwóch przedmiotów: matematyki
i chemii. W przypadku pierwszego Mateuszowi
udało się dojść do etapu rejonowego, zaś w dziedzinie chemii został Laureatem etapu wojewódzkiego i tym samym laureatem całego Konkursu.
Dzięki imponującemu wynikowi i uzyskaniu zaszczytnego tytułu, został zwolniony z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i ma otwartą
drogę do każdego liceum.

Michał Copija – mieszkaniec Kobielic, uczeń II
klasy Gimnazjum Publicznego w Radostowicach.
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego
z chemii. Po zaliczeniu kolejnych etapów, uzyskał
rewelacyjny wynik na etapie wojewódzkim, zostając jednym z najlepszych Laureatów. Przy wsparciu
mamy, nauczycieli i kolegów, udało mu się osiągnąć znaczący sukces, przynosząc chlubę sobie
i swojej szkole. Zdobyte wyróżnienie zapewni Michałowi zwolnienie z części przyrodniczej na przyszłorocznym egzaminie gimnazjalnym. Do konkursu kuratoryjnego przygotowywał się wraz z kolegą – Jerzym Smandkiem.

Mateusz Dera

zdj. Monika Panfil

Jerzy Smandek – pochodzący z Czarkowa,
uczeń klasy III Gimnazjum Publicznego w Radostowicach. Dwukrotny Laureat Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z chemii. Zaszczytne wyróżnienie zdobył dwa razy, a ubiegłoroczny tytuł dawał
mu możliwość zwolnienia z egzaminu gimnazjal-

zdj. Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Jerzy Smandek

Michał Copija

- Myślę, że pójdę w ślady Jerzego i także będę kontynuował naukę w III L.O. im. A. Mickiewicza w Katowicach. Rozważam raczej edukację w kierunku fizyki i matematyki, choć może także wybiorę medycynę. Chemią interesuję się praktycznie od małego.
W drugiej klasie podstawówki mama rozbudziła we
mnie ciekawość tym przedmiotem. Dostałem od niej
nawet wydrukowaną tablicę Mendelejewa, żeby
zapoznać się z nazwami pierwiastków.
Przygotowanie do konkursu było ciężką pracą.
Czasem opadałem z sił, bo przypominało to niemal
maraton. Codziennie kontaktowałem się z Jerzym
przez komunikator internetowy i wspólnie rozwiązywaliśmy testy. Spotykaliśmy się z panią Pietras,
przyswajaliśmy dużo wiedzy – także teoretycznej. Pani Alicja przygotowywała dla nas dużo materiałów,
bardzo starała się nam pomóc i wszystko dobrze
wytłumaczyć. Ogromnym wsparciem była także moja mama, zawsze starająca się mnie dobrze wykształcić i rozbudzać we mnie ciekawość świata. Cieszę się,
że trafiłem na takie osoby, które pomogły mi rozwijać pasje i zainteresowania, a przy okazji osiągnąć tak
znaczący tytuł.

- Po ukończeniu gimnazjum mam zamiar kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im.
K. Miarki w Żorach. Ta szkoła ma bardzo dobry profil
matematyczno-fizyczno-chemiczny, a mnie interesują przedmioty ścisłe. Z nimi wiążę swoją przyszłość. Planuję pójść na studia – może na politechnikę, może na uniwersytet – ale na pewno związane ze
wspomnianymi naukami.
Do konkursu zgłosiłem się sam. Przygotowania
wymagały ode mnie sporo pracy i wysiłku. Jestem
bardzo wdzięczny nauczycielce chemii w naszym
gimnazjum – pani Joannie Nurek, która poświęciła
mi dużo czasu i uwagi, zostawała ze mną po lekcjach
i rozwiązywała ze mną testy. Okazało się to bardzo
przydatne podczas uczenia się do kolejnych etapów
konkursu. Dużym wsparciem okazali się także moi
szkolni koledzy oraz rodzice. Gratulowali mi odniesionych sukcesów i cieszą się z moich osiągnięć.
Monika Panfil
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Poezja pomaga być lepszym człowiekiem – rozmowa z Ewą Witke
słowie Macieja Szczawińskiego – krytyka literackiego, który na warsztatach literackich wskazał mi, jak
pracować z wierszem i jaka jest różnica pomiędzy
wierszem a poezją. Dzięki temu płynę we właściwym kierunku. Tomik „Jak ja Ciebie szukałam” został
wydany pod patronatem Stowarzyszenia Autorów
Polskich. Będzie go można nabyć w czerwcu w księgarni „Czartak” oraz w księgarni na osiedlu przy ul.
M. Skłodowskiej 46 w Pszczynie, w Agencji Rozwoju
i Promocji Ziemi Pszczyńskiej oraz w Internecie.
Ewa Sonnenberg (poetka) zaprosiła mnie do Wrocławia, poprowadzi mój wieczór autorski w Klubie
Muzyki i Literatury 09.09.2015 r. o godz. 18:00. To
duże wyróżnienie – móc w tak prestiżowym miejscu
czytać swoje wiersze przy akompaniamencie wybitnego pianisty Janusza Kohuta.
Nowiny: Jaki jest ten tomik?
Ewa Witke: Pierwszy tomik „Kulejące Anioły”
jest całością. Dość trudnym tematem. Tomik drugi,
o którym rozmawiamy, jest inny, ale ciągle obracamy się w temacie „człowiek”. Jego ułomności, tęsknoty, lęki, miłość, zdziwienie, zachwyt. Czasem
ludziom się wydaje, że autor pisząc, mówi o sobie.
Ale tak nie jest! Ja piszę o tym, co widzę, co spotykam. Opisuję we właściwy sobie sposób chwile,
które mnie wzruszyły. Tak mocno, że pochylam się
nad kartką/klawiaturą – bo wiersz, jak pogoda – nigdy nie wiadomo, kiedy promień słońca uczepi się
myśli. W tomiku piszę: „najpiękniejszą odpowiedzią/ na tajemnicę życia jest miłość…” albo „każdy
z nas/ pośród człowieczych wysepek/ potrafi się
stać/ światem doskonałym…” czy „…byle dalej od
miejsc/ gdzie ciężkie minuty/ kują ból na blachę”.
„Jak ja Ciebie szukałam” – niejednoznaczny to
obraz. Ale zdecydowanie bardziej optymistyczny
od poprzedniego tomiku, bo „jakież to szczęście …/
znaleźć szlachetne dobro/ jak błyszczące oczko/
w szkatule życia”…

zdj. arch. własne

Ewa Witke mieszka w Radostowicach. Jak sama
mówi, poezja jest odpowiedzią na zadziwiające ją
ciągle życie. Brała udział w wielu konkursach poetyckich. W 2013 r. zajęła II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Emilii Michalskiej
oraz wydała tomik poezji „Kulejące Anioły” opowiadający o najtrudniejszych uczuciach matek dzieci
niepełnosprawnych. Współtworzyła tomik poezji
„Lustro wody – błękitem słowa” Koła Poetów skupionych w Klubie Rebus przy MOK-u w Żorach.
W 2014 r. wzięła udział w antologii „Rozbudzeni
poezją” Wydawnictwa Miniatura w Krakowie oraz
została wyróżniona I miejscem w konkursie poetyckim organizowanym przez Ośrodek Kultury
w Brzeszczach. W konkursie literackim pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Burmistrza
Miasta Bukowno została wyróżniona udziałem
w tomiku pokonkursowym „Człowiek i droga”. Na
Sądecczyźnie zamieszczono jej wiersze w tomiku
XXII Sejmiku Poetyckiego „Pod Diablą Górą”. Wiersze autorstwa pani Ewy pojawiły się też w almanachach poetyckich Stowarzyszenia Autorów Polskich „Powroty” i „Twórcze Podbeskidzie”. Ostatnio
zajęła I miejsce w konkursie poetyckim „Kropla mej
duszy – odcienie miłości” organizowanym przez
GOK w Suszcu. W 2015 r. Ośrodek Kultury w Żorach
wydał „Zeszyty poetyckie”, w których znajdziemy
utwory poetki. Na przełomie kwietnia pojawił się
nowy tom wierszy mieszkanki Radostowic, zatytułowany „Jak ja Ciebie szukałam”. Pani Ewa udziela się w warsztatach literackich w Pszczynie, w „Poetyckiej Piaskownicy” oraz w Kole Poetów „Wena”
w Żorach. Należy także do Stowarzyszenia Autorów
Polskich. Po godzinach, jak mówi: jest nurkiem
z uprawnieniami PADI, żeglarzem i narciarzem. Lubi fotografię i literaturę.
Poezja tkwiła w niej od zawsze, ale jako autorka
zadebiutowała dopiero w 2013 r. tomikiem „Kulejące Anioły”. Poetka odnosi znaczące sukcesy i jest
doceniana zarówno przez czytelników, jak i krytyków literackich czy wydawców: „Wiersze Ewy Anny
Witke świadczą o jej wrażliwości, potrzebie poszukiwania piękna i harmonii w świecie, w kontakcie
z drugim człowiekiem” – mówi Krzysztof Lisowski
z krakowskiego Wydawnictwa Literackiego. „Autorka czuje świat, mgnienie chwili i człowieka tak, że
w słowie można zatopić się bezgranicznie. Wiersze
mają duszę. To jakby arcydziełka nastroju” – pisze zaś
Włodzimierz Skoczylas, krakowski filozof.
Nam pani Ewa opowiada o swojej miłości do
poezji, o nowym tomiku oraz o tym, jak wygląda jej
życie i skąd czerpie inspiracje.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Proszę opowiedzieć o swoim najnowszym tomiku.
Ewa Witke: Mój ostatni tomik nosi tytuł „Jak ja
Ciebie szukałam” – w domyśle: …życie, człowieku,
czytelniku… – co tylko wyobraźnia nam podpowie.
Życie jest ciągłym poszukiwaniem. To jakby gonić
własny ogon. Brnąć przez samotność porównywaną do największych klęsk, która zawsze znajdzie
drogę – niestety najwolniejszą. Bo gdy cierpienie
karmi się bólem, to czy można przejść obojętnie?
Emocje, empatia, bez których nie powstanie wiersz,
są głęboko zakorzenione w moim umyśle. Ta wartość przekłada się na poetycki język, dzięki któremu pokazuję drobne tematy, a czasem wielkie sprawy, obok których zwykle przechodzi się obojętnie.
Zaprosiłam do projektu tomiku wybitnego rosyjskiego malarza, urodzonego w Moskwie – Georgija
Safronowa – człowieka o ogromnym talencie i niebywałej wrażliwości na piękno, który zaprojektował
okładkę, a także udostępnił swoje akwarele z 1994 r.
Pośród moich wierszy – jakże piękny to pejzaż.
Wstęp napisał Włodzimierz Skoczylas – krakowski
filozof, człowiek o nieprzeciętnym spojrzeniu na
ludzki los, na życie. Potrafi nawet w kamieniu odnaleźć duszę i okazać wrażliwość. I oczywiście po-

Ewa Witke

Nowiny: A poprzedni zbiór? Jak go Pani scharakteryzuje?
Ewa Witke: Poprzedni tomik, zatytułowany
„Kulejące Anioły”, dotykał spraw ciężkich, poważnych. Opowiadał o uczuciach ludzi, którzy borykają
się z chorobami i z niepełnosprawnością własnych
dzieci. To dramatyczne historie, w których pokazałam cierpienie nie tylko dzieci, ale i ich rodzin.
Przede wszystkim matek, które są najbliżej. Tomik
można kupić w pszczyńskich księgarniach lub przez
Internet, wspomagając jednocześnie budowę ośrodka Stowarzyszenia KOŁO Niepełnosprawnych

Umysłowo w Pszczynie Piasku. Książkę rozdaję na
akcjach charytatywnych, ale proszę, by wpłacić
symboliczną „złotówkę” na konto Stowarzyszenia.
To pozycja, którą chciałam uświadomić, że takie kulejące anioły są wśród nas – że ten problem dotyczy
po trosze każdego.
Nowiny: Gdzie szuka Pani inspiracji?
Ewa Witke: Z tyłu mojego tomiku są takie słowa: „W torebce zawsze noszę mały notesik i stare
pióro. Czasem skrobię dwa słowa na ulicy, z których
później powstaje wiersz. Bywa, że słońce ściągnie
mgłę z rzęs, wtedy widzę obrazy wyraźniej. Jednak
częściej wrzucam pranie do pralki i słyszę muzykę
bębna, który nagle przypomina obrotowe drzwi
z jakiegoś miejsca, gdzie czułam się wyjątkowo. I te
same drzwi widzę tysiąc kilometrów dalej, ale zupełnie stare, z napuchniętą farbą, pod którą kołatki
stebnowały drewno, rozsypując mączny pył. Było
smutno i padał deszcz. W drzwiach dostrzegam kolory, ludzi, sny, dziurki od klucza, przez które przetacza się świeże i stęchłe powietrze. Słyszę te trzeszczące i domykane, po drugiej stronie i obok. Właśnie
w taki sposób w drzwiach umysłu rodzi się wiersz.
Czasem ze snu zapisanego nocą, a czasem z niechcąco podsłuchanych historii w podróży […]. Nie
potrafię stworzyć wiersza, uchylić drzwi, gdy nie ma
mnie w środku.” I to jest sedno moich inspiracji. Patrzenie, obserwowanie, wspominanie.
Nowiny: Czy Pani twórczość jest trudna?
Ewa Witke: Nie. Staram się pisać tak, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć mój wiersz. Uważam,
że czytelnicy powinni się pochylić nad wierszem
i coś z niego wyciągnąć dla siebie. Staram się, żeby
moja poezja była poparta dobrym warsztatem
literackim. Dużo nad tym pracuję. Wiersz może być
niedopowiedziany, zawierać w sobie tajemnicę, ale
i tak powinien być zrozumiały.
Nowiny: Co daje Pani poezja?
Ewa Witke: Mówi się, że poezja jest niemodna, że nikt jej nie czyta. Ale to nieprawda. Spotykam
tylu ludzi, którzy czytają i słuchają poezji. Ona pomaga stać się lepszym człowiekiem. M. Szczawiński
napisał kiedyś, ze każdy wiersz jest o miłości. I jeśliby tak patrzeć na poezję – to faktycznie jest to prawda. Bo miłość ma tyle odcieni i tyle form! Dla radości tych poszukiwań, dla pogłębiania swojej świadomości, staram się codziennie czytać jeden wiersz.
Zresztą poezja pozwala też na dobre wyrażenie
myśli, właściwe ich przekazanie. W krótkiej formie
można zawrzeć tyle, ile czasem nie potrafią przekazać całe elaboraty.
Nowiny: Pani wiersze charakteryzują się
oszczędną formą. Ucieka Pani od poematów i długich utworów.
Ewa Witke: Tak, wolę krótsze formy. Są dla
mnie bardziej wyraziste i zrozumiałe. Uważam, że
wiersz nie może być nadmiernie „oblepiony watą”,
czyli słowami zbędnymi. Różewicz uwolnił wiersz
od wszelkiej formy, zbliżył go do rzeczywistości.
Spójrzmy też na Norwida: posługuje się językiem
kolokwialnym, potocznym, a jednak wyraża każdy
rodzaj lirycznego wzruszenia. I to można powiedzieć o różnych poetach. Każdy z nich wniósł cząstkę w moją wiedzę. Upodobałam sobie utwory bardziej zwarte, wyważone. Krótki przekaz, wiele treści.
Ale przede wszystkim wiersz musi być zrozumiały
– jak ostatnio powiedział do mnie Leszek Żuliński.
Nowiny: Kto Panią inspiruje? Jakich poetów
ceni Pani najbardziej?
Ewa Witke: Nie wzoruję się na nikim. Ale jest
naprawdę wielu poetów, których twórczość cenię
i którzy dostarczyli mi wielu wzruszeń. Czytam
raczej poezję współczesną, bo i sama wywodzę się
ze współczesności. Chylę czoła przed znakomitą
Wisławą Szymborską, talentem Rafała Wojaczka,
Zbigniewa Herberta czy Stanisława Barańczaka
cd. na stronie 16
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cd. ze strony 15
oraz przed lekkimi wierszami ks. Twardowskiego.
Lubię wiersze Julii Hartwig i Tomasza Jastruna.
Polecam Macieja Woźniaka „Obie strony światła”
– zadziwiający to obraz. Leszek Żuliński „Ja. Faust”,
Ewa Sonnenberg „Smycz” z 2000 r. – pisze tak, jakby
widziała piekło, z niego wróciła. Jerzy Suchanek
„Bębny” – świat spod oczu dojrzałego mężczyzny,
nielekki to pejzaż. Mogłabym jeszcze długo wymieniać. Jak tu wskazać najlepszego?
Nowiny: Gdyby miała Pani wybierać: poezja
czy proza – wybór byłby oczywisty?
Ewa Witke: Absolutnie nie! Są sprawy, o których można mówić poezją i są takie, które wymagają
szerokiego omówienia. Jestem właśnie w trakcie
pisania książki o zespole Tourette’a. Działam w Sto-

warzyszeniu Syndromu Tourette’a w Warszawie,
bywam na ich konferencjach, spotykam się z ludźmi chorymi i w ten sposób zbieram materiały. Uzupełniam wiedzę odwiedzając biblioteki, przeglądając materiał naukowy. Naprawdę dużo ciężkiej
pracy. Planuję jeszcze wydanie jednego tomiku
i później chcę dokończyć książkę. Choć nie da się tak
po prostu tego urwać – nie da się uciec od poezji.
Nowe wiersze ciągle powstają, bo wciąż jest coś, co
mnie inspiruje.
Nowiny: Widać, że wszystko, czym Pani się zajmuje, traktuje Pani bardzo poważnie.
Ewa Witke: Mam takie przekonanie, że jeżeli
coś robię, to powinno to być na odpowiednim
poziomie. Bylejakość mnie nie interesuje! Zresztą
mój ojciec zawsze mi powtarzał: „To co robisz, rób

jak potrafisz najlepiej”. To jest recepta na szczęśliwe życie. Staram się zawsze kierować tą zasadą.
Nowiny: Co chciałaby Pani przekazać czytelnikom swojej poezji?
Ewa Witke: Ludzie gromadzą się na Krakowskich Salonach Poezji, które stworzyła Anna Dymna. Przez godzinę aktorzy za darmo czytają wiersze
znanych poetów. Wyraźnie widać, że poezja żyje, ma
oczy otwarte. Nie tylko zatrzymuje przy opadającym liściu z drzewa, ale przede wszystkim przekazuje, w mądrych słowach, jak po prostu żyć. Dlatego
zachęcam do czytania codziennie jednego wiersza,
by być bliżej siebie, siebie odnaleźć.
Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów literackich.
Rozmawiała Monika Panfil

Dzieci kochają Ziemię
dzie”. Opowiadało ono historię lasu, pełnego zwierząt, żyjących w zgodzie z rytmem natury. W ten
zrównoważony świat wszedł człowiek, który, przy
użyciu piły motorowej, zakłócił panujący spokój
i ład. Wszyscy mieszkańcy lasu boleśnie odczuli
skutki ludzkiej ingerencji.
Z przygotowanego starannie apelu płynęło
jasne przesłanie – należy żyć w równowadze z przy-

Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi

rodą, szanując jej rytm i stając się jej częścią. Wicewójt podsumował działania młodych ekologów:
- Czas, jaki poświęcacie na aktywność w Kołach
Ekologicznych to czas dobrze wykorzystany. Cieszy to,
że uczycie dbania o ziemię wszystkich tych, którzy
jeszcze takich nawyków nie mają. Nadal dużo brakuje, aby gmina Suszec była naprawdę czysta. Dbałość
o nasze otoczenie powinna się stać codziennością.
- Chcemy, żeby Kryry były czyste. Wyróżnia nas,
spośród innych sołectw, szczególna dbałość o naturę. Oby tak pozostało jak najdłużej. Wszystkie akcje
ekologiczne uczą nas, jak mamy się zachowywać
i postępować w stosunku do naszego środowiska. Pamiętajmy o tym na co dzień – dodała pani Anna Antończyk.
Po apelu, uczniowie udali się na akcję „Sprzątamy szkołę i jej otoczenie” – uczącą recyclingu
i segregacji odpadów. Całe przedsięwzięcie, odbywające się z inicjatywy Koła Ekologicznego pod
opieką Bożeny Orlik, jest ważnym głosem w sprawie uczenia młodzieży proekologicznych nawyków i zachowań. Oby jak najwięcej takich działań
w przyszłości!
Monika Panfil

czesne kierunki edukacji, ułatwiające znalezienie
dobrej pracy. Wielu przedstawicieli szkół przybyło
w towarzystwie swoich obecnych uczniów, pochodzących z gminy Suszec. Po każdym bloku prezentacji, wszyscy zainteresowani uczniowie mogli podejść do stoiska danej szkoły i dopytać o interesujące szczegóły.
Podczas tegorocznej giełdy zaprezentowało
się 11 szkół z trzech miejscowości. Uczniowie byli
bardzo zadowoleni z możliwości bliższego przyjrzenia się wszystkim placówkom, zebranym w jednym miejscu.
- Nasze gimnazjum prowadzi bardzo wiele działań w zakresie doradztwa zawodowego. Uczniowie
uczestniczą w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery,
targach edukacyjnych, warsztatach prowadzonych
przez profesjonalnych doradców, odwiedzają zakłady pracy na terenie Suszca. Mogą skorzystać z indywidualnych porad zawodowych w ramach spotkań
z pedagogiem albo z doradcą zawodowym w PPP
w Pszczynie. Bardzo dużo uwagi przykładamy do
tego, żeby uświadomić młodym ludziom, że mają
wiele możliwości kontynuowania edukacji. Cieszymy się, że gimnazjaliści korzystają z tych opcji, bo
ułatwiają one wybór przyszłej kariery zawodowej
– podkreślała Marzena Maruszczyk, pedagog
szkolny i organizatorka Giełdy Szkół.
Podobnego zdania byli także uczestniczący
w giełdzie uczniowie:
- Taka inicjatywa bardzo dobrze się sprawdza.

Muszę przyznać, że giełda pomaga w dokonaniu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Niektórzy uczniowie
nie są do końca zdecydowani, a podczas prezentacji
mogą uzyskać interesujące ich informacje. Ważnym
kryterium przy wyborze szkoły jest odległość i możliwości dojazdu. To, jak szybko można się do niej
dostać. Ale nie powiedziałbym, że któraś ze szkół jest
lepsza od innej. Wszystko zależy od potencjału człowieka i tego, co chce się robić w przyszłości – mówił
Igor Teodorowicz z Rudziczki, który planuje dalszą
naukę w L.O. im. B. Chrobrego w Pszczynie, a swoją
przyszłość wiąże z aktorstwem.
- Dobrze, że w trakcie targów można porozmawiać z obecnymi uczniami szkół. Oni mają nieco inne
spojrzenie na edukację niż nauczyciele. Najbardziej
interesuje nas, jakie są zalety tej szkoły, co się w niej
dzieje, jaka panuje tam atmosfera. Przy wyborze
szkoły trzeba zwracać uwagę na predyspozycje każdego z nas. Nie można wybierać edukacji tylko ze
względu na fakt, że „tak wypada” albo że któraś szkoła jest dla gorszych – dodawała pochodząca z Suszca
Alicja Sykstus, która także wybiera się do szkoły
średniej do Pszczyny i w przyszłości planuje studiować medycynę.
Należy się cieszyć, że Gimnazjum Publiczne
w Suszcu przywiązuje tak dużą wagę do edukacji
swoich uczniów i pomaga im w wyborze dalszej
ścieżki kariery, co skutkuje większą liczbą świadomych i zadowolonych absolwentów.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Z okazji Dnia Ziemi, przypadającego 22 kwietnia, Koło Ekologiczne ZSP w Kryrach przygotowało
uroczysty apel, który odbył się 29.04.2015 r. W czasie uroczystości, w której uczestniczył wicewójt
Czesław Smusz, sołtys Kryr Wojciech Brudek,
dyrektorka ZSP Anna Antończyk oraz nauczyciele i uczniowie, młodzi ekolodzy opowiadali o tym,
jak młodzież na co dzień dba o Ziemię. Coroczne
konkursy i akcje zwiększają świadomość dzieci
w zakresie dbania o przyrodę. W tym roku Koło
Ekologiczne przygotowało dla uczniów kryrskiej
szkoły między innymi Akcję „Kasztan” i Akcję
„Makulatura”. Laureaci tych przedsięwzięć wezmą
udział w warsztatach ekologicznych sponsorowanych przez wójta. Młodzi mieszkańcy Kryr uczestniczyli także w, organizowanej przez prezydenta RP,
akcji „Święto Drzewa” oraz zalesiali działkę na
Branicy (wynik warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Koło Ekologiczne i Nadleśnictwo
Kobiór).
Oprócz informacji o działaniach ekologicznych
uczniów, organizatorzy apelu przygotowali przedstawienie zatytułowane „Znaczenie lasu w przyro-

Giełda Szkół w Suszcu

zdj. Monika Panfil

Już po raz trzeci Gimnazjum Publiczne w Suszcu podjęło się organizacji ważnego przedsięwzięcia. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum z Suszca i Kryr spotkali się 27.04 br. na hali sportowej,
aby uczestniczyć w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest to jedno z działań, jakie podjęto
w ramach doradztwa zawodowego. Młodzi ludzie,
stający przed wyborem szkoły średniej, mogli
przyjrzeć się ofertom placówek z trzech miejscowości. Swoje oferty przedstawiały szkoły z Pszczyny, Żor i Rybnika. Reprezentanci każdej z przybyłych placówek mieli 15 minut na prezentację. Wiele
szkół zdecydowało się na uatrakcyjnienie wystąpienia krótkimi filmami czy przywiezienie swoich
maskotek. Inne proponowały kandydatom nowo-

Prezentacja Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika
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I Suszecki Dogtrekking
kolejną edycję. Ruch to zdrowie. A każda okazja, aby
promować aktywność ze zwierzętami, spotyka się
z naszym entuzjazmem – mówili: radny z Żor Wojciech Kałuża z żoną Anną.
W Dogtrekkingu wzięli udział mieszkańcy niemal całego Śląska. Zwierzęta ze schronisk w Żorach,
Rudzie Śląskiej czy Psitula z Zabrza, doskonale odnalazły się na trasie wyścigu. W biegu wzięli udział
wolontariusze, prowadzący psy ze schronisk. W kategorii mężczyzn zwyciężył nawet prowadzony
przez wolontariusza pies, wabiący się PIORUN, który poszukuje domu.
W poszczególnych kategoriach najlepiej
poradzili sobie: kobiety – Małgorzata Kajstura
z NESKĄ; mężczyźni – Dariusz Ryszka z PIORU-

NEM; rodzina – Justyna Nieśmiałowska, Marcin
i Apolonia Górscy z NORI i ZULĄ.
Zadowoleni organizatorzy zapowiedzieli już
jesienną edycję wydarzenia.
- Cieszymy się bardzo, że mogliśmy tę imprezę
zorganizować tutaj, w Suszcu. Pomysł mojej koleżanki – Anny Piekoszowskiej – pewnie nie doczekałby się
realizacji, gdyby nie wsparcie gminy. Z pewnością
wrócimy tutaj jeszcze niejednokrotnie. Poza tym
chodzi nam wszystkim o sport i o nasze ukochane
zwierzęta - mówi pani Izabela
Życzymy powodzenia w organizacji kolejnych
przedsięwzięć. Zachęcamy też mieszkańców gminy do tego typu aktywności ze swoimi pupilami.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Sport i miłość do psów – te dwa elementy udało się połączyć organizatorom pierwszego Suszeckiego Dogtrekkingu. Impreza okazała się dużym sukcesem, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych. Organizatorami tego wydarzenia byli:
Żorskie Stowarzyszenie dla Zwierząt oraz Gmina
Suszec. Do biegu zgłosiło się blisko 100 osób, a zarejestrowano 86 numerów startowych. Uczestnicy
zostali zakwalifikowani do jednej z trzech kategorii:
mężczyzna, kobieta i rodzina. Każda drużyna
składała się z psa oraz prowadzącej go osoby.
W przypadku kategorii „rodzina” mogła to być więcej niż jedna osoba i więcej niż jedno zwierzę. Start
w poszczególnych kategoriach rozpoczynał się co
pół godziny.
Zadaniem biorących udział było przejście lub
przebiegnięcie 10 kilometrów, zaliczając przy okazji
9 punktów kontrolnych. Zwyciężali ci, którzy najszybciej wykonali zadanie.
- Chodzi o to, żeby spędzić czas z psem na świeżym powietrzu. Chcemy też promować psy ze schroniska, które czekają na pomoc i potrzebują opieki
i uwagi. Takie wydarzenie doskonale pokazuje, jakie cudowne zwierzęta poszukują domu – przekonywała Izabela Pontek, organizatorka imprezy.
- Wspieramy aktywnie Żorskie Stowarzyszenie
dla Zwierząt. Znamy suszeckie tereny i uważamy, że
dogtrekking to doskonałe przedsięwzięcie. Chętnie
spędzamy czas z naszym psem i, chociaż nasz pupil
ma już sporo lat, z pewnością wybierzemy się na

Uczestnicy I Suszeckiego Dogtrekkingu

IX Otwarty Bieg Suszecki
Palą i Mieczysławem Jacakiem. Dziękujemy również
Kołu Wędkarskiemu w Suszcu, za duże wsparcie organizacyjne.
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta i chłopcy - rocznik 2009-2014 - bieg bez
klasyfikacji; chłopcy - rocznik 2006-2008: I miejsce
- Mateusz Krymer, II miejsce - Adrian Pustelnik,
III miejsce - Tomasz Błąkała; dziewczęta - rocznik
2006-2008: I miejsce - Monika Ksiądz, II miejsce
- Natalia Pietlarz, III miejsce - Sara Munari; dziewczęta - rocznik 2004-2005: I miejsce - Zuzanna Pala,
II miejsce - Milena Błąkała, III miejsce - Martyna
Machalica; chłopcy - rocznik 2004-2005: I miejsce
- Robert Jacak, II miejsce - Krzysztof Pawlus,
III miejsce - Dawid Grabowski; dziewczęta - rocznik
2002-2003: I miejsce - Izabela Kusak, II miejsce
- Marta Malcharek, III miejsce - Emilia Tumula;
chłopcy - rocznik 2002-2003: I miejsce - Grzegorz
Kulik, II miejsce - Artur Muras, III miejsce - Krystian
Semla; dziewczęta - rocznik 1999-2001: I miejsce
- Wiktoria Sobala, II miejsce - Karolina Pustelnik,
III miejsce - Dorota Kojzar; chłopcy - rocznik 1999
-2001: I miejsce - Paweł Hoła, II miejsce - Patryk Zomerlik, III miejsce - Łukasz Paszek; kobiety - rocznik

1979-1998: I miejsce - Małgorzata Kolarczyk-Niezgoda, II miejsce - Barbara Witoszek, III miejsce
- Zuzanna Kajda; mężczyźni - rocznik 1979-1998:
I miejsce - Grzegorz Kurcius, II miejsce - Mariusz
Walczyński, III miejsce - Paweł Widera; kobiety rocznik +1978: I miejsce - Aleksandra Pala, II miejsce - Grażyna Piekoszowska, III miejsce - Irena Błąkała; mężczyźni - rocznik +1978: I miejsce - Krzysztof Majeran, II miejsce - Piotr Tomaszczyk, III miejsce - Mirosław Oślak.
Hala Sportowa Suszec

zdj. Hala Sportowa Suszecc

Deszcz i chłód nie odstraszył biegaczy, którzy
licznie stanęli na starcie IX Otwartego Biegu Suszeckiego. Odbył się on 23 maja 2015 r. na terenie
ośrodka rekreacyjnego „Gwaruś” w Suszcu. Oczywiście, jak co roku, najliczniejszą kategorię wiekową stanowiły przedszkolaki, dla których bieg na 50
metrów jest często pierwszym poważnym udziałem
w rywalizacji sportowej. Także liczną grupę stanowią najmłodsi uczniowie szkół podstawowych,
którzy rywalizują na dystansie 150 m. Natomiast ich
starsi koledzy biegli na dystansie ponad 800 m.,
a najstarsi biegacze do pokonania mieli dystans
3000 m. Łącznie na stracie suszeckiego biegu, który
odbywał się w ramach akcji „Polska Biega” stanęło
173 biegaczy. Walczyli oni o medale, pamiątkowe
koszulki, a na wszystkich uczestników czekał posiłek z grilla, ufundowany przez gminę Suszec, a przygotowany przez młodych członków OSP Suszec.
GZOiS Suszec składa gorące podziękowania za
wsparcie Suszeckiego Otwartego Biegu firmom:
Bisam Suszec, FHU Sport Active Wyry oraz Aptece
św. Stanisława. Składamy także podziękowania wolontariuszkom z Gimnazjum Publicznego w Suszcu,
które prowadziły biuro zawodów wraz z nauczycielami wychowania fizycznego z Suszca – Aleksandrą

Zawodnicy na starcie IX Otwartego Biegu Suszeckiego

Funkcjonowanie PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. gorąco oraz pilnie apeluje do wszystkich
mieszkańców Gminy Suszec, by właściwie stosować się do obowiązujących zasad związanych
z funkcjonowaniem PSZOK-u. Pragniemy zatem
przypomnieć, iż Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w każdą
sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00, za wyjątkiem świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od
pracy.
Prosimy by: nie podrzucać śmieci w pozosta-

łe dni, nie pozostawiać worków z odpadami pod
bramą PSZOK-u bądź główną bramą wjazdową
PGK Sp. z o.o. Pracownik PSZOK-u ma obowiązek
zewidencjonowania oddającego odpady, gdyż
odpady na terenie PSZOK-u może oddać wyłącznie osoba, która jest w ewidencji Gminy Suszec płatnikiem tzw. opłaty śmieciowej. Stąd
każdy mieszkaniec uprawniony do oddania odpadów jest zobowiązany do okazania dokumentu
umożliwiającego identyfikację jego miejsca zamieszkania (np. dowód osobisty). Ponadto pracownik
PSZOK-u ma obowiązek zweryfikowania tych od-

padów, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich
składu, właściwości, itd.
Informujemy, iż zarówno przed główną bramą
wjazdową PGK Sp. z o.o. oraz przed wjazdem na
PSZOK są ustawione tablice ogłoszeniowe, zawierające wszystkie niezbędne informacje.
PROSIMY O WŁAŚCIWE STOSOWANIE SIĘ
DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ POSZANOWANIE TYCH ZASAD
PGK Suszec
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Ludowy Klub Sportowy Mizerów
LKS Mizerów byliby w czołówce, mając realne szanse na awans. Najlepszym strzelcem ekipy z Mizerowa jest Paweł Bucki, który w tym sezonie już czternaście razy pokonał bramkarzy rywali. Następni
w klasyfikacji strzelców są: Wojciech Deginder
z 5 trafieniami i Mateusz Krupka z 4 golami.
TRAMPKARZE
Zespół trampkarzy LKS Mizerów ma w tym sezonie ciężkie zadanie. Złożona głównie z zawodników rocznika 2001 drużyna często odstaje od nieco starszych rywali pod względem warunków fizycznych. Gracze LKS nadrabiają jednak zaangażowaniem, walecznością i konsekwencją taktyczną,
dzięki czemu udaje im się odnosić zwycięstwa,
a jeśli już przegrywają, to zazwyczaj minimalnie, po
ciekawych i wyrównanych bojach.
Jesienią trampkarze LKS w siedmiu meczach
zdobyli 9 punktów, wiosną natomiast potrzebowali
zaledwie trzech spotkań, żeby zgromadzić taki sam
dorobek. Po niezapomnianym zwycięstwie z LKS
Wisła Wielka, kiedy to Mizerowianie odwrócili wynik
z 0:3 na 4:3 oraz po efektownym triumfie z LKS Frydek 9:1, piłkarze z Mizerowa byli nawet liderem
swojej grupy. Niestety, w dwóch kolejnych meczach

sobie wielu dogodnych okazji, piłkarze z Mizerowa
wciąż nie potrafią odnieść zwycięstwa w grupie
mistrzowskiej.
Widać jednak światełko w tunelu, ponieważ
po dwóch porażkach na początku rozgrywek, kolejne cztery mecze Mizerowianie zremisowali, dwukrotnie punktując dodatkowo dzięki zwycięstwom
w rzutach karnych. Tragedii zatem nie ma, chociaż
zarówno trener jak i zawodnicy czują pewien niedosyt, ponieważ przy lepszej skuteczności i odrobinie szczęścia, drużyna wciąż mogłaby liczyć się
w walce o mistrzostwo.
W tym sezonie najwięcej bramek dla młodzików zdobyła Martyna Klos, wpisując się na listę
strzelców 24 razy. 13 goli ma na swoim koncie Szymon Czysz, a 11 Mateusz Grabowski.
ORLIKI
Najmłodsza drużyna LKS Mizerów jest największym objawieniem sezonu 2014/2015. Powołana do
życia w lutym ubiegłego roku, dla której jest to
debiut w ligowych rozgrywkach, ekipa orlików
zrobiła prawdziwą furorę w zmaganiach rundy
jesiennej, przez którą przeszła jak burza.
W dwudziestu trzech meczach Mizerowianie

zdj. Radosław Jeleń

Ludowy Klub Sportowy Mizerów powstał
w 1976 r. i już wkrótce będzie obchodził swoje
40-lecie. Założycielem, jeszcze wówczas Ludowego
Zespołu Sportowego, był Jan Godziek. W 1986 r.
Prezesem Klubu został Alojzy Wuzik i pełnił tą zaszczytną funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez niemal trzydzieści lat. W marcu
2015 r. Prezes Wuzik postanowił przekazać władzę
następnym pokoleniom. Na czele nowego Zarządu
stanął Jacek Sławacki – były zawodnik, a obecnie
trener drużyn młodzieżowych LKS Mizerów.
Za największy sukces w prawie czterdziestoletniej historii Klubu można z pewnością uznać wywalczony w sezonie 2005/2006 awans do Klasy B.
„Ojcem” tego sukcesu był, zatrudniony przed sezonem, trener Adam Blaut, który poprowadził odmłodzoną drużynę seniorów do historycznego triumfu.
W sezonie 2013/2014 zawodnicy LKS Mizerów
byli bliscy powtórzenia sukcesu sprzed ośmiu lat,
lecz przegrali rywalizację o awans z LKS Woszczyce
gorszym bilansem bezpośrednich spotkań. Ostatecznie jednak klub „wywalczył” promocję do wyższej ligi dzięki reorganizacji rozgrywek i w sezonie
2014/2015 bierze udział w zmaganiach Klasy B.
Na seniorach działalność sportowa Klubu z Mizerowa się nie kończy. W ostatnich latach szczególną uwagę działacze i trenerzy LKS przywiązują do
szkolenia dzieci i młodzieży. Szkolenia rozumianego nie tylko jako nauczanie gry w piłkę nożną,
lecz przede wszystkim jako wychowywanie i kształtowanie charakterów w duchu sportowej i uczciwej
rywalizacji. Klub pragnie zarazić młodych zawodników piłkarską pasją i przekonać ich, że dla każdego
futbol może być wspaniałą przygodą.
Piłkarze LKS trenują i grają niemal przez cały rok
kalendarzowy. W trakcie sezonu rywalizują przede
wszystkim w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg Tychy Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, natomiast w przerwach między rundami
(okres zimowy, wakacje) biorą udział w licznych turniejach piłkarskich o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Młodzieżowcy z Mizerowa podejmują walkę
z naprawdę silnymi i uznanymi klubami z wielkich
miast i w tych starciach często odnoszą sukcesy,
udowadniając wszystkim, że dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy, nawet w tak małej miejscowości i na
tak fatalnym boisku, można zbudować mocny i dobrze grający w piłkę zespół.
Do rozgrywek sezonu 2014/2015 LKS Mizerów
zgłosił cztery drużyny. Oprócz seniorów walczących
w B-klasie, w zmaganiach ligowych biorą udział 3
ekipy młodzieżowe: trampkarze (rocznik 2000
i młodsi), młodziki (rocznik 2002 i młodsi) oraz orliki
(rocznik 2004 i młodsi). W rundzie jesiennej najlepiej spisały się dwa najmłodsze zespoły z Mizerowa,
zapewniając sobie awans do grup mistrzowskich,
a co za tym idzie w rundzie wiosennej mają
możliwość walki o Mistrzostwo Podokręgu Tychy
w swoich kategoriach wiekowych.
SENIORZY
Po 21. kolejce zmagań Klasy B seniorzy LKS
Mizerów zajmują w tabeli ósme miejsce. W 20 rozegranych dotąd spotkaniach Mizerowianie zgromadzili 29 punktów, odnosząc osiem zwycięstw,
pięć remisów i doznając siedmiu porażek. Końcówka rundy jesiennej oraz początek wiosny były
dla graczy LKS bardzo udane. Zawodnicy odnotowali fantastyczną serię ośmiu meczów z rzędu bez
porażki. Niestety dobra passa skończyła się w najmniej oczekiwanym momencie, minimalną przegraną na wyjeździe z ostatnim w tabeli LKS Krzyżowice 3:4.
Zespół prowadzony przez trenera Michała
Buckiego stracił sporo punktów jesienią. Gdyby
brać pod uwagę tylko dokonania z wiosny, piłkarze

LKS Mizerów - drużyna seniorów

ulegli silnym ekipom JUWe Jaroszowice oraz GTS
Bojszowy i aktualnie zajmują w tabeli 3 miejsce.
Najlepszym strzelcem drużyny jest Jakub Goliasz, który zdobył 5 bramek. Tuż za nim plasują się
Szymon Grabowski, Kamil Jankowski i Dominik
Lazar, którzy mają na koncie po 4 trafienia.
MŁODZIKI
Drużyna młodzików LKS Mizerów rozegrała
fantastyczną rundę jesienną, nie tylko odnosząc
komplet zwycięstw, ale dokonując tego we wspaniałym, efektownym stylu. W sześciu spotkaniach
grupy amatorskiej Mizerowianie strzelili 62 bramki
i w pełni zasłużenie wywalczyli awans do grupy mistrzowskiej. Okres zimowy też był dla tej ekipy
bardzo udany, a jego idealnym zwieńczeniem był
świetny występ w międzynarodowym Halowym
Turniej Piłki Nożnej, organizowanym przez MKS
Żory, w którym piłkarze LKS zajęli drugie miejsce,
zostawiając za plecami renomowane zespoły z Żor,
Ostrawy, Mikołowa i Katowic.
W rundzie wiosennej o sukcesy jest już jednak
dużo trudniej. Co ciekawe, z wyjątkiem pierwszego meczu, który Mizerowianie przegrali wyraźnie
z MOSM Tychy, w kolejnych spotkaniach drużyna
prezentowała się bardzo dobrze. Niestety gracze
LKS, tak skuteczni jesienią, teraz mają problem ze
zdobywaniem goli. Coś się zacięło i mimo dobrej
gry, mimo dominacji na boisku, mimo stwarzania

odnieśli siedemnaście zwycięstw, cztery remisy,
doznając zaledwie dwóch porażek i z 57 punktami
przekonująco wygrali rywalizację w grupie B, zapewniając sobie awans do grupy mistrzowskiej. Ku
zaskoczeniu wszystkich, również wiosną piłkarze
LKS radzą sobie znakomicie. Beniaminek z Mizerowa już w pierwszym turnieju zmagań o mistrzostwo Podokręgu Tychy sprawił wielką niespodziankę, pokonując u siebie GKS Pniówek Pawłowice 4:1,
a w następnych zawodach było jeszcze lepiej. Po
sześciu kolejkach Mizerowianie mają na koncie siedem zwycięstw, dwie porażki i 21 punktów, dzięki
czemu są w czołówce tabeli.
Gracze LKS zmagania w rozgrywkach ligowych
łączą z udziałem w eliminacjach ogólnopolskiego
turnieju piłkarskiego Minimistrzostwa Deichmann
2015, w których występują jako drużyna Szwajcarii.
Po sześciu tygodniach rywalizacji w fazie grupowej
Mizerowianie zajmują trzecie miejsce w grupie B.
W meczach tej kategorii wiekowej pada z reguły sporo bramek, dlatego dorobek strzelecki najlepszych snajperów drużyny orlików w lidze może
imponować. Dominik Grzegorzek i Dawid Gizler
maja na koncie już po trzydzieści cztery trafienia.
Dziewiętnaście goli zdobył Nikodem Bienioszek,
a po szesnaście Jakub Grabowski i Dominik Duży.
Jacek Sławacki

NUMER 6 (251)

Brońmy się przed kleszczami
Problem kleszczy, a szczególnie chorób z nimi
związanych, staje się w naszym klimacie bardzo
poważny. Tylko w tym roku wiele osób w naszych
rejonach już zachorowało na boreliozę. A ilość
przypadków zapadania na tę chorobę z roku na rok
wzrasta – i to w zastraszającym tempie. Jak groźna
i niebezpieczna jest to choroba, odciskająca piętno na zdrowiu na całe życie, jeśli nie zostanie stłumiona w zarodku, przekonało się i doświadcza wielu, którzy się z nią zmagają.
W Polsce i w innych krajach jest coraz więcej
kleszczy, a statystycznie co trzeci z nich jest zarażony i może przenosić na człowieka wiele groźnych
chorób. Wśród nich najpoważniejsze to: zapalenie
mózgu czy borelioza – choroba, która atakuje układ

Przetargi na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części działki gruntowej
nr 3445/264 o powierzchni 0,0500 ha położonej
w Suszcu w rejonie garaży przy ulicy Piaskowej
z przeznaczeniem pod ogród. Przetarg odbędzie
się 17 czerwca 2015 r. o godz. 12:00. Wadium należy wpłacić do dnia 15 czerwca 2015 r. Szczegółowe
informacje o przetargu można uzyskać w pok. nr 1A
– tel.: 32 449 30 73 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone
ogłoszenie o II przetargu pisemnym na dzierżawę
na okres 3 lat czterech szałasów drewnianych zloka-
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nerwowy, naczyniowy, serce, itd. Zakażone kleszcze można znaleźć prawie wszędzie, gdzie stykamy
się z naturą. Najbardziej niebezpieczne miejsca to
lasy liściaste i mieszane, okolice skwerów, i parki,
a nawet przydomowe ogrody. Szkodniki te atakują
najczęściej w godzinach porannych i późnonocnych. Najgorzej jest wiosną. W tym roku, z powodu
lekkiej zimy, kleszcze uaktywniły się już w pierwszych miesiącach roku.
Dlatego udając się we wspomniane miejsca,
chrońmy odsłonięte części ciała. Zaleca się profilaktykę: noszenie długich spodni, koszulek z długim rękawem czy czapek podczas pobytu w lesie.
Po każdej wizycie na łonie przyrody, należy dokładnie obejrzeć swoje ciało. Kleszcze trzeba natychmiast usunąć. Najlepiej, kiedy zrobi to personel
medyczny, bo sami, nieumiejętnie wyciągając

szkodnika, możemy doprowadzić do dodatkowych komplikacji.
Wirus powodujący zapalenie opon mózgowych, wydalony przez kleszcza, przenika natychmiast do naszego organizmu. W przypadku boreliozy czas inwazji wynosi 36 godzin i tutaj, w przypadku szybkiej reakcji, skuteczne są antybiotyki,
które uchronią przed poważnymi skutkami. Przy
boreliozie często wokół ugryzienia pojawia się
czerwony rumień, łamanie w kościach, bóle stawów czy gorączka.
Chrońmy przed tymi groźnymi pajęczakami nie
tylko siebie, ale szczególnie swoje dzieci, nieświadome ogromu zagrożenia. Szczególnie kontrolujmy
ich ciała. Wakacje to przecież czas wzmożonego
przebywania na łonie natury. Niech będzie on dla
nas bezpieczny i wolny od zagrożeń.
UG Suszec

lizowanych na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Gwaruś” wraz z gruntem pod nimi.
Wadium należy wpłacić do dnia 15 czerwca 2015 r.,
natomiast oferty można składać do dnia 17 czerwca
2015 r. do godz. 9:30. Bliższe informacje można
uzyskać w pok. nr 1A – tel.: 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej
do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
W wykazie znajduje się działka nr 2562/18 o powierzchni 0,1400 ha przeznaczona do rolniczego
użytkowania na czas określony do 3 lat, położona
w Radostowicach, karta mapy 2, w rejonie ulicy Dębowej. Bliższe informacje o nieruchomości można
uzyskać w pok. nr 1A – tel.: 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntowych, stanowiących
własność Gminy Suszec przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu. W wykazie
znajdują się działki nr 1382/125, 1383/125,
1384/125 o łącznej powierzchni 0,6434 ha przeznaczone do rolniczego użytkowania na czas
określony powyżej 3 lat położone w Kryrach, karta
mapy 1. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr
1A – tel.: 32 449 30 73 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec.
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 0,5814 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KA1P/00033236/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w
część nieruchomości oznaczona jest numerem działek:
- 4138/141 o pow. 0,2605 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5,
- 4139/141 o pow. 0,3209 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5.
2. Cena wywoławcza wynosi 330.000,00 zł netto (słownie trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej
kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 30.000,00 zł.
4. W/w działki położone są w Suszcu, przy ul. Dolnej, zjazd z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Suszec. Działki
położone są na terenach przemysłowych zlokalizowanych wokół KWK „Krupiński”. Działki są niezabudowane, graniczą ze
sobą wspólnie tworząc jedną całość. Działka 4138/141 ma regularny kształt zbliżony do kwadratu, jest częściowo
utwardzona, od strony północnej graniczy z budynkiem hali magazynowej, należącym do innej nieruchomości. Przez
działkę w jej północnej i zachodniej części przebiegają podziemne, liniowe urządzenia infrastruktury (sieć wodociągowa
i kanalizacyjna). Działka 4139/141 o regularnym kształcie prostokąta, od strony wschodniej graniczy z drogą publiczną
ul. Dolną. Na działce istnieją pozostałości dawnego ogrodzenia, (betonowe słupy oraz siatka). Wzdłuż zachodniej granicy
działki, a także nad jej centralną częścią przebiega linia energetyczna. Planowana jest likwidacja linii napowietrznej
i zastąpienie jej kablem ziemnym przy granicy działek.
5. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz
ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą Nr IX/42/61/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem: B10P – co stanowi zapis
planu: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości.
7. Część nieruchomości, będąca przedmiotem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. I przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 24 kwietnia 2015r.
10. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ulicy Lipowej 1 w dniu 18 czerwca 2015 roku
o godz. 8:30
11. Wadium należy wpłacić do dnia 12 czerwca 2015 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 decyduje data wpływu na konto.
12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
15. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na
stronie internetowej www.suszec.pl
16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1,
pok. nr 1A, tel.: 32 449 30 73.

Kronika policyjna
Nietrzeźwy kierowca w Kryrach
30.04.2015 r. o godz. 22:30 w Kryrach na ul.
Wyzwolenia policjanci zatrzymali do kontroli 58- letniego mieszkańca Kryr, który kierował Oplem Corsą będąc w stanie nietrzeźwości – 0,89 promila.
Zderzenie czołowe w Suszcu
4.05.2015 r. na ul. Pszczyńskiej zderzyły się
dwa samochody. Do szpitala trafiło trzech 21-latków. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. W nocy, o godz. 3:30, jadący w kierunku
Suszca kierowca BMW rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego. Nie wiadomo dlaczego, 21-latek nie zauważył nadjeżdżającej z naprzeciwka KII. 45-letni mieszkaniec Tych, który kierował samochodem KIA Sportage nie zdołał wyhamować i doszło do zderzenia pojazdów. Do szpitala z urazami kręgosłupów trafili wszyscy podróżujący BMW X5: kierowca i dwie pasażerki. Wszyscy
pochodzili z Jastrzębia Zdroju. Po konsultacji medycznej całą trójkę wypuszczono do domów.
Nietrzeźwy uderzył w autobus
20.05.2015 r. nietrudno było dotrzeć pszczyńskim stróżom prawa do kierowcy, który na miejscu
zdarzenia „zostawił” tablicę rejestracyjną swojego
samochodu. Z relacji świadków wynikało, że kierowca czarnej Skody, wyjeżdżając z ulicy Tulipanów
w Suszcu, zahaczył o bok autobusu, po czym pośpiesznie odjechał. W trakcie uderzenia odpięła mu
się jednak przednia tablica. Policjanci ze zgubą udali
się pod wskazany adres. Tam zauważyli zaparkowaną czarną Fabię. Nie miała przedniej tablicy. Dodatkowo, numery rejestracyjne tej tylnej pokrywały
się z tą znalezioną. Na miejscu zastano także kierowcę skody, 42- letniego mieszkańca Suszca, którego zachowanie wskazywało na to, że wcześniej
spożywał alkohol. Badania potwierdziły ten fakt,
wskazując w jego organizmie ponad 3 promile.
Mężczyzna w rozmowie z policjantami potwierdził
swój udział w kolizji. Póki co, 42-latkowi zatrzymano
prawo jazdy, a już wkrótce o jego dalszym losie
będzie decydował sąd i prokurator. Za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd może orzec nawet dwuletni
pobyt w więzieniu.
KPP w Pszczynie

Osiedlowy
FESTYN SPORTOWY
SUSZEC

6 czerwca 2015 r.

Program festynu:

Rekreacyjna Wycieczka

ROWEROWA
Lasy Kobiórskie
19 czerwca 2015 r.
Przebieg wycieczki:

15.00 – Otwarcie Festynu
15.15 – Turniej piłki siatkowej oldbojów o Puchar
Sołtysa (4 drużyny z poszczególnych
sołectw) – plac rekareacyjny „Panda”
15.30 – Turniej trampkarzy w piłce nożnej
15.30 – Gry i zabawy dla dzieci
17.00 – Prezentacja szkółki piłkarskiej
w Suszcu „ FOOTBALL PROJEKT”
18.00 – Zakończenie turniejów,
wręczenie medali i dyplomów
18.30 – Występ muzyczny i wspólne
biesiadowanie przy muzyce.
22.00 – Zakończenie festynu

Miejsce:

1. Zbiórka 19.06.2015 r. (piątek) godz. 9:00
parking przy hali sportowej w Suszcu.
2. Wyjazd godz. 9:15.
3. Na trasie zwiedzania: Maryjka na Branicy,
ostoje naturalnej zwierzyny,
południowe obrzeże
rezerwatu Babczynej Doliny,
kamień Pittermana, Mitręgówka.
4. Powrót około 13:00 na Podlesie.
5. Zwiedzanie Muzeum Państwa Szenderów
połączone z ogniskiem 12:00-13:00
6. W przypadku złych warunków
atmosferycznych (deszcz) trasa
może ulec skróceniu.
Trudność trasy – łatwa,
w przypadku opadów deszczu – średnio trudna.

Plac rekreacyjny „Panda”
oraz Boikso sportowe
przy ul. Piaskowej w Suszcu

Długość trasy około 25 km

ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, Sołtys Suszca, Rada Osiedla,
Radni Gminy Suszec.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Dmuchańce, bangee dla dzieci, wata cukrowa, lody,
pokaz sprawności strażaków OSP Suszec

Jubiler
SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński
* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

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

ORGANIZATOR i ZAPISY:

Hala Sportowa Suszec,
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, ul. Szkolna 130 A,
tel.\faks 32 449 11 14 e-mail: mk@hala-suszec.pl
Kierownik Rajdu -Marek Kret, Koordynator i przewodnik: Waldemar Szendera

Warunki uczestnictwa w wycieczce
dostępne są na stronie internetowej: www.hala-suszec.pl

