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W czerwcowym numerze nie może zabraknąć informa-
cji o zbliżających się wakacjach. GOK przygotował moc atrak-
cji, a wśród nich English Camp, Festiwal Teatralny „Pod Gołym 
Niebem” czy półkolonie teatralne. W najbliższych tygodniach 
coś dla siebie znajdą również miłośnicy aktywnego trybu 
życia. Ducha sportu będzie można poczuć podczas imprezy 
kolarskiej, obozu piłkarskiego czy festynów sportowych. 
Chwile wytchnienia przydadzą się tym, dla których minio-

ne miesiące okazały się intensywnym czasem. Wakacyjny 
wypoczynek może stać się o wiele bardziej przyjemny, jeśli 
wcześniej doceniono nasze starania i mamy poczucie dobrze 
wykonanej pracy. Z pewnością takie przekonanie może to-
warzyszyć Paniom odznaczonym w plebiscycie Klejnot Ziemi 
Pszczyńskiej, chórzystom z Radostowic i Kobielic, Mistrzowi 
Ortografii Ziemi Pszczyńskiej i pracownikom GOK-u nagro-
dzonym przez Narodowe Centrum Kultury.

Wakacje tuż-tuż
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23.06.201823.06.2018 parking przy
Gminnym Ośrodku Kultury

w Suszcu

parking przy
Gminnym Ośrodku Kultury

w Suszcu

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

 ATRAKCJE DODATKOWE:
- animacje dla dzieci prowadzone przez Klubu Działań Pozytywnych,
- dmuchańce.
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Suszec      Kobielice       Kryry      Mizerów       Radostowice      Rudziczka
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Fotografie uczestników wizyty studejnej w Stanach Zjednoczonych
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Inwestycje w gminie
Zakończenie robót przewidziano do połowy lip-

ca br. Roboty wykonuje firma „DIEGO” z Wisły Małej 
za kwotę 173 223,94 zł. Dalsza część ul. Cichej wraz 
z łącznikiem do ul. Szkolnej zostanie wykonana po 
otrzymaniu dofinansowania z programu rządowego.

Zakończono roboty związane z przebudową 
przepustu w ciągu ul. Pochyłej w Kobielicach.

 Istniejący przepust kołowy o średnicy 100 cm 
został zastąpiony przepustem prostokątnym o wy-
miarach 100 x 1500 cm, odtworzona została kon-
strukcja i nawierzchnia drogi na przepuście. Prze-
profilowany i wyczyszczony został rów na odcinku 
o długości około 50 mb. Roboty wykonała firma 
„MAK-BUD” z Ligoty, a łączna wartość robót wynio-
sła 93 311,12 zł.

Przystąpiono do robót związanych z przebudo-

Wyłoniono wykonawców przebudowy 
ul. Bursztynowej w Suszcu o długości około 
255,30 mb oraz przebudowy ul. Srebrnej w Suszcu 
o długości 282,20 mb. 

Roboty obejmują wykonanie profilowania 
istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie na-
wierzchni mineralno-bitumicznej oraz profilowanie 
poboczy. Zakłada się termin realizacji robót do dnia 
15.10.2018r. Przebudowę ul. Bursztynowej wykona 
firma „DROGRÓD” Szymon Tetla z Ćwiklic za cenę 99 
187,68 zł, a przebudowę ul. Srebrnej wykona firma 
„EUROVIA” Polska S.A. za cenę 131 209,27 zł.

Rozpoczęto prace związane z pierwszym eta-
pem przebudowy ul. Cichej w Suszcu. Przebudowa-
ny został gazociąg kolidujący z drogą i rozpoczęte 
zostały roboty kanalizacyjne. 

wą przepustu na rowie przy ul. Wiejskiej w Kobie-
licach w rejonie posesji nr 15. Jest to kontynuacja 
robót mających na celu zwiększenie przepustowości 
głównego rowu melioracyjnego zbierającego wodę 
ze znacznego obszaru południowej części sołectwa 
Kobielice. Podobnie jak w przypadku przepustu 
w ciągu ul. Pochyłej zlokalizowanego na tym samym 
rowie przewidziano zwiększenie przekroju przepu-
stu, odtworzenie konstrukcji oraz nawierzchni na 
przepuście, a także wyczyszczenie i wyprofilowanie 
fragmentu rowu w sąsiedztwie przepustu. 

Roboty wykona firma Usługi Transportowo-Wy-
kopowe Włodzimierz Trela z Pawłowic a ich wartość 
zgodnie z ofertą wynosi 42 612,40zł. Termin zakoń-
czenia robót przewidziano do końca września br.

UG Suszec

- Art. 46.3. Wniosek o szacowanie szkód, o któ-
rych mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości od-
szkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów 
rolnych składa do organu wykonawczego gminy 
właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zmieniono zasady szacowania szkód, 
a art. 49 otrzymał brzmienie:

- Art. 49. 1. Minister właściwy do spraw środowi-
ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób 
i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 
ust. 1; 2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin 
i szacowania ostatecznego szkód, o których mowa 
w art. 46 ust. 1; 3) szczegółowy sposób ustalania wy-
sokości i wypłaty odszkodowania za szkody, o których 
mowa w art. 46 ust. 1; 4) wzory protokołów, o których 
mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8.

Istotną informacją jest to, że dotychczasowe 
przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. 49 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują 
moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych.

Źródło: Dziennik Ustaw
JG

Znowelizowane prawo łowieckie, które weszło 
w życie 1 kwietnia, wzbudza wiele kontrowersji. 
W poniedziałek, 21 maja w odniesieniu do części 
zapisów ustawy z 22 marca 2018 r. został złożony do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosek zaskarżający.

Nowe przepisy wzmacniają przede wszyst-
kim uprawnienia właścicieli nieruchomości przy 
tworzeniu obwodów łowieckich – pozwalają 
pod pewnymi warunkami wyłączać ich grunty 
z łowów. Właściciel bądź użytkownik wieczysty nie-
ruchomości będzie mógł złożyć staroście oświad-
czenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie 
polowań. Szczegółowo ujmują ten temat art. 27a 
i art. 27b, w których pojawiły się m.in. następujące 
zapisy:

- Art. 27b. 1. Będący osobą fizyczną właściciel 
albo użytkownik wieczysty nieruchomości wcho-
dzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć 
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania 
na tej nieruchomości w formie pisemnej.

- Art. 27b. 4. Oświadczenie o zakazie wykonywa-
nia polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie 
wykonywania polowania składa się przed starostą.

Nowelizacja reguluje również kwestie zwią-

zane z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodo-
wań. Nowe brzmienie otrzymał art. 46, w którym 
określono zasady wynagradzania szkód wyrządzo-
nych w uprawach i płodach rolnych. Można w nim 
przeczytać, że:

- Art. 46.2. Szacowania szkód, o których mowa 
w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania 
dokonuje zespół składający się z: 1) przedstawiciela 
gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, 
którym jest: a) przedstawiciel organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka 
pomocnicza została utworzona, b) przedstawiciel 
organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka 
pomocnicza nie została utworzona, c) przedstawiciel 
organu wykonawczego gminy lub organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla 
przeważającego obszaru całej uprawy, która została 
uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze 
więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej 
gminy; 2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy 
obwodu łowieckiego; 3) właściciela albo posiada-
cza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła 
szkoda.

Zmiany w prawie łowieckim

Wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych
3 dni spotykali się Polacy. O znaczeniu demokracji, 
wdrażaniu partycypacyjnych metod rządzenia i po-
dejmowaniu społecznego dialogu mówili eksperci 
z Centrum Badań nad Vermont, Rady Vermont ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Millera ds. 
Badań nad Holocaustem, a także z… Departamentu 
Policji, który również jest odpowiedzialny za wdra-
żanie zmian społecznych.

Ostatnie 3 dni były przeznaczone na spo-
tkania i zwiedzanie Nowego Jorku. Tutaj liderzy 
poznali zrewitalizowane przestrzenie i społeczne 
części miasta, a także zapoznali się z działaniami 
najsłynniejszych obiektów kulturalnych Stanów 
Zjednoczonych, m.in. Metropolitan Museum of 
Art, Muzeum Gugenhaima, Muzeum Sztuki Współ-
czesnej MoMa, Museum of Modern Art, Muzeum 
Indian Amerykańskich. Gigantyczne wrażenie po-
zostawiła wizyta w Memoriale World Trade Center 
i wyjazd na 102 piętro One World Trade Center, szo-
kujące miejsce pamięci zamachu terrorystycznego 
z 11 września 2001.

Biorący udział w wizycie liderzy przywieźli 
ze sobą masę wiedzy, praktycznych umiejętności 
i inspiracji, które z całą pewnością przełożą się na 
ich codzienną pracę, ale też zwiększą ich skutecz-
ność w budowaniu opartego na szacunku i wiedzy 
społeczeństwa obywatelskiego.

GOK Suszec

Prestiżowy program wymiany zawodowo-kul-
turalnej International Visitor Leadership Program on 
Demand jest prowadzony przez amerykański Depar-
tament Stanu we współpracy z Polsko-Amerykań-
ską Fundacją Wolności. Uczestniczyć w nim mogą 
jedynie wybrani liderzy, którzy ukończyli Szkołę 
Liderów PAFW. Co roku do takiej wizyty kwalifikuje 
się jedynie 10 osób z kilkuset chętnych i w tym roku 
do udziału w tym niezwykłym wyjeździe wybrana 
została Dyrektor GOK-u Agata Lisowicz-Wala.

Wizyta odbyła się w dniach 6-21 maja 2018, 
a jej celem było poszerzenie wiedzy na temat wy-
korzystania potencjału drzemiącego w lokalnych 
społecznościach. Tematem przewodnim wizyty było 
budowanie dialogu i rozwiązywanie problemów 
w społecznościach lokalnych.

Pierwsze 3 dni liderzy spędzili w Waszyngtonie. 
Rozpoczęli od wizyty w organizacji Meridian Inter-
national Center, gdzie spotkanie wprowadzające 
prowadził oficer Daniel Orange, Reprezentant 
Departamentu Stanu, aby potem odwiedzić kolej-
no lokalne centrum kultury i miejsca aktywności 
społecznej oraz Muzeum Holocaustu. Spotkali się 
z Dyrektorem Programu Reform Politycznych Mar-
kiem Schmittem, pracującym w eksperckiej orga-
nizacji społecznej, zajmującej się badaniami i ana-
lizami dotyczącymi spraw publicznych. Ostatnim 
punktem wizyty w Waszyngtonie były warsztaty 

z koordynatorką rozwiązań na rzecz włączania spo-
łeczności, w tym grup zagrożonych wykluczeniem 
i znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej 
w działanie poprzez podejście zwane transformacją 
konfliktu i PeaceWork, Hayley Dillan.

Następne 3 dni Polacy spędzili w Denver, gdzie 
skupili się na wizytowaniu szkół i uniwersytetów 
oraz spotkaniach z ekspertami ds. komunikacji, me-
diacji i rozwiązywania konfliktów, ucząc się różno-
rakich metod pracy, w których nacisk kładziony jest 
na poszanowanie inności i szacunek do drugiego 
człowieka. Nie zabrakło również czasu na poznanie 
oferty spędzania czasu wolnego w tym regionie, 
a uczestnicy wyjazdu wzięli udział w meczu base-
balla i przedstawieniu operowym. Dużą atrakcją był 
wyjazd do Parku Narodowego w okolicach gór Colo-
rado Springs, zapoznanie ze sposobami utrzymania 
i finansowania takich obiektów oraz możliwościami 
wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu 
w działalności kulturalnej.

14 maja liderzy rozpoczęli wizytę w Burling-
ton w Vermont. To wyjątkowe miasteczko, gdyż od 
lat jest ono prowodyrem we wprowadzaniu zmian 
polityczno-społecznych w Stanach Zjednoczonych. 
Istnieje przekonanie, że jeżeli coś zostanie wdrożone 
w Burligton, to wkrótce obejmie cały kraj. Jednak 
aby takie trafione zmiany były możliwe, pracuje 
nad nimi wielu specjalistów - z częścią z nich przez 

Fotografie uczestników wizyty studejnej w Stanach Zjednoczonych



NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / CZERWIEC 20184 WYDARZENIA / INFORMACJE

Z prac rady gminy
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Suszec za 2017. 

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Także jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudziczce. Dotacja wynosi 395 tys. zł 
i przeznaczona jest na dofinansowanie do zakupu 
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, niezbędnego dla zapewnienia gotowości bojowej 
jednostki OSP w Rudziczce. Szacowany koszt zakupu 
samochodu to 780 tys. zł. Jednostce została przyzna 
także dotacja celowa z Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 5 tys. zł pochodzić będzie z własnych 
środków jednostki.

Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 
w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Zmiana wynika 
z wejścia w życie nowej ustawy. Obowiązująca taryfa 
utraci ważność przed 10 czerwca 2018 r. Zmiana nie po-
woduje zmian w budżecie gminy. Jednocześnie przy-
jęto uchwałę w sprawie dopłat dla taryfowych grup 
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przyjęto dopłatę 
w wysokości 5,92 zł (netto) plus VAT do obowiązujących 
stawek do 1 m³. Woda podrożeje o 15 gr (netto).

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie powołania 
doraźnej komisji do spraw wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy Suszec. W komisji znaleźli się przewodni-
czący komisji rady gminy: Natalia Kałuża, Irena Muras, 
Szymon Sekta, Jan Spyra, Henryk Pruciak. Komisja ma 
za zadanie do 20 września opracować projekt statutu 
dla gminy. Konieczność zmiany statutu to efekt zmian 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym, które będą 
obowiązywać od następnej kadencji.

Przewodniczący radny poinformował, że 
rozstrzygnięto konkurs i kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej została Ewa Błażyca.

Oprac. Katarzyna Koczwara

24 maja miała miejsce sesja rady gminy.
Radni dyskutowali nad przedstawioną 

im propozycją nowego herbu, flagi, pieczęci oraz 
odznaki Zasłużony dla Gminy Suszec. Projekty, które 
muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii 
i miejscową tradycją historyczną, zostały opracowane 
przez jednego z czołowych na świecie heraldyków 
Alfreda Znamierowskiego. Konieczność opracowa-
nia nowego herbu wynika z wymogów ustawowych. 
Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach herb oraz 
inne symbole gminne muszą być zaopiniowane przez 
ministra ds. administracji.

- Nasz herb został przyjęty w 1994 r., ale nie został 
uzgodniony z ministrem, gdyż ustawa, która nakłada ten 
obowiązek, weszła w życia w 1999 r. Wiele gmin jest w po-
dobnej sytuacji i decyduje się na dostosowanie herbu do 
obowiązujących zasad heraldyki. Nasza gmina nie posiada 
jeszcze flagi ani pieczęci, herb jest podstawą uchwalenia 
tych symboli. Wybitny specjalista pochylił się nad herbem 
i weksyliami Suszca – podkreślił Roman Szopa, sekretarz 
gminy.

Alfred Znamierowski wyjaśnił, czym kierował się 
przygotowując projekt nowego herbu. - Godłem gminy 
jest suche drzewo, przeglądając archiwalne dokumenty 
zauważyłem, że na pieczęci brak liści. Wszystko musi mieć 
swoją symbolikę, dlatego zdecydowałem się na drzewo bez 
liści. O ile korzenie są zgodne z obowiązującymi zasadami, 
to podstawa już nie – wyjaśnił specjalista.

Radni zgłosili swoje wątpliwości. Dominował głos, 
żeby jednak liście zostały jako symbol życia. Zwrócono 
także uwagę, że przygotowany projekt jest zbyt podob-
ny do herbu Orzesza.

Ostatecznie Alfred Znamierowski zgodził się wyko-
nać kolejne dwa projekty, uwzględniając uwagi radnych 
i sołtysów. Komisja wydająca opinię o herbie zdecyduje, 
który otrzyma pozytywną ocenę.

Radni pochyli się nad sprawozdaniem finanso-
wym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy na 2017 r. Sprawozdanie omówiła Katarzyna 
Machalica, skarbnik gminy. Wykonano 84% uchwalo-
nego planu, największy udział w budżecie ma oświata 

i wynosi on ok. 40%. Choć wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie, nie zabrakło też głosów 
krytycznych.

Irena Muras, przewodnicząca komisji finansów, bu-
dżetu, inwestycji i rozwoju gospodarczego zauważyła, 
że budżet w 2017 r. był wielokrotnie zmieniany, także 
z powodu zmieniających się ustaw.

- Dochody zostały wykorzystane dobrze. Na uwagę 
zasługuje nadwyżka budżetowa. Nie wykorzystano wy-
datków na poziomie ok. 9 mln zł, stąd nadwyżka. 3 mln 
zł to nieplanowany wpływ podatku z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Przyglądając się wydatkom, spodziewaliśmy 
się większej skuteczności w wykonaniu inwestycji, które 
miały zabezpieczenie finansowe w budżecie – powiedziała 
przewodnicząca.

Mowa o termomodernizacji szkół podstawowych 
w Kryrach i Kobielicach, o budowie oświetlenia zasila-
nego energią odnawialną na terenie gminy, a także bu-
dowie garażu przy OSP Kryry. Czesław Smusz, zastępca 
wójta, wyjaśnił procedury przetargowe i konieczność 
uzyskania niezbędnych pozwoleń. Przedstawił problemy 
z brakiem wykonawców oraz koniecznością unieważnie-
nia przetargów, które powodowały opóźnienia. Radni 
zwrócili jednak uwagę, że te procedury są znane od 
dawna i powinny być założone realne terminy. 

Radni podkreślili, że nie może być takiej sytuacji, 
że inwestycje czekają na realizację, oczekują ich miesz-
kańcy, a zamiast działań, jest nadwyżka.

- Planowany był deficyt, a mamy ponad 11 mln zł 
nadwyżki. Wójt trzyma kasę – podkreślił Henryk Pruciak, 
przewodniczący komisji rewizyjnej.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie za-
opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
na 2017 r. Radni zapoznali się ze stanem mienia gminy. 
Następnie Henryk Pruciak przedstawił stanowisko komi-
sji rewizyjnej i pozytywną opinię w sprawy wykonania 
budżetu na 2017 r. i wystąpił z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium wójtowi. 11 głosami za i 2 wstrzymującym 
się absolutorium zostało udzielone. Radni życzyli wój-
towi większej skuteczności i aktywności, a także zwrócili 
się z prośbą o branie pod uwagę ich zdania. Przyjęto 

Obowiązek wywozu nieczystości ciekłych
Właściciele nieruchomości mają obowiązek po-

zbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością 
uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwa-
rantującą ochronę środowiska gruntowo-wodnego 
przed zanieczyszczeniem, zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Suszec.

UG Suszec

Informuje się, że zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciele nieruchomości 
wyposażonych w bezodpływowy zbiornik (szambo) 
zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz 
nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym ze-
zwolenie Wójta Gminy Suszec na prowadzenie usług 
w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność 
w tym zakresie na terenie gminy Suszec jest dostępny 
w zakładce informacyjnej: www.suszec.pl.

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na 
wezwanie kontrolującego przedłożyć umowę na wy-
wóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania 
opłat za te usługi (rachunki, faktury VAT), potwier-
dzające regularność wywozu nieczystości z szamba. 

Pikniki rodzinne
To tylko część imprez organizowanych w tym 

czasie w naszej gminie. Poszerzoną relację z ich prze-
biegu zamieścimy w lipcowym numerze „Nowin Su-
szeckiej Gminy”.

Wszystkim Dzieciom z okazji ich święta życzymy 
uśmiechu, który rozgoni każde chmury, a Rodzicom 
chwil wypełnionych szczęściem rodzinnym, a także 
tego, by spojrzeli czasami na świat oczami dziecka.

JG

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
(Janusz Korczak)

Tradycyjnie w maju i czerwcu w większości pla-
cówek oświatowych i kulturalnych odbywają się im-
prezy dla całych rodzin, a bodźcem do ich organizacji 
są Dzień Matki (26 maja), Dzień Dziecka (1 czerwca) 
i Dzień Ojca (23 czerwca).

W piątek, 25 maja odbyło się Święto Rodziny 

przygotowane przez Przedszkole Publiczne w Suszcu. 
Gminny Ośrodek Kultury już po raz kolejny 1 czerw-
ca organizuje dla naszych milusińskich Dzień Zbira. 
W sobotę, 2 czerwca Polski Związek Wędkarski Koło 
nr 114 Suszec przygotowuje w Ośrodku Rekreacyj-
nym „Gwaruś” zawody wędkarskie dla dzieci z okazji 
ich święta. Z kolei w niedzielę, 3 czerwca na terenach 
zielonych przy remizo-świetlicy w Rudziczce odbywa 
się festyn rodzinny „Dla Niepodległej”.

Pożary w naszej gminie
Do pożaru doszło także w czwartek, 3 maja w Ko-

bielicach przy szkole podstawowej. Zapalił się tam 
20-metrowy rząd tui. Zdołano zapanować nad ogniem 
i uchronić okoliczne budynki. Nie są znane przyczyny 
tego zdarzenia. Okoliczności obu pożarów wyjaśniają 
pszczyńscy policjanci. Źródło: pless.pl

Oprac. JG

W niedzielę, 6 maja około godziny 13:30 doszło 
do pożaru mieszkania na czwartym piętrze w budyn-
ku wielorodzinnym przy ulicy Piaskowej w Suszcu. 
Interweniowało osiem zastępów straży pożarnej (trzy 
zespoły z Pszczyny, trzy z Żor, OSP Suszec, OSP Ru-
dziczka), pięć zespołów ratownictwa medycznego, 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, dwa 

patrole policji, pogotowie energetyczne i gazowe.  
W wyniku pożaru obrażeń ciała doznało osiem osób, 
z czego siedem trafiło do szpitali. Najciężej ranną 
osobę ze spalonego mieszkania przetransportowano 
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Doznała ona groźnych dla życia poparzeń dróg od-
dechowych.
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Pani Monika Oworuszko i uczniowie 
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Ujęcie z filmu „Na drodze swojej drogi”
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Londyn

Znane osobistości z wizytą w gminnych szkołach

Uczniowie z Radostowic w Londynie

Kreatywność uczniów z Suszca
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP 3 Od-
dział Katowice.

Jak można przeczytać w regulaminie kon-
kursu, jego cele sprowadzają się do promowa-
nia właściwych postaw na rzecz bezpieczeństwa 
na drodze, podniesienia świadomości młodych 
uczestników ruchu drogowego, jak i zwiększenia 
wrażliwości na istotę bezpiecznych zachowań. 

Propozycja przygotowania dowolnej pracy 
o charakterze artystycznym skierowana została 
do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i średnich.

Gala finałowa z rozdaniem nagród, pokazem 
nagrodzonych filmów i prelekcją na temat stanu 
bezpieczeństwa na drogach województwa ślą-
skiego planowana jest na 1 czerwca.

Gratulujemy pomysłu i trzymamy kciuki!
Oprac. JG

W ramach XV Tygodnia Bibliotek gminne 
szkoły odwiedziła 8 maja Monika Oworuszko, 
założycielka wydawnictwa Mobuki i autorka se-
rii kryminałów dietetycznych „Walenty i spółka”. 
Propagatorka zdrowego odżywiania, opowiadając 
o Walentym Węglowodanie, Tęgomirze Tłuszczu 
czy Błażeju Białku, rozmawiała z dziećmi o zasa-
dach właściwej diety. Niewątpliwą atrakcją dla 
milusińskich była możliwość zdobycia autografu 
twórczyni tych niezwykłych postaci. 

Książki pisarki zyskują bardzo dobre recen-
zje. Prezes fundacji „Szkoła na widelcu” Grzegorz 
Łapanowski twierdzi, że jest to idealny wybór na 
rodzinne czytanie, bo i dorośli nie będą się nudzić. 
A kto jeszcze nie zna hasła: Kto je frytki, ten jest 

O tym, że nie ma lepszego sposobu na poznanie 
obcego języka niż wyjazd do kraju, którego mieszkańcy 
posługują się nim na co dzień, wie chyba każdy. Prawdę 
tę potwierdzili niedawno uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach, którzy 
w dniach 9-14 maja zwiedzili stolicę Wielkiej Brytanii. 

Istotne jest to, że podczas tego pobytu mieli moż-
liwość pochwalić się znajomością języka angielskiego. 
Gościli bowiem w brytyjskich rodzinach, w których 
komunikowali się wyłącznie w ich rodzimym języku. 
Wyjazd stał się również sposobnością do zwiedzenia 
Tower of London, Muzeum Historii Naturalnej czy Na-
rodowej Galerii na Trafalgar Square. 

Dla młodzieży jednymi z większych atrakcji oka-
zały się wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Suszcu zbierają pochwały za przy-
gotowanie krótkiego filmu w ramach konkursu 
„Mam talent na bezpieczeństwo”, promującego 
bezpieczeństwo na drodze.

Film nosi tytuł „Na drodze swojej drogi”. 
Przedstawiając konsekwencje braku ostrożności, 
nakłania do pozostawienia telefonu komórkowego 
i słuchawek w kieszeni, do nieużywania ich pod-
czas poruszania się po jezdni. 

Jego niewątpliwym atutem jest to, że prze-
mawia językiem młodego pokolenia, ma zatem 
szansę dotrzeć do tych odbiorców, którzy są 
najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo spo-
wodowane nierozważnym używaniem smart-
fonów.

Konkurs organizowany jest przez Śląski Urząd 
Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy 

brzydki, bez wątpienia powinien zajrzeć do krymi-
nału dietetycznego autorstwa Moniki Oworuszko.

Do zdrowego stylu życia zachęcał również 
gość, który pojawił się w gminnych szkołach 
11 maja. Był nim Marek Szołtysek, znany przede 
wszystkim jako piewca śląskiej gwary i śląskich 
obyczajów. Prezentując dzieciom i młodzieży daw-
ne dziecięce zabawki, namawiał swoich słucha-
czy do pozostawienia komputerów i prowadzenia 
aktywnego trybu życia. Część swojego występu 
poświęcił również na wyjaśnienie zawiłości ślą-
skiej gwary i zachęcił do rozmów międzypokole-
niowych, by uchronić kulturę i tradycje regionu 
od zapomnienia.

Oprac. JG

Tussauds i podziwianie panoramy miasta z perspekty-
wy London Eye. 

Emocje towarzyszyły uczniom także podczas ro-
bienia zdjęć przed Buckingham Palace. Oczekiwali oni 
w nadziei na ukazanie się pary, która zelektryzowała 
w ostatnim czasie królestwo. Mowa tutaj o księciu Har-
rym i jego małżonce Meghan. W tym czasie w Londynie 
można było odczuć atmosferę gorących przygotowań 
do ślubu roku.  Liczne atrakcje nie przysłoniły jednak 
nadrzędnego celu wyjazdu, jaki stanowi uświadomie-
nie młodzieży, że nauka języka angielskiego to nie tylko 
szkolny obowiązek, ale również zyskanie umiejętno-
ści, dzięki której młody Polak staje się jednocześnie 
obywatelem świata.

JG

Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia 
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Chór Przednutka

Maj miesiącem chórów z Radostowic i Kobielic
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Radostowicach prowadzony jest przez Katarzynę 
Machnik chór „Piano-Forte”. W Szkole Podstawowej 
im. A. Mickiewicza funkcjonuje z kolei chór „Przed-
nutka” pod dyrekcją Barbary Garus.

W niedzielę, 6 maja chórzyści z Radostowic do-
tarli do katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego na przesłuchania regionu śląskiego 
chórów uczestniczących w projekcie Akademia Chó-
ralna - Śpiewająca Polska. Podczas przeglądu młodzi 
śpiewacy wykonali „Zielony mosteczek” w opraco-
waniu Ł. Mazura, „Rozmowę żab” A. Hundziaka oraz 
„Smoka” J. Świdra.

W środę, 9 maja „Piano-Forte” pojechał do Knuro-
wa Szczygłowic, by wziąć udział w XXIII Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej.

Podczas przeglądu młodzi artyści kompozy-
cją Grega Gilpina „Whisper” wyśpiewali I miejsce 
w kategorii chórów.

Zwieńczeniem sukcesów chóru był występ 
18 maja w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie podczas gali wręczenia Klejnotów Zie-
mi Pszczyńskiej.

Bezkonkurencyjny okazał się również chór 
„Przednutka”, który otrzymał złote pasmo w Wo-
jewódzkim Konkursie Chórów Regionu Małopol-
skiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska 2018. Konkurs odbył się 22 maja w Europej-
skim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach. Gratulujemy talentu i życzymy wielu 
dalszych sukcesów!

Oprac. JG
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Zawody wędkarskie o mistrza Koła PZW nr 114 Suszec

Suszeckie Koło Pszczelarzy

Natomiast następne zawody spinningowe od-
będą się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
„Gwaruś” 3 czerwca. 

Młodzi adepci sztuki wędkarskiej mogą zda-
wać egzaminy na kartę wędkarską, które odby-
wają się co drugi piątek miesiąca w siedzibie koła 
o godz. 17:00.

Źródło: www.pzw.org.pl
Oprac. JG

pszczelarskich, np. podczas Dni Suszca, dożynek 
sołeckich, gminnych i powiatowych.

Trzeba zaznaczyć, że wymienione działania 
to tylko część działalności suszeckiego koła. Może 
się ono pochwalić jeszcze nawiązaniem współpracy 
z pszczelarzami ze Słowacji oraz z kół ościennych 
z Żor, Brzeźc i Zgonia. Prezes koła Piotr Tomaszczyk 
poinformował nas, że wkrótce zostaną ustalone 
szczegóły planowanego spotkania ze Słowakami. 
Członkom koła zawdzięczamy ufundowanie w 2001 
roku ze składek wszystkich pszczelarzy figury 
św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, znajdującej 
się obecnie w kościele w Suszcu.

Źródło: Koło Pszczelarzy Suszec
Oprac. JG

W niedzielę, 6 maja w OR „Gwaruś” odbyły 
się zawody spławikowe drugiej tury o mistrzowo 
Koła nr 114 Suszec. W rywalizacji bezkonkurencyjny 
okazał się Rafał Grzyb z wynikiem 12 150, na drugim 
miejscu uplasował się Tadeusz Mielczarek z wynikiem 
6075, zaś trzecia lokata przypadła w udziale Mirosła-
wowi Dąbrowskiemu z wynikiem 5355.

W ostatecznej klasyfikacji mistrzem Koła nr 114 
Suszec został Rafał Grzyb, na drugim miejscu znalazł 

W majowym numerze pisaliśmy o Polskim 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, któ-
ry prężnie działa na terenie naszej gminy. Swoją 
działalnością może poszczycić się również Śląski 
Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Suszec, 
który ma nawet własną stronę internetową: 
www.kolo-pszczelarzy-suszec.beepworld.pl.

Początki koła sięgają roku 1976, kiedy do ży-
cia powołano Sekcję Pszczelarską przy kółku rolni-
czym w Kobielicach, do której przystąpiło wówczas 
9 osób. Jej inicjatorem był nieżyjący już wieloletni 
działacz kółek rolniczych Edmund Gebel.

Obecnie w Kole Pszczelarzy działa 21 człon-
ków: Lechosław Adamaszek, Janusz Baron, Krystian 
Cyrulik, Czesław Czembor, Andrzej Glichowski, 
Jan Hoinkis, Piotr Jakimko, Marian Jankowiak, 
Eugeniusz Kempny, Józef Kołodziejczyk, Tadeusz 
Krzekotowski, Zbigniew Kumor, Sylwester Musiolik, 
Stefan Paździor, Marek Piecha, Dariusz Płonka, 
Krzysztof Porwolik, Miłosz Sciboski, Adam Szkoł-
da, Piotr Tomaszczyk, Edward Wantuła. Suszeckie 
koła ma również 3 członków honorowych – są to 
były prezes Franciszek Czech, Tadeusz Dźwigoł 
i Henryk Kolon. Prezesem stowarzyszenia jest 
Piotr Tomaszczyk z Rudziczki, który przejął tę funk-
cję w marcu 2017 roku po rezygnacji zasłużonego 
działacza Józefa Kołodziejczyka spełniającego się 
w roli prezesa przez 17 lat.

Około 80% członków posiada co najmniej 
podstawowy kurs pszczelarski, zaś 6 członków to 

się Tadeusz Mielczarek, na trzecim – Sławomir 
Michalik. W kategorii juniorów pierwsze miejsce 
przypadło Jakubowi Dąbskiemu z wynikiem 5430, 
drugie Kamilowi Pławeckiemu z wynikiem 4925, zaś 
trzecie – Jakubowi Foksowi z wynikiem 3430.

Mistrzem Koła nr 114 w kategorii juniorów został 
Kamil Pławecki. W pierwszej trójce znaleźli się rów-
nież Jakub Foks i Jakub Dąbski. Mistrzowie koła będą 
je reprezentować w mistrzostwach okręgu. 

mistrzowie pszczelarscy i rzeczoznawcy chorób 
pszczelich.

Suszeckie koło posiada swój sztandar, któ-
ry został poświęcony 30 listopada 2003 roku 
w 27. rocznicę powstania stowarzyszenia podczas 
uroczystej mszy świętej w kościele w Suszcu. Na 
awersie sztandaru widnieje postać św. Ambrożego 
oraz dwa napisy – u dołu św. Ambroży, zaś u góry 
Miej nas w swojej opiece. Na rewersie z kolei znajdują 
takie informacje jak: Koło Pszczelarzy, Suszec, 1976 – 
jako rok założenia koła oraz 2003 – jako rok fundacji 
sztandaru. Na środku z kolei można dostrzec trzy 
sześciokąty, a w nich herb gminy Suszec, kuszka 
i matka pszczela. Powołany poczet sztandarowy 
reprezentuje koło podczas rożnych imprez i uro-
czystości.

Obecnie suszeccy pszczelarze prowadzą dzia-
łalność w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, prowadząc pogadanki z rolnikami na 
temat szkodliwości stosowanych przez nich opry-
sków (niezgodnie z obowiązującymi dla każdego 
specyfiku godzinami i dawkami oprysków). Członko-
wie koła biorą udział w nasadzaniu drzew i krzewów 
miododajnych, przez co zwiększają bazę pożytkową 
dla pszczół. 

Niedawno uczestniczyli w akcji sadzenia lip, 
które otrzymali z Nadleśnictwa Kobiór. Część 
z 200 otrzymanych drzew zostanie posadzona 
dopiero jesienią. 

Pszczelarze z gminy biorą udział w wystawach 
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Fragment sztandaru

Mistrzyni Ortografii Ziemi Pszczyńskiej z Kryr
Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii Zie-

mi Pszczyńskiej przypadł Aleksandrze Since, 
uczennicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kryrach. 

W nagrodę otrzymała ona pamiątkową statuet-
kę. Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów w 
nauce i rozwijaniu swoich pasji!

Oprac. JG

Tradycyjnie pod koniec kwietnia w Goczałko-
wicach-Zdroju odbył się XVII Międzygimnazjalny 
Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 
Ziemi Pszczyńskiej. W tym roku honorowy patronat 
nad konkursem objęła Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku-Białej. Dyktando konkursowe 
przygotowała dr Ewelina Gajewska, językoznawca 
z Katedry Pedagogiki. W zmaganiach ortograficznych 

rywalizowali uczniowie ze szkół powiatu pszczyńskie-
go i Czechowic-Dziedzic.

Dyktanda przygotowywane na konkurs odzna-
czają się wysokim stopniem trudności i wymagają 
bardzo dobrej znajomości polskiej ortografii. W tym 
roku uczniowie mierzyli się z historią pół-Niemca 
Wilhelma z Istebnej, który chciał zaimponować sztuką 
kulinarną chimerycznej Geni. 

Bezpłatna mammografia w Suszcu
- lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wyko-

nania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, 
u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, 
siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwier-
dzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).

Badania mammograficzne w mobilnej pracow-
ni mammograficznej (mammobusie) odbędą się 
w Suszcu 25 czerwca 2018 przy Gminnym Ośrodku 
Kultury (ul. Ogrodowa 22).

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą reje-
strację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.
mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest 
od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena po-
równawcza wyników z poprzednich badań, dlatego 
prosimy o przyniesienie zdjęć/płyt z poprzednich 
mammografii.

Źródło: www.powiat.pszczyna.pl

Każda pani w przedziale wiekowym 50-69 lat 
25 czerwca w Suszcu będzie mogła poddać się bez-
płatnej mammografii.

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza 
się co roku na badania mammograficzne w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. 

To niewielki odsetek w porównaniu do innych 
państw, gdzie w badaniach mammograficznych 
uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Wa-
runkiem skuteczności Programu jest jego maso-
wość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego 
waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie 
do przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bo-
wiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Mammografia trwa tylko kilka minut i pole-
ga na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie 

pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezo-
bjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) 
w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są 
one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i sku-
teczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.

Badanie jest bezpłatne, refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić 
w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca 
zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone pa-
nie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone 
z powodu raka piersi i jednocześnie:

- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu
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„Na kole bez gmina”
 Podczas tegorocznego rajdu jego uczestnicy 

przemierzyli południowo-wschodnie tereny gminy. 
Impreza miała wyłącznie rekreacyjny charakter, 
a swoje uczestnictwo mógł zadeklarować każ-
dy, niezależnie od umiejętności i doświadczenia 
w jeździe na rowerze.

Zbiórka i rejestracja chętnych do udziału w raj-
dzie odbyła się w Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś”. 
Tam też zakończono imprezę wspólnym ogniskiem, 
podczas którego można było podzielić się reflek-
sjami z przebiegu wycieczki i snuć plany na kolej-
ne rowerowe eskapady. Wystarczy, że są ku temu 
możliwości i chęci.

JG

Wraz z nadejściem ciepłych dni miłośnicy 
dwóch kółek zaczęli przemierzać malownicze tra-
sy rowerowe zlokalizowane w naszej gminie. Na 
portalu powiat.pszczyna.pl szczegółowo opisano 
cztery takie trasy.

Pierwsza z nich to Okrężna Tematyczna Trasa 
Rowerowa Gminy Suszec „Wokół Suszca” o długości 
8,1 km, rozpoczynająca się w centrum miejsco-
wości.

Amatorzy wycieczek rowerowych mogą zde-
cydować się również na trasę „Wokół Rudzicz-
ki” o długości 8,8 km, mającą swój początek na 
skrzyżowaniu ulic Baranowickiej i Wielodrogi, 
lub tzw. Łącznikową Tematyczną Trasę Rowerową 

nazwaną „Zieloną” o długości 9,9 km, biegnącą od 
Radostowic do Nadleśnictwa Kobiór.

Najdłuższa trasa „Gwaruś” wymaga od miłośni-
ków dwóch kółek pokonania 17 km przez Suszec, 
Kryry i Mizerów.

Rosnące z roku na rok zainteresowanie zdro-
wym stylem życia przyczyniło się do powstania 
różnych inicjatyw mających na celu m.in. popu-
laryzację aktywności rowerowej. Odpowiedzią na 
te potrzeby, a przede wszystkim chęci miłośników 
dwóch kółek jest IV Rodzinny Rajd Rowerowy 
„Na kole bez gmina” zorganizowany 20 maja 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośro-
dek Sportu w Suszcu.
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Piękne tereny idealne na wędrówki rowerem
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Miłośnicy dwóch kółek
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Miłośnicy dwóch kółek
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Na rowerze można dojechać prawie wszędzie

GOK wyróżniony przez Narodowe Centrum Kultury!
Dyrektor GOK-u Agata Lisowicz-Wala odebrała 

nagrodę z rąk Dyrektora Narodowego Centrum Kul-
tury prof. Rafała Wiśniewskiego po jej wystąpieniu 
w panelu pt. „Wpływ kultury na rozwój społeczny” 
w ścieżce tematycznej dotyczącej społeczeństwa. 
Tegoroczny kongres odbywał się w dniach 26-27 
kwietnia i był jednym z największych tego typu 
spotkań w Europie. Jego hasłem przewodnim było: 
„Samorząd strategią dla przyszłości”. Kongres obej-
mował ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, 
raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji 
oraz uroczystą galę w pięciu ścieżkach tematycznych. 
Dyrektor Agata Lisowicz-Wala została zaproszona 
jako jedna z prelegentek, a otrzymana nagroda była 
dla niej wielką niespodzianką stanowiącą dowód 
uznania dla całego zespołu pracującego w suszec-
kim GOK-u.

GOK Suszec

Narodowe Centrum Kultury wyróżniło Gminny 
Ośrodek Kultury w Suszcu podczas IV Europejskie-
go Kongresu Samorządów w Krakowie nagrodą za 
konsekwentne wspieranie oddolnych inicjatyw kul-
turalnych w społeczności lokalnej.

Nagroda ta została przyznana 5 najprężniej dzia-
łającym instytucjom kultury w Polsce, które szczegól-
nie odznaczają się współpracą z lokalną społeczno-
ścią, włączając jej pomysły i uwzględniając potrzeby 
w tworzeniu swojej oferty kulturalnej, wspierając 
ludzi w realizacji społecznych inicjatyw i tworząc dom 
kultury miejscem spotkań i przestrzenią do własnej 
aktywności.

Kapituła przyznająca nagrodę brała pod uwagę 
również aktywność w wykorzystaniu dostępnych 
funduszy dotacyjnych na działania społeczno-kul-
turalne, a także współpracę z innymi instytucjami 
kultury na rzecz budowania społeczeństwa obywa-

telskiego w kulturze, w tym z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz z Narodowym 
Centrum Kultury.
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Pracownicy GOK-u z nagrodą Narodowego Centrum Kultury



Urząd Pracy w Pszczynie we współpracy z powia-
tem pszczyńskim. Wyróżnienie można otrzymać 
w 5 kategoriach: Kobieta Społeczna, Kobieta Tra-
dycji i Obyczajów, Kobieta Biznesu, Kobieta Sztuki 
i Kultury, Kobieta Ziemi Pszczyńskiej. W ubiegłych 
latach odznaczenia przyznawane w formie broszki 
wzorowanej na maneli - bransolety z przełomu XVI 
i XVII wieku, klejnotu rodu Promnitzów, również po-
wędrowały do pań związanych z naszą gminą. 

W 2013 roku Kobietą Tradycji i Obyczajów została 
Jadwiga Masny prowadząca zespół „Radostowianki”, 
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Słowacy w Suszcu
w wykonaniu słowackiej młodzieży i reagowali 
bardzo entuzjastycznie. Po świetnym występie 
Słowaków na scenie pojawił się zespół z Suszca 
„Anieli w bieli”. Po równie udanym występie został 
on nagrodzony gromkimi brawami. Całość koncertu 
prowadził polsko-słowacki duet konferansjerów: 
Štefan Kolenčík i Bogusław Musiolik.

Po koncercie i krótkim regeneracyjnym posiłku 
pożegnaliśmy mieszkańców partnerskiej gminy No-
vot`, którzy udali się w drogę powrotną, nie ukrywa-
jąc swojego zadowolenia z pobytu w naszej gminie.

UG Suszec

W pierwszym dniu maja br. gościliśmy 
w gminie Suszec naszych przyjaciół ze Słowacji. 
Przywitaliśmy gości w ogrodach państwa Kapias 
w Goczałkowicach, skąd przejechaliśmy do kościo-
ła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Suszcu, gdzie o godz. 13:00 została odprawiona 
msza św., podczas której kazanie wygłosił ksiądz wi-
kary Peter Križian. Po mszy św. zaprosiliśmy naszych 
przyjaciół wspólnie z ks. proboszczem Dariuszem 
Grodoniem do farskiego ogrodu na obiad. Z ra-
cji tego, że zostało jeszcze dużo czasu do głów-
nego zaplanowanego na ten dzień wydarzenia, 

pokazaliśmy Słowakom charakterystyczne miejsca 
naszej gminy.

Podczas pobytu mieszkańców partnerskiej 
gminy zainicjowane zostały na wspólnym spotka-
niu robocze relacje między naszymi i słowackimi 
pszczelarzami. Ciąg dalszy zapoczątkowanych 
kontaktów nastąpi.

Najważniejszym celem pobytu Słowaków 
w Suszcu był koncert zespołu „Krížik & Band” 
z miejscowości Novot`, którego liderem jest ksiądz 
wikary Peter Križian. Licznie przybyli na koncert 
mieszkańcy naszej gminy usłyszeli piękne utwory 
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Występ zespołu „Anieli w Bieli”
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Występ zespołu „Krížik & Band”
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie występujących zespołów
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Laureatki wyjątkowej nagrody w sali lustrzanej

Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej w naszej gminie
w 2014 jako Kobietę Biznesu odznaczono Beatę Wa-
leczek, właścicielkę sieci aptek, m.in. tej działającej 
w Suszcu. W roku 2015 wśród 5 laureatek znalazły 
się aż dwie mieszkanki naszej gminy. Były to Barbara 
Garus, która została wyróżniona za prowadzenie od 
2009 r. Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, oraz 
Anna Kine doceniona za działalność w Związku Gór-
nośląskim Koło Suszec. Barbara Misiak z Radostowic 
została Kobietą Biznesu w 2016, zaś rok później do 
grona laureatek w kategorii Kobieta Sztuki i Kultury 
dołączyła Katarzyna Machnik, nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach, 
osobowość muzyczna i założycielka pszczyńskiego 
chóru kameralnego „Con fuoco".

Przyznanie odznaczenia Klejnot Ziemi Pszczyń-
skiej stanowi ukoronowanie działalności kobiet 
na rzecz powiatu pszczyńskiego. Wszystkie panie, 
promując postawę aktywną, społeczną i przedsię-
biorczą, ofiarowały swoją pracę na rzecz drugiego 
człowieka, do czego nawiązuje kształt przekazanej 
broszki w formie dwóch splecionych dłoni ułożonych 
w kształcie serca.

Gratulujemy Pani Marii oraz pozostałym Paniom 
nagrodzonym w latach ubiegłych.

Źródło: PUP Pszczyna
JG

W piątek, 18 maja w sali lustrzanej Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie już po raz szósty odbyła 
się uroczystość wręczenia wyjątkowych nagród dla 
wyjątkowych kobiet. Wśród laureatek znalazła się 
mieszkanka naszej gminy Maria Kudła z Kryr, która 
otrzymała odznaczenie „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” 
w kategorii Kobieta Obyczajów i Tradycji.

Kapituła doceniała wieloletnią działalność miesz-
kanki naszej gminy, przewodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kryrach. Maria Kudła pełni tę funkcję 
nieprzerwanie od 1996 roku. W tym czasie zorga-
nizowała wiele imprez środowiskowych i lokalnych 
wycieczek. Bierze udział w uroczystościach i konkur-
sach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, 
podczas których prezentuje regionalne potrawy 
przygotowane na podstawie tradycyjnych przepi-
sów kulinarnych. Klejnot Ziemi Pszczyńskiej nie jest 
pierwszym odznaczeniem Marii Kudły. W 2012 roku 
otrzymała ona medal Orderu Serca – Matkom Wsi. 

Laureatka z Kryr została wybrana obok 4 innych 
kobiet działających na rzecz powiatu pszczyńskie-
go spośród kilkudziesięciu kandydatek zgłoszonych 
przez różne organizacje, stowarzyszenia, koła go-
spodyń wiejskich czy samorządy. Przewodniczącym 
kapituły wybierającej laureatki jest starosta psz-
czyński Paweł Sadza, a galę organizuje Powiatowy 

Dni Sąsiada
Jedna z takich sąsiedzkich imprez odbyła się 

25 maja. Z inicjatywą wyszli Aktywni Seniorzy, któ-
rzy zorganizowali popołudniowego grilla. Wystar-
czyło zabrać ze sobą dobry humor (coś pysznego 
do jedzenia również było mile widziane) i zgłosić 
się o godz. 17:00 przy remizo-świetlicy w Rudzicz-
ce, gdzie wyznaczono miejsce zbiórki. Z niecierpli-
wością czekamy na sprawozdanie ze wspólnego 
biesiadowania. Zachęcamy także innych mieszkań-
ców naszej gminy do udziału projekcie.

Już „Alibabki” śpiewały, że „…dobrze mieć 
sąsiada, / On wiosną się uśmiechnie, / Jesienią 
zagada…”. Warto ich posłuchać, powrócić do za-
pomnianych praktyk i zadbać o właściwe relacje 
w lokalnej społeczności.

JG

W ostatni wtorek maja w wielu europej-
skich krajach obchodzony jest Dzień Sąsiada. 
Został on ustanowiony przez Europejską Federację 
dla Lokalnej Solidarności, by zjednoczyć ludzi nie 
tylko na poziomie międzynarodowym, ale również 
„małej ojczyzny", na przekór współczesnej ten-
dencji do separowania się i wycofywania z życia 
lokalnego.

Za przykładem innych miejscowości w Pol-
sce Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu już po 
raz drugi realizuje podobne przedsięwzięcie. 
Poszedł jednak o krok dalej, pozostawiając miesz-
kańcom gminy więcej czasu na przygotowanie 
spotkania z sąsiadami. Realizując projekt „Dni Są-
siada”, wspiera inicjatywy sąsiedzkie w okresie od 
1 maja do 30 września 2018 r. 

To, w jakiej formie takie sąsiedzkie imprezy 
będą się odbywać, zależy już od samych miesz-
kańców. 

Wspólnie można zorganizować grilla, wy-
przedaż garażową, warsztaty kulinarne, zabawy 
i konkursy dla dzieci. Gdy decyzja już zapadnie, 
warto zgłosić się do GOK-u, aby otrzymać paczkę 
startową pomocną w organizacji spotkania. Znaj-
dują się w niej zaproszenia, plakaty, balony itp. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Suszcu. Na stronie in-
ternetowej www.kulturasuszec.pl można pobrać 
regulamin, kartę zgłoszeniową oraz formularz re-
lacji z imprezy. Warto również zadbać o to, aby po 
spotkaniu pozostał jakiś ślad w postaci fotorelacji 
czy filmiku.



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

SPEKTAKL NA PODSTAWIE TEKSTU
ÉRICA-EMMANUELA SCHMITTA

„NOC W VALOGNES”

REŻYSERIA
MIROSŁAWA GAD

28.06.2018 R., GODZ. 19:00
SALA WIDOWISKOWA GOK

W SUSZCU

SPEKTAKL W RAMACH
LATA TEATRALNEGO

„POD GOŁYM NIEBEM”.

WSTĘP WOLNY
(Obowiązują darmowe wejściówki)

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”

czyli warsztaty i spektakle teatralne
28.06 - 01.07.2018 r.

Przegląd adresowany jest do
amatorskich teatrów starszodziecięcych,

młodzieżowych oraz amatorskich
teatrów skupiających osoby dorosłe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2018 r.

Organizatorzy: Partnerzy:

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

Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach jest instytucją
kultury Samorządu
Województwa Śląskiego.

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

VOICINGERS
.COM

Międzykulturowe
Spotkania Muzyki
Kreatywności i Ekspresji

KONCERTY
Jammowanie przy fontannie
10 lipca 2018, godz. 19:30,

plac św. Jana w Suszcu,
wstęp wolny

(Alan Wykpisz – kontrabas, Grzegorz Pałka – perkusja,
Elchin Shirinov - klawisz elektryczny,

Tomasz Kałwak - instrumenty elektryczne, efekty)

Manu Domerque Special
11 lipca 2018, godz. 19:30,

sala widowiskowa GOK w Suszcu,
bilety w cenie: 20 zł

(Manu Domergue – wokal, Grzegorz Pałka –perkusja,
Mateusz Szewczyk – kontrabas, Jakub Mizeracki – gitara)

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI

10 lipca 9:00-12:30 
- Grzegorz Karnas, Manu Domergue

11 lipca 9:00-12:30
- Edilson Sanchez, Anna Gadt

Warsztaty instrumentalne i wokalne
przeznaczone są dla dzieci w wieku 7+.

Warsztaty jednodniowe - 25 zł,
warsztaty dwudniowe - 40 zł,

(w cenę wliczono drobny poczęstunek).

OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY!

Intercultural Gathering for Music, Creativity and Expression

Koncert Fusion 

Fusion Suszec, wokalno-instrumentalna inicjatywa dla młodzieży
naszej gminy serdecznie zaprasza na swój debiutancki koncert.  
W programie wiele współczesnych, popularnych piosenek  
w nowej dynamicznej odsłonie. 

30/06/2018 • 18:00 • GOK w Suszcu • Wstęp wolny 

NIESAMOWITY POCZĄTEK LATA!



Kombinatorium 
Arystyczne
Spotkania ze sztuką: tworzenie biżuterii,
warsztaty fotograficzne, wyplatanie 
wianków, zajęcia z rysunku itp.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7+.
20-24.08.2018, Godz. 10:00-14:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt:
- jednodniowe zajęcia – 30 zł,
- 5-dniowy cykl zajęć – 120 zł.

Obóz Taneczny 
z Karoliną Głowińską
Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r.ż.
28-30.08.2018, godz. 9:00-13:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Piknik dla dzieci
i rodziców
30.08.2018

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Spektakl „Pippi 
Pończoszanka” w reż.
K. Dworakowskiego 
w wykonaniu Teatru 
PINOKIO z Łodzi
10.08.2018, godz. 18:00

Miejsce: tereny zielone za GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

Podwórkowe 
Szaleństwa
Gry i zabawy podwórkowe dla dzieci 
w wieku 3-10 lat.
1-31.08.2018, godz. 10:30 -12:00

Miejsce: na terenie całej gminy.

Wstęp wolny

NOCnik
Nocny maraton bajek dla dzieci w wieku 7+.
13/14.08.2018, godz. 20:00

Miejsce: 
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Lato Małego Trapera
Aktywne półkolonie z namiotami, 
ogniskiem i gitarą dla dzieci w wieku 7+.
25-27.06.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Koszt: 150 zł

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”
28.06 -1.07.2018

Koszt:
grupy teatralne – 40 zł,
indywidualne uczestnictwo – 50 zł.

Spektakl 
„Czarno na białym” 
reż. M. Gad
Spektakl Grupy Teatralnej ERROR 
z PCK w Pszczynie.
28.06.2018, godz.19:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

Koncert Fusion
30.06.2018, godz. 18:00

Miejsce: sala widowiskowa GOK Suszec.

Wstęp wolny

OBÓZ JĘZYKOWY
„ENGLISH CAMP”
Dla młodzieży od 12 do 19 lat.
8–14.07.2018

Miejsce: hala sportowa GOS w Suszcu.

Koszt: 210 zł.

Angielska 
Kawiarenka
Językowa dla 
dorosłych
Spotkania z językiem angielskim 
dla dorosłych 
(poziom średniopoczątkujący 
– poziom średniozaawansowany).
9-13.07.2018, godz. 18:30-19:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Warsztaty artystyczne 
w ramach Festiwalu
VOICINGERS 2018
Warsztaty instrumentalne i wokalne 
dla dzieci w wieku 7+.
10-11.07.2018, godz. 9:00-12:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt:
warsztaty jednodniowe – 25 zł,
warsztaty dwudniowe – 40 zł.

Festiwal 
VOICINGERS 2018
Jammowanie przy fontannie.
10.07.2018, godz. 19:30

Miejsce: plac św. Jana w Suszcu.

Wstęp wolny

Koncert Manu Domerque Special.
11.07.2018, godz. 19:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 20 zł.

Teatralna Suszarnia
Półkolonie dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
16-28.07.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: GOK w Suszcu

Koszt: 50 zł.

Tydzień 
Detektywistyczny
Półkolonie dla dzieci w wieku 7+.
30.07-03.08.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 250 zł.

Warsztaty & Parada 
& Koncert w wozie 
Willi Śmiesznotce
w ramach projektu 
Pippi Pończoszanka
Warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
9.08.2018, godz. 15:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny 

Piknik dla dzieci 
i rodziców
28.07.2018

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 
W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl
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Kombinatorium 
Arystyczne
Spotkania ze sztuką: tworzenie biżuterii,
warsztaty fotograficzne, wyplatanie 
wianków, zajęcia z rysunku itp.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7+.
20-24.08.2018, Godz. 10:00-14:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt:
- jednodniowe zajęcia – 30 zł,
- 5-dniowy cykl zajęć – 120 zł.

Obóz Taneczny 
z Karoliną Głowińską
Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r.ż.
28-30.08.2018, godz. 9:00-13:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Piknik dla dzieci
i rodziców
30.08.2018

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Spektakl „Pippi 
Pończoszanka” w reż.
K. Dworakowskiego 
w wykonaniu Teatru 
PINOKIO z Łodzi
10.08.2018, godz. 18:00

Miejsce: tereny zielone za GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

Podwórkowe 
Szaleństwa
Gry i zabawy podwórkowe dla dzieci 
w wieku 3-10 lat.
1-31.08.2018, godz. 10:30 -12:00

Miejsce: na terenie całej gminy.

Wstęp wolny

NOCnik
Nocny maraton bajek dla dzieci w wieku 7+.
13/14.08.2018, godz. 20:00

Miejsce: 
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Lato Małego Trapera
Aktywne półkolonie z namiotami, 
ogniskiem i gitarą dla dzieci w wieku 7+.
25-27.06.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Koszt: 150 zł

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”
28.06 -1.07.2018

Koszt:
grupy teatralne – 40 zł,
indywidualne uczestnictwo – 50 zł.

Spektakl 
„Czarno na białym” 
reż. M. Gad
Spektakl Grupy Teatralnej ERROR 
z PCK w Pszczynie.
28.06.2018, godz.19:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

Koncert Fusion
30.06.2018, godz. 18:00

Miejsce: sala widowiskowa GOK Suszec.

Wstęp wolny

OBÓZ JĘZYKOWY
„ENGLISH CAMP”
Dla młodzieży od 12 do 19 lat.
8–14.07.2018

Miejsce: hala sportowa GOS w Suszcu.

Koszt: 210 zł.

Angielska 
Kawiarenka
Językowa dla 
dorosłych
Spotkania z językiem angielskim 
dla dorosłych 
(poziom średniopoczątkujący 
– poziom średniozaawansowany).
9-13.07.2018, godz. 18:30-19:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Warsztaty artystyczne 
w ramach Festiwalu
VOICINGERS 2018
Warsztaty instrumentalne i wokalne 
dla dzieci w wieku 7+.
10-11.07.2018, godz. 9:00-12:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt:
warsztaty jednodniowe – 25 zł,
warsztaty dwudniowe – 40 zł.

Festiwal 
VOICINGERS 2018
Jammowanie przy fontannie.
10.07.2018, godz. 19:30

Miejsce: plac św. Jana w Suszcu.

Wstęp wolny

Koncert Manu Domerque Special.
11.07.2018, godz. 19:30

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 20 zł.

Teatralna Suszarnia
Półkolonie dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
16-28.07.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: GOK w Suszcu

Koszt: 50 zł.

Tydzień 
Detektywistyczny
Półkolonie dla dzieci w wieku 7+.
30.07-03.08.2018, godz. 7:45-16:15

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 250 zł.

Warsztaty & Parada 
& Koncert w wozie 
Willi Śmiesznotce
w ramach projektu 
Pippi Pończoszanka
Warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
9.08.2018, godz. 15:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny 

Piknik dla dzieci 
i rodziców
28.07.2018

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 
W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl
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1 maja – 30 września

1.
2.
3.
4.

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

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

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

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

Zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ 
(plakaty, zaproszenia, balony itp.), 
które pomogą Wam w organizacji.

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

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

W programie:
- aktywne, ciekawe i twórcze zajęcia w plenerze
- warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne, 
  plastyczne
- wspólne tworzenie spektaklu teatralnego 
  i jego premiera

Dzieci mają zapewnione:
- 8,5 godziny atrakcji dziennie
- zajęcia z wykwalifikowanymi
  instruktorami i profesjonalną opiekę
- wszelkie materiały do zajęć
- obiad i napoje
- ubezpieczenie

16-28 lipca 2018, godz. 7.45 - 16.15
Półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat. Koszt całych półkolonii: 50 zł.

Obowiązują zapisy w biurze GOK do 4.06.2018. Ograniczona ilość miejsc.

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

Lato w teatrze jest programem instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzićtwa Narodowego

AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR

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

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

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
19.06

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
20.06

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
5.06

salki przy kościele w Radostowicach:
6.06

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
12.06

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
13.06

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

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 2 lipca do 7 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2018 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwalifikowały

do II etapu do 15 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2018 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:

www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

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

W bibliotece fajnie jest!

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po-
nownie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 
promującej książkę i czytelnictwo. W czasie ob-
chodów XV edycji Tygodnia Bibliotek, pod hasłem 
„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, bibliotekarze z GBP 
w Suszcu zorganizowali 14 spotkań dla młodych 
mieszkańców gminy Suszec.

Tygodniowe święto bibliotek rozpoczęto spek-
taklami teatralnymi w wykonaniu aktorów Teatru 
Edukacji i Profilaktyki „Maska” w szkołach w Susz-
cu i Rudziczce. Wybrany temat „Warzywa i owoce 
mają swoje czarodziejskie moce” miał na celu propa-
gowanie zdrowego stylu życia i ukazanie zgubnych 
skutków niewłaściwych nawyków żywieniowych. 
Sztukę i edukację prozdrowotną połączono z lite-
raturą. Jak? Bezboleśnie, z dużą pomocą udzieloną 
przez bibliotekarzy gminnych szkół zorganizowano 
6 spotkań z Moniką Oworuszko. 

Dietetyk, marketingowiec, absolwentka po-
dyplomowych studiów „Literatura dla dzieci i mło-
dzież w dobie wyzwań współczesności” jest autorką 
pierwszej na rynku księgarskim serii kryminalno-
-dietetycznej „Walenty i spółka”. Pisarka ciekawie 
przedstawiła bohaterów swoich książek, opowie-
działa o drodze książki – od pomysłu do realizacji, 
z finałem w drukarni i księgarni, a także złożyła au-
tografy na rozdanych kolorowankach i zakupionych 
książkach. 

Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Suszcu zapraszają na wakacyjne zajęcia, które od-
bywać się będą w każdą środę lipca i sierpnia w godz. 

Oryginalne ilustracje, wartka akcja, pełna ta-
jemnic i przygód spółki Walentego gwarantują pi-
sarce dalsze sukcesy.

Rolą biblioteki jest też dbałość o edukację re-
gionalną. Dobrze znany w gminie Suszec Marek 
Szołtysek, historyk, wydawca, felietonista zawitał 
do szkół w Radostowicach i Kryrach. Obecni z uwagą 
słuchali o tradycji i obyczajach Ślązaków, historii 
o flintach, „gynsi pympkach” i łobuzerskich wybry-
kach, które pan Marek pamięta z dzieciństwa. My 
też nie zapomnimy o nich, jeżeli poprosimy o wspo-
mnienia i opowieści z dawnych lat naszych dziad-
ków i starszych krewnych.

Gimnazjalistów z Suszca zaproszono do udziału 
w warsztatach komiksu. Malarz, rysownik, wykła-
dowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu 
i Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Związku 
Zawodowego Polskich Artystów Plastyków, ilustra-
tor i autor komiksów Tomasz Teluk w ubiegłym 
roku wprowadzał młodych w tajniki tworzenia ka-
rykatury. W tym roku – komiks: historia jego po-
wstania, zasady tworzenia, konstruowanie planu 
i scenorysu. Prowadzący w formie prezentacji mul-
timedialnej przedstawiał zróżnicowane przykłady, 
ale też sam rysował na żywo. Uczył tej sztuki, ko-
rzystając z modeli bryłowych, perspektywy, sche-
matów anatomicznych oraz podstaw światłocienia 
i budowania przestrzeni za pomocą odcieni szarości. 

16:00-18:00. W programie: kontynuacja zajęć  plastycz-
nych „Zaczarowane origami”, „Zagraj z nami planszów-
kami” nie tylko dla pasjonatów gier planszowych, 

Omówił zasady tworzenia bohatera, wytłumaczył, 
czym jest żart sytuacyjny, przedstawił przykłady 
różnego kadrowania i wykorzystania onomatopei 
komiksowych. Powstałe prace zaprezentowane 
będą w szkole, a na czas wakacji w naszej biblio-
tece. W przyszłym roku spotkamy się ponownie na 
warsztatach ilustracji.

Co roku w Tygodniu Bibliotek zapraszani są też 
nasi najmłodsi wychowankowie Przedszkola Pu-
blicznego w Suszcu. Wiosną poznali już „Martynkę” 
i „Kajtusia”. Teraz, w maju, przygotowano dla nich 
prezentację „Przygody Leny” o bohaterkach 
książek F. Joly i S. Serreli. 

Seria książek „Akademia Inteligentnego Ma-
lucha”, tak samo jak seria o Franklinie czy „Mądra 
Mysz”, to cykl wydarzeń z życia przedszkolaka. 
Tutaj także poznanie problemów i trosk 6-letniej 
dziewczynki pozwala dzieciom na utożsamianie 
się z nią, a tym samym uczy radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach i nieprzejmowania się „wielkimi” 
porażkami.

Jesteśmy świadomi pozytywów, jakie niesie 
obcowanie z książką, a tym bardziej wspólne czyta-
nie – rodzica i dziecka. Dlatego też będziemy konty-
nuować nasze spotkania z książką w czasie czerw-
cowego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”.

Bibliotekarze GBP w Suszcu

obchody Dnia Czerwonego Kapturka, udział w akcji 
„Sieciaki na wakacjach” oraz „Tablety bez tajemnic”.

GF

źr
ód

ło
: G

BP
 w

 S
us

zc
u

Biblioteka łączy i inspiruje

źr
ód

ło
: G

BP
 w

 S
us

zc
u

Spotkanie z Tomaszem Telukiem

Bank Dziecięcych Uśmiechów
oraz wystawą pięknych i oryginalnych autorskich 
książek.

Stopień trudności zajęć dostosowany jest do 
wieku uczestników (od 7-12 lat), a zajęcia prowadzo-
ne są tak, aby były plastyczną przygodą, naznaczoną 
eksperymentem i wolnością twórczą. Niezaprzeczal-
ną korzyścią z realizacji projektu jest pomoc dzieciom 
z rodzin potrzebujących wsparcia m.in. poprzez za-
gospodarowanie dzieciom czasu w sposób atrakcyj-
ny i mądry, w miejscu przyjaznym i bezpiecznym, 
jakim jest biblioteka. To „nauka przez zabawę”, ale też 
możliwość nawiązania nowych przyjaźni i kontaktów, 
integracja w grupie i nauka pracy zespołowej.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie od-
powiedzią na dziecięce potrzeby, spełni ich marzenia 
oraz rozwinie ich talenty. Dzięki takim programom 
GBP w Suszcu przy ogromnej współpracy pedago-
gów z SP w Suszcu może uczyć i wskazywać dzieciom 
pozytywne wzorce. Mamy też nadzieję, że zostanie 
zaszczepiona w nich potrzeba korzystania z książki 
i biblioteki – dzisiaj i w przyszłości.

GF

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wzięła 
udział w konkursie grantowym „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów” organizowanym przez Fundację Ban-
ku Zachodniego WBK S.A. Zaproponowany projekt 
edukacyjno-wychowawczy „Dziecko jest jutrem 
- z książką poszerzamy horyzonty, uczymy i ba-
wimy” został zaaprobowany, a na jego realizację 
otrzymano darowiznę – środki pieniężne w kwocie 
4500 zł. 

Celem projektu jest wykształcenie w dzieciach 
z terenu Gminy Suszec, za pośrednictwem warsz-
tatów artystycznych (z wykorzystaniem książki 
i sztuki), nawyku czytania, zaszczepienie ciekawości 
świata i chęci realizowania własnych celów, speł-
niania marzeń, ćwiczenie pokonywania przeszkód 
i podniesienie samooceny, zdobywanie nowych 

doświadczeń oraz wyposażenie w nowe umiejęt-
ności i wiedzę.

Dzieci, które dostarczyły zgodę na uczestnic-
two w zajęciach (27 młodych beneficjentów), mają 
okazję brać udział w ciekawych i rozwijających za-
jęciach warsztatowych. Prowadzi je Natalia Talarek 
– absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi, malarka, ilustratorka, 
instruktorka terapii zajęciowej oraz właścicielka 
pracowni graficznej Tęczówka Studio. Zajęcia od-
bywają się w każdy poniedziałek w bibliotece Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu.

Pierwsze warsztaty odbyły się 30 kwietnia 
br., których tematem było „Czerpanie papieru”. Za 
nami też grafika artystyczna, tworzenie ilustracji 
i warsztaty typograficzne. Na kolejnych zajęciach, 
w czasie warsztatów introligatorskich, uczestnicy 
będą projektować i tworzyć okładkę książki, po-
znają odmianę origami – „kirigami” oraz wykonają 
gipsową maskę ulubionego bohatera literackiego. 

Cykl 8 spotkań zostanie zakończony 18 czerwca 
zajęciami literacko-plastycznymi pt. „Ptasie Radio” 
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„Moje podróże małe i duże” w podróży po Polsce
Wystawę będzie można zobaczyć w: Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pszowie, Gminnym Ośrodku 
Kultury w Młodzieszynie, Centrum Kultury i Spor-
tu w Jabłonowie Pomorskim, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Sanoku, Miejskim Ośrodku Kultury 
w Mysłowicach, Gminnej Bibliotece i Domu Kultury 
w Łaziskach, Stacji Artystycznej Rynek w Gliwicach, 
Zakładzie Karnym w Płocku, Centrum Informacji Kul-
turalno-Turystycznej Halo! Rybnik oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pomiechówku.

Wszystkie nadesłane do konkursu zdjęcia, 
a także dokładny terminarz wystawy można zoba-
czyć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu: 
www.kulturasuszec.pl.

GOK Suszec

Konkurs „Moje podróże małe i duże” powstał 
15 lat temu. Początkowo Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu do udziału i prezentowania swoich podróż-
niczych, fotograficznych przygód zaprosił mieszkań-
ców i mieszkanki gminy Suszec, a od 2010 roku kon-
kurs zaczął rozszerzać kręgi na cały kraj. 

W latach 2010 - 2017 do „Moich podróży ma-
łych i dużych” 518 osób nadesłało 1543 zdjęcia! Co 
roku oceniane są one przez grono profesjonalnych 
fotografów i artystów fotografików biorących pod 
uwagę technikę wykonania i oryginalność prezen-
towanych prac. Laureaci i laureatki 3 miejsc i wy-
różnienia otrzymują nagrody wręczane rokrocznie 
podczas Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, a ich prace 
wędrują na wystawę. 

Aktualnie, gdy suszecki GOK ogłasza kolejną 
edycję konkursu, w trasę po Polsce wyruszyła Ogól-
nopolska Wystawa Objazdowa „Moje podróże małe 
i duże”. Zawiera ona 110 nagrodzonych, najlepszych 
i najciekawszych zdjęć z ostatnich 7 lat. Choć jest tylko 
niewielkim fragmentem bogactwa nadesłanych na 
konkurs utrwalonych chwil, to pięknie pokazuje nie 
tylko magię zwykłych-niezwykłych miejsc, ale i wyjąt-
kową wrażliwość estetyczną twórczyń i twórców tych 
fotografii. Zdjęcia będą jeździć po Polsce przez 2 lata.

Na wystawie nie zabraknie fotografii autorów 
z naszej gminy, gdyż w ekspozycyjną podróż po-
jechały prace: Marcina Kudły, Renaty Defort, Aliny 
Szymik, Magdaleny Hess, Moniki Luks, Moniki Major 
i Adama Kajdy.
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Wywiad z Justyną Dulembą
wysyłki wybranego towaru.

Jaka była najdziwniejsza Pani praca? Została 
wykonana na czyjeś zamówienie?

Najdziwniejsza, hmm…, bardziej określiłabym 
ją jako niezwykłą. Na jednej z pszczyńskich giełd 
staroci zauważyłam w jednej ze skrzyń widelce. 
Już w tym momencie wiedziałam, że chcę dać im 
drugie życie. Tak też się stało. Powróciły na stół 
jako przepiękne, kolorowe insekty stołowe, czyli 
serwetniki w kształcie skrzydlatych owadów. Wy-
konanie spodobało się właścicielce salonów mebli 
kuchennych „Halupczok”. Cały komplet trafił więc do 
Krzyżowej Doliny koło Strzelec Opolskich.

Kto jest pierwszym recenzentem Pani prac?
Od początku moich działań w zakresie witrażu 

czuję wsparcie zarówno rodziny, jak i znajomych. Ich 
słowa umacniały mnie w dążeniu do podejmowania 
ciągle nowych wyzwań, rozwijania się, poszukiwa-
nia i tworzenia czegoś nowego. 

Negatywna krytyka może podciąć skrzydła, 
natomiast pozytywna ocena buduje, wzmacnia, 

prowokuje do odkrywania i przekroczenia kolej-
nych granic, które musimy pokonać, by zobaczyć 
następny jeszcze piękniejszy cel. Rolę pozytyw-
nego krytyka spełnił z pewnością mąż. Natomiast 
bezkrytyczne, dobre słowa uznania moich dzieci 
umacniały we mnie wiarę we własne możliwości, 
działały jak balsam.

Czy ma Pani jakieś plany na rozwój swojej 
działalności?

Z pewnością chciałabym pokazać innym, jak 
wiele radości, wyciszenia, pozytywnych emocji 
może przynieść witrażownictwo. Stąd pomysł na 
warsztaty. Pierwsze zaplanowane są podczas te-
gorocznych wakacji – w trakcie półkolonii w szkole 
podstawowej w Jankowicach oraz półkolonii kon-
nych w stajni Standura w Łące. W ostatnich dniach 
w mojej pracowni pojawił się również piec do wy-
palania i stapiania szkła. Dzięki temu będę miała 
możliwość wykonywania niepowtarzalnych pater, 
mis, talerzy. Planów jest wiele, lecz o reszcie nie chcę 
mówić głośno, będę po prostu powoli dążyć do ich 
realizacji.

Dziękuję za rozmowę.
JG

Justyna Dulemba prowadzi w Radostowi-
cach pracownię artystyczną, w której zajmuje 
się tworzeniem biżuterii oraz małych form wi-
trażowych wykonanych metodą Tiffaniego. Jej 
prace zachwycają pomysłowością i starannością 
wykonania. Pani Justyna zgodziła się udzielić 
wywiadu dla „Nowin”.

Od kiedy tworzy Pani takie cuda i skąd 
w ogóle wziął się pomysł na tego rodzaju dzia-
łalność?

Moja przygoda ze szkłem rozpoczęła się 5 lat 
temu. Pracowałam wówczas jako nauczycielka 
przedszkola i starałam się, aby zajęcia przeze mnie 
prowadzone były barwne i ciekawe. Wiadomo, że 
właśnie w przedszkolu możemy rozwijać u dzieci 
wyobraźnię, kreatywność, wiarę we własne możli-
wości. Dzieje się to dzięki umożliwieniu samodziel-
nego doświadczania i działania, bycia aktywnym. 

Aby stosować różne formy i metody pracy, 
wciąż poszukiwałam nowych inspiracji, m.in. do 

działań plastycznych. Stąd mój udział w zajęciach 
filcowania, decoupage'u, wyplatania wikliny papie-
rowej, malarstwa itp. 

Nowe umiejętności wykorzystywałam podczas 
zajęć z dziećmi, jak i warsztatów, które organizowa-
łam dla rodziców naszych przedszkolaków. Jednak 
dopiero po warsztatach, na których miałam okazję 
poznać podstawowe tajniki witrażu, wiedziałam, że 
dały mi one coś innego. To nie było kolejne z wielu 
szkoleń, lecz... jakiś nowy początek.

Skąd czerpie Pani inspiracje?
To zależy. Pomysły często wpadają mi do głowy 

podczas wykonywania jakichś codziennych domo-
wych czynności, czasem podczas wizyty u fryzjera. 
Nie ukrywam, że inspiruję się również zdjęciami 
małych form witrażowych dostępnych w Internecie. 
Wyjątek stanowi biżuteria, którą wykonuję. W tym 
przypadku pomysł pojawia się dopiero w momen-
cie, gdy biorę do ręki surowy kamień lub szklany 
kabaszon. Wcześniej nie planuję, efekt końcowy 
po prostu się dzieje...

Jaki charakter mają Pani prace – dekoracyj-
ny czy użytkowy? Co to są za przedmioty?

Moje witraże to zarówno formy stricte deko-
racyjne, jak i użytkowe. Natomiast biżuteria z pew-
nością spełnia oba zadania. Witraże użytkowe to 
m.in.: serwetniki, wazony, wizytowniki, świeczniki, 
butelki nalewkowe, lampiony i szkatułki. Osobną 
grupę moich prac stanowią formy witrażowe pro-
mujące ziemię pszczyńską wykorzystywane przez 
Urząd Miasta Pszczyna oraz Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie. 

Wykonuję także statuetki, które były wykorzy-
stane jako nagrody podczas zawodów i pokazów 
konnych. 

W ostatnim czasie zaczęłam również tworzyć 
niewielkie formy witrażowe w postaci figurek zwie-
rząt, nadające się na niepowtarzalne dekoracje do 
pokojów dziecięcych. Do tej grupy mogłabym 
zaliczyć również anioły w przeróżnych kolorach 
i rozmiarach.

Jak wygląda proces powstawania takiego 
przedmiotu? Z jakich materiałów Pani tworzy?

Do wykonania form witrażowych wykorzystuję 

szkło i kamień. Łączę je, stosując metodę Tiffanie-
go. Obróbka wymaga przede wszystkim uważno-
ści i cierpliwości. Polega na wycinaniu, szlifowaniu 
i owijaniu elementów taśmą miedzianą, następnie 
łączeniu ich za pomocą cyny.

Biżuteria autorska to przede wszystkim kamie-
nie półszlachetne, niesamowite skrzydła egzotycz-
nych motyli oraz kabaszony ze szkła bullseye.

Gdzie można zobaczyć i kupić Pani prace?
Moje rękodzieło można zobaczyć na Instagra-

mie justart_witraze, facebooku Justart, Dawandzie 
Justart kamien i szklo oraz na stronie internetowej 
www.marmur-dulemba.pl w zakładce Justart. Na-
tomiast na żywo w firmie „Marmur” w Kobielicach 
przy ul. Pańskiej 16 (największy asortyment), w psz-
czyńskich kwiaciarniach, tj. „Atelier Alessandro” przy 
ul. M. Curie – Skłodowskiej 2A, „Magnolia” przy 
ul. Rybnickiej 21 oraz „Lawenda” przy ul. Władysła-
wa Łokietka 1. Moją biżuterię artystyczną można 
znaleźć również w butikach: „Kobieca” w Żorach 
przy ul. Wodzisławskiej 6c oraz „A&K Fashion for you” 
w Pszczynie przy ul. Piastowskiej. Przyjmuję również 
zamówienia telefoniczne i mailowe z możliwością 
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Występy gminnych zespołów
taneczny „K-BOOM” zaprezentował swoje umie-
jętności podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Tańca „Taki Taniec”.

Życzymy naszym zespołom samych sukcesów 
i nowych ciekawych okazji do występowania!

JG

„Radostowianki” znów się mogą rado-
wać. Zespół ma co najmniej dwa ku temu powo-
dy. W sobotę, 26 maja zdobył III miejsce w XXIV 
Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Doro-
słych „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm” w Woli. 
Otrzymał także zaproszenie na Przegląd Finałowy 

„Śląskiego Śpiewania”, który odbędzie się 8 czerw-
ca 2018 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie. Pojedzie tam też suszecki chór 
Parole Melodiche.

W XXIV Regionalnym Festiwalu Folklorystycz-
nym brały udział również „Mizerowianki”, a zespół 



16 SPORT NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / CZERWIEC 2018

Druga edycja Leśnego Biegu Suszeckiego za nami
Impreza została zorganizowana przez Gminny 

Ośrodek Sportu już po raz drugi. 
Zawodnicy dopisali w tym roku podczas 

Leśnego Biegu Suszeckiego i licznie stawili się 
na starcie 19 maja w Ośrodku „Gwaruś” w Suszcu. 
Zawody odbyły się dzięki akceptacji Nadleśnictwa 
Rybnik oraz Sławomira Grochowskiego, leśniczego 
Leśnictwa Baranowice. 

Pomoc podczas organizacji zaoferowali 
również strażacy z OSP Suszec oraz uczniowie 
z oddziałów gimnazjalnych w Suszcu. Imprezę 
wsparły firmy: „Bisam” z Suszca, „Sportactive24”, 
„Laserhause” oraz Pub „Sephia”. Dzięki zaangażo-
waniu nauczycieli Mieczysława Jacaka i Aleksandry 
Pali zawody przebiegły sprawnie i w wyznaczonym 
limicie czasowym.

Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji:

W biegu na 350 m
Dziewczyny z roczników 2009 – 2011
I miejsce – Hania Gaża
II miejsce – Agata Paszek
III miejsce – Alina Walczyńska

Chłopcy z roczników 2009 – 2011
I miejsce – Stanisław Pudełko
II miejsce – Aleksander Pala
III miejsce – Antoni Chaberko

W biegu na 800 m
Dziewczyny z roczników 2007 – 2008
I miejsce – Hanna Kurkowska
II miejsce – Alicja Łyduch
III miejsce – Judyta Wloka

Chłopcy z roczników 2007 – 2008
I miejsce – Mateusz Krymer
II miejsce – Bartosz Michałkowski
III miejsce – Bartosz Łyżwa

Dziewczyny z roczników 2005 – 2006
I miejsce – Marlena Hoinkis
II miejsce – Patrycja Kurkowska
III miejsce – Justyna Mrowiec

Chłopcy z roczników 2005 – 2006
I miejsce – Robert Jacak
II miejsce – Piotr Bieńkowski
III miejsce – Wojciech Proksa

Dziewczyny z roczników 2002 – 2004
I miejsce - Roksana Szczypka
II miejsce – Agnieszka Pojda
III miejsce – Marta Malcharek

W biegu na 1600 m
Chłopcy z roczników 2002 – 2004
I miejsce – Patryk Staniek
II miejsce – Łukasz Wiencek
III miejsce – Adam Żur

W biegu na 5000 m
Kobiety z roczników 2001 – 1984
I miejsce – Julia Han
II miejsce – Karolina Opalska
III miejsce – Julia Morawska

Mężczyźni z roczników 2001 – 1984
I miejsce – Adam Jamiński
II miejsce – Jan Płoskonka
III miejsce – Bartłomiej Knopek

Kobiety z roczników 1983 – 1968
I miejsce – Anna Żbel
II miejsce – Katarzyna Pepel
III miejsce – Alicja Różak

Mężczyźni z roczników 1983 – 1968
I miejsce – Grzegorz Szulik
II miejsce – Grzegorz Szymura
III miejsce – Mariusz Walczyński

Kobiety z roczników +1967
I miejsce – Anna Baron
II miejsce – Krystyna Jamińska

Mężczyźni z roczników +1967
I miejsce – Robert Proksa
II miejsce – Andrzej Karplewicz
III miejsce – Eugeniusz Baron

W kategorii Open mieszkańcy gminy Suszec 
– kobiety na 5000 m

I miejsce – Karolina Owczarzak
II miejsce – Renata Majeran
III miejsce – Agnieszka Gałuszka-Bielicka

W kategorii Open mieszkańcy gminy Suszec 
– mężczyźni na 5000 m

I miejsce – Piotr Tomaszczyk
II miejsce – Krzysztof Majeran
III miejsce – Kamil Baron

Źródło: GOS Suszec
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Każdy mógł wziąć udział w Leśnym Biegu
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Obóz piłkarski 2018

Impreza kolarska

Sportowe festyny

oraz wejście na basen w Goczałkowicach-Zdroju.
Koszty takie jak: opieka medyczna i instruktor-

ska, wejście na kąpielisko „Fregata” zostaną pokryte 
z dotacji Urzędu Gminy Suszec. Koszt obozu to 450 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32 212 42 19.

GOS Suszec

goriach zawodników zrzeszonych Żak, Żakinia, Mło-
dzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza 
nie będzie pobierana opłata startowa. W kategorii 
Masters/Amator opłata startowa wynosi 20 zł.

Program zawodów:
- Masters/Amator (do 45 lat i pow.) – 12 okrążeń, 

start około godz. 11:00
- Żakinia – 2 okrążenia, start około godz. 11:40
- Żak – 2 okrążenia, start około godz. 11:55
- Młodziczka + Juniorka Młodsza – 6 okrążeń, 

start około godz. 12:20
- Młodzik – 8 okrążeń, start około godz. 12:50
- Junior Młodszy – 10 okrążeń, start około godz. 

13:20
- Dzieci do lat 6 – skrócona trasa, start około 

godz. 14:00
- Dzieci 7-8 lat – 1 okrążenie, start około godz. 

14:15
- Dzieci 9-10 lat – 1 okrążenie, start około godz. 

14:30
- Dzieci 11-12 lat – 2 okrążenia, start około godz. 

14:45
- Dzieci 13-16 lat – 2 okrążenia, start około godz. 

15.10
Źródło: UKS Avatar

W programie zaplanowano występy wokalne oraz 
gry i zabawy dla dzieci. Wieczorem natomiast bę-
dzie okazja do wspólnej zabawy z zespołem „Widmo”. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 16:00 na boisku 
piłkarskim w Radostowicach.

GOS Suszec

W okresie wakacyjnym zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do udziału w obozie pił-
karskim, który odbędzie się w dniach 16-21 lipca 
2018 r. w Łodygowicach. Zostało jeszcze 5 ostatnich 
wolnych miejsc. Zapisy trwają do 11 czerwca. Obóz 
piłkarski organizowany jest przez szkołę podstawową 
w Suszcu dla chłopców z gminy Suszec.

W sobotę, 16 czerwca zorganizowane 
zostanie I Kryterium Kolarskie o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobie-
licach. Imprezę przygotowuje UKS Avatar, a pa-
tronat honorowi objęli Wójt Gminy Suszec oraz 
dyrektor szkoły w Kobielicach.

Celem wyścigu jest promocja sołectwa Kobieli-
ce, gminy Suszec i powiatu pszczyńskiego, populary-
zacja kolarstwa szosowego, zapewnienie możliwości 
aktywnego spędzania czasu, zwiększenie sprawności 
fizycznej u dzieci i młodzieży, zapewnienie możliwo-
ści udziału w zawodach sportowych, promowanie 
akcji „Widoczny rowerzysta”, jak i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym.

Biuro wyścigu w dniu 16 czerwca w godz. od 
9:30 do godz.10:30 mieścić się będzie na terenie szko-
ły podstawowej w Kobielicach. Wyścig zostanie ro-
zegrany na trasie okrężnej (runda 1700 m). Odprawa 
techniczna zawodników zrzeszonych odbędzie się 
o godzinie 10:30 w biurze zawodów. Start pierwszej 
kategorii rozpocznie się o godzinie 11:00. 

Zakończenie zawodów oraz uroczysta dekora-
cja zawodników planowana jest około godz. 16.00. 
W kategoriach dzieci i młodzieży przewidywane są 
dyplomy, medale i drobne nagrody rzeczowe za 
miejsca 1-3. 

Rada Osiedla w Suszcu, sołtys Suszca i Gminny 
Ośrodek Sportu w Suszcu zapraszają 30 czerwca br. 
na osiedlowy festyn sportowy połączony z XXX-le-
ciem zasiedlenia osiedla w Suszcu. 

Podczas imprezy odbędą się turniej piłki siatko-
wej, gry i zabawy dla dzieci, a wieczorem wspólna 

 Odbędzie się on w Łodygowicach w powiecie 
żywieckim. Tam też przewidziano zakwaterowanie 
w Zespole Szkół nr 1. Organizatorzy zapewniają 3 po-
siłki dziennie, dostęp do hali sportowej i boiska, zaję-
cia piłkarskie i miniturnieje z instruktorami: Jackiem 
Sławackim i Krzysztofem Krentem. Planowana jest 
także wycieczka na kąpielisko „Fregata” w Zarzeczu 

W kategoriach licencjonowanych oraz Masters/
Amator zawodnicy otrzymają medale, dyplomy i na-
grody rzeczowe za miejsca 1-3. W każdej kategorii za 
zajęcie 1. miejsca wręczony zostanie pamiątkowy 
puchar.

Wyścigi dzieci oraz zawodników licencjonowa-
nych w kategoriach Żak, Żakinia zostaną rozegrane 
w formie wyścigu szosowego, w którym o kolejności 
będzie decydować miejsce zajęte na mecie, a w ka-
tegoriach Młodzik i Młodziczka, Junior Młodszy, Ju-
niorka Młodsza, Masters w formie kryterium kolar-
skiego, w trakcie którego zawodnicy i zawodniczki 
będą zdobywać punkty na co drugim okrążeniu wg 
klucza 5-3-2-1.

Zgłoszenia w kategoriach niezrzeszony do 16 
lat przyjmowane będą od godz. 12:00 do godz. 
13:30 w biurze zawodów. W kategoriach zawodni-
ków zrzeszonych Żak, Żakinia, Młodzik, Młodziczka, 
Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Masters, Amator 
zgłoszenia do wyścigu można dokonać poprzez for-
mularz na stronie internetowej www.e-gepard.eu/
pl/show-contest/509 lub pod adresem organizatora 
UKS AVATAR kontakt@uksavatar.pl albo przed roz-
poczęciem wyścigu od godz. 9:30 do godz. 10:30 
w biurze zawodów. 

W kategoriach niezrzeszonych do lat 16 i w kate-

zabawa z zespołem „Biba”. Rozpoczęcie planowane 
jest o godzinie 15:00 na boisku piłkarskim i placu 
„Panda” w Suszcu.

Dzień później, 1 lipca na festyn sportowy 
w Radostowicach zapraszają również Rada Sołecka 
z Radostowic oraz Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu. 

Olimpiada Przedszkolaków
Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach. Głów-

nym celem imprezy jest rozbudzenie ducha sportu 
u tych najmłodszych, ale również uczenie tzw. „zdro-
wej” rywalizacji. Po zakończeniu zmagań przedszko-
lakom przyznano medale, puchary i drobne nagrody. 
Na podium stanęli wychowankowie przedszkola 

W majowym numerze „Nowin” pojawiła się 
wzmianka na temat Olimpiady Przedszkolaków, która 
odbyła się 22 kwietnia w Gminnym Ośrodku Sportu 
w Suszcu. W imprezie uczestniczyło siedem przedszkol-
nych drużyn z placówek z Kobielic, Kryr, Mizerowa, Ra-
dostowic, Rudziczki i Suszca.

z Rudziczki (I miejsce), Suszca (II lokata) oraz Mize-
rowa (III miejsce). 

Gratulujemy młodym sportowcom, ich rodzicom 
i nauczycielom, dla których uśmiech dziecka to naj-
większa nagroda.
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gotowa-

niu

terier
miniatu-
rowy

w parze
z wia-
derkiem

sporto-
we w
tańcu
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

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

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Katarzyna Koczwara 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Program SMOG – STOP - 
edycja 2018

Informuje się, że osoby fizyczne mogą ubiegać 
się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinan-
sowanie do wymiany kotłów i termomodernizacji 
budynków mieszkalnych w ramach programu SMOG 
– STOP – edycja 2018. W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony regulamin naboru wniosków. 

Aktualne informacje na temat progra-
mu oraz regulaminu naboru do programu 
SMOG – STOP – edycja 2018 można na bieżą-
co śledzić na stronie internetowej funduszu pod 
adresem: www.wfosigw.katowice.pl.

UG Suszec

Informacja o sprzedaży 
drewna

Urząd Gminy Suszec informuje mieszkańców 
o ogłoszonym VIII przetargu na „przedaż drewna po-
zyskanego z lasów położonych w Kryrach w oddziale 
2b, na działce nr 2177/77 i w Suszcu w oddziale 1a, 
na działce nr 1150/37”. Materiały przetargowe do-
stępne są w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 
pok. nr 6, w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec: 
www.suszec.pl.

UG Suszec

Realizacji programów 
zdrowotnych w 2018 r.

Urząd Gminy Suszec informuje, że od 21 maja 
2018r. rozpoczynamy realizację poniższych progra-
mów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Suszec:

1. Program profilaktyki chodu w wieku 55+ 
na lata 2015-2020.

2. Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłu-
pa na lata 2015-2020, który realizowany będzie 
przez Prywatną Praktykę Rehabilitacyjną Jarosława 
Gumińskiego w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

3. Program profilaktyki zakażeń menigo-
kokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu 
o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy 
C na lata 2015-2020, który realizowany będzie przez 
NZOZ w Suszcu „REMEDIUM” z siedzibą w Suszcu 
przy ul. Wyzwolenia 2.

UG Suszec

Punkt selektywne-
go zbierania odpadów 
komunalnych

Informuje się wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców, że PSZOK jest czynny:

OKRES LETNI od 1 maja do 30 września:
- wtorki i piątki w godz. 15.00 - 20.00
- środy w godz. 8.00 - 18.00
- soboty w godz. 8.00 - 15.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY od 1 października do 30 kwietnia
- wtorki i piątki w godz. 15.00 -18.00
- środy w godz. 10.00 - 18.00
- soboty w godz. 8.00 - 13.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Odpady komunalne należy dostarczać do 
PSZOK-u w wyżej podanych terminach. 

Od 1 lutego obowiązują nowe zasady oddawa-
nia odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie), których 
ilość jest limitowana i wynosi nie więcej niż 0,5 m3 
na posesję na miesiąc. Odpady zielone można do-
starczać w workach brązowych lub luzem.

PSZOK Suszec



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

czyli sąsiedzkie spotkanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Masz ochotę podzielić się domowym ciastem ze swoimi sąsiadami ?
Masz ochotę na wspólne grillowanie ?
A może po prostu chcesz wypić kawę i porozmawiać z sąsiadem ?
Spotkajmy się na Ogrodowej !

z GOK-iem

APETYT NA KULTURĘ!
Jeśli masz skończone 50 lat,

jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, 

zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!

W programie:

Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach 
jest całkowicie bezpłatne! 

- pokazy kinowe - wyjazdy na wycieczki - 
 - mini-koncerty - 

- spotkania przy kawie z ciekawymi ludźmi -

 

ZAPISY I INFORMACJE: 
sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,

tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE
Zapraszamy na spotkanie, na którym opowiemy 

o projekcie, o tym co będziemy robić
i jakie atrakcje chcemy przygotować.

Chętnie wysłuchamy wszystkich sugestii!

TERMINY SPOTKAŃ:

 

Remizo-świetlica w Kryrach: 
29.05 godz. 10:00, 13.06 godz. 16:00

Remizo-świetlica w Mizerowie:
30.05 godz. 10:00, 14.06 godz. 16:00

-------
Szkoła Podstawowa w Kobielicach:
5.06 godz. 10:00, 15.06 godz. 16:00

-------
salki przy kościele w Radostowicach:

6.06 godz. 10:00, 15.06 godz. 17:30
-------

Remizo-świetlica w Rudziczce:
11.06 godz. 16:00

-------
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

12.06 godz. 16:00

-------

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

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

LATO
MAŁEGO
TRAPERA

Poczuj smak rozpoczynających się wakacji! 
Znajdź swoje miejsce w harcerskim namiocie! 

3 dni zajęć blisko natury, z wędrówką, ogniskiem, . gitarą 

99% zajęć na świeżym powietrzu w godz. 7:45-16:15 
(w razie skrajnej niepogody - schronienie w GOK)

Koszt: 150 zł  / OBOWIĄZUJĄ  ZAPISY

3-dniowe półkolonie w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu



OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ

* 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

POŃCZOSZANKA

Astrid Lindgren

DZIEŃ I - 9.08.
15:00 – Darmowe warsztaty muzyczne, cyrkowe oraz teatralne

dla dzieci i młodzieży (6-12 lat) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
17:00 – Finał warsztatów: parada ulicami Suszca

DZIEŃ II - 10.08.
18:00 – namiot cyrkowy: spektakl “Pippi Pończoszanka”

w reż. Konrada Dworakowskiego i koncert zespołu Bura Kura
tereny zielone przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

WSTĘP WOLNY

Zapisy oraz odbiór wejściówek w biurze merytorycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.
Tel. 32 212 44 91 wew.21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

www.latowteatrze.pl


