
25 czerwca na terenach przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbędzie się, już po raz szesnasty, wielkie Gminne 
Święto. Dni Suszca na stałe wpisały się w suszecki kalen-
darz. A wszystko dzięki lokalnej społeczności – uczestni-
czącej i wspierającej to przedsięwzięcie. W tym roku, choć 
trwająca tylko jeden dzień, impreza zapowiada się impo-
nująco! Planowane są występy artystyczne dzieci i mło-
dzieży z terenów całej Gminy. Pojawią się także gwiazdy 

– zespoły TABU, AKURAT i ŁOBUZY. Dodatkowymi atrak-
cjami będą dmuchańce dla najmłodszych, wesołe mia-
steczko, konkursy z nagrodami i całkiem nowe animacje, 
prowadzone przez Klub Działań Pozytywnych. Poza tym 
pojawią się: Bractwo Ognia „Spaleni”, które przygotuje po-
kaz tańca z ogniem oraz Daniel „Mikołaj” Mikołajek z po-
kazem sztuczek piłkarskich. Zapowiada się fantastyczna 
zabawa. Zapraszamy serdecznie!

Święto całej Gminy

SUSZCA
16.DZIEŃ

25.06.2016

Tereny zielone przy Gminnym Ośrodku
 Kultury w Suszcu,  ul. Ogrodowa 22

Kozik

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
I USŁUGI TRANSPORTOWE

Program:
15:00   Rozpoczęcie imprezy - Występy artystyczne dzieci:

grupy baletowe, Hooperki, Jump Crew, K-Bum, K10,
On The Beat, Mini On The Beat, Balance Crew,

Chill Out, Point Squad, Freesmile, Disco Robaczki,
uczestnicy zajęć: „Rytmiki”, „Klubu Jasia i Małgosi”

oraz języka angielskiego dla dzieci

17:00   Zumba prowadzona przez Szkołę Tańca i Animacji „Tańczymy” 

17:30   Rozwiązania konkursów: „Żywot Ślązoka
poczciwego” oraz „Fantastyczny świat moich snów”

 Konkursy z nagrodami

18:00   Koncert zespołu TABU
 Pokaz sztuczek piłkarskich w wykonaniu

Daniela „Mikołaja” Mikołajka
19:30   

20:00   Koncert zespołu AKURAT
21:30   Pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Bractwa

Ognia Spaleni

22:00   Koncert zespołu ŁOBUZY

- wesołe miasteczko, 
- dmuchańce,  
- animacje dla dzieci prowadzone
  przez Klub Działań Pozytywnych, 
- konkursy z nagrodami.

Atrakcje towarzyszące:

Patronat honorowy: Paweł Sadza
- Starosta Powiatu Pszczyńskiego

oraz Marian Pawlas
- Wójt Gminy Suszec
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Obchodząc w tym roku Święto Konstytucji 
3 Maja nie sposób nie wspomnieć o przypadającej 
również w tym dniu historycznej rocznicy wybuchu III 
Powstania Śląskiego oraz o, obchodzonym w kościele 
katolickim, Święcie Maryi Królowej Polski. Są to dla 
naszego narodu święta nie mniej ważne.

Patrząc z perspektywy tego dnia, tak naprawdę 
wszystkim dniom w roku trzeba by było przyporząd-
kować jakieś święto i je czcić, bo tych wzniosłych, 
a i tragicznych dat w naszej historii nie brakuje. 
Obchodzenie świąt wytwarza poczucie wspólnoty, 
o czym, zdaje się, bardzo wielu przedstawicieli naszej 
cywilizacji zapomniało.

Konstytucja 3 Maja była – tak, jak wszystkie inne 
konstytucje – aktem ułomnym, bo tak naprawdę 
trudno doszukać się w niej jakiejkolwiek sprawiedli-
wości. Jednak była pierwszym w Europie i drugim na 
świecie aktem kompromisu, dialogu, a nie krwawej 
rozprawy. Była wytworem epoki oświecenia, kiedy 
to rozum stał się prawdziwym przedmiotem kultu.

Trzeba pamiętać, że w tym samym okresie w Eu-
ropie, w czasie rewolucji francuskiej, ścięto Ludwika 
XVI i dokonano wielu mordów, masakr na własnym 
narodzie, w tym na wielu niewinnych osobach. Po-
dobnie działo się w Anglii w czasie rewolucji angiel-
skiej. Przecież jedyną winą Ludwika XVI było to, że 
został królem, bo był to człowiek dobry. Tak wprowa-
dzano w życie ideały oświecenia, ideały demokracji, 
łamiąc nieraz przy tym zasady samej demokracji. Wie-
ki XVI-XIX to okres ciągłych wojen na kontynencie. 
Uchwalona wcześniej Konstytucja Stanów Zjedno-
czonych również była dokumentem, który normował 
podstawowe obowiązki i prawa obywateli, podstawy 
ustroju społecznego, gospodarczego i politycznego 
oraz organizacji państwa w oparciu o prawo, a nie 
przemoc.

Biorąc udział w tegorocznym święcie nasz 
naród, nasza lokalna społeczność, jak nigdy dotąd 
w ostatnim półwieczu, zaczyna sobie uświadamiać, 
że tak, jak w przeszłości, walka o trony i panowanie 
we współczesnym świecie, którego jesteśmy cząstką, 
znów się rozpoczęła na całego. Nie ma wątpliwości, 
co pokazują obecne wydarzenia, że będzie jak zwykle 
bezwzględna. Wskazują na to już obecnie dziejące 
się wydarzenia i świat długo poczeka, zanim oblicza 
nowych władców nabiorą cech szlachetności i świę-
tobliwości. Jednak wspólnym wysiłkiem i wyciągnię-
ciem właściwych wniosków z przeszłości, czekające 
nas przeobrażenia nie muszą być tak tragiczne, jak 
te z przeszłości. Bo dziś tak naprawdę niewiele się 
zmieniło. To ciągle ten sam kontynent, gdzie, tak, jak 
dawniej, o hegemonię walczą te same nacje: Niemcy, 
Francja, Rosja – rozmiłowane w zmaganiach o domi-
nację. Do tego dochodzi Islam.

Fakty i rzeczy, które obecnie dzieją się na świe-
cie, przypominają najgorsze okresy dziejów. Widmo 
dezintegracji krąży nad światem, grożąc utratą do-
robku całych pokoleń. W latach 90-tych XX w., po 
zakończeniu okresu zimnej wojny, wydawało się, że 
teraz „nigdy więcej wojny” stanie się faktem, że je-
steśmy na prostej drodze do urzeczywistnienia tych 
marzeń, że historia nie jest już potrzebna i nie warto 
nią sobie zawracać głowy. Te marzenia prysnęły bar-
dzo szybko, na co wskazują obecne zagrożenia. Oby 
te ostatnie nigdy się nie ziściły.

Obecny portret świata, Europy to mieszanina na-
silających się nieustannych wojen, zbrodni, mordów, 
zepsucia, bezprawia, opętania dziwacznymi mitami 
i prawie niezgłębiona bezmyślność. Gdy popatrzymy 
wstecz na dzieje ludzkości, to nie jest to nowość, ale 
musimy być świadomi, czym takie okresy się zawsze 
dla niej kończyły. Demokracja to oczywiście nieustan-
ne spory, ale toczące się pokojowo. Spokój może być 
tylko w tyranii i despotii.

W naszej Gminie ten świąteczny dzień rozpoczę-
to uroczystą mszą świętą sprawowaną za pomyślność 
naszej ojczyzny w Kościele w Suszcu. Następnie od-

dano, przy dźwiękach hymnu narodowego, składając 
kwiaty przy pomniku obok kościoła, hołd tym wszyst-
kim, którzy poświęcili dla naszej ojczyzny najcenniej-
szy dar, jaki posiadali – życie. Tegoroczna uroczystość, 
dzięki dużej frekwencji mieszkańców Suszca oraz 
młodzieży i wszystkich dzieci pierwszokomunijnych, 
miała niezwykle podniosły charakter. Słowa hymnu 
Mazurka Dąbrowskiego: „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
zawsze podnoszą na duchu. A trzeba pamiętać, że 
one również pochodzą z okresu uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Zostały napisane przez wybitnego 
Polaka Józefa Wybickiego na uchodźctwie w 1797 
roku, kiedy Polska znalazła się pod zaborami. 

Mając w pamięci obecne, niebezpieczne me-
andry światowych zawirowań i patrząc na te nasze 
ustawione w szpalerze przy suszeckim pomniku, 
w pięknych białych strojach, niczym anioły niewinne 
jeszcze, kochane dzieci, nie sposób było głęboko się 
nie zadumać, jaka będzie ich przyszłość, przyszłość 
kolejnego pokolenia. Na ile sami, wskutek bezmyśl-
ności, zaniedbań i swoich czynów przyczyniamy się 
do zła na świecie? Ile możemy zrobić, aby młodzi 
mogli żyć w bezpiecznej, sprawiedliwej ojczyźnie 
i uniknąć najgorszego? Czyli tego, czego doświadczy-

li nasi dziadkowie, a czasem i nasi ojcowie? Jedno jest 
pewne – udział dzieci, młodzieży i rodziców w tych 
patriotycznych uroczystościach będzie procentował. 
Historię bowiem można zrozumieć tylko poprzez 
pamięć i kultywowanie tego, co najlepsze przekazy-
wali nam nasi ojcowie, przodkowie. Ale trzeba znać 
również jej czarne strony.

Nigdy nie będzie zgody, pojednania, szacunku, 
refleksji, kompromisu, jeśli nie będzie się znało rze-
czywistej prawdy o historii, a puszczało w obieg jej 
zafałszowany obraz. Zróbmy wszystko, aby młode 
pokolenie nie ignorowało historii, tak jak to nieraz 
czyniły nasze wcześniejsze pokolenia, nie wyłączając 
i naszego, przepełnione ułańską fantazją, życiem bez 
refleksji. Przecież to było przyczyną wykolejenia się 
naszego narodu już nieraz w przeszłości, nie wspomi-
nając o braku zgody narodowej. Bardzo ważne, aby 
dzieciom wpajać dobro, patriotyzm, bo to jest jedyna 
szansa na lepszy świat. Nie narzucimy dzieciom kon-
kretnych poglądów, ale powinniśmy kształtować ich 
wrażliwość na bodźce otoczenia. Dziś, w dobie zagro-
żenia, szczególnie widzimy, jak cienka linia dzieli pa-
triotyzm od bardzo groźnego nacjonalizmu, który to 
coraz częściej przejawia się u młodzieży, a przekształ-
ca się wręcz w chuligaństwo. Patriotyzm jest bardzo 
szlachetnym uczuciem, budzi radość, wyzwala miłość 
do ojczyzny. Nacjonalizm natomiast budzi strach, bo 

głosi wrogość wobec innych nacji, narodów. To prosta 
droga do faszyzmu Mussoliniego, nazizmu Hitlera 
itd. Wielu tragedii można by było uniknąć, gdyby 
naród miał odpowiednią świadomość historyczną. 
Obecnie, pomimo niesamowitego rozwoju środków 
informacji, stajemy się coraz bardziej nieświadomi 
historycznie, społecznie. O ile można ten grzech za-
niechania wybaczyć naszym ojcom, to my nie mamy 
na usprawiedliwienie żadnych argumentów. Dotyczy 
to nie tylko nas, ale całej populacji światowej. Jeśli 
tak dalej pójdzie, to oznacza, że niemożliwa będzie 
budowa trwałych form życia, będziemy się kierować 
działaniami doraźnymi, nastawionymi na populizm. 
Zarówno rządzący, jak i opozycja będą działać doraź-
nie. Tak, jak się to obecnie dzieje w świecie. To nie 
wróży dobrze żadnemu krajowi. W obecnej sytuacji, 
pustce duchowej, intelektualnej, wyścigu szczurów, 
cały Świat, Europa, Polska, wszystkie rządy działają 
doraźnie. Wszyscy pogrążamy się coraz bardziej w ta-
kim działaniu. Ludzkość, tak, jak nieraz w przeszło-
ści, traci znów instynkt życia, wspólnoty. Tak już jest 
od powstania świata, że każdy naród jako gatunek, 
wspólnota ciągle walczy o przedłużenie swojej eg-
zystencji, przekazując następnym pokoleniom ze-
staw zasad. Taką konieczną i najwyraźniejszą zasadą 
jest poświęcenie dla wspólnoty. Dlatego szczególny 
hołd powinniśmy oddawać tym, którzy w przeszłości, 
a i obecnie tak działają i podążają za tym przykładem. 
Trzeba zawsze pamiętać, i to jest sprawdzona prawda, 
że „lepiej w wolności kęsek lada jaki niźli w niewoli 
przysmaki”. 

Wracając do Konstytucji, trzeba pamiętać rów-
nież, że zawsze każdy taki akt jest dziełem kompro-
misu, który na określonym etapie rozwoju państw 
powinien utrzymywać ład i porządek. Wszystkie 
konstytucje są i będą zawsze wytworem czasów, 
w których powstawały. Dlatego nigdy, podobnie 
jak i obecnie, nie były i nie będą to prawa, które by 
wszystkich zadowalały, bo to jest niemożliwe. Zawsze 
pisali i piszą je ludzie. I oni również je uchwalają. Są 
to czynni gracze na scenie politycznej, wpływowe 
osobistości o określonych poglądach, dążący do 
realizacji swoich celów i swojej wizji, które starają 
się zaszczepić narodom. Już z tego faktu wynika, 
że konstytucje i uchwały to dokumenty nietrwałe 
i niedoskonałe. Ale jeszcze nikt na świecie nie wy-
myślił innej formy regulacji pokojowego systemu 
życia, dlatego wszyscy powinni tych praw prze-
strzegać. Jedyną trwałą konstytucją, ponadczasową 
i to bardzo krótką, zwięzłą jest Dekalog. Gdyby go 
przestrzegano, to ileż można by uniknąć nieszczęść, 
a budować dobro. I tutaj chrześcijańska Europa, o ile 
jeszcze o takiej możemy mówić, ma sobie dużo do 
zarzucenia. Ta uchwalona w 1791 roku Konstytucja 
3 Maja powstała, kiedy nasze państwo konało, by 
wkrótce zniknąć w ogóle z map świata. Jednak była 
ona wzorem, z którego czerpano, tworząc następne 
konstytucje w Polsce w 1921 r., 1935 r., 1952 r. i ostat-
nią – w 1997 r. Czerpały z naszej konstytucji również 
narody Europy. Każda z tych konstytucji regulowała, 
na potrzeby swoich czasów, problemy państwowe. 

Gdy nie działa i nie jest przestrzegane prawo, 
nie ma państwa, to obrazy działań przepełnionych 
mordami, ohydnymi zbrodniami, które wręcz nie 
mieszczą się w naszej głowie, można mnożyć na 
setki. Makabrycznymi zbrodniami, mordami, gwał-
tami przepełnione jest całe nasze ostatnie stulecie, 
z niedługim okresem względnego pokoju. Starożytne 
najazdy Hunów w porównaniu do nich to nic.

III Powstanie Śląskie również nie było zrywem 
bez przyczyny. Wybuchło ono w odpowiedzi na nie-
samowity terror, mordy i okrucieństwa, jakich doko-
nywali Niemcy na Polakach na Górnym Śląsku. Terror 
na tych terenach w owych latach był wszechobecny, 
mordów politycznych dokonywano na masową skalę, 
by nie dopuścić do uwolnienia tych ziem spod pru-
skiego buta. Śląsk – była to ziemia bogata, czerpano 

Nigdy więcej wojny!
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Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas



W maju podczas Sesji Rady Gminy najważniej-
szym tematem było rozpatrzenie sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy na 2015 r. Swoją opinię w tym temacie 
przedstawiały Komisje Rady Gminy. Odczytano także 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz udzie-
lano absolutorium Wójtowi Gminy Suszec z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Suszec za miniony rok. 
Podjęto też decyzję o oddaniu w dzierżawę działek 
znajdujących się na „Gwarusiu”. Radni i sołtysi zgła-
szali również swoje interpelacje i wnioski w związku 
z bieżącymi sprawami dotyczącymi poszczególnych 
miejscowości.

Budżet Gminy za 2015 r. 
Podczas Sesji przedstawiono wykonanie budże-

tu za miniony rok. Według planu przychód na 2015 
rok miał wynosić 38 883 739 zł, realnie wyniósł zaś 
34 342 506,11 zł. Wpływ na przychody miał zwrot 
nadpłaconego podatku, jakiego Gmina musiała do-
konać na rzecz JSW S. A. Wydatki w ubiegłym roku 
planowane były na 45 784 680 zł, ostatecznie zaś 
zamknęły się w kwocie 40 340 963,91 zł. Procentowa 
struktura wydatków w minionym roku kształtowała 
się następująco: oświata – ponad 50% środków; go-
spodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 
11% środków; administracja publiczna – ponad 10% 
środków; transport i łączność – ponad 9% środków; 
pomoc społeczna – niecałe 7% środków. Na początku 
2016 r. w całości spłacono zobowiązania wobec JSW 
S. A., które miały znaczący wpływ na budżet Gminy 

w 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansów, Irena 
Muras, tak podsumowała wykonanie budżetu za 
miniony rok:

- Mieliśmy nadzieję, że budżet, który tworzyliśmy, 
będzie stabilny. Okazało się, że został on wykonany 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Był to bardzo pra-
cowity rok dla wszystkich jednostek i w każdej dziedzi-
nie. Ten budżet, jego ostateczny kształt, jest wynikiem 
zachowania dyscypliny. W zasadzie w każdym zakresie 
niezbędne były oszczędności. Jako Komisja Oświaty 
pochylaliśmy się nad budżetem Gminy co miesiąc i mu-
simy zaznaczyć, że wola i chęć współpracy jednostek 
naszej Gminy sprawiły, że niezbędne zmiany i oszczęd-
ności były możliwe do osiągniecia. Z początkiem 2016 r. 
zwróciliśmy JSW S. A. wszystkie zaległości i na tę chwilę 
nie musimy się martwić o odsetki. Natomiast obligu-
ją nas pewne regulacje prawne i musimy wykazać, że 
przez ostatni rok nie zadłużyliśmy naszej Gminy. Udało 
się nam utrzymać wymagane wskaźniki. Jednak przez 
następne 2 lata nadal obwiązuje nas dyscyplina finan-
sowa. Wydaje mi się, że mieszkańcy nie odczuli tych 
oszczędności, które poczyniliśmy. Wszystkie zadania, 
jakie sobie stawialiśmy, były wykonane. Nasze zadanie 
na najbliższe 2 lata to dalsze wspólne działanie.

Po przeanalizowaniu sprawozdania, Komisja Re-
wizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie Wójtowi 
absolutorium. Został on przyjęty jednogłośnie. Wójt 
dziękował zebranym za zaufanie:

- Dziękuję wszystkim Radnym, pracownikom 
Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek naszej Gmi-

ny. Cieszę się, że każdy z nas rozumie, że wykonujemy 
pracę zespołową, wymagającą współpracy. Nie mieli-
śmy problemów w zarządzaniu finansami, bo wszyscy 
doskonale dostrzegali potrzeby naszej Gminy. Mam 
nadzieję, że kolejne lata naszej współpracy także będą 
dla nas dobre.

Radni i sołtysi pytają
W czasie przeznaczonym na interpelacje i zapy-

tania, Henryk Pruciak pytał o funkcjonowanie boiska 
sportowego, znajdującego się przy ZSP w Rudzicz-
ce. Radny chciał się dowiedzieć, dlaczego boisko, 
które powinno być ogólnodostępne dla mieszkań-
ców miejscowości, pozostaje zamknięte w sobotę 
i niedzielę. Jak argumentował, jest to czas, w którym 
najwięcej osób chce skorzystać z obiektu i powinien 
być on wówczas otwarty – jak ma to miejsce w innych 
miejscowościach naszej Gminy.

Pani Sołtys Bronisława Czernecka apelowała 
z kolei do władz Gminy o rozważenie możliwości 
umieszczenia sygnalizacji świetlnej albo zatrudnienia 
osoby do przeprowadzania dzieci przez ul. Pszczyń-
ską w Kobielicach.  

- Na wysokości kościoła w Kobielicach są co praw-
da pasy, ale rodzice boją się puszczać tamtędy dzieci 
same. Jest to bardzo ruchliwa droga i same pasy nie 
wystarczą, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłod-
szym, udającym się tą drogą do szkoły – mówiła pani 
Bronisława.

Radni i Wójt obiecali zająć się oboma sprawami.
Monika Panfil

stąd potężne zyski, niemiłosiernie wykorzystywano, 
wyzyskiwano klasę robotniczą. Wręcz niewolniczo. 
Ziemię uciemiężono. To już wtedy (Hitlera jeszcze 
nie było) masowo zabijano ludzi w bestialski sposób, 
a następnie ćwiartowano ich. I to nieraz publicznie! 
Bezczeszczono ludzkie zwłoki, aby wywołać strach 
u innych. Ludobójstwo było domeną okupanta. 
Przykład brano zapewne z bolszewików, bo na to, 
co oni wyprawiali z ludźmi, określenie „ludobójstwo” 
wydaje się bardzo łagodne. Kiedy Niemcy urządzali 
łaźnię krwi na Śląsku, bolszewicy dokonywali tego 
na własnym narodzie.

Te wątki związane z Konstytucją 3 Maja i III Po-
wstaniem Śląskim powinny nam uzmysłowić, jak 
wielkim darem nas obdarzyli nasi ojcowie, ile przelali 
krwi, aby spełniło się ich jedyne marzenie: „nigdy wię-
cej wojny”, abyśmy mogli żyć w wolnym i bezpiecz-
nym kraju. Jeśli ludzkość się nie opamięta, to dzisiej-

sze wojny, gdyby się rozwinęły, mogą być naprawdę 
początkiem końca. Pamiętajmy bowiem, że o ile woj-
ny dawniejsze były w większości konfrontacją stosu-
jących kodeks rycerski wojowników na ubitej ziemi, 
to wiek XX wszystko to zmienił. To wiek ludobójstwa, 
całkowitego wyniszczenia i przede wszystkim atako-
wania tych najsłabszych, tj. cywilów, chorych itd. Do 
tego doszły obecnie: terroryzm, chuligaństwo (np. 
kibole), które atakują jak wirus i są dżumą XXI wieku, 
a na którą nie mamy lekarstwa. A trzeba sobie zdawać 
sprawę, że obecnie przestajemy dodatkowo panować 
nad tym, kto posiada broń jądrową, coraz to więcej 
grup terrorystycznych wręcz uruchamia produkcję 
broni chemicznej, a są to bronie ostateczne – o ile 
je tak naprawdę broniami można nazwać. Trzeba 
zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego najstrasz-
niejszego scenariusza. A tutaj, jak pokazują ostatnie 
miesiące, wcale nie chodzi o straszenie, ale realną 

rzeczywistość, która, gdziekolwiek się spojrzy, nie wy-
gląda obiecująco. Przez ponad półwiecze karmiliśmy 
się iluzjami bezpieczeństwa, dostatku, efektywności, 
w tym również sensu życia sprowadzonego wyłącz-
nie do materialnych żądz. Zapomnieliśmy, że to, co 
dla jednych jest bezwartościowe, dla innych jest bez-
cenne. Pustkę duchową, za przyzwoleniem Europy, 
wypełnił brutalnie Islam, przejmując rolę ideologii. 
W całej Europie, świecie mieliśmy i mamy tyle lekcji 
nienawiści, że powinniśmy już dawno rozpoznać to 
zagrożenie. Inaczej nie ma dla nas wytłumaczenia. 
Odwróćmy się tylko od myślenia czysto materialne-
go. Odbudowujmy tą wielką wspólnotę, chociażby 
uczestnicząc w kultywowaniu świąt narodowych. 
Pamiętajmy, że dobrobyt można budować na pod-
walinach bezpieczeństwa. Sama proklamacja wiary 
w dobro nie uczyni nas dobrymi.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Gmina Suszec wciąż rozwija swoje kontakty 
z partnerską Gminną Zákamenné. W ramach zacie-
śniania wzajemnych relacji, miesiąc temu spotkali się 
myśliwi. 10 kwietnia do naszej Gminy przybyli człon-
kowie Koła Łowieckiego Zákamenné, aby spotkać się 
z działającymi na naszych terenach myśliwymi z Koła 
Łowieckiego „Ostoja” z Gliwic. 

Wcześniej już spotkali się myśliwi z Koła Ło-
wieckiego z Novoti z mieszkańcami naszej Gminy –
członkami Koła Łowieckiego „Hubertus”, działającego 
w Orzeszu. Początki relacji myśliwych z Zákamenné-
go i z Koła „Ostoja” można datować na ubiegły rok. 
Wtedy to, podczas tradycyjnego czerwcowego Jar-
marku Serów na Słowacji, członkowie wspomnianych 
Kół spotkali się po raz pierwszy. Niedługo później 
nasi myśliwi zostali zaproszeni do udziału w Dniach 
Zákamennégo, odbywających się w połowie lipca 
2015 roku. W czasie imprezy pojawiały się motywy 
myśliwskie, a Polacy mieli okazję przyjrzeć się bliżej 
słowackim tradycjom i obyczajom. W tym roku udało 
się zaprosić gości ze Słowacji do Polski. Okazją do 
spotkania były Targi Expo Hunting w Sosnowcu. 

Swoją wizytę członkowie słowackiego Koła 

Łowieckiego, na czele z jego prezesem Michałem 
Ferencikiem oraz Starostą Milanem Vráblem, rozpo-
częli od porannej mszy świętej w suszeckim kościele. 
Towarzyszyli im: myśliwy z Koła Łowieckiego „Ostoja”, 
były łowczy tego Koła, mieszkaniec Kryr – Michał 
Świerkot oraz Zastępca Wójta Czesław Smusz. Po 
nabożeństwie uczestnicy spotkania udali się do So-
snowca, gdzie mieli okazję obejrzeć liczne stoiska 
poświęcone myślistwu na Targach Hunting Expo. 
Stamtąd goście ze Słowacji pojechali do Promnic, 
aby zwiedzić Zameczek Myśliwski oraz do Pszczyny, 
gdzie odwiedzili Zagrodę Żubrów. Wszystkie atrakcje 
bardzo przypadły im do gustu. 

- Większość ze słowackich gości była w naszej Gmi-
nie pierwszy raz. Chcieliśmy, aby zapamiętali z tej wizy-
ty jak najwięcej. Zobaczyli kawałek Suszca – nie tylko 
kościół, ale i okolice kopalni. Poza tym odwiedziliśmy 
kilka pięknych miejsc w naszym powiecie. Mieszkańcy 
Zákamennégo byli pod ogromnym wrażeniem targów 
– różnorodności stoisk i prezentowanych sprzętów. Po-
dobała się im także wizyta w Promnicach i Zagrodzie 
Żubrów. Jestem przekonany, że to nie ostatni raz, kie-
dy Słowacy odwiedzają Gminę Suszec i Śląsk w ogóle. 

Myślę, że to początek bardzo dobrych i długotrwałych 
relacji myśliwych z naszej Gminy i z Gmin partnerskich 
– mówił Czesław Smusz. 

Wzajemne spotkania są sposobem zacieśniania 
współpracy ze słowackimi Gminami partnerskimi. 
Cieszymy się, że wzajemne relacje zawiązują kolejne 
grupy, aktywnie działające po polskiej i słowackiej 
stronie.

Monika Panfil

Sesja Rady Gminy

Myśliwi zacieśniają więzi
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Myśliwi odwiedzili Dworek w Promnicach
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Uroczystości pod pomnikiem

Tym razem Sobótki odbyły się pod namiotem

Uczestnicy majowego spotkania

3 maja w Suszcu odbyły się uroczystości zwią-
zane z 225. rocznicą uchwalenia Konstytucji. Trady-
cyjnie rozpoczęła je msza święta w Kościele pw. św. 
Stanisława B. i M. w Suszcu. Po uroczystym nabo-
żeństwie, w trakcie którego modlono się w intencji 
Ojczyzny, nastąpiło przejście pod pomnik ofiar wo-
jen, powstań, faszyzmu i stalinizmu pochodzących 
z gminy Suszec, znajdujący się przy kościele. Zebrani 
pomodlili się w intencji poległych, odśpiewano także 
hymn Polski oraz „Rotę”. Następnie przedstawiciele 
władz, Związku Górnośląskiego oraz szkół złożyli 
kwiaty pod pomnikiem.

W uroczystościach uczestniczyli włodarze Gmi-
ny, licznie zebrana młodzież ze szkół naszej Gminy, 
członkowie Związku Górnośląskiego w tradycyjnych 
strojach, dzieci ubrane na biało, które w tym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii, orkiestra KWK „Kru-
piński” oraz mieszkańcy Gminy. Uroczystość uświetni-
ły także poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej 
w Suszcu, Gimnazjum Publicznego w Suszcu, Rolni-
ków, Pszczelarzy, Górników, Związku Górnośląskiego 
oraz Dzieci Maryi. 

Wójt Marian Pawlas przypomniał zebranym:
- Spotykamy się pod pomnikiem, aby przypomnieć 

sobie bardzo ważne wydarzenie. Dzięki Konstytucji Po-
lacy otrzymali nadzieję na następne lata – na wolność 
i na państwowość. Pamiętajmy, że była to Konstytucja 

Zielone Świątki to impreza, która w Suszcu or-
ganizowana jest od lat. Jak przyznaje Sołtys Tade-
usz Paszek, jest to wydarzenie, o które mieszkańcy 
zawsze pytają. I chociaż pogoda nie każdego roku 
dopisuje, chętnych do organizacji i uczestnictwa nie 
brakuje. W tym roku, tradycyjnie, Zielone Świątki od-
były się na Placu Odnowy. 14 maja około godz. 19:00 
wielu mieszkańców całej Gminy przybyło do Susz-
ca, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy wieczór. 
O oprawę muzyczną zadbał (już po raz 33!) zespół „De 
Facto”. Nie zabrakło też bufetu, w którym można było 
zakupić kiełbasę, pieczywo, przekąski czy napoje. 
Oczywiście rozpalono także ognisko – obowiązkowy 
element sobótkowych spotkań. Nowością był za to 
duży namiot, rozstawiony dla wszystkich gości.

- Zawsze boimy się o pogodę przy Zielonych Świąt-
kach. Nie wiadomo, czy będzie zimno, czy nie będzie pa-
dać… W tym roku wypożyczyliśmy duży namiot, żeby 
wszyscy, którzy zechcą spędzić ten wieczór na Placu 
Odnowy, mogli się schronić przed zimnem i ewentual-

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin 
Powiatu Pszczyńskiego to okazja do wypracowania 
wspólnych stanowisk, podjęcia wspólnych inicjatyw 
i omówienia aktualnych problemów. 

Podczas konwentu, który odbył się 5 maja w ga-
binecie starosty pszczyńskiego, Pawła Sadzy, włoda-
rze podjęli m.in. decyzję o wspólnym zakupie energii 
elektrycznej, rozmawiali o konieczności aktualizacji 
planów zarządzania kryzysowego i ochronie zabyt-
ków. Podjęli także rozmowy w sprawie zapewnienia 
w powiecie pszczyńskim specjalisty w zakresie psy-
chiatrii dziecięcej. 

- Dzisiaj rodzice dzieci chorujących na zaburzenia 
psychiatryczne i neurologiczne muszą korzystać z po-
radni w Tychach lub Bielsku-Białej, a czas oczekiwania 
na wizytę jest niestety długi. Zapewnienie specjalisty 
w zakresie psychiatrii i neurologii to potrzeba coraz 
częściej zgłaszana przez dyrektorów szkół i pedago-
gów. Niestety, mimo moich kilkukrotnych rozmów w tej 
sprawie – NFZ nie wyraził zgody na to, by psychiatra 

kompromisu. Ten kompromis przyświecał wszystkim 
w kolejnych latach w naszym państwie. Zawsze szu-
kano porozumienia. I dziś jest ono nam potrzebne. 
Doświadczenie pokazało, że agresja jeszcze bardziej 
dzieli narody. 3 maja to nie tylko rocznica uchwalenia 
Konstytucji, ale także rocznica III Powstania Śląskie-
go. W tym roku obchodzimy też 1050. rocznicę Chrztu 
Polski. Niech te wszystkie wydarzenia – historycznie 

nym deszczem – tłumaczył Sołtys.
Faktycznie – namiot sprawdził się doskonale 

jako osłona przed wieczornym chłodem. Innym 
sposobem na rozgrzanie były tańce i zabawy pod 
wyjątkowo pogodnym, rozgwieżdżonym niebem. Na 
parkiecie przez cały czas szalało kilkanaście, a nawet 

z poradni z Tychów kilka razy w miesiącu diagnozował 
dzieci w Pszczynie. Uważam, że musimy zrobić wszyst-
ko, żeby zapewnić dostęp do psychiatry dziecięcego 
w powiecie pszczyńskim, dlatego zwróciłem się do wój-
tów i burmistrza o możliwość wyasygnowania na ten 
cel środków w ramach tzw. „korkowego”, czyli opłat za 

ważne, pozostaną w naszej pamięci. Jak nasi włodarze, 
którzy w przełomowych momentach wybierali to, co 
dla nas dobre, pamiętajmy, że kompromis może nas 
wzmacniać, jednoczyć i łączyć. 

Było to ważne i piękne wydarzenie, a mieszkań-
cy, licznie uczestniczący w uroczystościach, udowod-
nili, że troska zarówno o Małą, jak i Dużą Ojczyznę 
– to dla nich tematy ważne i aktualne. 

Monika Panfil

kilkadziesiąt par.
- Wszystko było w tym roku załatwione, nawet 

pogoda! – żartował Tadeusz Paszek. – Kiedy przysze-
dłem pomagać przy rozkładaniu namiotów, młodzież 
stwierdziła, że już zadzwonili do nieba do śp. Grzegorza 
Kuligi i załatwili pogodę na wieczór. I faktycznie! Po 
deszczu ani śladu!

Sobótki cieszą się od lat ogromną popularnością 
i przyciągają osoby w różnym wieku. Tym razem nie 
brakowało zarówno rodzin z małymi dziećmi, jak 
i starszych mieszkańców. Wszyscy wspólnie, przy do-
brej muzyce, śpiewach i w doborowym towarzystwie 
bawili się do późnych godzin nocnych. Brawa należą 
się w szczególności organizatorom - za doskonały 
festyn, stwarzający możliwość integracji wszystkich 
mieszkańców. Niech ta cenna tradycja będzie nadal 
pielęgnowana i kontynuowana w kolejnych latach. 
Zwłaszcza że chętnych do pomocy i organizacji nie 
brakuje!

Monika Panfil

sprzedaż alkoholu. Jako powiat również chcemy prze-
znaczyć środki na ten cel – mówił starosta pszczyński, 
Paweł Sadza. Na spotkaniu pojawiła się propozycja 
umiejscowienia gabinetu specjalisty w Pszczynie.

Włodarze sporo uwagi poświęcili konieczności 
usprawnienia ruchu na DK1 na odcinku kobiórskim, 
pszczyńskim i goczałkowickim. Samorządowcy 
zwracali uwagę, że pokonanie tego fragmentu DK1 
zajmuje wiele czasu, a w przypadku wypadków tiry 
rozjeżdżają gminne i powiatowe drogi. Ustalili, że 
wspólnie wystąpią do zarządcy drogi – Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wprowadzenie 
rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia ru-
chu, m.in. weryfikację działania sygnalizacji świetlnej, 
poprawę oznakowania poziomego i pionowego oraz 
możliwość zrealizowania bezkolizyjnych skrzyżowań 
z DK1 na wysokości trzech gmin. Zaproponują także 
zamontowanie tzw. liczników czasu do zapalenia się 
czerwonego światła. 

Samorządowcy rozmawiali także o tzw. drodze 

Majowe uroczystości

Udane Sobótki w Suszcu

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego
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Poznaliśmy laureatki odznaczenia „Klejnot Ziemi 
Pszczyńskiej”. Pięć wyjątkowych kobiet, których osią-
gnięcia mogą być wzorem do naśladowania, zostało 
uhonorowanych podczas Gali Powiatu Pszczyńskiego 
w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Klejnot Ziemi Pszczyńskiej przyznawany jest 
za szczególne osiągnięcia kobietom działającym na 
rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowa-
nie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych 
i przedsiębiorczych. To podziękowanie za ich co-
dzienną pracę, która inspiruje i mobilizuje innych.

- Dzięki takim działaniom aktywność kobiet jest 
pokazywana i promowana. Mam nadzieję, że te dobre 
wzorce, które poznajemy podczas gali będą nam towa-
rzyszyły i będą naśladowane przez kolejne pokolenia 
- mówiła podczas uroczystości Bernadeta Sojka-Jany, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. 

W tym roku jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby 
fizyczne złożyły 42 wnioski o nominacje do odznacze-
nia. Laureatki wybrała kapituła w składzie: starosta 
pszczyński – Paweł Sadza (przewodniczący kapituły), 
przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego – Bar-
bara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Pszczyńskiego – Agata Tucka-Marek, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie – Bernadeta 
Sojka-Jany oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska” 
– Sylwia Pająk-Figula. Laureatki wybrano w pięciu 
kategoriach: Kobieta Biznesu, Kobieta Społeczna, 

technologicznej na odcinku od Kobióra do Goczałko-
wic-Zdroju. Wciąż istnieje problem ze stanem praw-
nym drogi. W 2012 Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów wystąpiło z wnioskiem do wojewody 
o komunalizację nieruchomości. W 2015 r. wydał on 
decyzję odmowną. Starosta pszczyński, burmistrz 
Pszczyny oraz wójtowie Kobióra i Goczałkowic-Zdroju 
wystąpią z pismem do ministra, który będzie teraz 
podejmował w tej sprawie decyzję. Mieszkańcy, 

Kobieta Sztuki i Kultury, Kobieta Obyczajów i Tradycji 
oraz Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.

Kobietą Społeczną została Zyta Kapel, współza-
łożycielka i aktywna członkini Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowi-
cach. Kobietą Obyczajów i Tradycji została Helena 
Malcher, wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Górze. Wśród mieszkańców znana jako 
„gminna poetka” i autorka ponad 50 wierszy i piose-
nek. Kobietą Sztuki i Kultury kapituła wybrała Janinę 
Czeczot-Kiedos, inicjatorkę, wieloletnią organiza-
torkę i opiekunkę kiermaszu twórców ludowych 
i rzemieślników w ramach Spotkań pod Brzymem 
oraz założycielkę Ośrodka Terapii Zajęciowej w Sa-
natorium Dziecięcym w Goczałkowicach-Zdroju. Dr 
Halina Nocoń, autorka wielu publikacji o ziemi psz-
czyńskiej oraz propagatorka edukacji regionalnej 
została Kobietą Ziemi Pszczyńskiej. Tytułem Kobiety 
Biznesu uhonorowano zaś mieszkankę Radostowic 
– Barbarę Misiak,  prowadzącą firmę, odnoszącą 
sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Barbara 
Misiak od 1989 r. prowadzi rodzinną firmę - Dekor 
Import Eksport. Dekorowanie, szkicowanie, malo-
wanie to wielka pasja Pani Barbary, stąd pomysł na 
profil działalności - handel oraz produkcja artykułów 
dekoracyjnych. Firma odnosi sukcesy zarówno na 
rynku krajowym, jak i zagranicznym (posiada stałych 
klientów na terenie Unii Europejskiej oraz na Wscho-
dzie). Barbara Misiak posiada własną wzorcownię 

którzy tzw. rurociągiem dojeżdżają do swoich po-
sesji, oczekują szybkiej naprawy drogi, a póki nie 
rozstrzygnie się, kto jest jej właścicielem, nie można 
przystąpić do remontu. 

Włodarze poruszyli także kwestię zapisów 
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, zabezpieczających gminy przed nega-
tywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Omawiano 
m.in. plany spółki Studzienice, dotyczące budowy 

i magazyny, a w swojej firmie wprowadziła najnowsze 
rozwiązania techniczne. 

- Prawdę mówiąc dla mnie jeszcze większym suk-
cesem jest to, że wychowałam dwie córki, mam już 
wnuczki, nigdy nie zaniedbywałam rodziny – mówiła 
mieszkanka naszej Gminy podczas odbierania od-
znaczenia. I podkreślała, że w biznesie najbardziej 
liczy się rzetelność. 

Laureatkom gratulacje składał wicestarosta psz-
czyński, Krystian Szostak:

- Klejnoty zdobią osoby, które je noszą. Tutaj mamy 
inną sytuację, ponieważ klejnoty, w osobach naszych 
wspaniałych pań, zdobią ziemię pszczyńską. Gratuluję 
organizatorom - wytrwajcie w tym pomyśle, bo pereł 
trzeba szukać - podkreślał.

Laureatki otrzymały odznaczenie, którym jest 
broszka wzorowana na maneli – bransolecie z przeło-
mu XVI i XVII wieku, przedstawiająca dwie splecione 
dłonie, a pomiędzy nimi serce.

Za oprawę muzyczną podczas uroczystości za-
dbali: Regionalny Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”, duet 
fortepianowy – Dorota Kuźnik i Julian Solik oraz Chór 
Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” ze Strumienia, 
nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco.

Gratulujemy zwyciężczyniom, w szczególności 
zaś mieszkance Radostowic. Takie odznaczenie to 
zawsze ogromne wyróżnienie dla laureatek, a także 
podkreślenie istoty pracy, jaką wykonują.

Powiat Pszczyński, Oprac. Monika Panfil

kopalni i eksploatacji węgla kamiennego ze złoża 
Studzienice 1, zlokalizowanego na terenie gminy 
Pszczyna, Kobiór, Miedźna i Bojszowy. Samorzą-
dowcy zdecydowali, że już w czerwcu spotkają się 
na kolejnym konwencie i skupią się na wypracowaniu 
wspólnego stanowiska dotyczącego zapisów w miej-
scowych planach zagospodarowania oraz kwestii 
uruchomienia powiatowej komunikacji.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

Klejnoty, które zdobią powiat pszczyński
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Barbara Misiak dziękuje za odznaczenieLaureatki tegorocznej edycji Konkursu

Bohaterowie dnia codziennego 
26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z powiatu pszczyńskiego zrzesza łącznie ponad 1500 
członków. Na rynku w Pszczynie druhowie obchodzili 
swoje święto. 7 maja strażacy-ochotnicy świętowali 
Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Strażaka. W takt 
muzyki granej przez orkiestrę dętą KWK Krupiński 
z Suszca przedstawiciele OSP, samorządowcy oraz 
zaproszeni goście ruszyli spod budynku Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie w uroczystym przemar-
szu na rynek. Wśród gości znalazł się Wójt Gminy 
Suszec Marian Pawlas oraz członkowie jednostki 
OSP z Kryr. Wyróżniającym się członkom OSP oraz 
osobom wspomagającym działanie jednostek zo-
stały wręczone odznaczenia. Wszystkim druhnom 
i druhom za poświęcenie i zaangażowanie w pracę na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie i gminach 
dziękowali licznie zebrani goście. 

- 4 maja obchodzony jest, aby przypomnieć, że 
św. Florian pomagał ludziom tak, jak wy robicie to 
każdego dnia. Kilkaset osób, które żywo zaintereso-
wane są pomocą drugiemu człowiekowi. 26 jednostek 
gotowych w każdej chwili rzucić wszystko i pędzić na 
ratunek ludziom. Dziękuję, że poświęcacie więcej niż 
inni - poświęcacie swój wolny czas - mówił do druhów 
starosta pszczyński, Paweł Sadza. - Oby te 26 jednostek 
funkcjonowało dalej tak dobrze, jak funkcjonuje i oby 
to, że czujemy się bezpiecznie było w dalszym ciągu 
efektem waszej fantastycznej pracy - dodał. 

Strażakom-ochotnikom dziękował podczas uro-
czystości również burmistrz Pszczyny, Dariusz Skro-

bol: - Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Ilekroć 
na terenie gminy i powiatu dzieje się coś złego, tylekroć 
wy w każdym momencie jesteście do naszej pomocy. 
Nie ma dnia i godziny, żebyśmy nie czuli się bezpieczni 
wiedząc, że wszystkie OSP i zawodowa straż pożarna 
czuwają nad naszym bezpieczeństwem - mówił.

Ogromny wkład druhów w dbanie o bezpieczeń-
stwo w powiecie podkreślał komendant powiatowy 
PSP w Pszczynie, st. bryg. Ireneusz Smolarek: 

- Strażak zawsze musi być przygotowany. Świad-
czą o tym wasze szeregi i wasza codzienna służba na 
rzecz obywateli podczas pożarów, zdarzeń drogowych, 
klęsk żywiołowych. Dziękuję za 30 lat współpracy. Jako 
Państwowa Straż Pożarna zawsze możemy na was li-
czyć - mówił komendant.

NUMER 6 (263) 5WYDARZENIA
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Najbardziej zasłużeni strażacy otrzymali odznaczeniaUroczysty pochód Strażaków z całego Powiatu

Szymon Sekta, prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP RP w Pszczynie dziękował samorządom 
za wspieranie działalności jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej: 

- Dziękuję włodarzom powiatu i gmin za to, że 
uzbrajają nas w coraz lepsze umundurowanie i sprzęt 
- powiedział.

Salwę wykonali członkowie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Pszczynie. Po części oficjalnej miesz-
kańcy mogli zjeść przygotowaną przez strażaków 
grochówkę oraz zobaczyć z bliska wozy strażackie 
naszych ochotniczych jednostek. Był też występ mu-
zyczny duetu „Kola i Jula”. 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dla 

wyróżniających się członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu oraz osób wspomaga-
jących OSP w wykonywaniu zadań ratowniczych. 

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kato-
wicach złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie z całego Powiatu. W tym 
Wiesław Boryś z OSP Kryry.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ka-
towicach srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczony został m.in. druh Piotr Blaut 
z OSP Kryry.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kato-
wicach brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczeni zostali m.in. druhowie: Elżbieta 
Mikołajec i Maciej Witoszek z OSP Suszec.

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pszczynie od-
znaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali m.in. 
druhowie: Mateusz Faruga z OSP Suszec i Marek 
Blaut z OSP Kryry.

Gratulujemy strażakom z całej naszej Gminy. Cie-
szymy się, że czuwają nad naszym bezpieczeństwem 
i ofiarnie dbają o mieszkańców każdego dnia.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie,
Oprac. Monika Panfil

Za kółkiem bez uprawnień
5 maja 2016 r. o godz. 20:10 w Kobielicach na ul. 

Pszczyńskiej Policjanci WRD KPP w Pszczynie zatrzy-
mali do kontroli mężczyznę, lat 35 (zam. w Bieruniu), 
który kierował samochodem Renault nie stosując się 
do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdem. 

Włamanie i kradzież
18 maja 2016 r. o godz. 21:00 w Suszcu na ul. 

Piaskowej nieznany sprawca, poprzez przełamanie 

Wiosna to wymarzona pora na pierwsze wypra-
wy rowerowe. Jest to również czas, kiedy dają o sobie 
znać, gustujący w jednośladach, amatorzy cudzego 
mienia. I choć nie ma niezawodnego sposobu, który 
pozwoli zabezpieczyć rower i uniknąć jego kradzieży, 
to jednak wiele rozwiązań może skutecznie zniechę-
cić złodzieja.

Powszechnie wiadomo, że niektóre z oferowa-
nych na rynku zabezpieczeń nie stanowią już dzisiaj 
większej przeszkody dla złodzieja. Warto dlatego sto-
sować kilka z nich lub sięgnąć do nowych techno-
logii, które w przypadku kradzieży ułatwiają choćby 
zlokalizowanie roweru.

W sprzedaży dostępne są urządzenia, które po 
zamontowaniu np. we wsporniku kierownicy lub sio-
dełka poprzez sieć GSM nadają sygnał umożliwiający 
zlokalizowanie jednośladu. Druga z metod to znane 
od wielu lat i skuteczne znakowanie tzw. tajnopisem, 
który widoczny jest dopiero w świetle lampy ultra-
fioletowej. Dodatkowym plusem tej techniki jest to, 
że specjalnie naniesionego kodu nie da się zmyć ani 
zamaskować dodatkową warstwą farby. Choć sama 
w sobie nie chroni przed kradzieżą, to z pewnością 
może przyczynić się do skutecznego odzyskania ro-
weru w przypadku, gdy już do niej dojdzie.

Oprócz zabezpieczenia jednośladu należy także 

wkładki zamka klapy tylnej, dokonał włamania do 
samochodu VW Transporter. Następnie dokonał kra-
dzieży różnych elektronarzędzi o łącznej wartości 
2500 zł.

Niewybuch w ogródku
„Na posesji coś jest”- dokładnie taką informację 

odebrał 26 kwietnia dyżurny pszczyńskiej komendy. 
Okazało się, że mieszkaniec Mizerowa znalazł na swo-
im podwórku niewybuch z okresu II wojny światowej. 
W trakcie prac minerskich policjanci zabezpieczyli 

pamiętać o innych zasadach. Po pierwsze nie zapo-
minać o zapisaniu numeru fabrycznego ramy. Jest 
on nie tylko niezbędny do udowodnienia prawa 
własności, ale i dokonania wpisu do bazy skradzio-
nych rowerów. Po drugie należy przyjrzeć się swoim 
nawykom i zastanowić się, gdzie i w jaki sposób po-
zostawiamy rower.

Najczęstszym błędem jest przypinanie tylko 
przedniego koła, przypinanie roweru do słabych 
punktów (tj. cienkie kraty, stojaki), znaków drogo-
wych, zostawianie jednośladu „na chwilę” pod skle-

niecodzienne znalezisko i dzisiaj teren jest już bez-
pieczny. Pociskiem artyleryjskim zajęli się saperzy 
z grupy desantowo-szturmowej w Gliwicach.

Nietypowy przedmiot został znaleziony na po-
dwórku jednej z posesji w Mizerowie. Właściciel na-
tknął się na niego we wtorek rano, kiedy wykonywał 
drobne prace w ogrodzie. Natychmiast powiadomił 
o tym fakcie policję. Do czasu przybycia specjalistycz-
nej grupy saperskiej miejsce zdarzenia zabezpieczali 
pszczyńscy mundurowi.

KPP w Pszczynie

pem, czy kiepsko zabezpieczonego w piwnicy. Co 
gorsza łakomym kąskiem dla złodzieja może okazać 
się pozostawienie wraz z jednośladem akcesoriów, 
jakie łatwo zdjąć (liczniki, bidony, pompki, siodełka 
na samozamykacz tzw. „motylek”).

Jeśli już zdecydujemy się „spuścić nasz rower 
z oka”, to postarajmy się go pozostawić w widocznym, 
licznie uczęszczanym i dobrze oświetlonym miej-
scu i, jeśli to możliwe, w pobliżu kamer. Zadbajmy 
o solidne zabezpieczenia i rozważmy, w przypadku 
drogich jednośladów, ewentualną możliwość ich 
ubezpieczenia.

Jeżeli mimo wszystko już dojdzie do kradzieży, 
jak najszybciej z dokumentem zakupu, numera-
mi fabrycznymi, czy jego zdjęciem zgłośmy się na 
policję. Na własną rękę możemy również przejrzeć 
serwisy aukcyjne i ogłoszeniowe, natomiast za po-
średnictwem portali społecznościowych możemy 
publikować ogłoszenia o pomoc w udostępnianiu 
skradzionego jednośladu.

Jeżeli natomiast na ulicy zauważymy w rękach 
innej osoby swój rower pamiętajmy, że mamy prawo 
do tzw. ujęcia obywatelskiego. W takiej sytuacji jed-
nak, przed skorzystaniem z tej możliwości, dla swo-
jego bezpieczeństwa wcześniej zaalarmujmy policję.

KPP w Pszczynie

Kronika policyjna

Zabezpiecz rower przed kradzieżą!
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKa sp. z o. o. 
powstało w 1998 roku z połączenia dwóch spółek cy-
wilnych, działających na rynku przez dziesięć lat. Jed-
na ze spółek zajmowała się branżą techniczną, druga 
prowadziła hurtownię nabiałową. W miarę rozwoju 
firmy, poszerzyła ona swoją działalność o handel 
detaliczny artykułami spożywczymi oraz produkcję 
artykułów spożywczych. Obecnie firma posiada 4 od-
działy na trenie Śląska. Są to: dwa sklepy spożywcze, 
sklep techniczny, oraz zakład produkcyjny, w którym 
wytwarzane są produkty spożywcze – żurek śląski 
i smalec. Jak twierdzi Zarząd firmy: „Chcemy przede 
wszystkim uczciwie traktować każdego, oferując 
produkty bez konserwantów, tworzone ze składni-
ków najwyższej jakości. Zależy nam na udzielaniu 
rzetelnych, dobrych porad we wszelkich zakupach 
dokonywanych w naszych placówkach. Zawsze ma-
my na uwadze oczekiwania i potrzeby każdego Klien-
ta – czy to innego przedsiębiorstwa, czy też Klienta 
indywidualnego. Najwyższą wartością jest dla nas 
człowiek i jego dobro, a budowanie zaufania do sie-
bie wśród Klientów i załogi jest naszym nadrzędnym 
celem. Wewnętrznie chcemy tworzyć wielką rodzinę.” 
Firma EKa ma swoją siedzibę w Suszcu. Tutaj znajduje 
się sklep techniczny oraz produkcja artykułów spo-
żywczych. Firma otrzymała certyfikat „Jakość Roku 
2015” za żurek śląski domowy. Pytamy Zarząd Firmy 
EKa o ich sposób na sukces.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Od czego zaczęła 
się Wasza wspólna przygoda? Jakie są początki firmy?

Zarząd Firmy EKa: W zasadzie zaczynaliśmy 
w latach 80. i 90. XX w. od prowadzenia dwóch róż-
nych działalności. W 1989 r. powstała spółka Musio-
lik-Lazar. Otworzyliśmy warsztat elektromechaniczny, 
a później rozszerzyliśmy działalność o handel i otwo-
rzyliśmy sklep z narzędziami, który funkcjonuje do 
dziś. Równolegle w 1991 r. swoją działalność rozpo-
częła firma „Szczep-Tur”, która zajmowała się hurto-
wym handlem artykułami nabiałowymi. W 1998 r. 
połączyliśmy siły i tak powstało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe EKa. 

Nowiny: Czy to nie był ryzykowny pomysł? Od 
narzędzi i elektromechaniki daleka droga do hur-
towni nabiałowej…

Zarząd Firmy EKa: Niekoniecznie. Stawialiśmy 
przede wszystkim na dalszy rozwój. To była nasza 
wspólna idea. Byliśmy przekonani, że uda się nam 
połączyć różne dziedziny działalności. Każdy ze 
wspólników wniósł swoją wiedzę i nabyte doświad-
czenie. Inspiracją do wspólnych działań była chęć 
rozwijania się oraz idee, które nas łączyły. Wszyscy 
wyznawaliśmy podobne wartości i przekonania. To 
dawało i nadal daje nam siłę. 

Nowiny: A skład Zarządu do teraz pozostaje 
taki sam?

Zarząd Firmy EKa: W przeciągu lat nieco się 
zmieniał. W 1999 r. dołączył do nas piąty wspólnik, 
obywatel Niemiec. Później jeden ze wspólników zre-
zygnował, za to pojawiło się dwoje nowych udziałow-
ców. Na tę chwilę Przedsiębiorstwo ma 6 wspólników.

Nowiny: Ile osób znajduje u Was zatrudnienie?
Zarząd Firmy EKa: W sumie posiadamy 4 od-

działy: 2 to sklepy spożywcze w Piekarach Śląskich, 1 
sklep techniczny w Suszcu oraz oddział produkcyjny. 
Zatrudniamy łącznie ok. 40 osób, w zależności od 
sezonu.

Nowiny: Czy od początku stawialiście na rozwój 
produkcji?

Zarząd Firmy EKa: Najważniejszym zadaniem 
przedsiębiorcy jest obserwacja rynku i reagowanie 
na zachodzące zmiany. Tak było także w naszym przy-
padku. Na początku byliśmy przekonani, że to sprze-
daż hurtowa nabiału będzie naszym głównym zaję-
ciem. Kiedy w 2003 r. otwarliśmy market w Piekarach, 
to tam upatrywaliśmy największe szanse na rozwój 
firmy. Produkcja żurku i smalcu wydawała się nam 
wówczas „piątym kołem u wozu” – takim dodatkiem 
do innych zajęć. W wyniku rozwoju zagranicznych 
sieci handlowych, takich jak hiper-, supermarkety 
i dyskonty, zbankrutowało wiele lokalnych sklepów 
detalicznych, co w efekcie zmusiło nas do zweryfiko-
wania naszych planów. Otwarliśmy się na nowe moż-
liwości, wsłuchaliśmy się w potrzeby rynku. Okazało 

się, że produkcja zmieniła się w główną dziedzinę 
naszej działalności. Zrozumieliśmy, że powinniśmy 
zostać dostawcami produktów dla dużych sieci, które 
zdobyły polski rynek. 

Nowiny: Jak rozwijał się dział produkcji?
Zarząd Firmy EKa: W roku 2002, kiedy urucho-

miliśmy dział produkcyjny, wytwarzaliśmy łącznie 
ok. 25 tysięcy sztuk produktów na miesiąc. Prze-
ciętnie dawało to ok. 300 tysięcy sztuk produktów 
rocznie. Dzięki dbałości o jakość naszego produktu 
(tradycyjną recepturę, brak środków konserwujących, 
dobrej jakości surowce), liczba naszych końcowych 
odbiorców ciągle stabilnie rosła. Gospodynie domo-
we zasmakowały w naszych produktach i przekazu-
jąc sobie informacje, polecały je sobie nawzajem. 
W 2010 r. uruchomiliśmy zakład produkcyjny w Susz-
cu i osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 1 200 000 
sztuk rocznie. W planach rozwojowych zakład ten 
miał osiągnąć pełną moc produkcyjną w roku 2015. 
Okazało się jednak, że już na przełomie 2013/2014 r. 
podjęliśmy się dalszej rozbudowy zakładu i na koniec 
2015 r. wyprodukowaliśmy łącznie 2 500 000 sztuk 
produktów. 

Nowiny: Co jest najważniejsze w produkcji żur-
ku i smalcu?

Zarząd Firmy EKa: Przede wszystkim uzyskanie 
powtarzalności dzięki wysokiej dyscyplinie procesu 

produkcyjnego. Smak naszych wyrobów nie może 
rozczarowywać. Musi się kojarzyć z tym, co klienci 
już znają i co lubią. W procesie produkcji stworzyli-
śmy system, ułatwiający nam uzyskiwanie wyrobów 
najwyższej jakości. Wprowadziliśmy też normy, po-
zwalające produkować i sprzedawać nasze wyroby 
w całej Unii Europejskiej. Oczywiście stawiamy na 
najlepsze surowce od sprawdzonych dostawców. Nie 
stosujemy też żadnych konserwantów i ulepszaczy. 
Wierzymy, że naturalne składniki oraz sprawdzona 
receptura, znana na Śląsku od lat, gwarantują do-
skonały smak naszych produktów. 

Nowiny: Czy zastanawiacie się nad rozwojem 
gałęzi produkcji?

Zarząd Firmy EKa: Oczywiście. Zgodnie z zasa-
dą „kto się nie rozwija, ten się cofa”, wciąż szukamy 
nowych możliwości. Na początku wytwarzaliśmy 
tylko tradycyjny żurek śląski i smalec ze skwarkami. 
Teraz nasza oferta obejmuje również smalec zapie-
kany w słoiku i barszcz biały. Odpowiadamy także na 
potrzeby ludzi, którzy szukają produktów bezglute-
nowych i proponujemy im, jako pierwsi w Polsce, 
żurek gryczany bezglutenowy! W tej chwili nasz ry-
nek zbytu obejmuje głównie województwo śląskie 
i południową część Polski. Wsłuchujemy się w głosy 
naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że w innych 
częściach kraju preferencje smakowe kształtują się 
nieco inaczej niż u nas i że klienci oczekują łagod-

niejszej wersji żurku. Dlatego pracujemy obecnie nad 
tzw. jasnym żurkiem, który trafiłby  w gusta klientów 
z innych regionów Polski. Warto także zaznaczyć, że 
współpracujemy z firmami, które wytwarzają gotowe 
produkty. W tej chwili dostarczamy nasz zakwas do 
trzech producentów, którzy sprzedają gotowe zupy 
w puszkach i słoikach. Cieszymy się, że produkty Fir-
my EKa znajdują zróżnicowanych nabywców.

Nowiny: Niedawno uzyskaliście Europejski 
Certyfikat „Jakość Roku 2015” za żurek śląski. Jak do 
tego doszło?

Zarząd Firmy EKa: Nasi klienci zarekomendo-
wali ten produkt Fundacji Qualitas, wystawiającej 
Certyfikaty. Musieliśmy poddać się audytowi i udo-
wodnić, że spełniamy wszelkie normy dotyczące 
jakości produkcji. Starania o certyfikat trwały już od 
lipca zeszłego roku. Uroczyste wręczenie nastąpiło 
zaś w marcu 2016 r. 

Nowiny: Co oznacza dla Firmy ten certyfikat?
Zarząd Firmy EKa: Przede wszystkim potwier-

dza, że nasz produkt jest najwyższej jakości. Logo 
umieszczone na opakowaniu żurku to wyznacznik 
dla klientów, że mają do czynienia z polecanym, 
smacznym wyrobem. Co ważne, uzyskanie przez nas 
Certyfikatu Jakości stawia nam wysoko poprzeczkę. 
Wiemy, że musimy utrzymywać najwyższą jakość 
produkcji i jakość wyrobów. Motywuje nas to do dal-

Najważniejsi są ludzie
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Historia prania 
w „Kamojówce”

Muzeum Regionalne „Kamojówka” od lat współ-
pracuje z Muzeum Regionu Poważskiego w Żylinie na 
Słowacji. Owocem tej współpracy są wystawy, które 
suszeckie Muzeum wysyła do Słowaków, ale także 
ekspozycje z Żylina, które pojawiają się w „Kamojów-
ce”. Obecnie w Suszcu gości wystawa poświęcona 
historii prania na Słowacji. Jak przyznaje Fryderyk 
Szendera:

- Choć zdjęcia pochodzą ze Słowacji, historia pra-
nia wygląda tam bardzo podobnie do naszej. Nawet 
urządzenia i maszyny są takie same. 

Zdjęcia pochodzącego z Muzem w Żylinie do-
skonale uzupełniają wystawę urządzeń, która jest 
w posiadaniu Muzeum Regionalnego „Kamojówka”. 
Oglądając fotografie ukazujące naszych południo-
wych sąsiadów przy praniu, możemy od razu spraw-
dzić i przekonać się na własne oczy, jak wyglądała 
tarka, pierwsze maszyny do prania czy proste ma-
glownice. Warto odwiedzić Muzeum i przyjrzeć się 
bliżej słowackiej i polskiej wystawie. Zapraszamy!

Monika Panfil

„Czy wiedzieliście, że po przestawieniu zaledwie 
kilku liter w słowie Suszec, powstanie słowo Birming-
ham?” – to właśnie żarty w stylu Łowców.B. Kabaret 
gościł w Suszcu 15 maja. 4-osoba ekipa przygotowała 
na niedzielny wieczór mnóstwo atrakcji. Każdy, kto 
ten dzień postanowił spędzić w suszeckim GOK-u, 
z pewnością nie żałował swojej decyzji. Absurdalny 
humor, dużo żartów opartych na grze słów i nie-
spotykanych skojarzeniach sprawiły, że każdy skecz 
stanowił zaskoczenie dla widzów. Artyści, ubrani 
w nieodłączne kolorowe swetry, przyjechali do Susz-
ca z nowym materiałem. W czasie blisko dwugodzin-
nego występu zaprezentowali dobrze znane numery, 
ale także i te zupełnie nowe. Pojawił się skecz o nocy 
w muzeum, o jasnowidzu czy o koperku. Oprócz tego 
był też skecz o konkursie niewiedzy ogólnej w stylu 
„1 z 10” czy o szkoleniach motywacyjnych. Jak zwykle 
u Łowców.B , nie obyło się bez wstawek muzycznych. 
I to w jakim stylu! Pojawiły się nie tylko śpiewy przy 
akompaniamencie gitary. Jednymi z najpopularniej-
szych i najchętniej oglądanych skeczy kabaretu są 
„The klaszczers i the tupczers” – numer oparty na idei 
wygrywania (wyklaskiwania i wytupywania) muzyki/

rytmu przy pomocy własnego ciała. Artyści mają na 
swoim koncie także nietypowe aranżacje muzycz-
ne, np. wygrywane na instrumentach stworzonych 
z przedmiotów codziennego użytku. W Suszcu poja-
wili się ze stołami, na których ułożone były kolorowe 
tuby (świecące w ciemności). To na nich tym razem 
wygrywali rytm kabareciarze. Był to z pewnością 
nietypowy, ale bardzo interesujący, zabawny i po 
mistrzowsku zaaranżowany występ. Zwłaszcza wobec 
wcześniejszej zapowiedzi, że „wolimy się wstydzić 
przez 4 minuty na scenie niż chodzić na próby przez 
20 godzin”.

Widzowie rewelacyjnie reagowali na występy 
Łowców. Było dużo śmiechu, a atmosfera pełna ra-
dości udzieliła się wszystkim przybyłym. Zdaje się, że 
mimo uszczuplenia składu Łowcy pozostają niezwy-
kle twórczy i wciąż mają wiele do zaoferowania. Ka-
bareciarze sami śmiali się ze swoich żartów. Wchodzili 
także w żywy kontakt z publicznością. Pojawiły się 
nawet śląskie wstawki – proponowane przez widzów.

Majowy wieczór z Kabaretem Łowcy.B był na-
prawdę udany. Jak się okazuje, śmiech i żarty w Susz-
cu są zawsze w cenie.

Monika Panfil

Weekend pełen śmiechu

szego działania. Ale jest też dla nas sygnałem, że nasz 
produkt jest popularny, lubiany i spełnia oczekiwania 
naszych klientów.

Nowiny: Skoro produkcja rozwija się tak dobrze, 
czy jest sens, aby zajmować się innymi dziedzinami 
działalności?

Zarząd Firmy EKa: Doświadczenie nauczyło 
nas, że najważniejsze to wciąż obserwować rynek 
i reagować na jego potrzeby (szukać niszy rynkowej). 
Dbamy również o rozwój w innych branżach naszej 
działalności. Sklepy spożywcze to dla nas swoisty 
poligon doświadczalny – tam możemy się przeko-

nać, jakie są potrzeby klientów, czego oczekują od 
produktów (także od tych, które sami wytwarzamy). 
W działalności technicznej z kolei szukamy nowych 
odbiorców i nowych rynków zbytu. Pracujemy nad 
sklepem internetowym, w którym proponujemy na-
rzędzia i materiały ścierne dla profesjonalistów w bar-
dzo dobrych cenach. Chcemy dotrzeć do fachowców 
– i to z terenów całej Polski. Po latach pracy wiemy, 
że należy dbać o dywersyfikację swojej działalności. 

Nowiny: Co jest najważniejsze w Waszej dzia-
łalności?

Zarząd Firmy EKa: Przede wszystkim ludzie! 

Zarówno Ci, z którymi współpracujemy, jak i nasi 
klienci. Nie zapominamy też o naszych pracowni-
kach. Cieszymy się, kiedy słyszymy, że nasi ludzie 
lubią swoją pracę i chcą do niej przychodzić. Dbamy 
o dobrą atmosferę. Wierzymy, że działając dla dobra 
drugiego człowieka – czy to pracownika, czy klienta, 
budujemy relacje, które przyniosą nam wszystkim 
dużo radości i satysfakcji.

Nowiny: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę 
dalszych sukcesów.

Zarząd Firmy Eka: Dziękujemy. 
Rozmawiała Monika Panfil
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Oficjalne podpisanie umowy

Łowcy.B rozbawili publiczność do łez

Wystawa prezentująca historię prania

Gimnazjum w Kryrach z kolejnym sukcesem! 
Gimnazjum Publiczne przy Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Kryrach zostało szkołą partnerską 
Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce! 
18 maja 2016 r. o godzinie 14:30 w Pszczyńskim Cen-
trum Kultury odbyła się uroczystość podpisania umo-
wy dotyczącej certyfikacji międzynarodowej DELF.

Umowa została zawarta pomiędzy Instytutem 
Francuskim i czterema szkołami naszego powiatu: 
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, Publicz-
nym Gimnazjum nr 5 w Studzionce, Gimnazjum Pu-
blicznym w Kryrach i III Liceum Ogólnokształcącym 
w Pszczynie. Certyfikat to dokument zaświadczają-
cy o znajomości języka francuskiego na danym po-
ziomie. Jest uznawany na całym świecie i nie traci 
ważności przez całe życie osoby, która go otrzyma. 
Wielu spośród uczniów Gimnazjum Publicznego 
w Kryrach zdało ten egzamin na wysokim poziomie 
i może pochwalić się posiadaniem wspomnianego 
certyfikatu. 

W spotkaniu w Pszczynie udział wziął amba-
sador Francji, Pierre Buhler oraz radca kulturalny 
ds. współpracy Ambasady Francuskiej w Warsza-
wie – Stanislas Pierret. Umowę podpisali również 
przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Pszczyny 

Dariusz Skrobol i Wójt Gminy Suszec Marian Paw-
las oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa 
Języków i Kultur Renata Klimek-Kowalska, a także 
dyrektorzy wyżej wymienionych szkół. Miłym akcen-
tem tego spotkania były występy uczniów, którzy 
zaprezentowali piosenki w języku francuskim. Wśród 
nich znalazły się uczennice kryrskiego gimnazjum 
– Agnieszka Pasieka i Agata Dyrda, których wy-
stęp został przyjęty z owacjami na stojąco przez ze-
branych na uroczystości gości. Co warto zaznaczyć, 
biorący udział w tej uroczystości Wójt Marian Pawlas 
otrzymał specjalne gratulacje i wyrazy uznania dla 
Gimnazjum w Kryrach od Ambasadora Francji. Pierre 
Buhler był wprost zachwycony występem i ogólnym 
poziomem prezentowanym przez szkołę i nie krył, że 
to co reprezentują Kryry – to czołówka europejska. 
Takie  wiadomości zawsze cieszą. 

Daria Siatka
Gimnazjum Publiczne w Kryrach
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W tym roku już po raz piąty w Pszczynie odbył się festiwal zatytułowany 
Teatralna Maszyna. Jest to wydarzenie, które angażuje tereny zdegradowane 
ekonomicznie i społecznie z powodu zmian wynikających z restrukturyzacji go-
spodarczej. Wskazuje również te miejsca, które ze sztuką, teatrem nie są zwią-
zane, choć przecież mogą takimi się stać. Szczególnie dotyczy to miasta, które 
nie posiada budynku teatru, choć może poszczycić się długą tradycją teatralną, 
sięgającą jeszcze czasów książęcych. Jak piszą organizatorzy:

„Pomysł rewitalizacji przestrzeni postindustrialnej działaniami kulturalny-
mi i artystycznymi nie jest nowy, a na Śląsku wręcz pożądany. W Pszczynie jed-
nak, dzięki festiwalowi Teatralna Maszyna Pszczyna, to zjawisko nabiera nowego 
charakteru. Pszczyna to trudna przestrzeń dla działań artystycznych. Istotą jest tu 
struktura miasta. Stara, mocno zdefiniowana i w większości zajęta, nie daje miejsca 
na nową interpretację. Mimo tego, odniesienie do tkanki urbanistycznej wydaje 
się tu najbardziej naturalne i konieczne. Ta bowiem, powstaje z bezpośredniej po-
trzeby człowieka. Czy zatem w Pszczynie nie potrzeba teatru, instytucji? Wszystko 
wskazuje na to, że nie. To jednak nie oznacza, że w Pszczynie niepotrzebny jest 
teatr! Pszczynie potrzebne jest poszukiwanie niezagospodarowanych przestrzeni 
miejskich, próba czasowej czy stałej ingerencji w ich charakter. Wykorzystanie 
z pełną premedytacją energii, którą niesie za sobą głód teatru jako zjawiska arty-
stycznego, przede wszystkim jednak społecznego, nie zaś głód instytucji.” 

Preludium do festiwalu, który miał miejsce w Pszczynie w dniach 26-29 maja 
był projekt Maszyna w Żniwach. Co to takiego? To pilotażowy projekt rozszerzenia 
idei festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna poza obszar samego miasta. Narodził 
się dzięki współpracy festiwalu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu.

W ramach pierwszej Maszyny w Żniwach w Gminie Suszec można było obej-
rzeć spektakl „Noe” w wykonaniu Walnego-Teatru. Występ odbył się 3 maja o godz. 
11:30 pod Wiatą Św. Krzysztofa przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Suszcu. Tak o  tym niezwykłym przedsięwzięciu mówi sam autor:

„Spektakl «Noe» to spektakl o Noem - dyrygencie. Staje on przed zadaniem 
poprowadzenia koncertu z partytury «Potop». Niestety, orkiestra przerażona 
zapisem treści koncertu, ucieka. Dyrygent zostaje sam z instrumentami i rozcza-
rowaną publicznością. Zaczyna tworzyć – instrumenty stają się zwierzętami, które 
opowiadają o ludziach, z którymi żyli, czyli o orkiestrze. Publiczność, czyli ci, co 
zostali, też zostają nazwani i przedstawieni jako ci naiwni i głupi, czyli zwierzęta... 
Noe zaprasza widza na Arkę, zaprasza do wspólnego tworzenia... tylko tworzenie, 
wspólny koncert może ocalić przed zagładą. Orkiestrą staje się widownia. Muzyka, 
dzięki możliwości aranżacji live, jest tworzona w obecności widza i przez widza. 
Noe dyryguje, śpiewa i gra. Potop mija, koncert dobiega końca. Noe staje przed 
dylematem, co dalej... Noe płynie dalej, dalej dyryguje, mimo nieobecności or-

kiestry... mimo złorzeczeń żony i prób przywołania go na brzeg.”
3 maja blisko 100 osób zebrało się pod Wiatą św. Krzysztofa, aby przyjrzeć się 

temu niespotykanemu przedsięwzięciu. Fantastyczna historia, z udziałem nie tylko 
jednego aktora – dyrygenta, ale także przy aktywnym uczestnictwie całej widowni, 
która staje się integralną częścią spektaklu, pochłonęła uczestników. Dzieci mogły 
spróbować swoich sił w grze na wymyślnych instrumentach. Były także żywo 
zainteresowane tym, co dzieje się na scenie. Trzeba przyznać, że widzowie dali się 
uwieść niezwykłej historii o Noem. Wszystkim przypadły do gustu instrumenty 
zbudowane na kształt zwierząt, wydające niespotykane dźwięki. A sama historia 
o Noem – tak dobrze przecież znana i utrwalona w naszej świadomości – została 
zinterpretowana na nowo i opowiedziana w interesujący, nietuzinkowy sposób. 
Sądząc po ilości widzów oraz ich reakcjach na spektakl, są szanse na to, że Ma-
szyna w Żniwach na dłużej zagości w naszej Gminie. Zwłaszcza że organizatorzy 
Teatralnej Maszyny są zainteresowani rozszerzeniem jej działalności na kolejne 
miejscowości nie tylko Gminy Suszec, ale i wszystkich miejscowości w powiecie 
pszczyńskim. Jest to inicjatywa, która ma szanse na stałe wpisać się w kalendarz 
nie tylko pszczyńskich, ale i naszych gminnych imprez.

Oprac. Monika Panfil

Maszyna w Żniwach w Suszcu
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Publiczność współtworzyła ten nietypowy spektakl

Wystawa „Z szafy Babci Ani” Wystawa „Z szafy Babci Marii”

W Galerii „OKO” prawie przez cały czerwiec moż-
na oglądać wystawę poświęconą strojom śląskim. 
W kwietniu i maju w Galerii „OKO” prezntowane były 
piękne, autentyczne chusty, pochodzące z kolekcji 
Anny Kine. Wystawa nosiła tytuł „Z szafy Babci Ani”. 
Obecnie prezentowane są jakle ze zbiorów pani Marii 
Szendery. Piękne, zabytkowe stroje, w różnych kolo-
rach i na różne okazje, przyozdabiają ściany Galerii. 
Wystawa nosi tytuł „Z szafy Babci Marii”. Ekspozycja 
znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
w korytarzu na pierwszym piętrze.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii i obejrzenia 
wystawy.                                                       Monika Panfil

Wystawy w Galerii „OKO”
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„Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek 
– program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on 
na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w popra-
wie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa.

Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje 
oblicze. W sieci bibliotek publicznych, jak grzyby po 
deszczu, pojawiają się mediateki, a biblioteki na-
ukowe przekształcają się w wielofunkcyjne centra 
informacji. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna 
oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady 
korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry 
klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlate-
go w bibliotece: tworzy się, ciekawie spędza czas 
i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka 
inspiruje” [źródło: www.sbp.pl].

Każdego roku wszystkie placówki biblioteczne 
Gminy Suszec również przyłączają się do akcji, a pra-
cownicy kumulują swoje działania, aby w tak krótkim 

Podstawy fotografowania, uzyskanie odpowied-
niego światła, tajniki dobrego kadru, nauka obsługi 
aparatu fotograficznego – tego wszystkiego można 
było się dowiedzieć podczas Leśnego Rodzinnego 
Pleneru Fotograficznego. Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował 30 kwietnia spotkanie z fotografem 
Dawidem Musiolikiem. Odbyło się ono w Suszcu, 
przy ul. Na Grabówki 81. W trakcie Pleneru zaplano-
wano spacer po lesie, a później warsztaty i wspólny 
piknik. Przewidziano nawet poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników. Do udziału zaproszono wszystkich 
mieszkańców Gminy – bez ograniczeń wiekowych. 
Mile widziani byli więc zarówno młodsi, jak i starsi 
uczestnicy. Najważniejsze podczas spotkania z foto-
grafem i Pleneru było wspólne spędzenie czasu. Nie 
sposób w ciągu kilku godzin nauczyć się wszystkiego 

czasie jak najwięcej pokazać i opowiedzieć.
Już tradycją stały się odwiedziny najmłodszych 

– wychowanków Przedszkola Publicznego w Suszcu. 
Maluchy poznały serie wydawnicze o Kajtusiu i Mak-
sie. Bohaterowie książek mieli takie same dylematy, 
jak nasze przedszkolaki i dlatego też z pewnością 
postaci te stały się im bliższe. Dziesięć klas Szkoły 
Podstawowej w Suszcu miało okazję zobaczyć wido-
wisko Teatru Profilaktyki i Edukacji Maska z Krakowa. 
Spektakl dał młodym do myślenia, co by się stało, 
gdyby zabrakło książek – wrót do świata wyobraźni. 
Właśnie do takiej ponurej krainy trafia nasz bohater, 
niezwykle oczytany chłopiec z walizką, w której znaj-
duje się tytułowa „Ostatnia Książka Świata”.  

Z okazji Dnia Bibliotekarza złożono też podzię-
kowania p. Dorocie Chmiel, za serdeczność, jaką oka-
zuje swoim czytelnikom i wkład pracy, jaki wnosi 
w rozwój czytelnictwa. 

Z inicjatywy p. Anny Wojciech, bibliotekę su-
szecką odwiedzili ponownie uczniowie klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej z Kobielic. Tematem zajęć by-

na temat fotografii. W trakcie spotkania na Plenerze 
chodziło więc o nabycie pewnych podstawowych 
umiejętności, zwrócenie uwagi na to, co jest ważne 
w robieniu zdjęć. Nawet tych do rodzinnych albu-
mów. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w fo-
tografowaniu przyrody czy najbliższych osób. Plener 
okazał się być bardzo dobrym pomysłem. Uczestni-
kom bardzo podobało się spotkanie z fotografem na 

łonie przyrody. Była to dobra okazja do nauczenia się 
czegoś nowego na temat robienia zdjęć. Miła i ro-
dzinna atmosfera sprawiły zaś, że wszyscy dobrze 
się bawili. Leśny Rodzinny Plener Fotograficzny od-
bywał się w ramach projektu „Start z kulturą!” i został 
sfinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach 
programu „Na dobry początek!”. 

Monika Panfil

ło nieprzemijające znaczenie książki i biblioteki, jej 
zbiory i oferowane usługi oraz propozycja i zachęta 
do wartościowego, ale jakże przyjemnego spędzania 
wolnego czasu - z książką i wśród książek. Kolejnego 
dnia rewizyta, tym razem u przedszkolaków i uczniów 
klas I-II SP w Kobielicach, z prezentacją obrazkowego 
teatrzyku kamishibai.  

Odbyło się też kolejne spotkanie Suszeckiej Gru-
py Zabawowej – mam w raz z ze swoimi 2-3-letnimi 
maluchami oraz młodzieżowej grupy projektowej 
realizującej temat „Przywracamy do życia dawne gry 
i zabawy”. Można też było wziąć udział w kolejnych 
zajęciach decoupage’u. Po zajęciach, z niepowta-
rzalną p. Basią Szwedą, każdy wyszedł zadowolony 
– z deską z efektem tablicy. 

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek jest praw-
dziwe: „Biblioteka inspiruje”.

Za nami kolejna edycja Tygodnia Bibliotek, 
a przed nami Ogólnopolski Tydzień Czytania. 

W takim razie - zapraszamy do czytania!
GF

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
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Instruktaż używania sprzętu fotograficznegoCzęść praktyczna zajęć

Rodzinny Plener Fotograficzny
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Dzieci tłumnie odwiedziły Bibliotekę Spektakl dał młodym do myślenia
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Przewodnik przybliżał historię naszej Gminy

Uczestniczki w kategorii dziewczęta rocznik 2005-2006 

Trasa Rajdu była urozmaicona

Laureaci w kategorii chłopcy rocznik 2007-2009

Na kole bez Gmina
W przedostatnią niedzielę maja amatorzy rowe-

rowych wycieczek mogli zwiedzić ciekawe zakątki na-
szej Gminy. A wszystko dzięki Rodzinnemu Rajdowi 
pod nazwą „Na kole bez Gmina”, organizowanemu 
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz przez Halę Spor-
tową.  Rajd dofinansowała Fundacja BGK w ramach 
programu „Na dobry początek!”.

W piękne niedzielne popołudnie 22 maja blisko 
30 osób stawiło się pod Halą Sportową, aby wspól-
nie wyruszyć na rowerową wycieczkę po Gminie. 
Przewodnikiem był Waldemar Szendera. Trasa 
Rajdu była nowością, więc uczestnicy meli okazję 
zwiedzić ciekawe zakątki i odkryć na nowo dobrze 
znane miejsca. Tym razem trasa wyprawy zakładała 
przejazd z zachodniej części Suszca do granic ziemi 
pszczyńskiej i raciborskiej. Pierwszym punktem na 
trasie Rajdu był pomnik przyrody – stary wiąz przy 
ul. Św. Jana w Suszcu. Następnie uczestnicy dotarli na 
„Gwaruś”, gdzie mieli okazję dowiedzieć się, że przez 
te tereny przebiegała granica Śląska i Małopolski. 
Potem uczestnicy Rajdu przejechali lasami w stronę 
Kościoła w Rudziczce, a stamtąd wyruszyli w okolice 
Lasok. Trasa wyprawy prowadziła dalej w kierunku 
Woszczyc, Królówki i Starego Suszca. Stamtąd ama-

torzy rowerowych wycieczek udali się Na Grabów-
ki. Ostatnim punktem Rajdu było wspólne ognisko 
przy Muzeum Regionalnym „Kamojówka” na Podlesiu 
w Suszcu. Tam też udostępniono wszystkim chętnym 
do zwiedzania zbiory muzealne.

Rajdy Rowerowe to zawsze bardzo ciekawe 
przedsięwzięcia. Dzięki dobremu przewodniko-
wi, który posiada ogromną wiedzę historyczną na 
temat naszych ziem, ale także na temat przyrody, 
charakterystycznej dla naszej Gminy, każda wyprawa 
ma ogromne walory edukacyjne dla uczestników 
- nawet dla tych najmłodszych, wśród których zaled-
wie 1,5 roczny szkrab dzielnie, wraz z rodzicami i star-
szym bratem, pokonał całą trasę Rajdu. Miała ona 
długość ok.16 kilometrów i prowadziła w większości 
terenami leśnymi. Wszyscy chętnie wysłuchali cieka-
wostek dotyczących terenów, na których mieszkają. 
Dowiedzieli się między innymi, gdzie przebiegała 
granica między Małopolską a Śląskiem, w którym 
miejscu stał przez blisko 300 lat suszecki browar, 
gdzie toczyła się wojna 30-letnia i jakie miała ona 
skutki dla mieszkańców naszych ziem, gdzie znajdo-
wał się zaczątek suszeckich osad i gdzie planowany 
był pierwszy kościół w Suszcu. Mogli także sami się 

przekonać, jaka jest różnica między mleczem i mnisz-
kiem lekarskim, przyjrzeć się bliżej roślinności na gra-
nicy pól i lasów, a także lepiej poznać przyrodnicze 
otoczenie, w jakim żyją.

- To była naprawdę interesująca wyprawa. Z wielu 
spraw nie zdawałem sobie sprawy. Jestem z Żor i dla 
mnie Suszec ograniczał się do wycieczek na „Gwaruś” 
i do centrum wsi. Pogoda udała się nam idealnie, trasa 
nie była bardzo uciążliwa. Dowiedziałem się wielu cie-
kawych rzeczy na temat Gminy. To moja pierwsza, ale 
z pewnością nie ostatnia wyprawa po Gminie Suszec. 
Czuję, że jest tu jeszcze wiele do odkrycia – przekonywał 
pan Leszek.

Wielu mieszkańców Gminy, pochodzących 
z tych terenów i żyjących tu od pokoleń, podzielało 
zdanie pana Leszka. Nie trzeba dalekich wycieczek, 
aby odwiedzić interesujące miejsca. Czasem wystar-
czy krótka przejażdżka rowerem, w towarzystwie 
dobrego przewodnika, aby na nowo odkryć znane, 
zdawałoby się, zakątki swojej miejscowości. Gratula-
cje dla inicjatywę dla organizatorów. Oby miała ona 
swoją kontynuację w kolejnych latach. Bo chętnych 
do uczestnictwa z pewnością nie zabraknie.

Monika Panfil

Jubileuszowa dziesiąta edycja Otwartego 
Suszeckiego Biegu w ramach akcji „Polska Biega” 
odbyła się na „Gwarusiu” w sobotę 21 maja. Do bie-
gów zgłosiło się łącznie aż 183 zawodników. To o 11 
osób więcej niż rok temu. Piękna pogoda sprzyjała 
wspólnemu aktywnemu spędzaniu czasu, więc na 
„Gwarusiu” pojawiło się mnóstwo zawodników wraz 
z dopingującymi ich rodzinami. Uczestnicy startowali 
w kilku kategoriach wiekowych i na różnych dystan-

X Otwarty Bieg Suszecki
sach. Chłopcy z roczników 2003-2006 oraz dziewczę-
ta z roczników 2000-2006 przebiegali dystans 800 m. 
Z kolei chłopcy z roczników 2000-2002 oraz dorośli 
mieli do przebycia odległość 3000 m. Młodsi uczest-
nicy (roczniki 2007-2009) musieli przebiec 350 m. 
Najbardziej spektakularny był zaś wyścig maluchów 
(roczniki 2010-2015), dla których przygotowano 
osobny tor na boisku. Najmłodsi zawodnicy mieli do 
pokonania 50 metrów. Na całej trasie dopingowali ich 

rodzice, wspierając małych sportowców. Wszystkie 
dzieci oraz młodzież szkolna i gimnazjalna otrzymali 
pamiątkowe medale za udział. Starsi zawodnicy (8 
pierwszych osób) otrzymywali zaś koszulki. Orga-
nizatorzy zadbali także o dodatkowe atrakcje dla 
najmłodszych. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać 
z dmuchańca, a dla wszystkich zawodników przygo-
towano poczęstunek. Zwycięzców w każdej katego-
rii dekorowali: Wójt Marian Pawlas, Przewodniczący 
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Gmina Suszec bierze udział w dwóch kon-
kursach. W jednym z nich firma NIVEA deklaruje, 
że wybuduje place zabaw o wartości 150 000 zł 
w miejscach, które uzyskają najwięcej głosów od 
Internautów. NIVEA od lat pielęgnuje rodzinne re-
lacje i w pozytywny sposób aktywizuje lokalne spo-
łeczności. Do tej pory firma zbudowała 40 Podwórek 
NIVEA, 100 placów zabaw i wyposażyła 100 szkółek 
piłkarskich w całej Polsce. Te Rodzinne Miejsca Zabaw 
to idealny sposób na integrację i spędzanie czasu dla 
rodziców i ich pociech.

Zgłoszona przez Gminę Suszec lokalizacja placu 
to teren rekreacyjny za Gminnym Ośrodkiem Kultury.

 Dziennie można oddać jeden głos na to miejsce, 
po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie inter-
netowej: www.nivea.pl zakładka PODWÓRKO NIVEA 
oraz wyborze województwa, powiatu i miejscowości. 
Przy pierwszej próbie głosowania wymagana jest 
rejestracja, później wystarczy się tylko zalogować.

Głosowanie odbywa się w dwóch turach: pierw-
sza - od 5.05 do 1.06 i druga - od 2.06 do 30.06. 
W każdej turze wybranych zostanie po 20 zwycię-
skich lokalizacji. W trakcie trwania akcji można oddać 
jeden głos dziennie. 

Gorąco zapraszamy do głosowania na Suszec!
Oprac. Monika Panfil

Zagłosuj na podwórko NIVEA w Suszcu!

Zwycięzcy turniejowych zmagań

Bieg wywołał wiele emocji

Sukcesami w Ostródzie zakończył się start Agaty 
Paszek. W dniach 12-15 maja 2016 r. w Ostródzie od-
była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. 

Bardzo dobrze spisała się mieszkanka Suszca 
Agata Paszek. W rozgrywkach drużynowych druży-
na w składzie Agata Paszek i jej klubowa koleżanka 
Julia Bartoszek zdobyły srebrny medal. W drodze do 
finału zawodniczki pokonały kolejno: Klub Olimpij-
czyka Mysłowice, MKS Rokita Brzeg Dolny po 3: 0, KTS 
Mysłowice i LUKS Chełmno po 3:1. Dopiero w finale 
uległy faworytkom z LKS Śnieżnik Stronie siostrom 
Węgrzyn.  

Drugi medal, tym razem brązowy, mieszkanka 
Gminy zdobyła w grze podwójnej, przegrywając wal-
kę o finał z późniejszymi mistrzyniami Anną i Kata-
rzyną Węgrzyn. Również w grze pojedynczej Agata 
otarła się o strefę medalową. Po wygraniu pierw-
szych trzech pojedynków, młodsza z sióstr Paszek, 
po zaciętej walce, przegrała tylko z późniejszą Mi-
strzynią Polski, Anną Węgrzyn i ostatecznie została 
sklasyfikowana na 5 miejscu. Reasumując: dwa me-
dale Mistrzostw Polski, rozgrywanych w tej kategorii 
pod nazwą Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży pod 
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i dodat-
kowo 5 miejsce w grach singlowych potwierdzają 
świetną grę Agaty Paszek.

Ponadto bardzo dobry start w Mistrzostwach 
Polski, które odbyły się w Brzegu Dolnym, zanoto-
wała starsza z sióstr - Patrycja Paszek, zdobywając 
5 miejsce w grach podwójnych.  

To nie jedyne sukcesy naszych tenisistek. Im-
ponującymi wynikami obie siostry Paszek mogą po-
chwalić się w Mistrzostwach Województwa. Swoje 
zdobycze medalowe obie zaczęły od Mistrzostw Se-
niorów, które odbyły się w Nysie. Starsza siostra, Pa-
trycja Paszek, zdobyła w nich 2 złote medale (w grach 
pojedynczych i podwójnych) i srebrny medal w grach 

Rady Gminy Andrzej Urbanek oraz Dyrektor GZOiS 
Zbigniew Łoza. Pan Wójt tak podsumował imprezę:

- Napełnia mnie radością, że tak wielu młodych 
ludzi bierze udział w zawodach. To ważne, żeby wśród 
młodzieży promować zdrowy styl życia. Mam nadzieję, 
że impreza ta na stałe pozostanie w kalendarzu corocz-
nych wydarzeń w naszej Gminie.

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta i chłopcy rocznik - 2010-2015 - 59 

uczestników - bieg bez klasyfikacji;
Chłopcy - rocznik 2007-2009 (zgłosiło się 21 

uczestników): I miejsce - Mateusz Krymer, II miejsce 
- Piotr Pietrzak, III miejsce - Wiktor Czuder; 

Dziewczęta - rocznik 2007-2009 (zgłosiło się 18 
uczestniczek): I miejsce - Monika Łyduch, II miejsce 
- Hania Kurkowska, III miejsce - Emilia Niezgoda;

Dziewczęta - rocznik 2005-2006 (zgłosiło się 11 
uczestniczek): I miejsce - Laura Zomerlik, II miejsce 
- Sabrina Munari, III miejsce - Patrycja Kurkowska;

Chłopcy - rocznik 2005-2006 (zgłosiło się 
6 uczestników): I miejsce - Robert Jacak, II miejsce 

Agata Paszek wicemistrzynią Polski 
mieszanych. Niezłe zamieszanie wywołała na Mi-
strzostwach młodsza Agata, ogrywając w drabince 
turniejowej zawodniczki pierwszoligowe i ulegając 
dopiero w finale swojej siostrze Patrycji, tym sa-
mym zdobywając wicemistrzostwo województwa 
w kategorii seniorskiej i dodatkowo brązowy medal 
w grach podwójnych w parze z Julią Drzozgą. Po tak 
świetnych występach wśród seniorek, nie mogło być 
inaczej w kategorii wiekowej Agaty, jak pochwalenie 
się kolejnymi medalami. Tym razem łupem naszej 
Agaty padły 3 złote medale (w grach drużynowych, 
podwójnych i mieszanych) i jeden srebrny medal 
w grach pojedynczych. 

W ostatnich dniach maja ukazały się rankingi 
ligowe kobiet. Przypomnijmy, że Patrycja gra w I li-
dze Grupy południowej kobiet, w której została osta-

- Patryk Czudek, III miejsce - Karol Wojtak;
Dziewczęta - rocznik 2003-2004 (zgłosiło się 13 

uczestniczek): I miejsce - Julia Błąkała, II miejsce 
- Milena Błąkała, III miejsce - Nadia Lala;

Chłopcy - rocznik 2003-2004 (zgłosiło się 
9 uczestników): I miejsce - Krzysztof Pawlus, II miej-
sce - Adam Żur, III miejsce - Jakub Nowak;

Dziewczęta - rocznik 2000-2002 (zgłosiło się 14 
uczestniczek): I miejsce - Emilia Marcol, II miejsce 
- Anna Marcol, III miejsce - Agnieszka Pojda;

Chłopcy - rocznik 2000-2002 (zgłosiło się 
9 uczestników): I miejsce - Paweł Hoła, II miejsce 
- Dawid Wiencek, III miejsce - Grzegorz Kulik;

Kobiety - rocznik 1980-1999 (zgłosiło się 
7 uczestniczek): I miejsce - Barbara Witoszek, II miej-
sce - Małgorzata Kolarczyk-Niezgoda, III miejsce 
- Mirka Dziurosz-Szromek;

Mężczyźni - rocznik 1980-1999 (zgłosiło się 
6 uczestników): I miejsce - Mariusz Walczyński, 
II miejsce - Paweł Widera, III miejsce - Grzegorz 
Kurcius;           

tecznie sklasyfikowana na wysokiej 13 pozycji na 65 
zawodniczek. Co więcej, drużyna Patrycji zdobyła 
także brązowy medal Akademickich Mistrzostw Pol-
ski, które odbyły się w Gdańsku.

Natomiast Agata, grająca w tym sezonie w II 
lidze śląsko-opolskiej, zrobiła kolejna niespodzian-
kę. Wynik Agaty jest imponujący (cyt. KOMUNIKAT 
NR 432/2015/2016 Ranking II Ligi Kobiet – sezon 
2015/2016 Agata Paszek pierwsze miejsce na liście 
rankingowej przy wygranych 40 meczach i tylko 4 
porażkach).

Przed dziewczynami kolejne pracowite wakacje, 
przygotowujące do następnego sezonu. Dziewczę-
tom życzymy powodzenia i wytrwałości w dalszej 
karierze sportowej. 

Izabela Paszek

Kobiety - rocznik +1979 (zgłosiły się 4 uczest-
niczki): I miejsce - Renata Majeran, II miejsce - Kata-
rzyna Bańczyk, III miejsce - Edyta Klepacka;

Mężczyźni - rocznik +1979 (zgłosiło się 7 uczest-
ników): I miejsce - Krzysztof Majeran, II miejsce 
- Przemysław Podeszwa, III miejsce - Roman Szopa.

Oprac. Monika Panfil
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Agata Paszek (po lewej) z kolejnymi sukcesami
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Problem kleszczy oraz chorób przez nie wywoły-
wanych, staje się bardzo poważny. Ilość zachorowań 
na boreliozę ciągle wzrasta. Jak groźna i niebezpiecz-
na 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 zarażo-
ny i może przenosić na człowieka wiele groźnych 
chorób. Wśród nich najpoważniejsze to: zapalenie 
mózgu czy borelioza – choroba, która atakuje układ 
nerwowy, naczyniowy, serce, itd.

Zakażone kleszcze można znaleźć prawie 
wszędzie, gdzie stykamy się z naturą. Najbardziej 
niebezpieczne miejsca to lasy liściaste i mieszane, ale 
także okolice skwerów, parki czy nawet przydomowe 
ogrody. Szkodniki te atakują najczęściej w godzinach 
porannych i późnonocnych. Najgorzej jest wiosną. 
W tym roku, z powodu lekkiej zimy, kleszcze uaktyw-

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Pszczynie apeluje o ostrożność podczas 
usuwania zagrożeń związanych z w/w owadami!!! 

Wraz z pojawieniem się pierwszych ciepłych 
dni, wzrasta aktywność owadów błonkoskrzydłych.

Ze względu na przystosowanie się do życia 
w pobliżu terenów mieszkalnych, stanowią one nie-
bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. 

BĄDŹ OSTROŻNY!
W przypadku stwierdzenia zagrożenia, prze-

strzegaj najważniejszych zasad, m.in.:
- nie zbliżaj się do gniazda lub roju,
- nie drażnij owadów – zdecydowana większość 

ataków to ich obrona,
- zachowaj spokój oraz nie wykonuj gwałtow-

nych ruchów,
- w przypadku ataku, staraj się osłonić głowę, 

twarz i szyję,
- bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wie-

dzy, nie podejmuj ryzyka próbując usunąć zagro-

niły się już w pierwszych miesiącach roku. 
Dlatego udając się we wspomniane miejsca, 

chrońmy odsłonięte części ciała. Zaleca się profilak-
tykę: 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 medycz-
ny, 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 szyb-
kiej reakcji, skuteczne są antybiotyki, które uchronią 
przed poważnymi skutkami. Przy boreliozie często 
wokół ugryzienia pojawia się czerwony rumień, ła-
manie w kościach, bóle stawów czy gorączka.

Chrońmy przed tymi groźnymi pajęczakami nie 
tylko siebie, ale szczególnie swoje dzieci, nieświado-

żenie,
- poinformuj o zagrożeniu mieszkańców, sąsia-

dów itp., w razie potrzeby zabezpiecz miejsce,
- skontaktuj się z wyspecjalizowanymi firmami 

celem usunięcia zagrożenia.
PAMIĘTAJ!

Za bezpieczne użytkowania obiektu, a więc rów-
nież zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony 
owadów błonkoskrzydłych, odpowiedzialni są wła-
ściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, w myśl 
art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

PAMIĘTAJ!
W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla zdro-

wia i życia mieszkańców, a związanego z owadami 
błonkoskrzydłymi, strażacy po odebraniu telefonu na 
numer alarmowy 998 lub 112, postępować będą 
zgodnie z obowiązującą procedurą.

Działania te, mogą polegać m.in. na:
- przyjęciu zgłoszenia i ocenie stopnia zagro-

żenia,

me ogromu zagrożenia. Szczególnie kontrolujmy ich 
ciała. Wakacje to przecież czas wzmożonego prze-
bywania na łonie natury. Niech będzie on dla nas 
bezpieczny i wolny od zagrożeń.

Urząd Gminy Suszec

- decyzji o podjęciu działań przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej lub skierowaniu do firm 
specjalistycznych,

- w przypadku podjęcia działań, zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia,

- wyznaczeniu i oznakowaniu strefy niebez-
piecznej,

- przygotowaniu ratowników w sprzęt zabez-
pieczający przed użądleniem,

- wstępnym rozpoznaniu źródła zagrożenia,
- ewakuacji mieszkańców poza strefę niebez-

pieczną,
- przekazaniu właścicielowi lub zarządcy miej-

sca objętego działaniem ratowniczym z poleceniem 
m.in.: zakazu przebywania osób w budynku oraz stre-
fie niebezpiecznej, do czasu usunięcia zagrożenia, 
związanego z owadami błonkoskrzydłymi.

W celu usunięcia gniazda lub kokonu owadów, 
skontaktuj się z firmami specjalistycznymi!

KP PSP w Pszczynie

Brońmy się przed kleszczami

Uwaga na osy, szerszenie i inne owady błonkoskrzydłe!
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Uwaga na kleszcze!
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Głosuj na siłownię terenową od Nestlé w Suszcu!
Wyłącznie od aktywności internautów zależy, 

gdzie pojawi się 16 siłowni trenowych ufundowa-
nych w ramach jubileuszowego programu „Nestlé 
porusza Polskę”. W całym kraju można głosować na 
710 lokalizacji zgłoszonych przez gminy do konkursu. 
Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można 
oddać 1 głos. Pełna lista lokalizacji znajduje się na 
www.NestlePorusza.pl.

Jak głosować?
Na www.NestlePorusza.pl w sekcji „Głosowanie” 

należy wpisać województwo, miasto lub kod pocz-
towy (wystarczy wpisać nazwę Suszec, aby odnaleźć 
naszą lokalizację) i sprawdzić, czy w ta lokalizacja bie-
rze udział w konkursie. Po wysłaniu głosu, otrzyma-
my e-mail z linkiem weryfikującym. Dziennie można 
oddać 1 głos. Głosowanie trwa do 6 lipca 2016 roku.

Dlaczego warto?
Siłownia na świeżym powietrzu to miejsce, gdzie 

można aktywnie spędzić czas po lekcjach lub pod-
czas spaceru. Ćwiczyć można za darmo w dowol-
nej porze dnia. W siłowniach od Nestlé znajdzie się 
9 urządzeń, takich jak:

- surfer i twister – wzmacnia koordynację ru-
chową, aktywuje mięśnie bioder oraz stawów bio-
drowych, 

- orbitrek i biegacz – pobudza ruchy bioder, 
barków, ramion oraz nóg, 

- wioślarz – wzmacnia mięśnie nóg, ramion 

i górnej partii pleców,
- poręcze i podciąg nóg – wzmacnia mięśni 

ramion oraz mięśni brzucha,
- rower i jeździec – wzmacnia wydolności serca 

i płuc, poprawia koordynację ruchową oraz wzmacnia 
mięśnie nóg, ramion oraz górnej partii pleców.

Na każdym urządzeniu umieszczona będzie in-
strukcja, opisująca prawidłowy i bezpieczny sposób 
wykonywania ćwiczeń na danym sprzęcie. 

 „Nestlé porusza Polskę”
Program ogłoszono w lutym 2016 roku z okazji 

150-lecia firmy Nestlé. W pierwszym etapie gminy 
z całej Polski zgłaszały chęć posiadania siłowni na 
swoim terenie. Do 6 lipca internauci głosują, gdzie 
chcieliby widzieć siłownię terenową. W lokalizacjach, 
które zdobędą największą liczbę głosów, już jesienią 
będzie można ćwiczyć na siłowniach terenowych 
od Nestlé.

– Cieszymy się, że do projektu zgłosiło się tak wiele 
gmin, bo to znaczy, że Polacy chcą ćwiczyć i spędzać ak-
tywnie czas, a samorządy wspierają ich w tych potrze-
bach. Teraz wszystko w rękach głosujących – to od ich 
aktywności zależy, gdzie powstaną siłownie. My, jako 
organizatorzy, chcemy ułatwić dostęp do siłowni tym, 
którzy chcą ćwiczyć na świeżym powietrzu. Mamy na-
dzieję, że społeczności lokalne zaangażują się aktywnie 
w naszą Inicjatywę. W praktyce właśnie o to w tym pro-
jekcie chodzi – żeby wziąć odpowiedzialność za swoje 

najbliższe otoczenie i zmieniać je tak, żeby odpowiadało 
na potrzeby mieszkańców. Cieszymy się, że budując 
siłownie na świeżym powietrzu Nestlé przyczynia się 
do promowania aktywnego stylu życia – przekonuje 
James Knott, Lider inicjatywy Nestlé porusza Polskę, 
Dyrektor ds. Rozwoju Kategorii Produktów i Kanałów 
Sprzedaży Nestlé Polska S.A.

Siłownia w Suszcu znajdowałaby się przy ulicy 
Lipowej, obok parkingu przy Urzędzie Gminy. Plene-
rowa siłownia byłaby z pewnością ciekawą alterna-
tywą dla wszystkich chcących trenować na świeżym 
powietrzu. Wszystko w naszych rękach dlatego go-
raco zachęcamy do głosowania!

Nestlé Polska
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Urząd Gminy Suszec informuje, że w ramach 
Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana 
jest akcja Koperta Życia na Śląsku, której inicjatorami 
są: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach.

Celem akcji Koperta Życia jest przede wszyst-
kim pomoc osobom starszym, schorowanym, samot-
nym czy niepełnosprawnym, które ze względu na 
swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić 
pełnej informacji służbom ratowniczym, jak również 
pozostałym służbom podejmującym interwencję, jak 
np. Policja i Straż Pożarna.

Akcja Koperta Życia ma służyć sprawniejszej 
pomocy w przypadku m.in. zasłabnięcia osoby star-
szej oraz nieść pomoc schorowanym.

Koperta Życia to specjalna plastikowa koperta, 
którą należy umieścić w widocznym miejscu w lo-
dówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w poło-
wie maja opublikowała raport dotyczący najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Europie i na świecie. 
Wśród 50 miast z najwyższym wskaźnikiem pyłu za-
wieszonego PM2,5 znalazły się aż 33 miejscowości 
z Polski. Większość nich zlokalizowana jest zaś na 
Śląsku. Co ważne, na 2. miejscu w zestawieniu znala-
zła się Pszczyna! Po Żywcu jest to drugie najbardziej 
zanieczyszczone miasto w Europie. W rankingu na 
49. miejscu wymieniono także Żory. Gmina Suszec, 
znajdująca się w pobliżu wspomnianych miast, także 
narażona jest na zanieczyszczenie powietrza niebez-
piecznymi pyłami.

W zestawieniu przygotowanym przez WHO wy-
znacznikiem był wskaźnik pyłu zawieszonego PM2,5. 
Dostaje się on bezpośrednio przez płuca do krwi. 
Uznaje się, że jest to jedno z najbardziej szkodliwych 

Całe wakacje przed Wami, a nie macie pomysłu, 
jak je zagospodarować? GOK przychodzi z pomocą! 
Przez całe lato Ośrodek organizuje wycieczki dla 
młodszych i starszych poszukiwaczy przygód. 

Małe wycieczkowe wtorki – dla dzieci od 
6 roku życia i młodzieży. Cena zawiera: przejazd, 
bilety wstępu, 1 ciepły posiłek, ubezpieczenie oraz 
opiekę. Wycieczki można zakupić w promocyjnym 
pakiecie, gdzie koszt wszystkich 3 wyjazdów wynosi 
sumarycznie 200 zł. Dziecko jadące na wycieczkę ma 

mieć ze sobą: drugie śniadanie, wodę do picia, lekką 
kurtkę, pelerynę, legitymację szkolną, kieszonkowe, 
ubrania na przebranie, wydzieloną dawkę leków – 
jeśli takie przyjmuje.

Duże wycieczkowe wtorki – dla dzieci od 
8 roku życia i młodzieży. Cena zawiera: przejazd, 
bilety wstępu, 2 ciepłe posiłki, ubezpieczenie oraz 
opiekę. Wycieczki można zakupić w promocyjnym 
pakiecie, gdzie koszt wszystkich 4 wyjazdów wynosi 
sumarycznie 300 zł. Dziecko jadące na wycieczkę ma 

mieć ze sobą: drugie śniadanie, wodę do picia, kurtkę 
(w jaskiniach i kopalniach panuje stała temperatura 
ok. 5 st. C), pelerynę, legitymację szkolną, kieszonko-
we, ubrania na przebranie, wydzieloną dawkę leków 
– jeśli takie przyjmuje.

Zapraszamy również do skorzystania z promo-
cyjnych pakietów! Więcej na temat wakacyjnej ofety 
GOK można dowiedzieć się z wkładki, znajdującej 
się na str. 10-11.

GOK w Suszcu

domu i zarazem jest łatwo dostępne. Samą lodówkę 
należy oznaczyć naklejką.

W Kopercie Życia osoby udzielające pierwszej 
pomocy znajdą informację o chorobach, przyjmowa-
nych lekarstwach czy uczuleniach osoby ratowanej. 
Ważne jest też, aby podać dane osoby, które powin-
no się zawiadomić np. o przewiezieniu pacjenta do 
szpitala.

Wykorzystanie informacji zawartych w Koper-
cie Życia pozwoli na postawienie jak najszybszej 
diagnozy, zastosowanie trafnego leczenia, co nie-
jednokrotnie uratuje komuś życie.

Materiały Śląskiej Koperty Życia są do pobrania 
na stronach internetowych partnerów akcji: Marszał-
ka Województwa Śląskiego, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Katowicach, Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach oraz Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Adresy stron: www.rpo.gov.pl -> AK-
TUALNOŚCI -> OSOBY STARSZE -> KOPERTA ŻYCIA,

zanieczyszczeń powietrza. To przez ten pył właśnie 
odnotowuje się wzrost liczby zgonów spowodowa-
nych przez choroby układu oddechowego i krąże-
nia, a także zwiększone ryzyko nagłych przypadków 
wymagających hospitalizacji, takich jak: nasilenie 
astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie 
czynności płuc.

Warto wspomnieć, że największą emisję pyłów 
powoduje spalanie węgla w starych i często źle wy-
regulowanych kotłach i piecach domowych. W du-
żych miastach problem stanowi także komunikacja. 
Pamiętajmy, że spalanie śmieci we wspomnianych 
kotłach jest zabronione. Niestety, wciąż wielu miesz-
kańców Gminy, powiatu i województwa stosuje stare 
typy kotłów, narażając zdrowie i życie innych. Wiele 
osób nie stosuje także nakazu segregacji odpadów 
i spala w piecach wszystkie śmieci. 

seniorzy.slaskie.pl -> KOPERTA ŻYCIA,  slaska.
policja.gov.pl -> PREWENCJA -> KOPERTA ŻYCIA

Szczegółowych informacji o w/w akcji można 
uzyskać pod nr telefonu: 32 449 30 57, lub osobiście 
w Urzędzie Gminy Suszec w pokoju nr 2A (parter).

Urząd Gminy Suszec

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol przygotował 
już wraz z Radą Miasta uchwałę, mającą jednoczyć 
wszystkie gminy zagrożone wysoką emisją pyłów, 
zwłaszcza te wymienione w raporcie WHO. W do-
kumencie znalazł się spis działań, mających pomóc 
w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Radni 
i Burmistrz chcą między innymi przyśpieszenia przez 
Sejmik Województwa Śląskiego prac nad uchwałą 
określającą wymagania emisyjne wobec instalacji 
domowych, objęcia systemem nadzoru rynku paliw 
stałych czy też wsparcia finansowego dla gmin, aby 
mogły one lepiej monitorować poziom zanieczysz-
czeń poprzez budowę stacji automatycznego po-
miaru stanu zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie 
te działania, zwłaszcza plan zjednoczenia śląskich 
gmin, z pewnością stanowi próbę poprawy sytuacji 
dla naszego regionu.

Oprac. Monika Panfil

Koperta Życia

Zanieczyszczone powietrze to też nasz problem

Wakacyjne wycieczki z GOK-iem
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Data i godzina MAŁE  WYCIECZKOWE  WTORKI Cena

1. 12.07
7:30 – 19:00

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA:
Pustynia Siedlecka – na dobry początek zobaczymy mniejszą z dwóch jurajskich pustyń, powspinamy się na polodwcową 
wydmę i poszukamy pewnej jaskini; Brama Twardowskiego – przejdziemy się do Źródeł Zygmunta, z których bije czysta 
i lodowato zimna woda i które są jednym z najbardziej malowniczych miejsc na jurze; Zamki Mirów i Bobolice – zwiedzimy 
ruiny pierwszego i zrekonstruowany drugi, dowiemy się sporo o Szlaku Orlich Gniazd i poznamy smutną legendę ich wła-
ścicieli; Rezerwat Przyrody Góra Zborów - to rezerwat przyrody nieożywionej obejmujący kulminację ciekawych Skałek 
Kroczyckich, u których podnóża odwiedzimy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Cena:
75 zł

2. 26.07
8:00 – 19:00

ŚLĄSK – Chorzów i Katowice:
Planetarium i Park Rozrywki w Chorzowie – na dobry początek dowiemy się wielu ciekawostek o rozgwieżdżonym 
niebie i zobaczymy rzeczy, których nie sposób dostrzec gołym okiem, ani nawet domową lunetą, a następnie oddamy się 
szaleństwu zabawy w Parku Rozrywki; Muzeum Śląskie – znajdujące się w odnowionej przestrzeni KWK Katowice tworzy 
fantastyczne miejsce do warsztatowych spotkań z kulturą i sztuką. My zajmiemy się tematami ze strefy „Przemysł”, zobaczy-
my też galerię sztuki, a także wjedziemy na wieżę widokową.

Cena:
75 zł

3. 16.08
8:00 – 19:00

ZATOR:
Park Rozrywki Zatorland – odwiedzimy Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów oraz Park Bajek 
i Wodnych Stworzeń, zwiedzimy też dom do góry nogami, oraz pobawimy się w Lunaparku; Zamek w Suchej Beskidzkiej 
– zwiedzimy położone w zamkowych komnatach i Domku Ogrodnika muzeum, poznamy historię tej niezwykle i pięknie 
położonej budowli, zwanej „Małym Wawelem” oraz odbędziemy spacer po zamkowym parku.

Cena:
75 zł
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Dyżury przedszkoli 
w wakacje

Informujemy, że w miesiącach letnich dyżury 
pełnią następujące placówki: w lipcu przedszkole 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie, 
natomiast w sierpniu przedszkole przy Szkole Pod-
stawowej w Kobielicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać we 
wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie 
naszej Gminy.

GZOiS

Jarmark Serów
Jak co roku, zapraszamy wszystkich mieszkań-

ców naszej Gminy do uczestnictwa w tradycyjnym 
Jarmarku Serów, który odbędzie się 3 lipca w naszej 
partnerskiej Gminie Novot’ na Słowacji. Uroczystości 
rozpoczną się od mszy świętej w tamtejszym kościele 
parafialnym pw. św. Józefa Robotnika o godz. 10:30. 
Podczas nabożeństwa zostanie poświęcony sztandar 
góralski. Pozostała część Jarmarku odbędzie się przy 
Urzędzie Gminy w Novoti. Chętni proszeni są o uda-
nie się na miejsce własnymi środkami transportu.

Urząd Gminy Suszec

Obóz piłkarski
Szkoła Podstawowa w Suszcu zaprasza dzieci 

i modzież szkół podstawowych klas IV-VI do udziału 
w obozie piłkarskim. Obóz odbędzie się w Łodygo-
wicach. Wyjazd z Suszca w poniedziałek rano 25 lipca 
br., powrót w sobotę 30 lipca br. w godzinach popo-
łudniowych. Organizator zapewnia: zakwaterowanie, 
wyżywienie, opiekę trenerską i medyczną, minimum 
6 godzin zajęć sportowych dziennie. Zapisy i dodat-
kowe informacje w Szkole Podstawowej w Suszcu, 
tel. 32 212 42 19. Liczba miejsc ograniczona. 

Hala Sportowa w Suszcu

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00

Policja – numery do dzielnicowych: 
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka) 
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749 
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715 

Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14

Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie 
tel. 32 210 11 33 
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801

Tr
ud

ne
 s

ło
w

a:
 A

BE
RD

EE
N

, B
O

N
G

O
, E

RB
, G

EN
E,

 K
A

RA
IM

, O
D

IE
, R

O
W

A
N

,S
ET

I, 
ST

AT
O

R

monar-
chini

kłopoty,
tarapaty

urzędni-
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Data i godzina DUŻE  WYCIECZKOWE  WTORKI Cena

1. 19.07
6:00 – 21:30

GÓRY SOWIE – Masyw Śnieżnika: 
Stara Kopalnia Uranu - zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej kopalni, której początki sięgają średniowiecza, a z racji niezwy-
kłego bogactwa minerałów wydobywano tu m.in.: uran, żelazo, srebro i miedź, a ściany zdobią m.in. mieniące się ametysty, fluory-
ty i kwarc; Jaskinia Niedźwiedzia – zwiedzimy jedną z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w Polsce, z niepowtarzalną i malowni-
czą szatą naciekową oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej; Muzeum Ziemi w Kletnie – prywatne muzeum, w którym 
zobaczymy niezwykłe bogactwo kamieni, minerałów i skamieniałości, m.in. gniazda jaj dinozaurów sprzed 70 mln lat!

Cena:
85 zł

2. 2.08
8:30 – 17:00

BESKID ŚLĄSKI – Wisła i Ustroń: 
Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Wiśle – do naszej dyspozycji będą baseny: pływacki, rekreacyjny z falą i bicza-
mi wodnymi, z hydromasażem, zewnętrzny; zjeżdżalnie: „cebula” dla amatorów mocnych wrażeń i 5-torowa o łącznej długości 
550 m oraz taras słoneczny; Górski Park Równica – tutaj zaszalejemy na torze saneczkowym typu roller coaster z prędkością 
dochodzącą do 40 km/h na 800-metrowym torze z ostrymi zakrętami, a następnie odpoczniemy w kinie sferycznym z ruchomymi 
fotelami i podmuchem wiatru we włosach.

Cena:
85 zł

3. 9.08
7:00 – 21:30

OJCOWSKI PARK NARODOWY: 
Zamek Kazimierzowski – podczas spaceru po Parku zobaczymy m.in. ruiny wybudowanego w XIV wieku zamku, z którym wiążą 
się niezwykłe i bogate historie i skąd rozciąga się niezwykła panorama na Dolinę Prądnika; Jaskinia Ciemna – jest tak atrakcyjna, 
że już ok. 60 tyś. lat temu zamieszkiwali ją neandertalczycy. My zwiedzimy ich zrekonstruowane obozowisko, porozglądamy się za 
nietoperzami i ćmami, oraz przyjrzymy się jej niezwykłemu ukształtowaniu; Zamek Pieskowa Skała – jest perełką stylu renesan-
sowego, a związane z nim historie obfitują w niezwykłe postacie związane z alchemią, magią i rozbójnictwem, ale także z ludźmi 
kultury, sztuki, nauki i religii. My zwiedzimy zamek i znajdujące się w nim ekspozycje, posłuchamy niezwykłych historii, a także 
pospacerujemy wokół zamku, aby sprawdzić, jak duża jest Maczuga Herkulesa i ile ścieżek prowadzi przez zamkowy park.

Cena:
85 zł

4. 23.08
6:00 – 21:30

SREBRNA GÓRA:
Twierdza Srebrna Góra – powstała w XVIII w., jest największą i unikatową górską budowlą obronną na skalę Europy, gdyż składa 
się z 6 fortów i kilku bastionów. My zwiedzimy ją podczas 3-godzinnej gry terenowej osadzonej w realiach wojen napoleońskich. 
Poza zadaniami zręcznościowymi i logicznymi poszukamy ukrytego skarbu, usłyszymy wystrzały armatnie i zapoznamy się z bro-
nią czarnoprochową. Kopalnia Złota w Złotym Stoku – spacer Podziemną Trasą Turystyczną zapewni nam zwiedzenie muzealnej 
„Sztolni Gertruda” ze skarbcem i „Chodnika Śmierci”, gdzie spotkamy się z Gnomem oraz zobaczymy jedyny w Polsce podziemny 
wodospad w „Sztolni Czarnej”.

Cena:
85 zł
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Sportowo-rekreacyjny 
festyn w Radostowicach

Zapraszamy na Festyn Sportowo-rekreacyjny, 
który odbędzie się 3 lipca na boisku w Radosto-
wicach. W programie m.in. konkursy sportowe dla 
najmłodszych. Podczas festynu odbędą się także me-
cze piłki nożnej. Przewidziano wiele dodatkowych 
atrakcji, stoiska z jedzeniem oraz muzykę do późnych 
godzin wieczornych.

GZOiS w Suszcu

Przetarg na dzierżawę działek
Wójt Gminy Suszec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę działek gruntowych położonych w Suszcu przy ul. Dolnej. 
Przedmiotem przetargu są działki gruntowe położone w Suszcu, oznaczone 

ewidencyjnie obręb Suszec, karta mapy 5, nr 4138/141 o pow. 0,2605 ha użytek 
Ba oraz nr 4139/141 o pow. 0,3209 ha użytek Ba, łączna powierzchnia 0,5814 ha, 
zapisane w KW nr KA1P/000033236/0. Przedmiotowe działki posiadają dostęp 
do drogi powiatowej ul. Dolnej poprzez drogę wewnętrzną, stanowiącą własność 
Gminy Suszec (działka nr 2928/141), którą wydzierżawiający udostępnia do ko-
rzystania w ramach zawartej umowy dzierżawy. 

Przedmiotowe działki przeznaczone są do dzierżawy do wykorzystania pod 
plac manewrowy, parking. Każda zmiana sposobu wykorzystywania działek wyma-
ga zgody wydzierżawiającego. Możliwe jest ponoszenie nakładów na dzierżawioną 
nieruchomość po uzgodnieniu z wydzierżawiającym.

Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę wynosi 2.907,00 zł brutto. 
Planowany termin obowiązywania umowy dzierżawy: 3 lata od dnia pod-

pisania umowy.
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę: do 30 czerwca każdego roku, a za rok 

w którym zostanie podpisana umowa dzierżawy: 14 dni od dnia podpisania umo-
wy dzierżawy. Wysokość czynszu za 2016 rok zostanie obliczona proporcjonalnie 
do czasu trwania umowy dzierżawy. Wadium: 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 
2001 0000 0446 0004 do dnia 17 czerwca 2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków 
przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 pok. nr 1A 
tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.suszec.pl 

Urząd Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem 

działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do wy-
dzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony 5 lat. W wykazie znajduje 
się działka nr 45 położona w Suszcu – dojazd od ul. Stawowej lub Baranowickiej, 
przeznaczona do rolniczego użytkowania. 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.                                                                       Urząd Gminy Suszec

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Nowin Suszeckiej Gminy” 

tzn. Nr 5 (262) z maja 2016, podano informację, że II 
miejsce w Suszeckiej Olimpiadzie Przedszkolaków 
zajęły dzieci z Przedszkola przy ul. Wyzwolenia 2. We 
wspomnianej Olimpiadzie brały zaś udział jedynie 
dzieci z grup starszych mieszczących się w Przed-
szkolu przy ul. Św. Jana 70, a grupy młodsze, w tym 
także grupy z oddziałów przy ul. Wyzwolenia 2, nie 
brały udziały w Olimpiadzie. Dzieci, ze względu na 
ilość uczestników w drużynie, zostały podzielone na 
dwa zespoły: Suszec 1 i Suszec 2. Zatem to drużyna 
Suszec 2 zajęła II miejsce w Olimpiadzie. Przeprasza-
my za pomyłkę.

Nowiny Suszeckiej Gminy

Odbiór popiołu 
w miesiącach letnich

Wójt Gminy Suszec informuje zainteresowanych 
mieszkańców,  że od 1 maja  do 30  września  można 
dostarczać popiół we własnym zakresie do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suszcu przy 
ul. Ogrodowej 2 w godzinach jego otwarcia (tj. w śro-
dy od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz w soboty od 
godz. 8:00 do godz.13:00). 

Selektywnie zebrany popiół (niezanieczyszczony 
innymi odpadami) należy dostarczać we własnych 
pojemnikach (np. w workach), a następnie samo-
dzielnie przesypać do oznakowanego kontenera 
przeznaczonego wyłącznie na ten odpad.

Uwaga! Dostarczonego popiołu nie można 
wrzucać do kontenera wraz z pojemnikiem (np. 
z  workiem). 

Urząd Gminy Suszec

POLOK Group wśród 
najlepszych w kraju

Rada Programowa wybrała laureatów i wyróż-
nionych w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsię-
biorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Wyłonio-
no szesnaście przedsięwzięć w czterech kategoriach: 
rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowa-
nych przez kobiety. Przy tym trzy przedsięwzięcia 
zostały wyróżnione. Grupa Producencka POLOK 
została wybrana, jako jedna z trzech, w kategorii 
zespołowej. W województwie śląskim tylko 2 firmy 
zostały wyróżnione przez Radę Programową. Wręcza-
nie nagród laureatom nastąpi w czerwcu w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Gratulujemy laureatom 
tego niebywałego sukcesu!

Oprac. Monika Panfil

Nowiny Suszeckiej 
Gminy w Internecie

Uwaga! Od kwietnia na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu można zna-
leźć archiwalne numery „Nowin Suszeckiej Gminy”.

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
stronę: www.kulturasuszec.pl zakładka „Nowiny 
Suszeckiej Gminy”.

GOK w Suszcu

Uwaga mieszkańcy Kryr! 
Można już podłączać się 
do sieci sanitarnej

Uprzejmie informujemy właścicieli nierucho-
mości znajdujących się przy nowo wybudowanych 
odcinkach sieci sanitarnej (kanalizacji) w Kryrach 
o obowiązku przyłączenia się do ww. sieci. 

Mieszkańcy Kryr mogą zgłaszać się w tej spra-
wie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. w Suszcu, przy ulicy Ogrodowej 2, gdzie 
otrzymają wszelkie dokumenty, uzgodnią szczegóły 
i załatwią wszystkie formalności związane z przyłą-
czeniami. 

Urząd Gminy Suszec

Turniej piłkarski  
dla młodzieży

Zapraszamy młodzież do udziału w rozgrywkach 
piłki nożnej z okazji piłkarskiego Euro 2016.

 Rozgrywki odbędą się w dniach od 27 czerw-
ca do 8 lipca na boisku piłkarskim w Suszcu przy 
ul. Piaskowej 33. Harmonogram rozgrywek zostanie 
podany po zakończeniu zapisów – 24 czerwca 2016 r.

 Można zgłaszać drużyny w jednej z dwóch ka-
tegorii: szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać 
na stronie www.hala-suszec.pl 

Hala Sportowa Suszec

Olimpiada 
Gier i Zabaw Ulicznych 
i Podwórkowych

Gminny Zespół Oświaty i Sportu zaprasza mło-
dzież z terenów całej Gminy do udziału w Olimpia-
dzie Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych, która 
odbędzie się dnia 17 czerwca o godz. 9:00 na placu 
przy Hali Sportowej. Wśród konkurencji, tradycyjnie 
już, zostaną rozegrane m.in.: chłop, chodzenie na 
szczudłach, cymbergaj czy skakanie w gumę.

GZOiS w Suszcu

Wykaz nieruchomości 
 do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiado-
mości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej 
stanowiącej współwłasność Gminy Suszec przezna-
czonej do wydzierżawienia w drodze przetargu na 
czas oznaczony do 3 lat. W wykazie znajduje się 
udział w wysokości ½ w działce nr 306/1 położonej 
w Suszcu przy ul. Pszczyńskiej, przeznaczonej do 
rolniczego użytkowania. Bliższe informacje moż-
na uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na 
stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec
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* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński

Rok zał. 1988

Nasze pozostałe oddziały:
ul. Młyńska 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 34 73
ul. Górnicza 55, 43-502 Czechowice- Dziedzice, tel. 32 215 11 07
ul. Bielska 54, 43-246 Zabłocie, tel. 33 857 01 84

materiały
BUDOWLANE

OKNA, DRZWI, BRAMY
KRUSZYWA & OPAŁ

Ul. Pszczyńska 63
43-267 Suszec
tel. 32 44 88 190
suszec@cyron.pl


