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Dla najmłodszych czerwiec to jeden z najlepszych mie-
sięcy. Najpierw czekają na swoje święto, a następnie witają 
wakacje, które w tym roku rozpoczną się wyjątkowo szybko. 

Nam, dorosłym, wracają wówczas wspomnienia z lat 
dziecięcych – pełnych radości. Robimy się sentymentalni, 
bo na myśl przychodzi obrazek rodzinnych wieczorów, czy-
tanych bajek, wyjazdów nad wodę, ciasta ze śliwkami 
czy ognisk. Doceniamy to wszystko z uśmiechem na ustach, 

lecz jednocześnie w oku kręci się łza, a w głowie pojawia się 
myśl o przemijaniu. Wspominamy bowiem czas, który nie wróci, 
ludzi, których nie ma i sytuacje, które tylko my pamiętamy.

Warto zdać sobie sprawę, jak wiele zmieniło się w życiu 
i jak bardzo zmienił się świat. Trzeba docenić napotkanych 
ludzi, odwiedzone miejsca i „odrobione lekcje” z życia. Być 
wdzięcznym za każde z nich – jak dziecko, które jeszcze 
kryje się w nas.

Czas odpoczynku i… wspomnień
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Święto Narodowe 3 Maja

Powiatowy Dzień Strażaka
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Obyśmy się znów nie stali tułaczami
Hekatomba ofiar i zniszczeń materialnych, 

duchowych, która przetoczyła się przez nasz kraj 
w XIX i XX wieku powinna szczególnie nam dać 
wiele do myślenia. Obchodząc 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj i 100-lecie trzech po-
wstań śląskich, jesteśmy winni szczególnie młodemu 
pokoleniu wychowanemu na mediach, karmionemu 
codziennie zakalcem zła od czego puchną ich umysły, 
przekazać wartości o ile je jeszcze sami posiadamy, 
aby już nigdy do takich strasznych rzeczy nie doszło 
na naszej ziemi. 

W te szczególne rocznice trzeba po raz kolejny 
sobie uzmysłowić wiele przyczyn, które zawsze nie-
uchronnie prowadzą do ludzkich tragedii, na nie się 
składają. To nie sami ludzie źli byli przyczyną milio-
nów dramatów. Musimy sobie uzmysłowić, że nigdy 
źli, których zawsze jest garstka, nie utworzą niczego 
bez pomocy dobrych, bez uzyskania ich poparcia. 
Zawsze się wszelkimi sposobami uwodzi, otumania 
ludzi dobrych, prowadzi działania, aby ich wprzęgnąć 
w służbę zła. Tak też było w przypadku ostatnich kata-
klizmów wojennych, których doświadczył nasz naród. 
O tych faktach trzeba głośno przypominać, gdy po 
raz kolejny, po latach względnego spokoju, abso-
lutne zło rozpoczyna kolejną fazę ataku. A robi się 
to najlepiej przez pomieszanie prawdy i nieprawdy. 
Znów wagi nabierają sprawy, które nie łączą, a dzielą.

Europa i nasza cywilizacja wyrosły, zostały zbu-
dowane na cywilizacji łacińskiej, którą stworzył ko-
ściół katolicki, a który sam nie wchodzi w jej strukturę. 
Co do tego nikt nie może mieć wątpliwości.

To właśnie w tej cywilizacji miarą wszelkich dzia-
łań społecznych jest dobro każdego pojedynczego 
człowieka i całej wspólnoty. Wynikły one z ludzkiego 
doświadczenia na przestrzeni wieków będąc otwarte 
na wszelką prawdę. Życie społeczne w tej ukształto-
wanej, obecnie niszczonej cywilizacji, to żywy i pul-
sujący organizm z samokontrolą i samonaprawą, 
a polityka jest podporządkowana dobru każdego 
człowieka. Tak solidnych podstaw nie zbudowała 
żadna inna cywilizacja.

Historia naszego narodu to wychowanie w du-
chu chrześcijańskim na solidnych podstawach, które 
obecnie garstka mająca swoje egoistyczne, krótko-
wzroczne, osobiste cele próbuje po raz kolejny zbu-
rzyć. Potrzeba im szarej masy, bezrozumnej, która 
pójdzie za nimi. A że takiej dziś już nie zaczyna po 
raz kolejny w historii brakować, tym gorzej dla na-
szego kraju. 

Naiwność i głupota ludzka są zawsze gorsze 
od samego zła. Przepełnione lumpiarstwem promo-
wanymi przez telewizję programami umysły, powo-
duje to, że wielu już nie potrafi odróżnić prawdy od 
zła. Na ekranie żadnego telewizora Bóg nie istnieje, 
za to rej wodzą młodociani zdeprawowani celebry-
ci Europy. Brak talentów nadrabiają wulgarnością, 
obleśną formą. Wyeliminowano całkowicie religię 

w krajach zachodniej Europy, która była zawsze jed-
nym z ludzkich uniwersaliów i była zawsze obecna 
w każdej cywilizacji, kulturze niezależnie od kontek-
stów historycznych. Niszczy się wszystkie wartości, 
propaguje konsumpcjonizm. Rodzina ludzka nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie, na świecie znalazła 
się w pułapce, z której trudno się będzie wydostać. 
Narastają problemy demograficzne, środowiskowe, 
społeczne itd. Wszyscy cierpią na brak koncentracji. 
A to religie, a nie fałszywe ideologie uczyły koncen-
tracji, skupienia się nad czymś, czym była modlitwa.

Dziś wielu wyznaje filozofię „źle i mało”. Nastę-
puje kompletna dehumanizacja. Nawet w medycynie 
zamyka się bezpośrednio kontakt z drugim człowie-
kiem. Proces leczenia coraz to bardziej obraca się 
w transakcję „kupno-sprzedaż”. Sprzedaje się duszę, 
moralność dla uzyskania paru srebrników. Każdy 
wyznaje swój światopogląd. Niestety to są radosne 
szarże w przepaść. Co najgorsze, że po raz kolejny, 
tak jak to już było w historii, sami sobie ją najpierw 
wykopujemy.

Świat zachodu, któremu zaczęliśmy hołdować, 
jest w rebelii przeciw odwiecznym prawom, a to po-
woduje, że realne ryzyko popadnięcia w otchłań, 
kolejny konflikt, jest bardzo duże. Powtórka z historii 
tej dramatycznej, a może jeszcze gorszej rysuje się 
niestety na horyzoncie.

Jednolitość religijna zawsze nas spajała, a dziś 
robi się wszystko, aby to rozbić. Nie trzeba się moc-
no trudzić, aby nie dostrzec, kto finansowo za tym 
stoi. Zaostrzająca się wojna gospodarcza mocarstw, 
w skutek kryzysów spowodowanych księżycową eko-
nomią, to nic innego jak walka finansjery o wpływy, 
o zachowanie swoich bogactw, o kolejne zdomino-
wanie narodów zaślepionych. Przymusowa laicyza-
cja przez radykalną mniejszość, rozbicie wspólnot 
rodzinnych, narodowych, rozwodnienie wszelkich 
zakazów doprowadzi do kolejnej autorytarnej władzy 
wykorzystując zepsutą naturę człowieka.

Świat medialny żyje z krwi i obelg siejąc niena-
wiść, która obecnie staje się po raz kolejny wielkim 
problemem światowym z niebywale narastającą ten-
dencją chamstwa. Prawdy już nie uświadczy nikt, 
a wszechobecne środki przekazu są mistrzami w ma-
nipulowaniu nią, a wręcz żyją z zakłamania. Niestety 
otumaniony lud to znów kupuje. Jakże zaślepionym 
trzeba być, aby tego nie widzieć.

Weźmy przykład z lat 30-tych, będącym prelu-
dium do straszliwej rzezi ludobójstwa i zniszczeń 
w czasie II wojny światowej. Wtedy większość leka-
rzy ginekologów była Żydami. Wystarczyło puścić 
w obieg fałsz, że gwałcą wszystkie Polki, a mierniki 
nienawiści do tej nacji rosły niewyobrażalnie. Oczy-
wiście nikt nie zaprzecza, że tak jak wszędzie mogły 
być pojedyncze przypadki ohydnych postępowań. 
Ludzie głęboko wierzyli jednak w prawdziwość tych 
i innych antysemickich bredni. Nienawiść do narodu 

żydowskiego osiągnęła apogeum. Cóż z tego, że hi-
storia potwierdziła kompletną nieprawdziwość tych 
i innych fałszerstw, że były to ohydne kłamstwa, skoro 
skończyło się to eksterminacją narodu żydowskiego, 
a niewiele brakowało, aby to nieszczęście również 
dotknęło naszego polskiego. Niestety źli, bandyci, ten 
cel realizowali i osiągnęli przy pomocy ludzi dobrych, 
których najpierw obałamucili. 

Obecnie podobnie próbuje się niszczyć wszyst-
kie wartości, które cechują ludzi w Polsce. Propaguje 
się fałszywą doktrynę w Europie, robią to nasi wrogo-
wie, jakoby to Polacy, katolicy, są tymi, którzy niszczą 
cywilizację zachodnią. To już obecnie nie są Żydzi. To 
Polaków należy stygmatyzować.

Niszcząc nasze symbole narodowe, krzyż, wize-
runek Matki Bożej, próbują zniszczyć nasze korzenie. 
A przecież Matka Boska to nie tylko obiekt kultu, czci 
polskich katolików. To również wielki symbol naszej 
tożsamości narodowej, podobnie jak np. Notre Dame 
dla Francuzów. Opuszczający Polskę i udający się na 
obczyznę w przeszłości nawet wielcy ateiści i agno-
stycy szli na Jasną Górę pożegnać się z wizerunkiem 
Matki, który zawsze przypominał im ojczysty kraj. Oni 
wiedzieli co to znaczy: „Czcij ojca swego i matkę swo-
ją”. Każda matka ma prawo do miłości szczególnej. 
Polska, ojczyzna jest matką szczególną.

Ostatni przykład jednostronnie nagłaśniany 
to pedofilia w Kościele. Jest to oczywiście ohydne 
i powinno się o tym mówić, wręcz krzyczeć. Jednak 
środowisko, które tak ochoczo rozlicza Kościół, ani 
słowa nie wspomina o tym problemie wśród wycho-
wawców, ludzi kultury, mediów, świata polityki, swo-
ich ludzi itd. Zło jest o wiele większe i przeogromne. 
Dlaczego milczy się na temat gwałtów, rozpijania 
młodych, pornografii, pedofili kobiet itd.? Zboczeńcy 
i dewianci znajdujący się w tych gremiach również 
masowo codziennie oddziaływują i wychowują dzie-
ci, młodzież i społeczeństwo, powierzamy im swoje 
pociechy pod opiekę. Musimy jednak pamiętać, że 
jesteśmy wspólnotą i jeżeli wrogowie za sprawą po-
stępków znikomej grupy księży o zaburzonej oso-
bowości, przestępców, będą potrafili tę wspólnotę 
rozbić, zniszczyć to pozostaniemy łatwym łupem 
kolejny raz w historii dla wrogów. A oto tylko im 
chodzi. Jednostka w każdym systemie jest bezsilna. 
Robią wszystko, aby Kościół, katolicyzm, chrześcijań-
stwo, które są nadal głównym elementem tożsamo-
ści religijnej Polaków i stanowią tamę dla wrogów 
ojczyzny, dewiantów, zniszczyć. Stygmatyzuje się 
zdecydowaną większość oddanych księży i innych 
autorytetów, postępkami kilku przestępców wywo-
dzących się z tych grup. Dotyczy to wszystkich grup 
społecznych i wspólnot. Dzieci i wszystkich obywa-
teli trzeba chronić przed zboczeńcami i to nie tylko 
męskimi, bo dotyczy to również kobiet, i nie tylko 
w Kościele. 

Dalsza część tekstu na str. 4-5

Sesja Rady Gminy
Za nami VIII sesja Rady Gminy Suszec, która 

odbyła się w czwartek, 23 maja. Przewodniczący 
rady Szymon Sekta stwierdził jej zdolność do podej-
mowania uchwał. Po przyjęciu protokołu z obrad 
poprzedniej sesji, radni w pierwszej kolejności rozpa-
trywali przyjęcie raportu o stanie gminy (szerzej na 
str. 4), czego konsekwencją było udzielenie wójtowi 
wotum zaufania.

Następnym ważnym punktem było rozpatrzenie 
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gmi-
ny Suszec za 2018 rok. Treść sprawozdania przedstawiła 
radnym skarbnik gminy Katarzyna Machalica, po niej 
Rada Gminy zapoznała się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 
która zawnioskowała o udzielenie absolutorium Wój-
towi Gminy Suszec. Jednogłośnie Rada Gminy Suszec 

zatwierdziła sprawozdanie finansowe i przyznała ab-
solutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku.

Podczas sesji, radni jednogłośnie podjęli także 
uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup od-
biorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zdecydowa-
no także o nowych stawkach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (14,50 zł/m-c – sposób 
selektywny, 40,00 zł/m-c – sposób nieselektywny). 
Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pozwoli na zbilansowanie kosztów 
związanych ze sprawnym działaniem systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Ponadto radni zdecydowali o wystąpieniu 
z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne 
przekazanie gminie działki przy ul. Kościelnej 

w Kobielicach. Działka stanowi drogę, która już jest 
w utrzymaniu Gminy Suszec. Jednogłośnie przyjęto 
również uchwałę o zawarciu porozumienia z mia-
stem Ruda Śląska, które prowadzi m.in. noclegownię 
dla kobiet, jak i ogrzewalnię dla kobiet i mężczyzn, 
co pozwoli Gminie Suszec na realizację brakujących 
form udzielenia schronienia osobom bezdomnym.

Ważnym punktem majowej sesji było także 
uchwalenie apelu skierowanego do rządu RP w spra-
wie podjęcia skutecznych działań wpływających na 
poprawę jakości powietrza w Polsce. W jego treści 
Rada Gminy poruszyła następujące sprawy:

„[…]W naszym przekonaniu przygotowanie 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań 
prawnych przy jednoczesnych działaniach władz 
samorządowych, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie 
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Dalsza część tekstu ze str. 3
Ale cel jest jeden – rozbić wspólnotę, bo wtedy 

obłąkanymi ludźmi będzie można swobodnie kie-
rować. Te spłycenie tego przeraźliwego procederu 
tylko do księży pokazuje, że tak naprawdę chce się 
nas tylko ogłupić i rozbić wspólnotę. Nie zależy tym 
wielkim obrońcom na dobru dziecka, bo dewianci na-
dal pracują i spotykają się z dziećmi wielu w szkołach, 
harcerstwie i innych organizacjach. Dlaczego się ich 
nie pokazuje? Czyżby znów na pedofilii księży, w imię 
walki z Kościołem, chciano zamknąć ten temat, a na-
sze dzieci będą dalej krzywdzone przez dewiantów 
innych grup. Problemem nie jest wysokość kary, ale 
lustracja wszystkich środowisk i niedopuszczanie 
do pracy z dziećmi, młodzieżą, ludzi o skrzywionej 
osobowości.

Bolszewicka filozofia, kolejne zaślepienie, gdy 
mu się poddamy, będzie nas sporo kosztować. Zło nie 
jest w strukturach, ale w człowieku, w wielu z nas. Na-
rzucana laicyzacja przez radykalną mniejszość rozbija 
narodową wspólnotę budowaną przez wieki. Nikt nie 
domaga się od ludzi, którzy są ateistami czy agnosty-

kami wrażliwości na religijną misję Kościoła. Naród 
przetrwał PRL, nie staliśmy się kolejną republiką ra-
dziecką dzięki postawie episkopatu. Także w miarę 
pokojowo, tylko dzięki Kościołowi było możliwe 
odzyskanie wolności w latach 90-tych. Kościół jakże 
często w naszej historii był jedyną instytucją, która 
nam pozostawała. Poprzez działanie i dzieła w sferze 
opieki społecznej, edukacji, kultury, wychowania wpi-
sał się złotymi zgłoskami w naszych dziejach. Gdyby 
nie głuche głosy dzwonów kościołów po II wojnie 
światowej, które zapadły się pod ziemię, a które dalej 
biły w sercach ocalałych, to odbudowa naszego kraju 
ze straszliwych zniszczeń byłaby niemożliwa.

Ktokolwiek interesuje się historią zdaje sobie 
sprawę, że jeszcze niedawno na tym poziomie me-
ritum (w większości rynsztokowym), które wcześniej 
prowadzono w krajach zachodnich, a obecnie u nas, 
nie pozwoliłby sobie dyskutować żaden solidnie wy-
kształcony ateista ani agnostyk. Przykładem może 
być nasz wielki filozof Leszek Kołakowski. Ale oni ko-
chali ojczyznę jak swoją matkę niezależnie od świa-
topoglądu. 

Niestety pieniądz, problem upadających gazet 
itd. ten poziom agresji będzie zwiększał, ale my nie 
możemy się dać ponieść temu trendowi. Obecnie 
młode pokolenie nie jest wychowane we wrogości 
do chrześcijaństwa, ale obojętności. Ono nie zdaje 
sobie sprawy jakich skutków doświadczy, a i już do-
świadcza wskutek pustki duchowej. Nie poprawią de-
mografii jednopłciowe małżeństwa i proponowana 
przez nich adopcja, bo natura nigdy nie poddała się 
tyranii chwili. Głoszona przez różnych polityków tej 
opcji budowa żłobków dla dzieci, których nie mogą 
mieć jest kompletną hipokryzją i otumanianiem ludzi. 
To matka tylko może dać życie i zapewnić ciągłość 
pokoleń. Bez matki, jej troski, nie mielibyśmy poczu-
cia bezpieczeństwa w rodzinie, a dalej we wspólnocie 
ojczystej. 

W pustych kościołach nie powstaną żłobki, 
przedszkola, a prawdopodobnie zagości śpiew mu-
ezinów i wtedy wszyscy będą mieli „co chcieli”. Do 
tego obecnie dążymy. To będzie gehenna dla kolej-
nego pokolenia. Ale to będzie nasz wybór. Dąży się 
do tego, aby wszystkich osierocić, bo wtedy można 

Obyśmy się znów nie stali tułaczami - cd.

problemu niskiej emisji w wielu obszarach naszego 
kraju. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma wszelkie 
mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne 
działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza. 
Nawiązując do stanowiska Zgromadzenia Ogólnego 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 1 marca 
2019 r. w sprawie finansowania działań mających na 
celu likwidację niskiej emisji, niezwykle istotne jest kon-
sekwentne wdrażanie zmian prawnych, jak również ich 
uzupełnianie w taki sposób, aby miały one charakter 
systemowy i dotyczyły całego kraju. 

Należy także wspomóc samorządy wojewódzkie 
oraz lokalne w walce o poprawę jakości powietrza. 
W związku z powyższym apelujemy o przygotowanie 
regulacji prawnych obejmujących: 

1) obniżenie stawek podatkowych dla paliw 
uznawanych za niskoemisyjne – ciepło systemowe, gaz, 
energia elektryczna – używanych do celów grzewczych; 

2) zmiany w ustawach prawo budowlane i energe-
tyczne, uprawniające samorządy do administracyjne-
go nakazywania podłączania się do istniejących sieci 
ciepłowniczych lub gazowych; 

3) zmianę ogólnokrajowych przepisów, umożli-
wiając bardziej skuteczną kontrolę spalanych paliw 
stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowa-
nych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-
-bytowym; 

4) zaostrzenie kar za wycinanie filtrów DPF w sa-
mochodach oraz uszczelnienie kontroli i dokumentacji 
jakości spalin samochodowych; 

5) rozbudowanie programu Czyste Powietrze 

o dodatkowe wsparcie finansowe dla terenów naj-
bardziej dotkniętych niską emisją – program „Czyste 
Powietrze +”. 

Apelujemy o wprowadzone ww. rozwiązań bez 
zbędnej zwłoki, z zachowaniem czasu na konsultacje 
społeczne z samorządowcami, przedstawicielami or-
ganizacji obywatelskich oraz obywatelami.”

Na zakończenie radni zapoznali się także z oce-
ną zasobów pomocy społecznej przygotowaną przez 
pracowników GOPS-u w Suszcu oraz ze Sprawozda-
niem z realizacji Programu współpracy Gminy Suszec 
z organizacjami pozarządowymi.

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

wk

Po raz pierwszy miasta i gminy opracowały 
raporty przedstawiające podsumowanie działal-
ności władz gminy oraz najistotniejsze kwestie. 
Nie inaczej było w Suszcu. 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie 
dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i spo-
łeczną gminy Suszec za rok 2018, jak również w nie-
których kwestiach – dla rzetelnego zobrazowania sy-
tuacji – za lata obejmujące m.in. kadencję 2014-2018. 

Raport zawiera stan następujących obszarów 
działalności gminy:

- demografia,
- finanse gminy,
- inwestycje gminne i inne zadania remontowe 

zrealizowane w sołectwach,
- działalność gospodarcza,
- warunki życia mieszkańców (infrastruktura 

techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodar-
ka odpadami),

- zagospodarowanie przestrzenne,
- oświata, sport, kultura,
- mienie komunalne,
- pomoc społeczna.

Dane, które zostały zgromadzone w raporcie 
pokazały m.in., że gminę Suszec charakteryzuje sta-
ły wzrost demograficzny, tak w odniesieniu do całej 
gminy, jak i poszczególnych sołectw. W dwójnasób jest 
to bardzo dobra wiadomość dla gminy. Po pierwsze 
wpływa to bezpośrednio na zwiększenie dochodów 
gminy, a także informuje, że gmina charakteryzuje się 
walorami atrakcyjności, które przekonują do podjęcia 
decyzji o zamieszkaniu na jej terenie.

Sytuację finansową gminy należy ocenić jako sta-
bilną, mimo faktu likwidacji KWK „Krupiński” – podmio-
tu, który był jednym z najistotniejszych podatników 
gminy. Powstała sytuacja wymusza jednak na władzach 
gminy podejmowanie działań, których głównym celem 
jest właśnie zapewnienie stabilności finansów gminy, 
poprzez poszukiwanie rozwiązań o kompleksowym 
charakterze w zakresie właściwego zagospodarowania 
terenów znajdujących się na obszarze gminy Suszec 
oraz szukanie dalszych oszczędności w każdym ob-
szarze działalności.

Środki pieniężne wydatkowane na inwestycje 
(21,2% ogółu wydatków) pokazują, że gmina kładzie 
istotny nacisk na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Przebudowa i remonty dróg, budowa nowych punktów 
oświetlenia zasilanego energią odnawialną, termomo-
dernizacja i adaptacja placówek oświatowych, poprawa 
jakości obiektów sportowych czy budowa kanalizacji 
sanitarnej, to niektóre z tych zadań, które w widoczny 
sposób zmieniają naszą gminę, tworząc nowoczesną 
i funkcjonalną infrastrukturę.

Ważnym elementem raportu jest stan szeroko po-
jętej ochrony środowiska. Gmina kładzie duży nacisk 
na promowanie gospodarki niskoemisyjnej, a w naj-
bliższych latach działania te zostaną jeszcze bardziej 
zintensyfikowane. Taki priorytet wyznaczają gminie 
przede wszystkim przepisy prawa – tak krajowe, jak 
i Unii Europejskiej – ale w pierwszym rzędzie aktual-
ny stan powietrza, którym oddychamy, na który mają 
wpływ „nieekologiczne” źródła energii oraz paliwo wy-
korzystywane do zasilania pieców. Nie bez znaczenia 
dla działań ekologicznych pozostaje działalność edu-
kacyjna, która ma za zadanie uświadamiać, tak dzieci 
jak i dorosłych w przedmiocie budowania czystego 

środowiska, które jest przecież celem wszystkich.
Zadowolenie budzi fakt, że raport stwierdza, iż dys-

ponujemy bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturą 
oświatową, a nasze dzieci uzyskują - w odniesieniu do 
województwa i kraju – bardzo dobre wyniki w nauce. 
Potwierdzeniem tego faktu niech będzie ilość uzyska-
nych stypendiów, tak tych naukowych, jak i sporto-
wych. Bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma kadra 
nauczycielska, która stale podnosi swoje umiejętności 
dydaktyczne.

Zasygnalizowania wymaga fakt, że jak na gminę 
wiejską o średniej wielkości, bardzo dynamicznie na 
naszym terenie rozwija się działalność sportowa. To 
zasługa działających na terenie gminy stowarzyszeń 
i klubów oraz aktywności osób, które poświęcają wie-
lokrotnie swój prywatny czas na prowadzenie zajęć 
z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Piłka 
nożna, kolarstwo, siatkówka, judo czy tenis ziemny, to 
popularne dyscypliny, gdzie z roku na rok notuje się 
coraz większą liczbę osób chętnych do udziału w za-
jęciach sportowych.

Doskonałym uzupełnieniem powyższych inicjatyw, 
a także trafioną „kontrofertą” są zajęcia oferowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Szeroki wachlarz 
programowy powoduje, że każdy z nas może znaleźć 
tam coś dla siebie i rozwijać swoje pasje życiowe.

Podsumowując, podziękowania za powyższy stan 
rzeczy należy kierować do wszystkich osób, które po-
przez swoje działania budują wizerunek gminy, tworzą 
społeczeństwo obywatelskie i poprawiają jakość i po-
ziom życia naszych mieszkańców. 

Warto dodać, że z pełną treścią Raportu o stanie 
gminy można zapoznać się na stronie www.suszec.pl.

UG Suszec

Stworzono raport o stanie gminy
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Święto strażaków-ochotników z całego powiatu
Po raz pierwszy w 20-letniej tradycji obchody 

święta strażaka na szczeblu powiatowym odby-
ły się w Rudziczce, gdzie OSP obchodzi 70-lecie 
istnienia. Poświęcony został także nowoczesny 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który jednostka 
z Rudziczki otrzymała kilka miesięcy temu.

2 lutego 1949 roku z inicjatywy wójta gminy 
Suszec oraz komendanta państwowej straży pożar-
nej w Pszczynie powstała OSP w Rudziczce. – Dzisiaj 
po tylu latach możemy być dumni z poprzednich 
pokoleń, które przez tyle lat budowały historię naszej 
jednostki, a my tę historię chcemy kontynuować. Po 
długich staraniach otrzymaliśmy nowy samochód, 
był to wielki dzień dla naszej jednostki, sołectwa, 
gminy i powiatu – mówił Jacek Szymanowski, pre-
zes OSP Rudziczka. Zakup samochodu pożarniczego 
sfinansowano ze środków gminy Suszec, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Narodowe-
go i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Powiatowo-Gminny Dzień Strażaka rozpoczęła 
msza św. w kościele w Rudziczce, po której druhny 
i druhowie z terenu powiatu pszczyńskiego i zapro-
szeni goście przemaszerowali na teren przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym. Tam zostały wręczone 
odznaczenia.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Grzegorz 
Spek, Mariusz Grzechnik, Dariusz Rakowski, Piotr 
Szlachta, Marcin Kozioł oraz Mieczysław Czech.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Pszczynie odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni 
zostali druhowie: Dawid Banot, Krystian Rawski, 
Tomasz Rawski, Paweł Dziendziel, Tomasz Czy-
lok, Krzysztof Zawiślan, Marek Żarczyński, Marek 
Zacharek, Krzysztof Swoboda, Sławomir Siuta. 

- Myśląc o strażakach, zawsze myślę o wzajem-
ności, bo w zasadzie jesteśmy po to na świecie, żeby 
sobie nawzajem służyć, każdy ma coś do zrobienia. 

Ale wy wybierając tę służbę, szczególnie dużo ryzy-
kujecie i to jest godne najwyższego uznania. Życzę 
bezpiecznej i skutecznej służby – mówiła Barbara 
Bandoła, starosta pszczyński.

- Dziękuję strażakom za ofiarną, pełną poświę-
cenia służbę, niesienie pomocy w dzień i w nocy 
wszystkim tym, którzy na skutek różnych zdarzeń 
tej pomocy potrzebują. Potraficie w każdej trudnej 
sytuacji sprostać wymaganiom dzisiejszych czasów – 
podkreślił wójt gminy Suszec Marian Pawlas. 

Z kolei Szymon Sekta, prezes zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Pszczynie 
dziękował samorządom, które dbają o to, by praca 
strażaków była bezpieczna i wyposażają jednostki 
w coraz bardziej nowoczesny sprzęt, a także stra-
żakom – zawodowcom za współpracę i pomoc.  
 
Warto dodać, że jednostki OSP prężnie działają we 
wszystkich gminach powiatu pszczyńskiego i liczą 
sporo ponad 1 500 członków.

źródło: Powiat Pszczyński
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Komendant Jacek Szymanowski z wójtem Marianem Pawlasem

Nowy zastępca wójta już pracuje na rzecz gminy
Wójt Gminy Suszec od 2 maja ma nowego 

zastępcę. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 
Krzysztof Majeran. 

Nowy zastępca wójta jest mieszkańcem naszej 
gminy od 13 lat. Z wykształcenia jest prawnikiem 
i pedagogiem. Studia prawnicze ukończył na Uni-
wersytecie Wrocławskim, a pedagogiczne na Uni-
wersytecie Śląskim. Od 2007 roku pracuje na rzecz 
samorządu terytorialnego, gdzie swoje obowiązki 
służbowe pełnił na stanowiskach zastępcy wójta 
i sekretarza gminy Brenna. Wcześniej, przed zwią-
zaniem kariery zawodowej z samorządem, był wy-
kładowcą prawa karnego oraz administracyjnego.

Prywatnie pan Krzysztof jest zapalonym miło-
śnikiem sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 
piłki nożnej i biegów maratońskich. Druga dyscy-
plina sprawia, że mieszkańcy nowego zastępcę 
wójta mogą często spotkać biegającego po dro-
gach i ścieżkach leśnych naszej gminy.

Panu Krzysztofowi wraz z objęciem nowej 
funkcji życzymy pomyślności, satysfakcji 
i sukcesów w realizacji zadań samorządowych 
oraz wydajnej pracy na rzecz naszej lokalnej 
społeczności!
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Krzysztof Majeran

przejąć kontrolę nad jednostkami, narodem. Historia 
już to przerabiała także w Europie. Ci podpowiada-
cze spędzą dalszą część życia na innym kontynen-
cie w dobrobycie i spokoju, a ofiary pozostaną na 
miejscu. 

Można zadać sobie kolejne pytanie: co z wy-
chowaniem młodzieży, skoro niszczy się wszystkie 
autorytety? Dziś brak właściwie wychowania, prze-
wodników życiowych, co widać szczególnie w mia-
stach. To niestety narastająca pustka duchowa dzieci 
i młodzieży. Ale te prawdziwe autorytety sami my 
rodzice niszczymy, sami zachłysnęliśmy się celebryta-
mi, prezentującymi rynsztokowy poziom. Nie dziwmy 
się, że nasze pociechy również to chłoną. Otyłość 
dusz zagłusza się narkotykami, dopalaczami i wie-
loma innymi świństwami, nie mówiąc o problemach 

moralnych. Kto ma wychować młodzież? Czy nie 
daje nam do myślenia, że kiedyś w kościołach i to 
wszystkich wyznań chrześcijańskich i nie tylko, były 
pełne ławki dzieci i młodzieży? Dziś niestety są pełne 
ławki i wielomiesięczne kolejki do psychoterapeu-
tów, psychiatrów i więzień. Pustka duchowa sieje 
spustoszenie i doprowadza do dramatów. Wychować 
zbirów, mafiosów to nie problem. Resocjalizować 
to dramat, upadek całej wspólnoty. Można przyjąć 
ideologię „Po nas choćby potop”, i to nam serwują 
dzisiejszy ideolodzy zła. Niech nie mówią, że zależy 
nam na dobru dzieci, przyszłości cywilizacji.

Jestem pewny, że jesteśmy ludźmi myślącymi 
i nie dopuścimy, aby zniszczyć życie nasze i naszych 
dzieci, przyczyniając się do kolejnego dramatu. Jed-
nak to my, nasze pokolenie, rodzice nie pokazuje im 

w swojej masie żadnych trwałych wzorców zaanga-
żowania czy w życie społeczne czy religijne. Temu 
kolejnemu pokoleniu co najwyżej to przekazujemy 
„kanapowe życie”. Przyszłość nadal jest otwarta. 
Obyśmy znów nie musieli na naszej ojczystej ziemi 
zadawać po raz kolejny pytań – jak to się stało, że 
w XXI wieku tak wykształceni, mądrzy itd. zwykli, 
mili, normalni ludzie z dnia na dzień stają się mor-
dercami, potworami? Zaczynają się okradać, zabijać. 
Obyśmy się znów nie stali tułaczami, którzy nie mają 
gdzie wracać.

Te myśli jak bumerang wracają zawsze, gdy sta-
jemy przed mogiłami tych, którzy oddali swój naj-
cenniejszy dar jakim jest życie dla dobra naszego 
i dobra naszej ojczyzny.

Wójt Marian Pawlas
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P r z e d s i ę b i o r -
s t wo  G o s p o d a r k i 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Suszcu w 2018 r. 
opracowało nowe 
taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, 
w oparciu o znowe-
lizowaną w grud-
niu 2017 r. ustawę 
o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 

Zgodnie z tą nowelizacją nastąpiła dość istot-
na zmiana, która wprowadziła jako organ zatwier-
dzający przedmiotowe taryfy Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie (dotychczas taryfy 
były zatwierdzane uchwałą Rady Gminy Suszec). 
Nowe taryfy zostały opracowane na trzy lata. 

- Zgodnie z informacją podaną w zeszłorocz-
nym artykule poświęconym zmianom legislacyj-
nym i nowym taryfom za zbiorowe zaopatrzenie 

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

W1
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,90 23,65 zł/2 m-ce

W2
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 13,66 14,75 zł/1 m-c

W3
odbiorcy wody

rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,66 25,55 zł/2 m-ce

W4

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 2-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,74 25,64 zł/2 m-ce

W5

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 1-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 15,48 16,72 zł/1 m-c

W6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 2-miesięcznym, 
posiadający dodatkowy wodomierz 

do pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 23,72 25,62 zł/2 m-ce

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1
dostawcy ścieków niezależnie 

od ilości rozliczani w cyklu 
2-miesięcznym

Cena za 1 m3 13,64 14,73 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce

K2
dostawcy ścieków niezależnie 

od ilości rozliczani w cyklu 
1-miesięcznym

Cena za 1 m3 13,64 14,73 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
(w 13 – 24 miesiącu obowiązywania taryfy)

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków (w 13 – 24 miesiącu obowiązywania taryfy)

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
informowaliśmy Państwa o tym, iż dzisiaj jeszcze 
obowiązujące ceny za wodę i ścieki będą ważne 

do 31 maja br., a od 1 czerwca 2019 r. nastąpi ich 
niewielka zmiana. Nowe ceny będą obowiązywa-
ły przez kolejne 12 miesięcy, a więc do 31 maja 
2020 r. Działania jakie podejmował i w dalszym 
ciągu podejmuje Zarząd PGK Sp. z o.o. przyczyni-
ły się jednak do tego, iż skutki zmian warunków 
ekonomicznych jakie wystąpiły w czasie opraco-
wywania projektu nowych taryf zostały zminima-
lizowane, a wzrost taryfy zarówno za dostarczoną 
wodę, jak i oczyszczone ścieki jest niewielki, tj. dla 
wody o 2%, natomiast dla ścieków o niecały pro-
cent (w 13 - 24 miesiącu obowiązywania taryfy) 
– mówi Mieczysław Malcharek, prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Suszcu.

Skalkulowane przy uwzględnieniu wszyst-
kich kosztów gospodarki wodno – ściekowej 
stawki taryfowe obowiązujące od 1.06.2019 r. 
do 31.05.2020 r. tj. w kolejnych 12 miesiącach 
obowiązywania taryfy przedstawiają się jak 
w tabeli obok. 

Podobnie jak to ma miejsce obecnie, właści-
ciele nieruchomości przyłączonych do kanalizacji 
sanitarnej, a posiadających własne ujęcie wody 
(studnia) będą mogli skorzystać z możliwości 
opomiarowania tego ujęcia, celem rozliczania 
odprowadzonych ścieków do kanalizacji sani-
tarnej, zamiast rozliczenia ryczałtowego. Oczy-
wiście decyzja o przejściu na taki system należy 
do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza 
wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., 
jak i posiadania własnego ujęcia wody ilość 
ścieków odprowadzonych do kanalizacji będzie 
rozliczona jako suma wskazań wodomierzy na 
przyłączu wodociągowym, jak i na własnym uję-
ciu. W przypadku posiadania wyłącznie własnego 
ujęcia wody będzie to ilość wskazana przez wo-
domierz na tym ujęciu. W przypadku podjęcia 
decyzji o chęci zabudowy takiego wodomierza 
należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem o wy-
danie warunków technicznych jego zabudowy. 
W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy 
tego wodomierza właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia 
odpowiedniego bezpiecznego miejsca jego za-
budowy (np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki 
instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty 
zakupu wodomierza, jego wbudowania w przygo-
towane miejsce oraz jego plombowanie, a także 
późniejszą legalizację.

R a d a  G m i ny  S u s ze c  n a  s e s j i  w  d n i u 
23 maja br. uchwaliła dopłatę do taryfowych 
grup odbiorców usług zbiorowego odprowa-
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dzania ścieków w dotychczasowej wysokości 
netto 5,92 zł do 1m³ ścieków, zaś brutto 6,39 zł 
(w okresie pierwszych dwunastu miesięcy obo-
wiązywania taryfy). Dopłatę Gmina Suszec prze-
każe Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

Od 1 czerwca br. obwiązuje również nowa 
stawka za ścieki dowożone wozami aseniza-
cyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Suszcu 
przy ul. Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 
8,95 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 
9,67 zł/m3. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ście-
ki mogą być dowożone tylko przez podmioty, 
które posiadają odpowiednie zezwolenie Wójta 
Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem 
stosownej umowy. Jednym z podmiotów, który 
realizuje usługi wywozu ścieków jest Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu 
(tel. 32 212 42 14 lub 44 88 090).

PGK w Suszcu

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
netto

Cena/ 
stawka
brutto

Jednost-
ka

miary

1 2 3 4 5 6

K1
dostawcy ścieków niezależnie od ilości 

rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,72 8,34 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce

K2
dostawcy ścieków niezależnie od ilości 

rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,72 8,34 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do 
taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 5,92 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu miesiącach obo-
wiązywania taryfy tj. od 13 do 24 miesiąca)

Drużyna z Kryr z pomysłem na „rowerowir”
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kryrach wraz z opiekunami – Piotrem Knapkiem 
oraz Katarzyną Kosińską – uczestniczą w ogólno-
polskim konkursie „Nauka dla Ciebie”.

W ramach wieloetapowego konkursu drużyny 
opracowują i wykonują unikatową pomoc edukacyj-
ną. Pierwszy etap, najważniejszy, polegał na podjęciu 
decyzji o zgłoszeniu drużyny do konkursu oraz udzia-
le w 4 seminariach on-line, dotyczących pedagogiki 
konstruktywistycznej. Opiekunowie są zgodni, że ten 
etap był najłatwiejszy.

Drugi etap wymagał już większego zaanga-
żowania i pomysłu. Uczestnicy musieli bowiem 
przesłać opis pomocy edukacyjnej. Warto zazna-
czyć że Piotr Knapek jest opiekunem szkolnego 
Klubu Młodego Odkrywcy “ale Eksperyment”. 
W zajęciach KMO młodzież i dzieci wspólnie eks-
perymentują pod okiem opiekuna, zdobywając 
samodzielnie wiedzę i umiejętności praktyczne. 
W całej Polsce i za granicą działa już ponad 700 
klubów. Centrum Nauki Kopernik, jako koordynator 

programu, wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ta for-
ma działalności edukacyjnej okazała się bardzo 
pomocna. „ROWEROWIR”, bo tak nazywa się pro-
jekt pomocy edukacyjnej, zyskał uznanie komisji 
konkursowej. Za pomysł i opis projektu drużyna 
z Kryr uzyskała najwyższy wynik. 

Kolejny etap to Letnia Szkoła Prototypowania, 
czyli udział opiekunów w pięciodniowym, bezpłat-
nym cyklu szkoleń i warsztatów (16-20 maja), do-
tyczących projektowania i tworzenia pomocy edu-
kacyjnych.

Ostatni, czwarty etap to wykonanie pomocy 
edukacyjnych przez drużyny, udokumentowane 
przesłanym nagraniem video.

Nagrody przewidziane są dla nauczycieli 
oraz reprezentowanych przez nich szkół. Drużyny 
za najlepsze projekty pojadą na dwudniową wyciecz-
kę do Warszawy, obejmującą zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik, spacer z przewodnikiem po Starów-
ce, udział w gali finałowej konkursu oraz nagrody 
finansowe.

Można również śledzić portale społecznościowe 
(Facebook oraz YouTube), na których warto zobaczyć, 
czym zajmuje się KMO “ale Eksperyment” (QR kody 
lub wpisując w wyszukiwarce „ale Eksperyment KMO 
w ZSP Kryry”).

Drużyna z Kryr dziękuje rodzicom za wsparcie 
i przekazanie roweru.

ZSP Kryry

Od lipca nowe stawki opłat za wywóz śmieci
Wójt Gminy Suszec informuje, że do jeszcze koń-

ca czerwca 2019 r. obowiązuje stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 11,50 zł/miesięcznie od mieszkańca za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i obieranymi w sposób selektywny,

- 26,00 zł/miesięcznie od mieszkańca za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i obieranymi w sposób nieselektywny.

 
Od 1 lipca 2019 r. tj. od II kwartału będzie 

obowiązywać nowa stawka opłaty. Właściciele 
nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie 
wysokości opłaty.

Termin i sposób uiszczenia opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie 
– płatność kwartalna w następujących terminach: 

- za I kwartał – styczeń, luty i marzec – do 
24 marca danego roku,

- za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – do 
24 czerwca danego roku,

- za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – do 
24 września danego roku,

- za IV kwartał – październik, listopad i grudzień 
– do 24 grudnia danego roku.

Płatności dokonujemy bez wezwania, na indywi-
dualny numer rachunku bankowego dla opłaty za go-
spodarowanie odpadami, podany w zawiadomieniu 
z dnia 04.04.2018 r. o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi lub informacji 

o indywidualnym rachunku bankowym do uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypomina się wszystkim 
właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany 
mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane 
z ilością osób zamieszkałych (wynikające np.: z na-
rodzin dziecka, śmierci domownika, zamieszkanie 
na nieruchomości nowej osoby, zmianą miejsca 
zamieszkania takiej jak  przeprowadzka, studia, 
wyjazd za granicę, itp.) lub zmianą sposobu gro-
madzenia odpadów, jak również zmianą właściciela 
nieruchomości (zakup, sprzedaż, darowizna) należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia 
w Urzędzie Gminy Suszec, pokój nr 16.

UG Suszec

Eurowybory: na kogo głosowali mieszkańcy naszej gminy?
W ostatnią niedzielę maja wybraliśmy reprezen-

tantów naszego kraju w Parlamencie Europejskim. Naj-
większym zaufaniem obdarzono kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości.

Frekwencja wyborcza w Gminie Suszec wyniosła 
47,9% i była nieznacznie wyższa od odnotowanej w ca-
łym kraju – 45,68%. Łącznie w 7 obwodach wyborczych 
oddano 4399 ważnych głosów.

Mieszkańcy gminy najwięcej głosów oddali na PiS, 

bo 2618. Na Koalicję Europejską PO PSL SLD .N Zie-
loni zagłosowało 1073 wyborców. Wyniki pozostałych 
komitetów wyborczych: Konfederacja Korwin Braun 
Liroy Narodowcy – 247 głosów, Kukiz’15 – 233 głosy, 
Wiosna Robert Biedronia – 145 głosów, Polska Fair 
Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 51 głosów, Lewica 
Razem – Razem, Unia Pracy, RSS – 32 głosy.

Na których kandydatów głosowano najczęściej? 
Ogromną popularnością cieszyła się Izabela Kloc (PiS), 

która zdobyła 970 głosów. Następnie najwięcej głosów 
otrzymała Jadwiga Wiśniewska (PiS) – 951 oraz Jerzy 
Buzek (KE) – 789.

Województwo śląskie w Parlamencie Europejskim 
będzie reprezentować 7 osób: Jadwiga Wiśniewska, 
Izabela Kloc i Grzegorz Tobiszowski z Prawa i Sprawie-
dliwość, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht i Marek Balt z Ko-
alicji Europejskie oraz Łukasz Kohut z Wiosny Roberta 
Biedronia. wk
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Obierz kurs na sztukę!

Z początkiem kwietnia, pełną parą, ruszył 
„Kurs na sztukę”. To kontynuacja działań rozpo-
czętych w zeszłym roku pod nazwą „Apetyt na 
kulturę”. 

Już na spotkaniach organizacyjnych, które od-
były się we wszystkich sołectwach gminy, okazało 
się, że zainteresowanie osób w wieku 50+ kulturą 
i sztuką jest naprawdę duże. – W samych spotkaniach 
organizacyjnych wzięło udział ponad 70 osób, a to 
dopiero początek – mówi koordynatorka projektu, 
Agnieszka Zielonka-Mitura. – Kultura i sztuka to 
niezwykle ciekawa część naszego życia, towarzy-
szy nam zawsze i wszędzie, choć nie zawsze o tym 
myślimy. Zagłębienie się w ich istotę i historię jest 
fascynującą przygodą – zwłaszcza, kiedy można ją 
odbyć z innymi osobami, podyskutować, wymienić 
poglądy, dowiedzieć się czegoś nowego – dodaje. 

Rzeczywiście, zaproponowany przez GOK pro-
gram jest bardzo bogaty, bo niemalże w każdym 
tygodniu coś się dzieje. Spotkania z kulturą i sztuką 
przy kawie, które w każdym sołectwie gromadzą od 
kilkunastu do kilkudziesięciu osób, to tematyczne 
przejścia przez różne artystyczne epoki, dziedziny, 
twórców i dzieła. Kwietniowe zajęcia poświęcone 

były gotykowi w Polsce i w Europie, a także temu, jak 
chronić dziedzictwo kulturowe i zabytki. 

Dla fanów i fanek kinematografii co miesiąc 
odbywa się pokaz poprzedzony krótką prelekcją 
o prezentowanym dziele. W kwietniu kilkadzie-
siąt zgromadzonych na „Kinie z klasą” osób zoba-
czyło „Paciorki jednego różańca” w reż. K. Kutza, 
a w maju – „Pianistę” R. Polańskiego. Już wiadomo, 
że w czwartek, 13 czerwca publiczność będzie mia-
ła okazję obejrzeć „Mój biegun” – opartą na faktach 
niezwykłą historię Jaśka Meli – chłopaka, który 
pomimo swojej niepełnosprawności i przeciwności 
losu zdobył obydwa bieguny. Wszystkie filmy są 
prezentowane w sali widowiskowej suszeckiego 
GOK-u o godz. 18:00.

„Kurs na sztukę” to oferta również dla tych, któ-
rzy kochają taniec i muzykę. Cykl „Muzyka dla duszy” 
rozpoczął się od pierwszomajowej potańcówki w Ru-
dziczce. Dla tłumnie przybyłych majówkowiczów 
zagrała najstarsza i jedna z najsłynniejszych w Polsce 
DJ-ek – DJ Wika, która od razu porwała do tańca całą 
salę, a w przerwach zachęcała zgromadzonych do 
pełnego i aktywnego życia. – W zeszłym roku skoń-
czyłam 80 lat, ale ani myślę się zatrzymać! Trzeba żyć, 
trzeba kochać, trzeba korzystać ze wszystkiego, co 
jest nam dane, zwłaszcza że w tym wieku mamy już 
ten najcenniejszy dar – mądrość! – przekonywała 
uczestników zabawy nietuzinkowa prowadząca. Ko-
lejne wydarzenie z tego muzycznego cyklu odbędzie 
się 30 czerwca na świeżym powietrzu, w Kobielicach 
przy Szkole Podstawowej i będzie to koncert.

Wiele wartościowych dzieł kultury i sztuki 
można zobaczyć czy usłyszeć tylko w wyjątkowych 

miejscach, dlatego też ostatnim punktem tego 
kulturalnego rozkładu jazdy są wycieczki do naj-
ciekawszych i najważniejszych miejsc związanych 
z kulturą polską. Rozpoczną się w sierpniu, a kiero-
wane są tylko i wyłącznie do osób, które regularnie 
uczęszczają na spotkania z kulturą i sztuką.

Wszystkie wydarzenia i atrakcje proponowane 
osobom 50+ w ramach projektu „Kurs na sztukę” są 
bezpłatne dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Warto także wspomnieć 
o tym, że na kino i wydarzenia muzyczne organizo-
wany jest specjalny, przejeżdżający przez wszystkie 
sołectwa gminy bezpłatny transport, aby zaintere-
sowane osoby nie miały problemu z dotarciem na 
imprezę i powrotem do domu.

Projekt potrwa do końca 2019 roku.
GOK Suszec
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Autor podczas wystawy na Słowacji

Wystawa trofeów łowieckich
Na początku maja (1-5.05) odbyła się wystawa tro-

feów łowieckich zdobytych przez myśliwych w 3 powia-
tach słowackiej Orawy. Bezpośrednim, tegorocznym 
organizatorem było koło łowieckie z miejscowości 
Novoť, zaprzyjaźnionej z gminą Suszec. W przygoto-
waniu ekspozycji aktywny udział mieli Państwo Helena 
i Antoni Łaska z Orzesza.

Z okazji wystawy został wydany piękny i bardzo 
starannie opracowany katalog, opisujący wyniki sezo-
nu łowieckiego 2018/2019. Należy mocno podkreślić 
wielką serdeczność i otwarcie gospodarzy, którzy nie 
szczędzili wysiłku, aby pokazać i omówić różne cieka-
we elementy ekspozycji. Moją uwagę zwróciły piękne 
i bardzo mocne parostki tutejszych rogaczy, które choć 
żyją w naprawdę ciężkich, górskich warunkach potrafią 
zaimponować wspaniałą formą i masą. Widzieliśmy też 

parę doskonałych oręży dziczych. 
Polskich myśliwych zainteresuje, że na Słowacji 

poluje się na wilki, których populacja i tam wyraźnie 
rośnie, stanowiąc coraz większy problem praktyczny 
zarówno dla łowiectwa, jak i dla rolników. Polowanie na 
nie podlega rygorystycznemu nadzorowi, ale corocznie 
pozyskuje się nawet kilkadziesiąt drapieżników. 

Na wystawie pokazano też czaszkę łani, która mia-
ła jeden możdżeń z niedużą tyką. Załączone zdjęcie 
dokumentuje płeć tego niezwykłego egzemplarza ni 
to byka, ni to łani – prowadzącej jednak, według prze-
kazanej nam informacji, cielaka. 

Podczas wizyty mieliśmy też okazję zobaczyć 
kapliczkę ku czci św. Huberta i nową wiatę myśliwską, 
wybudowane na wzgórzu górującym nad miejscowo-
ścią. Z tego miejsca roztacza się też wspaniały widok, 

na pokryty resztkami śniegu szczyt Babiej Góry. 
Zbigniew Ciemniewski

„Piano-Forte” z występem w Chorzowie
W środę, 1 maja chórzyści „Piano-Forte” z Rado-

stowic pojechali na występ do skansenu w Chorzo-
wie. Odbywała się tam, jak co roku, impreza „Gody 
śląskie” pod patronatem Starochorzowskiego Domu 
Kultury.

Na scenie występowały zespoły ludowe, soli-
ści, duety i kapele. Wśród wykonawców był rów-
nież i chór dziecięcy „Piano-Forte” z Radostowic! 

Chórzyści wykonali trzy pieśni śląskie: „Czyś 
ty nie wiedziała” w opracowaniu I. Pffeifferowej, 
„Coście wy mi narobili, moja mamulko” i „Poszła 
żabka szpacyrować” w opracowaniu Mirosława 
Lachowskiego, który młodym artystom akompa-
niował. Te dwie pieśni pochodzą z niedawno wy-
danego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
zbioru „Koło mego łokiyneczka”, zawierającego 

pieśni ziemi suszeckiej i pszczyńskiej zebra-
ne przez Mariana Cieślę, a opracowane przez 
Joannę Glenc.

- Występ w Chorzowie był udany, podobał się 
licznie zebranej publiczności, pogoda nam dopi-
sała. Wróciliśmy zmęczeni, ale w bardzo wesołych 
nastrojach – zapewniają młodzi artyści.

wk; źródło: ZSP Radostowice

Rajd Ziemi Pszczyńskiej tuż, tuż!
W niedzielę, 9 czerwca na terenie powia-

tu pszczyńskiego odbędzie się Rajd Ziemi 
Pszczyńskiej Pawłowice-Suszec KJS.

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu 
jednego dnia i składa się z trzech sekcji. Na trasie 
zlokalizowane będą dwie próby sportowe o charak-
terze odcinka specjalnego na zamkniętym odcinku 

drogi, poprzedzone PKC, pokonywane trzykrotnie, 
zakończone metą lotną.

Biuro zawodów będzie znajdować się w EKO 
Parku w Pawłowicach.

Rozkład zawodów:
Start Honorowy – Urząd Gminny Suszec – 

godz. 12:00

Odcinki drogowe:
Mizerów 1, 3, 5 – godz. 12:19, 14:41, 17:03
Krzyżowice 2, 4, 6 – godz. 12:47, 15:09, 17:31
Wręczenie Nagród – Urząd Gminy Pawłowice 

– godz. 20:30
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i spędze-

nia niedzieli połączonej ze sportowymi emocjami.
wk
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, wszystkim najmłodszym mieszkańcom 
Gminy Suszec składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i spełnienia Waszych dziecięcych marzeń!
Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a wszyscy dorośli traktują Was
z życzliwością. Starszym dzieciom życzymy rozwagi i bezpieczeństwa 
przy zdobywaniu nowych doświadczeń odkrywania świata i stopniowego 
wchodzenia w dorosłość. Zachowajcie swoje szczere serca i młodzieńczą ufność.
Bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli.

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Agata Lisowicz-Wala
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Drodzy Ojcowie, z okazji Waszego święta, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, siły i wytrwałości. Niech nie brakuje Wam sukcesów zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Życzymy Wam również niesłabnącej radości ze swoich pociech.
Niech będą one dla Was zawsze wsparciem oraz powodem do dumy.

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Agata Lisowicz-Wala
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NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK
tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
kasia@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

AKTYWNE

WAKACJE
    2019

Koncert FUSION

27.06.2019, godz. 18:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

English Camp

7-13.07.2019

Obóz językowy dla młodzieży 
w wieku 13 do 19 lat.

Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu

Koszt: 
250 zł

Angielska 
Kawiarenka
Językowa
dla dorosłych

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

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt:
50 zł

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

Półkolonie dla dzieci i młodzieży
w wieku 6 do10 lat.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
500 zł

Piknik dla dzieci
i rodziców

27.07.2019

Miejsce:
teren przy GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Kosmiczne
Półkolonie

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

Półkolonie dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

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

Podwórkowe
Szaleństwa

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

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

Miejsce:
zajęcia będą się odbywać
na terenie całej gminy

Wstęp wolny

Kino Sferyczne

9.08.2019, godz. 16:00 i 17:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

NOCnik

13/14.08.2019, godz. 20:00

Nocny maraton bajek dla dzieci  
w wieku 7+.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Warsztaty
Artystyczne 
w ramach 
Festiwalu 
Voicingers 2019

17.08.2019, godz. 9:45-13:00

Warsztaty instrumentalne
i wokalne dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
30 zł

Festiwal 
VOICINGERS 2019

18.08.2019, godz. 18:00

Jammowanie przy fontannie.

Miejsce:
plac św. Jana w Suszcu

Wstęp wolny

Kombinatorium
Arystyczne

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

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

Miejsce:
GOK w Suszcu

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

Warsztaty 
taneczne 
z Karoliną 
Głowińską

27.08.2019, godz. 9:00-12:00

Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r. ż.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny



Wakacje
z językiem
angielskim

7-13.07.2019

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

Zapisy na portalu

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

Koszt: 50 zł

Craig Shriner
& friends



CYKL 
MUZY
KA  Z 
DUS
ZĄ

30 czerwca 2019
godz. 18:00
teren przy Szkole
Podstawowej 
w Kobielicach

Wykonawcy: 
Edyta Langer-Paczyńska - sopran
Natalia Tomecka - fortepian

W programie pieśni m.in.: 
S. Moniuszki, K. Szymanowskiego,  
F. Schuberta, W.A. Mozarta, C. Gounoda

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

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

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

Wstęp wolny

W KRĘGU MUZYKI WOKALNEJ

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

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

27.06.2019, godz. 18:00
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Wstęp wolny

Wywołaj wspomnienia
SIANOKOSY 11 czerwca 2019 r.

godz. 10:00 
Pokaz odbędzie się na łąkach za przedszkolem przy ul. Św. Jana w Suszcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu
zaprasza mieszkańców na pokaz
koszenia i suszenia trawy na siano.
Wstęp bezpłatny.

W programie: 
- koszenie i suszenie trawy
- tradycyjny poczęstunek
- grill na Podlesiu pod altaną
  (od godz. 15:00)Inicjatywa realizowana w ramach Kulturalnego Wydobycia.

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

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

1 maja – 30 września 2019 r.

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

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

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE !

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

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

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

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

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

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

4 KROKI:
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Wakacyjny QUILLING w bibliotece 
Na czas letnich wakacji pracownicy Biblioteki 

Gminy Suszec proponują dzieciom uczestnictwo 
w warsztatach quillingowych. 

Co będziemy robić? Wąskie paski papieru, zwi-
nięte w kształt sprężyny spiralnej, będziemy sklejać 
i tworzyć kompozycje dekoracyjne tj. kwiaty, figurki 
zwierząt. Spotykamy się w Suszcu w każdą środę, 
a jeżeli komuś będzie mało, to zapraszamy do Mize-
rowa w czwartki, a w piątki do Rudziczki (w Remizo-
-Świetlicach). 

Ponadto w Suszcu, w każdy czwartek (także od 
16:00) kontynuować będziemy zajęcia „Kodowanie 
w Bibliotece” – z użyciem tabletów i robotów Pho-
ton, „Zagraj z nami planszówkami” oraz „Przystanek 
Czytankowo”. Spróbujemy też wykonać kwiaty z bi-
bułki marszczonej. Zapewniamy – nikt nie będzie 
się nudził!

Rozpoczynamy już 26 czerwca. Zapraszamy. 
Więcej informacji pod numerem tel.: 32 44 88 692.

G. Folek

Napisz „Rymowankę – Zachęcankę” i wygraj nagrody!

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Trwa ogłoszony przez Biuro Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji konkurs literacki dla uczniów 
klas I – III szkół podstawowych pn. „Rymowanka – Za-
chęcanka”, promujący „Ogólnopolski Policyjny Dzień 
Odblasków” w 2020 roku oraz ideę używania elemen-
tów odblaskowych.

Konkurs rozpoczął się 6 maja br. i potrwa 
do 12 lipca 2019 r. Ma zachęcać jak największą liczbę 

Już po raz 17 dzieci wzięły udział w Powia-
towym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II pod 
hasłem „Nie bój się, wypłyń na głębię”.

W konkursie, który odbył się 25 kwietnia, wzięło 
udział 16 szkół – zespoły trzyosobowe. W tym roku 

pieszych do korzystania z elementów odblaskowych nie 
tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudo-
wanym, ale również w obszarze zabudowanym, na nie-
oświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Uczestnicy konkursu mają ułożyć czterowersową 
rymowankę zachęcającą do używania elementów od-
blaskowych. Prace (rymowanki) należy przesłać na adres 
właściwej komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy 

dodatkowym tematem były V i VI pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski. Najpierw uczniowie mieli 45 mi-
nut na napisanie testu, a następnie odpowiadali na 
pytania związane z pielgrzymkami. 

Pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły Podsta-
wowej w Kobielicach i Szkoły Podstawowej nr 15 

Stołecznej Policji, z dopiskiem „Konkurs na rymowan-
kę”. Przystąpić do konkursu może każda szkoła, która 
zgłosi prace wykonane przez uczniów klas I – III szkół 
podstawowych znajdujących się na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
30 sierpnia, a 1 października odbędzie się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom.

wk; źródło: KGP

w Żorach, drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa 
w Suszcu, a trzecie miejsce Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Kryrach. Wyróżnienia otrzymali ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Kleszczowie 
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Żorach.

Małgorzata Kania

Mizerowianki z sukcesem na festiwalu folklorystycznym
Zespół Śpiewaczy Mizerowianki w ostatni 

weekend kwietnia wziął udział w XI Międzyna-
rodowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie 
i Sąsiedzi, który odbył się w Pałacu Kultury Zagłębia.

O tym, że folklor nie jest nudny, można było 
przekonać się na dąbrowskim festiwalu Zagłębie 

i Sąsiedzi. Uczestnicy wydarzenia zobaczyli przekrój 
kulturowy z całej Polski. Zespoły taneczne, śpiewacze 
i kapele ludowe wystąpiły na dużej scenie Pałacu 
Kultury Zagłębia, by rywalizować ze sobą o słynne 
Grand Prix festiwalu. Dzieci, młodzież oraz dorośli 
prezentowali się przed jury, w którego skład wcho-
dzili specjaliści z polskiej sekcji CIOFF.

 Jury, oceniając zespołu, miało twardy orzech 
do zgryzienia! Wielka wygrana, Grand Prix, trafiło 
do rąk Zespołu Regionalnego Dolina Popradu. Na-
tomiast nasz Zespół Śpiewaczy Mizerowianki zdobył 
II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze otrzymując 
nagrodę w wysokości 400 złotych.

wk

Basia najlepsza w „malowaniu z natury”
GOK w Pawłowicach rozstrzygnął XI Regional-

ny Konkurs Plastyczny „Malujemy z natury”. Po raz 
pierwszy udział wzięły w nim dwie uczestniczki zajęć 
z rysunku i malarstwa Och!ra. Zajęcia odbywają sie 
w GOK-u w Suszcu.

Konkurs „Malujemy z Natury” to jedyna taka 
okazja, by dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu całe-
go województwa śląskiego mogli spróbować swoich 
sił w rysowaniu martwej natury lub postaci z natury. 

W tegorocznych zmaganiach udział wzięła m.in. 
Barbara Rolka. Uczestniczka zajęć w pracowni 
Och!ra zdobyła II miejsce (I nie przyznano) w kategorii 
21-100 lat. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

wk
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Barbara Rolka w trakcie tworzenia rysunku postaci

Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę działki gruntowej nr 29 obręb Suszec 
o powierzchni 0,3826 ha, stanowiącej własność 
Gminy Suszec, przeznaczonej do dzierżawy do 
rolniczego użytkowania w drodze przetargu na 
czas oznaczony do 3 lat. 

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2019 r. Bliż-
sze informacje można uzyskać w pokoju nr 3 UG 
Suszec, pod numerem tel. (32) 44 93 073 lub na 
stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl 
w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Festyn „Sobótki” 
z zespołem DUO VOKAL

Rada Sołecka Suszec zaprasza wszystkich 
mieszkanców na Festyn „SOBOTKI”, który odbędzie 
się 8 czerwca 2019 r. od godz 18:00 do 23:00 na 
Placu Odnowy Wsi w Suszcu. Do tańca przygrywał 
będzie zespół DUO VOKAL. 

Zapraszamy serdecznie! 
Sołtys Sołectwa Suszec

Suszecka publikacja doceniona w świecie
Śpiewnikowa publikacja wydana przez GOK 

Suszec została nominowana do Najpiękniej-
szej Książki Roku i zdobyła brązową nagrodę 
w Międzynarodowym Konkursie A’Design. 

„Koło mego uokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi 
Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana 
Cieśli. Zeszyt 1 - 5” pod redakcją prof. Joanny 
Glenc zdobyło brązową nagrodę w międzynaro-
dowym konkursie dla projektantów A’Design. 
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Publikacja składa się z pięciu pięknie wydanych zeszytów

Publikacja pretenduje także do zdoby-
cia tytułu „Najpiękniejszej Książki Roku 2018” 
w kategorii „Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie 
i inne”. 

Rozstrzygnięcie już wkrótce. Warto dodać, 
że za projekt, skład i szatę graficzną publikacji 
odpowiada Aleksandra Toborowicz – doktor 
sztuki i wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.

wk
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„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy 
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczycie-
la Marcina Weidemana. We współczesnym świecie, 
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowie-
nie się nad sensem podejmowanych działań, propo-
nujemy w każdym numerze naszej gazety lekturę 
felietonu inspirowanego wierszami autora bloga 
„Duszą pisane”. Co da nam szczęście w życiu - sława 
i bogactwo czy dobre relacje z innymi ludźmi? Zapra-
szamy do przeczytania tekstu i rozmyślań o szczęściu!

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Szersze spojrzenie”

Ostatnio wpadł mi w ręce bardzo interesujący ar-
tykuł. Jeden z tych, które skłaniają do przemyśleń, ale 
i pokazują, że z wnioskami pochodzącymi z dobrego 
tekstu nie zawsze trzeba się do końca zgadzać, a nawet 
jeśli są poniekąd słuszne, to można zawsze pójść w swo-
im rozumowaniu o krok dalej. 

Artykuł ten opisywał czynniki, jakie wpływają na 
poczucie szczęścia. Co ciekawe i unikatowe, badania te 
prowadzone były przez 75 lat i to na pokaźnej grupie 
osób – tj. 724 mężczyznach, z których około sześćdzie-
sięciu wciąż jeszcze żyje, mając teraz mniej więcej 90 
lat. Analizy rozpoczęły się w 1938 roku, a badani byli 
podzieleni na dwie grupy: pierwszą z nich byli mężczyźni 
studiujący na drugim roku na Uniwersytecie Harvarda, 
zaś drugą – chłopcy z najbiedniejszych dzielnic Bostonu. 

Losy każdego z chłopców i nastolatków, któ-
rzy z czasem stawali się mężczyznami, potoczyły się 

zupełnie inaczej, bo też mieli, szczególnie porównując 
członków dwóch wymienionych grup, diametralnie 
różny życiowy start. Jedni staczali się na samo dno, po-
padając w alkoholizm, inni pięli się po szczeblach kariery 
wykonując prestiżowe zawody. Jeden z badanych został 
nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

Wielu ludziom wydaje się, że szczęście da im bo-
gactwo, sława czy oszałamiająca kariera zawodowa. 
Jakże mylne to stwierdzenia w świetle wspomnianych 
tu badań. Okazało się, że poczucie szczęścia jest zależne 
od dobrych relacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim 
od jakości tych intymnych związków, a nie tylko ich ilości 
oraz od poziomu z nich zadowolenia. Samotność zabija, 
a dobre międzyludzkie kontakty powodują, że zarówno 
ciało, jak i umysł funkcjonują o wiele lepiej i starzeją się 
wolniej. 

W jednym ze zdań podsumowujących artykuł, 
jego autor (który jest jednocześnie czwartym z kolei 
prowadzącym te uniwersyteckie badania) stwierdza, że 
ci, którzy zwrócili się w stronę związków, rodziny, przy-
jaciół i wspólnot zaszli dalej. No i tu, gdzie jego pytania 
i odpowiedzi się kończą, moje się zaczynają.

Jaki związek jest najlepszy i najbardziej korzystny 
z punktu widzenia poczucia zadowolenia, szczęścia 
i spełnienia i jakie ma cechy? Czy istnieje relacja do-
skonała? Jeśli tak, to między kim a kim ona występuje? 
O jakie wspólnoty może chodzić autorowi? Czy wybór 
wspólnoty ma znaczenie czy może to być jakakolwiek, 
byle czułbyś się w niej dobrze? Może idealny związek, 

który da człowiekowi wszystko to, czego mu potrze-
ba to nie jest fikcja, a wspólnota, która pozwoli zajść 
dalej, to również coś zupełnie realnego i dostępnego 
dla wszystkich, tylko to zależy od poziomu w nią za-
angażowania? Może istnieje kombinacja perfekcyjnej 
relacji bez skazy wkomponowanej w dającą poczucie 
bezpieczeństwa i możliwość wewnętrznego rozwoju 
wspólnotę? Relacje międzyludzkie są niezwykle cenne 
i owocne, pod warunkiem, że są zdrowe i opierają się 
na wzajemnym poszanowaniu. Co jeśli istnieje związek, 
który nie potrzebuje być oprawiany w ramy zasad, które 
go definiują, bo po prostu jest taki jaki ma być? 

Pozostawię Was z tymi pytaniami i wierszem. Sami 
zastanówcie się nad odpowiedziami. Szukajcie, z pew-
nością w końcu je znajdziecie.

„Szczęście”

Gdy pogoń za sławą i pieniądzem
Staje się celem samym w sobie
Nie umiesz już wybierać mądrze
Myśląc, że każdą znasz odpowiedź

Pozjadałeś wszystkie rozumy
Sądzisz, że wszystko przewidzisz
Czasem i ty poradzić nie umiesz
sobie i tego się skrycie wstydzisz

Perspektywa może być szersza,
ale trzeba to zaakceptować,
bo nie zawsze wiedza wystarcza,
gdy szczęście chcesz zbudować

Bycia sterem, żeglarzem i okrętem
Nie wytrzyma na dłuższą metę nikt
Samotny rejs przez życia odmęty
Zwieńczy Twój rozpaczliwy krzyk

Chwyć moją dłoń, a Cię poprowadzę
i odpoczniesz w moich ramionach
Lęk przeminie i dam Ci władzę
by każdą falę bezpiecznie pokonać

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Z dostrzegalni zobaczysz… wszystko
Na terenie Nadleśnictwa Kobiór, w Zgoniu 

znajduje się nowoczesna dostrzegalnia pożarowa. 
Betonowa konstrukcja zastąpiła metalową wieżę 
i jest trzecim tego typu obiektem w nadleśnictwie – 
pozostałe dostrzegalnie znajdziemy w lennictwach 
Promnice i Wyry.

Aby wejść na dostrzegalnię, trzeba pokonać 169 
schodów. Potem jeszcze jedno piętro, ale to już meta-
lowa drabinka powiedzie nas na szczyt. Szczyt, który 
znajduje się na 38,5 metrach nad ziemią. Z tej wyso-
kości, jak na dłoni, widać całą okolicę. Trzeba przyznać, 
dość zieloną. Na dostrzegalni od 13 lat pracuje Józef 
Szołtysek, któremu złożyliśmy wizytę. Pan Józef jest już 
na emeryturze – wcześniej pracował jako ratownik gór-
niczy. Teraz fascynuje go praca na dostrzegalni. – Mamy 
tu inny świat. Obserwujemy życie zwierząt, a żyją tu 
m.in. dziki, jelenie, sarny. Widzimy, jak w lesie zachowują 
się ludzie – przyznaje i dodaje, że mieszkańcy chętnie 
wybierają las na miejsce rekreacji.

Wieżę wybudowano w nieco ponad trzy miesiące. 
Na jej szczycie znajduje się kabina obserwatora wyposa-
żona w sprzęt do lokalizacji pożarów, tzw. kolimator. To 
przyrząd optyczny, który przetwarza padające światło 
w równoległą wiązkę o określonej zbieżności, umożli-
wiając określenie współrzędnych pożaru.

Widoczność z dostrzegalni zależna jest oczywiście 

od pogody, jednak powierzchnia lasów, którą można 
z niej obserwować to ok. 12 tys. hektarów lasów Nad-
leśnictwa Kobiór i ok. 3 tys. ha w Nadleśnictwie Rybnik. 
– Obiekt funkcjonuje od marca do października, czyli 
gdy wzrastają temperatury powietrza. Moim zadaniem 
jest monitorowanie tego, co dzieje się na terenach le-
śnych i, w razie niebezpieczeństwa, powiadamianie 
służb – mówi pan Józef. Obowiązkami dzieli się z kole-
gą, z którym na zmiany dyżuruje. Mężczyźni do pracy 
przychodzą na zmiany – najwcześniej zaczynają o godz. 
9:00, a kończą najpóźniej o godz. 21:00. Godziny pracy 
determinuje pogoda. Po przyjściu, zgłaszają gotowość 
do Nadleśnictwa Kobiór, a następnie przez cały czas 
muszą zachować czujność i obserwować to, co się 
dzieje. Zgłaszają każdą nieprawidłowość. Jeśli zdarza-
ją się pożary, a jest ich około 9-10 rocznie, to z wieży 
widzą również jak gaszą je latające dromadery. Nieste-
ty, sprawcą pożarów w zdecydowanej większości jest 
człowiek, a powodem zaprószenie ognia czy to podczas 
spaceru, czy z niedopałka papierosa rzuconego przez 
okno pociągu.

Warto dodać, że dostrzegalnia w Zgoniu jest pierw-
szym tego typu obiektem wybudowanym w ramach 
„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa 
do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz 
ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami 
lasów”. Jego beneficjentem są Lasy Państwowe, a sam 

projekt uzyskał unijne dofinansowanie ze środków Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja inwestycji 
związanych ze wzmocnieniem systemu wczesnego 
ostrzegania przed pożarami (m.in. zakup samochodów 
patrolowo-gaśniczych, zakup sprzętu do wykrywania 
pożarów, a także budowa wież obserwacyjnych i stacji 
meteorologicznych) potrwa do końca 2019 r. W przed-
sięwzięciu uczestniczy 135 z 430 nadleśnictw w całej 
Polsce. Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi ponad 57 mln zł, z czego blisko 32 mln zł to 
dofinansowanie z funduszy europejskich.
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Pan Józef podczas pracy



mamie, która zawsze w nią wierzyła.
Tytuł Kobiety Biznesu przypadł Magdalenie Gra-

bowskiej-Romanko, właścicielce salonów fryzjerskich 
Diva. – Trzeba zacząć od pasji, bo pasja daje mobilizację 
do działania. Bardzo ważne jest wsparcie rodziny. Bardzo 
dziękuję swojej rodzinie, która mnie zawsze wspierała – 
podkreśliła.

Kobietą Ziemi Pszczyńskiej wybrano Łucję Prządkę, 
działaczkę społeczną. – Moje roboty są przyziemne, wła-
ściwe ziemne, ponieważ interesują mnie dziury w dro-
gach, chodnikach... Biorę telefon i zwracam uwagę na to, 
co można poprawić – zaznaczyła laureatka.

Tegoroczną galę w Muzeum Zamkowym w Pszczy-
nie uświetniły występy uczniów Ogniska Muzycznego 
w Pszczynie, zespołu Offbeat Trio, działającego przy Po-
wiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz 
recital Ludmiły Małeckiej, której akompaniował Artur Gru-
dziński. Uczestnicy gali mogli także wesprzeć zbiórkę na 
protezę dla młodej mieszkanki powiatu pszczyńskiego, 
Kingi Nowak, która podczas pracy straciła rękę.

Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych Pań.

Ewa Kołodziejczyk – Kobieta Społeczna
Pani Ewa w 2007 roku znalazła się w grupie inicja-

tywnej, która powołała Stowarzyszenie Ruch Harcerski 
„Czuwaj”, skupiające dawnych harcerzy, instruktorów 
i przyjaciół harcerzy ziemi pszczyńskiej. Działania te dały 
początek regularnym spotkaniom członków Kręgu Te-
renowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego. W roku 
2012 współorganizowała Pszczyński Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, którego została prezesem i do dnia dzisiejsze-
go pełni tę funkcję. Jej całoroczna, systematyczna praca 
organizacyjna na rzecz 55 grup zajęciowych dla około 
700 członków stowarzyszenia polega m.in. na organizacji 
wyjazdów kulturalnych, zajęć sportowych, wycieczek, 
zajęć językowych, komputerowych, psychologicznych, 
filozoficznych czy plastycznych. Pani Ewa zajmuje się 
również opracowywaniem projektów skierowanych do 
organizacji rządowych i pozarządowych oraz zadań pu-
blicznych. Uczestniczy w obradach Ogólnopolskiego Par-
lamentu Seniorów w Warszawie oraz działa w Śląskim Ze-
spole Obywatelskim Parlamentu Seniorów w Katowicach. 

Dorota Gąsior – Kobieta Obyczajów i Tradycji
Pani Dorota jest jedną z założycielek i od 20 lat ak-

tywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu. Pro-
muje tradycje w różnych dziedzinach lokalnej społeczno-
ści. W kole jest najlepszym strażnikiem w pielęgnowaniu 
zwyczajów tradycji regionalnej kuchni oraz kultury lo-
kalnej naszych mam i babć. Jest motorem napędowym 
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Mieszkanka Suszca z prestiżową nagrodą
Wyjątkowe kobiety, które inspirują i przyczy-

niają się do społecznego, kulturalnego oraz eko-
nomicznego rozwoju powiatu zostały odznaczone 
„Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej”.

„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” to odznaczenie przy-
znawane, by promować aktywność zawodową i społecz-
ną kobiet. Laureatki to wyjątkowe kobiety, które poprzez 
swoją codzienną pracę inspirują i mogą być wzorem do 
naśladowania dla innych. W tym roku odznaczenia zo-
stały wręczone po raz siódmy. Uroczysta gala odbyła się 
w piątek, 24 maja w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie. – Nasze spotkanie to nie tylko celebracja 
uhonorowanych kobiet, będących w różnych środowi-
skach wspaniałym wzorem, ale również okazja o tego, 
żeby wspomnieć, że 100 lat temu, otrzymałyśmy prawa 
wyborcze. I 100 lat temu powstały publiczne służby za-
trudnienia – mówiła Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Po raz pierwszy podczas tej wyjątkowej gali został 
wręczony Żubr Starosty Pszczyńskiego. Wyjątkowej 
kobiecie – Mirosławie Gruszczyk z Rudołtowic, któ-
ra przyjęła pod swój dach dwie nieznane sobie, ranne 
w wypadku kobiety z Ukrainy i opiekowała się nimi przez 
ponad pięć miesięcy. Zapewniła im wszelką opiekę – 
wzięła na siebie obowiązek i odpowiedzialność za ich 
leczenie. Jej postawa zainspirowała i otwarła serca innych 
ludzi, którzy też pospieszyli z bezinteresowną pomocą, 
pomagali w dowożeniu chorych do lekarza, na rehabili-
tację, na badania, przekazywali pieniądze potrzebne na 
leki. Dzięki odwadze pani Mirosławy ruszyła lawina dobra. 
– Daje pani cudowny przykład. Podjęła pani ogromny 
trud i pozwoliła tym dwóm kobietom uwierzyć w ludzi 
na nowo. Bardzo za to dziękuję – powiedziała starosta 
Barbara Bandoła, wręczając statuetkę, a goście nagro-
dzili panią Mirosławę owacją na stojąco.

Organizacje, instytucje, stowarzyszenia i samorzą-
dy zgłosiły kandydatury kilkudziesięciu wyjątkowych 
kobiet. Laureatki w pięciu kategoriach wybrała kapituła 
w składzie: starosta pszczyński Barbara Bandoła (prze-
wodnicząca kapituły), przewodniczący Rady Powiatu 
Pszczyńskiego Paweł Sadza, wicestarosta pszczyński 
Damian Cieszewski, członek honorowy kapituły Agata 
Tucka-Marek, prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska” Renata Dyrda oraz dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pszczynie Bernadeta Sojka-Jany.

- Są z nami na tej gali kobiety aktywne, pracowite, 
zorganizowane, piękne, zadbane, współczujące, łago-
dzące... Kobiety, które cudownie radzą sobie na różnych 
płaszczyznach i mogą być zwierciadłem, w którym prze-
glądają się inni. Wszystkie nominacje były wyjątkowe. 
Wszystkie nominowane w tym roku i poprzednich latach 
bardzo nas inspirują. Mam nadzieje, że podczas kolejnych 
edycji również będziemy wyłuskiwać tak wyjątkowe oso-
bowości, jak dzisiaj – mówiła starosta Barbara Bandoła.

Kobietą Społeczną została Ewa Kołodziejczyk, 
współtwórczyni Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. – Największa wartość to dla mnie uśmiech na 
twarzach seniorów. Gdy do nas przychodzą, nieraz są 
wycofani, skrępowani. A moglibyście ich zobaczyć po 
roku, dwóch, czy teraz po ośmiu. Jako zarząd widzimy te 
zmiany i cieszymy się, że możemy dla nich pracować, że 
ten uśmiech wywołujemy – mówiła laureatka i podzieliła 
się także marzeniami seniorów, którzy chcieliby powsta-
nia Rady Seniorów, a także domu dziennego pobytu dla 
osób starszych.

Tytułem Kobiety Obyczajów i Tradycji uhonorowa-
na została Dorota Gąsior, która od dwóch dekad jest 
aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu. 
Podkreślała, że najważniejszą wartością jest poszano-
wanie rodziców. 

Kobietą Sztuki i Kultury kapituła wybrała wokalistkę, 
aktorkę i lektorkę, Barbarę Brodę-Malon. – Zaczęło się 
dość nietypowo, bo w liceum ówczesna dyrektor poprosi-
ła mnie o przygotowanie piosenki „Grajmy Panu” Piwnicy 
pod Baranami. Tak się nasłuchałam tych klimatów, że 
jestem wierna piosence literackiej, aktorskiej i poetyc-
kiej – mówiła laureatka która podkreślała też, że zawsze 
chciała łączyć scenę z pedagogiką, dlatego otworzyła 
własne studio piosenki. Odznaczenie zadedykowała 

w organizowaniu festynów, dożynek, jarmarków. Uczest-
niczy w przygotowaniu konkursów kulinarnych, pro-
mując tradycyjne potrawy. Co roku zbiera zboża i inne 
materiały do wykonania korony i wieńców dożynkowych, 
które są prezentowane w konkursach na szczeblu wo-
jewódzkim i powiatowym. Dzięki pomysłowości pani 
Doroty, członkinie koła biorą udział w konkursie „Kultu-
ralne wydobycie” organizowanym przez GOK w Suszcu. 
Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa.

Barbara Broda-Malon – Kobieta Sztuki i Kultury
Pani Barbara jest wokalistką, aktorką, lektorką, pe-

dagogiem wokalnym, absolwentką Akademii Muzycz-
nej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale 
wokalno-aktorskim, w klasie śpiewu prof. Stanisławy 
Marciniak Gowarzewskiej. Jest certyfikowanym peda-
gogiem wokalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Pedagogów Wokalnych Natural Voice Perfection oraz 
właścicielką Studia Piosenki i Rehabilitacji Głosu Voice-
Pless w Pszczynie, laureatką 10 ogólnopolskich nagród 
na najważniejszych festiwalach piosenki poetyckiej 
i aktorskiej. W swoim dorobku artystycznym posiada 
również kilka ról teatralnych. Bierze udział w licznych 
koncertach galowych i festiwalowych. Obecnie wraz 
zespołem koncertuje z sześcioma recitalami piosenki 
poetyckiej, aktorskiej, rockowej, musicalowy i filmowej. 
Prowadzi warsztaty wokalne oraz warsztaty z zakresu 
prawidłowej emisji głosu mówionego dla osób pracują-
cych głosem, a jej uczniowie zdobywają liczne nagrody 
na różnych festiwalach i konkursach piosenki w Polsce. 
Dostają się do szkół teatralnych i filmowych, występują 
na deskach profesjonalnych teatrów muzycznych, jak 
również odnoszą sukcesy w programach telewizyjnych. 

Magdalena Grabowska-Romanko – Kobieta 
Biznesu

Pani Magdalena jest właścicielką salonów fryzjer-
skich DIVA, swój pierwszy salon otworzyła w 1995 r. 
W 2012 roku salon fryzjerski Diva otrzymał międzyna-
rodową nagrodę w kategorii Eco Salon. Pani Magdalena 
pracuje również jako trener regionalny linii pielęgna-
cyjnej „Natural tech” marki Davines. Przygotowywała 
fryzury na pokazy mody znanych polskich projektan-
tów - w roku 2013 pokaz Macieja Zienia, w 2018 pokaz 
Paprocki i Brzozowski oraz Tomaotomo by Tomasz 
Olejniczak. W ubiegłym roku przygotowywała również 
koloryzację do miesięcznika Avanti. Aktywnie włącza 
się w przygotowywanie lokalnych imprez i happe-
ningów. Angażuje się w działania różnych instytucji, 
wspiera m.in. Ośrodek Terapii Zajęciowej w Pszczynie, 
Hospicjum dla Dzieci, prowadzi szkolenia dla osób 
bezrobotnych. Każdego roku salony Diva włączają się 
w akcję „Dzień Zrównoważonego Piękna” - ogólnopolską 
zbiórkę funduszy na sadzenie drzew, której partnerem 
jest Klub Gaja. Wspiera Fundację „Daj włos” oraz Funda-
cję „Maraton Strzyżeń – Razem Przeciwko Cukrzycy”.  

Łucja Prządka – Kobieta Ziemi Pszczyńskiej
Pani Łucja pracowała w szkołach, pełniła funkcję dy-

rektora ogniska pracy pozaszkolnej, a pod koniec kariery 
zawodowej została radną. Obecnie aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym i kulturalnym powiatu pszczyńskiego. 
Należy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 
od 2005 roku prowadzi przeglądy zespołów ludowych 
„Spotkania pod Brzymem”. Jest współautorką książek „Na 
ludową pszczyńską nutę”, „Pszczyńskie widzimisię”, „Wier-
sze, wierszyki i inne, czyli misz-masz”. W ciągu 12-letniej 
działalności Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu 
Harcerskiego „Czuwaj” promowała jego działania, pisząc 
artykuły do lokalnej prasy. Utrzymuje stały kontakt ze szko-
łami, w których m.in. przeprowadza zajęcia przyrodnicze. 
Dostrzega niedogodności życia codziennego, reaguje na 
nie. Angażuje się w pracę organizacji, w których jest człon-
kiem, inspiruje innych do działania. Dostrzega potrzeby 
innych i chętnie służy bezinteresowną pomocą. Troszczy 
się o miejsca pamięci narodowej, czynnie uczestniczy 
w zbieraniu pamiątek, dokumentów archiwalnych. Se-
niorzy i sympatycy harcerstwa podkreślają jej wielką rolę 
jaką pełni „w budzeniu społecznych sumień”. 

źródło: Powiat Pszczyński
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Laureatki „Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej”

źr
ód

ło
: P

ow
ia

t P
sz

cz
yń

sk
i

Pani Dorota z suszecką grupą wsparcia
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Co zrobić w przypadku zagrożenia?
W związku z zagrożeniami związanymi z poja-

wiającymi się niekorzystnymi zjawiskami atmos-
ferycznymi (huragan, pożar, powódź) oraz innymi 
nadzwyczajnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia 
mieszkańców oraz mienia i środowiska, przypo-
minamy o obwiązujących numerach telefonów 
alarmowych.

Wobec pojawiających się zagrożeń, każdy 
mieszkaniec powinien być przygotowany do dzia-
łań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się 
przed grożącym niebezpieczeństwem, a także wie-
dzieć co robić w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie 
przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych 
do tymczasowego zakwaterowania. Należy także 
śledzić na bieżąco prognozy pogody oraz komuni-
katy i ostrzeżenia, które publikowane są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Suszec:

www.bip.suszec.iap.pl/pl/10839/0/ostrzezenia-
-i-komunikaty.html

www.bip.suszec.iap.pl/pl/11693/0/prognozy-
-pogody.html

Ewakuacja to natychmiastowa koniecz-
ność przemieszczenia ludności z rejonów, w których 
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. 
W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) 
poprzez środki masowego przekazu, stronę interne-
tową Gminy lub jednostki straży pożarnej lub policję 
powiadomią o sposobach jej przeprowadzenia.

Ewakuując się, należy być przygotowanym 
na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą 
niezbędne wyposażenie. Czas, w którym należy się 
ewakuować, zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli za-
grożenie można monitorować ,jest czas na przygo-
towanie się do ewakuacji, lecz w większości sytuacji 
ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie 
najpotrzebniejszych rzeczy.

W przypadku otrzymania informacji o ewakuacji, 
należy podporządkować się poleceniom zawartym 
w komunikacie oraz bezzwłocznie opuścić miejsce 
zamieszkania.

W razie ewakuacji należy:
1. Stawić się do miejsca zbiórki, z którego ewaku-

owani będą kierowani do miejsc pobytu lub bezpo-
średnio udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji.

2. Odciąć (zamknąć) wszystkie media: prąd, gaz, 
woda.

3. Pozamykać okna i drzwi opuszczanego 
budynku/lokalu.

4. Zabrać ze sobą dokumenty tożsamości.
5. Zabrać niezbędne leki.
6. Zabrać ze sobą coś do leżenia oraz odzież 

i bieliznę na zmianę np.: karimata, śpiwór itp.
7. Zabrać suchy prowiant oraz wodę.
8. Zabrać telefon komórkowy.
9. Powiadomić sąsiadów o ewakuacji.
10. Spędzić zwierzęta do pomieszczeń gospo-

darskich.

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA
- 997 lub 112
- Dzielnicowy Miłosz Klimek (Suszec, Rudziczka) 

- 723 643 749
- Dzielnicowy Wojciech Szymura (Mizerów) - 

723 644 210
- Dzielnicowy Radosław Cemor (Kryry, Kobielice, 

Radostowice) - 723 643 715

STRAŻ POŻARNA
- 998 lub 112

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMU-
NALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

- 32/ 212 42 14
- 723 665 663 (tel. alarmowy całodobowy)

POGOTOWIE RATUNKOWE
- 999 lub 112

POGOTOWIE GAZOWE
- 992
- 32/ 210 33 14

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
- 991
- 32/ 210 37 00

UG Suszec

Bieganie daje moc! Za nami Leśny Bieg Suszecki
Przy słońcu i w czasie burzy przyszło ponad 

200 miłośnikom biegania stanąć w szranki pod-
czas Leśnego Biegu Suszeckiego. Impreza odbyła 
się w niedzielę, 19 maja na terenie Ośrodka Re-
kreacyjnego Gwaruś.

Biegacze mogli zmierzyć się na różnych dy-
stansach – organizatorzy przygotowali również 
zawody dla najmłodszych, którzy mogli wypró-
bować swoje siły na trasach o długości 350, 800 
czy 1600 metrów. Do biegu głównego o długo-
ści 5 km stanęło ponad 80 osób! Niestety, wraz 
z rozpoczęciem zmagań, zaczął padać deszcz 
i towarzyszył biegaczom podczas pokonywania 
leśnych duktów.

- Wszystkim zawodnikom gratulujemy osią-
gniętych wyników i zapraszamy w przyszłym roku! 
Pragnę także podziękować Nadleśnictwu Rybnik, 
Leśniczemu Leśnictwa Barnowice za zgodę na or-
ganizację trasy biegu w lesie. Dziękuję strażakom 
z OSP Suszec i wolontariuszom z SP w Suszcu za 
zabezpieczenie tras biegów oraz pomoc w biurze 
zawodów – wylicza Marek Kret, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu. – Dziękuję także nauczy-
cielowi oraz głównemu sędziemu Mieczysławowi 
Jacakowi za sprawne przeprowadzenie zawodów 
– dodaje.

Wyniki Leśnego Biegu Suszeckiego 2019 
w poszczególnych kategoriach:

2010-2012 dziewczęta – 350 m
I miejsce – Zuzanna Lapczyk
II miejsce – Łucja Prążewska
III miejsce – Krystyna Ucherek

2010-2012 chłopcy – 350 m
I miejsce – Michał Michałkowski
II miejsce – Miłosz Pietrzak
III miejsce – Aleksander Pala

2008-2009 dziewczęta – 800 m
I miejsce – Anna Bąk

II miejsce – Stella Budkowska
III miejsce – Hanna Kurkowska

2008-2009 chłopcy – 800 m
I miejsce – Oskar Kumor
II miejsce – Jakub Waberski
III miejsce – Robert Wloka

2006-2007 dziewczęta – 800 m
I miejsce – Oliwia Osmańska
II miejsce – Alena Staniszewska
III miejsce – Marlena Hoinkis

2006-2007 chłopcy – 800 m
I miejsce – Mateusz Krymer
II miejsce – Bartosz Michałowski
III miejsce – Wiktor Biela

2003-2005 dziewczęta – 800 m
I miejsce - Zuzanna Pala
II miejsce – Klaudia Morcinek
III miejsce – Klaudia Witała

2003-2005 chłopcy – 1600 m
I miejsce – Robert Jacak
II miejsce – Marcin Smołka
III miejsce – Patryk Staniek

2002-1985 kobiety – 5000 m
I miejsce – Patrycja Porczyńska
II miejsce – Karolina Owczarzak
III miejsce – Izabela Kusak

2002-1985 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Wojciech Dorighi
II miejsce – Jacek Błotko
III miejsce – Kamil Poloczek

1984-1969 kobiety – 5000 m
I miejsce – Katarzyna Pepel
II miejsce – Aleksandra Pala
III miejsce – Aga Prokopenko

1984-1969 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Piotr Jachimski
II miejsce – Rafał Zieliński
III miejsce – Andrzej Zaczyk

+ 1968 kobiety – 5000 m
I miejsce – Ewa Macura
II miejsce – Aniela Baron

+ 1968 mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Robert Proksa
II miejsce – Andrzej Karplewicz
III miejsce – Eugeniusz Baron

Mieszkańcy Gminy Suszec – Kobiety – 5000 m
I miejsce – Karolina Owczarzak
II miejsce – Izabela Kusak
III miejsce – Barbara Witoszek

Mieszkańcy Gminy Suszec – Mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Krzysztof Gaża
II miejsce – Krzysztof Majeran
III miejsce – Sławomir Harazin

GOS docenia także wkład sponsorów w orga-
nizację wydarzenia: Bisam Suszec, sportactive24, 
Laserhause oraz Pub Sephia.

wk; źródło: GOS Suszec
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Młodzi biegacze chętnie spróbowali swoich sił
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Rada Gminy Suszec wybierze nowych ławników

Od lipca zmiany w programie „Rodzina 500 plus”

Wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Wraz z 2019 rokiem skończy się kadencja 
ławników sądów powszechnych w kadencji 
2016-2019. W związku z tym Rada Gminy Suszec 
dokona najpóźniej w październiku wyboru 
ławników na kolejną kadencję.

Z terenu gminy zostanie wybranych 6 ławników 
– 5 do Sądu Okręgowego w Katowicach (3 osoby 
do orzekania w sprawach karnych i 2 w sprawach 
rodzinnych) oraz 1 do Sądu Rejonowego w Pszczynie 
(orzekanie w sprawach rodzinnych).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Ra-
dzie Gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, inne 
organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii 
politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mają-
cych czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale 
na terenie gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni 

praw cywilnych i obywatelskich,

500 złotych na każde dziecko i bez kryterium 
dochodowego stało się faktem. W maju prezydent 
Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiany wejdą 
w życie już od lipca. 

Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach 
programu „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało 
również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu 
na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem 
dzieci przebywające w domach pomocy społecznej 

28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do 
walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Wal-
nego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Płat-
nicy podatku rolnego lub podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji rolnej, z mocy 
obowiązującego prawa są członkami Izby Rolni-
czej i mają prawo wybierać władze do samorządu 

- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność go-

spodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co 
najmniej od roku,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do peł-
nienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca 
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą zostać:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych 

i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od któ-

rych orzeczenia można żądać skierowania sprawy 
na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmu-
jące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń,

oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych za-

sadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie 
można składać w dwóch formach: w wersji papiero-
wej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej 
– od 1 lipca 2019 r.

Ponadto znowelizowana ustawa wprowadza 
trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia 
dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wycho-
wawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wnio-
sku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem 

rolniczego. Mają też prawo być wybieranym.
Z Gminy Suszec w tych wyborach zostaną wy-

brani dwaj delegaci do Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej w Pszczynie. Każdy kandydat ubiegający 
się o mandat członka rady powiatowej izby rolni-
czej musi wypełnić i złożyć stosowne dokumenty. 
Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Suszec 

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej 

niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego 
należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania 
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgła-
szaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty 
zgłoszenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowa-
ne będą do 30.06.2019 r. w godzinach pracy Urzędu 
Gminy. Szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie www.suszec.pl.

wk

tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje – co do 
zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zacho-
waniem ciągłości – świadczenia wychowawczego 
drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzi-
ca, któremu świadczenie zostało przyznane na dany 
okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. 
Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć 
„swój” wniosek o świadczenie.

wk

(pokój nr 6) lub pozyskać ze strony internetowej pod 
adresem: www.sir-katowice.pl.

Zachęcam do kandydowania do Rady Po-
wiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Pszczynie, 
aby wspierać naszych rolników i reprezentować 
ich interesy.

Wójt Gminy Suszec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. 
zm.) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.), w związku z Uchwałą Nr XLII/344/2017 Rady 
Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej 
w Suszcu oraz uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy 
Suszec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej 
i Szkolnej w Suszcu zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 10 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w Urzę-
dzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania 
Nieruchomościami, pokój nr 3.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projek-
cie wyżej wymienionego planu rozwiązaniami, odbę-
dzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy 
Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, w sali posiedzeń 
nr 21, I piętro, o godzinie 16:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objęte-
go wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Suszec, na adres: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 
43-267 Suszec, e-mail: gmina@suszec.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25 lipca 2019 r.

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

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej za-
mieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów położonych w rejo-
nie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu, 

- o prognozie oddziaływania na środowisko spo-
rządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podle-
ga strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o któ-
rym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko – należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Suszec w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 lipca 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Suszec.

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas
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Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

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

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

sad określonych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Suszec z dnia 27 lipca 
2017 r., dotyczących osób utrzymujących zwierzęta 
domowe.

Regulamin zabrania:
a) wypuszczania psów bez dozoru oraz bez 

oznakowania umożliwiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna poza lokal lub nieruchomość, 
na której są utrzymywane,

 b) wprowadzania zwierząt domowych na tereny 
przeznaczone na place gier i zabaw, siłowni tereno-
wych, do piaskownic dla dzieci oraz na tereny rekre-
acyjne, za wyjątkiem psów asystujących i zwierząt 
wykorzystywanych w terapiach.

Ponadto obowiązkiem właścicieli psów jest 
również dokonywanie corocznych szczepień psów 
przeciw wściekliźnie, a w przypadku prowadzenia 
hodowli psów rasy agresywnej posiadanie stosow-
nego zezwolenia. Uchylanie się właścicieli psów 
od stosowania powyższych zasad może pociągać 
za sobą nałożenie stosownych mandatów karnych 
zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Dodatkowo informuję, że każde zagrożenie ze 
strony psów można zgłaszać całodobowo do Komen-
dy Powiatowej Policji w Pszczynie (tel. 997, 32 449-
32-00) lub Urzędu Gminy Suszec w godzinach pracy.

Proszę o zastosowanie się do niniejszego apelu, 
w trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci.

Wójt Gminy Suszec

Kolejne inwestycje ukończone
Zakończono prace budowlane związane z prze-

budową przepustu przy ul. Wiejskiej (w rejonie posesji 
nr 27) w Kobielicach oraz parkingu przy ul. Piaskowej 
w Suszcu.

Odbiór parkingu odbył się 24 kwietnia br. 
Prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa 
DROMET II z Jastrzębia-Zdroju, a ich ostateczny koszt 
wyniósł 193.715,87 zł. – W ramach robót wykonano 
płytę parkingu z elementów ażurowych oraz dwa 
zjazdy. Na parkingu przewidziano 35 miejsc postojo-
wych, w tym dwa dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych. W najbliższym czasie parking zostanie wypo-
sażony w niezbędne oznakowanie systematyzujące 

parkowanie – informuje Marek Godziek z Urzędu 
Gminy Suszec.

Z kolei prace nad przebudową przepustu za-
kończyły się w maju (odbiór robót – 13.05 br.), 
a odpowiadała za nie firma MOSTY BIELSKO BIAŁA. 

Inwestycja wyniosła 283.493,40 zł. W ramach 
robót zwiększono (podwojono) przekrój przepustu 
poprzez zastąpienie istniejącego przekroju kołowego 
o średnicy 1 m elementami o wymiarach 1,2 x 1,5 m, 
a także wyczyszczono i przeprofilowano fragment rowu, 
wykonano nowe ścianki czołowe oraz nawierzchnię 
na przepuście.

wk; źródło: UG Suszec
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Święta i ważne daty w czerwcu 2019 roku
1.06 (sobota) Międzynarodowy Dzień Dziecka

2.06 (niedziela) Wniebowstąpienie

4.06 (wtorek) Międzynarodowy Dzień Dzieci 
Będących Ofiarami Agresji

5.06 (środa) Światowy Dzień Ochrony Środo-
wiska Naturalnego

8.06 (sobota) Światowy Dzień Oceanów

9.06 (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone 
Świątki)

10.06 
(poniedziałek)

Najświętszej Maryi Panny, Matki 
Kościoła

12.06 (środa) Święto BOR, Światowy Dzień 
Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

13.06 (czwartek) Święto Żandarmerii Wojskowej

14.06 (piątek) Światowy Dzień Krwiodawcy

16.06 (niedziela) Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Dzieciom Afrykańskim

17.06 
(poniedziałek)

Światowy Dzień Walki z Pustynnie-
niem i Suszą

20.06 (czwartek) Boże Ciało, Światowy Dzień 
Uchodźcy

21.06 (piątek) Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy 
dzień roku, Dzień Przedsiębiorcy

23.06 (niedziela) Dzień Służby Publicznej, Noc 
Świętojańska, Dzień Ojca

24.06 
(poniedziałek)

Światowy Dzień Chorych na 
Osteoporozę

26.06 (środa) Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Ofiarom Tortur, Międzynarodowy 
Dzień Walki z Narkomanią

27.06 (czwartek) Światowy Dzień Rybołówstwa, 
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

29.06 (sobota) Uroczystość św. Piotra i Pawła, 
Dzień Ratownika WOPR

30.06 (niedziela) Dzień Walki z Przewlekłą Niewy-
dolnością Żylną

zlokalizowane jest na terenie gmin: Pszczyna, Kobiór, 
Miedźna, a także gminy Bojszowy. Podtrzymujemy 
stanowiska, które przyjęliśmy w poprzedniej kadencji 
– mówi starosta Barbara Bandoła. Przypomnijmy, że 
Rada Powiatu Pszczyńskiego, Rada Miejska w Pszczy-
nie oraz Rada Gminy Kobiór wyraziły sprzeciw wobec 
planów uruchomienia nowej kopalni, która miałaby 
eksploatować węgiel ze złoża Studzienice 1. Podobne 
stanowiska wyraziły Rada Gminy Bojszowy oraz Rada 
Miasta Tychy. 

Samorządowcy podjęli decyzję o kontynuowaniu 
współpracy przy zakupie energii elektrycznej – kolejny 
przetarg zostanie ogłoszony końcem wakacji. Przy-
gotowali także wystąpienie do dyrektora oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Ka-
towicach w sprawie rozwiązania problemów komu-
nikacyjnych w powiecie pszczyńskim m.in. poprzez 
budowę prawoskrętu przy ul. Bielskiej w Pszczynie. 
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W konwencie wziął udział Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Konwent: samorządowcy rozmawiali o inwestycjach
Harmonogram remontów dróg powiatowych, 

zakres prowadzonej eksploatacji górniczej, wspólny 
zakup energii elektrycznej, wystąpienie w sprawie 
utworzenia prawoskrętu na ul. Bielskiej oraz zakup 
sprzętu dla szpitala – to główne tematy, które samo-
rządowcy z powiatu pszczyńskiego poruszyli na kolej-
nym konwencie. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy 
Suszec Marian Pawlas.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Po-
wiatu Pszczyńskiego odbył się 13 maja. Jednym z głów-
nych tematów, które poruszyli samorządowcy, były 
remonty dróg powiatowych. – Zamierzamy wspólnie 
z gminami opracować harmonogram inwestycji na 
drogach powiatowych, które będą realizowane w obec-
nej kadencji. Współpraca z gminami bardzo dobrze 
układała się w ostatnich latach i bardzo mi zależy, żeby 
była ona kontynuowana także w obecnej kadencji. Taki 
harmonogram pozwoli nam zaplanować odpowiednie 
środki w budżetach, a mieszkańcom wskaże, w którym 
roku dana droga ma szansę zostać zmodernizowana – 
mówi starosta pszczyński Barbara Bandoła i dodaje, 
że powiat przygotował wykaz kilku dużych inwestycji 
drogowych, których wartość opiewa na kilkadziesiąt 
milionów złotych. Powiat zamierza starać się o dofinan-
sowanie tych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych, 
które może wynieść ok. 50% wartości inwestycji.

Włodarze przeanalizowali także zakres prowa-
dzonej i planowanej eksploatacji górniczej na terenie 
powiatu. – Problematyka eksploatacji występujących 
na terenie powiatu kopalin oraz związanych z nią nega-
tywnych skutków jej oddziaływania na środowisko sta-
le przewija się w skargach mieszkańców kierowanych 
do samorządów. Na bieżąco analizujemy sytuację także 
planowanej eksploatacji ze złoża Studzienice 1, które 

– Obecnie jednym z największych problemów jest kor-
kująca się w godzinach szczytu ul. Bielska – od ronda 
papieskiego do skrzyżowania z DK 1. Problem mogłaby 
rozwiązać budowa prawoskrętu w kierunku Bielska-
-Białej. Temat związany z przedłużeniem pasa ruchu na 
tym odcinku ul. Bielskiej wielokrotnie podejmowany 
był już przez m.in. gminę Pszczyna. Powiat pszczyński 
włączył się w te działania w zakresie uregulowania 
stanu własności gruntów niezbędnych przy realizacji 
tego zadania – napisali w swoim wystąpieniu samo-
rządowcy, którzy zwrócili się do GDDKiA o informację, 
czy prowadzona jest jakakolwiek procedura związana 
z przygotowaniem procesu zmierzającego do przebu-
dowy tego skrzyżowania, a jeżeli nie, o podjęcie działań 
w celu rozwiązania problemu.

Starosta podziękowała burmistrzowi oraz wój-
tom za przekazanie środków na zakup sprzętu dla 
pszczyńskiego szpitala. – Działania podejmowane 
przez powiat i gminy w celu spełniania oczekiwań 
i potrzeb mieszkańców przynoszą najlepsze efekty, 
kiedy realizowane są wspólnie i solidarnie. Wsparcie 
dla pszczyńskiego szpitala jest tego idealnym przy-
kładem. Otrzymane środki w wysokości 710 tys. zł od 
gmin: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Suszec 
i Kobiór przeznaczone zostaną w szczególności na 
zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C 
oraz wyposażenie pracowni endoskopii – przyznaje 
B. Bandoła. Aktualnie trwa przygotowywanie doku-
mentacji przetargowej.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu 
Pszczyńskiego to cykliczne spotkanie, podczas którego 
włodarze omawiają aktualne problemy i wypracowują 
wspólne rozwiązania.

źródło: Powiat Pszczyński



Śląska Oficyna Drukarska
Drukarnia offsetowa, druk cyfrowy, wydawnictwo

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

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

Wykonujemy również projekty graficzne oraz skład książek.
 

ulotki plakaty katalogi wizytówki

Pszczyna, ul. Piastowska 26

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

43-267 Suszec, ul. Pszczyńska 92A
(obok restauracji „Capitol”)

tel. 602 768 414

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
„MEDROS” Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 172
43-262 Kobielice

Firma PPMM "MEDROS" Sp. z o.o.

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO:
SPAWACZ, ŚLUSARZ, OPERATOR MASZYN CNC,
PRACOWNIKÓW DO PRZYUCZENIA DO ZAWODU

Wynagrodzenie: 3500-5500 brutto miesięcznie

WYMAGANIA:
- wykształcenie min. zawodowe 
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętności manualne

OFERUJEMY:
- zatrudnienie w firmie
  o ugruntowanej pozycji rynkowej
- zatrudnienie na podstawie 
  umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- praca w systemie zmianowym

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania swoich dokumentów aplikacyjnych
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@medros.com.pl
lub osobiście w siedzibie firmy.


