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Wakacje!
W czerwcu b.r. zakończył się rok szkolny, a wraz
z nim przywitaliśmy wakacyjny okres wyjazdów, wycieczek i plenerowych imprez. Czerwiec obfitował w festyny
i spotkania na świeżym powietrzu. Niemal w każdym sołectwie na ten czas zaplanowano wiele atrakcji dla mieszkańców. Zakończył się m.in., trwający pół roku, projekt
„Start z Kulturą!”. Jego uwieńczeniem był piknik, podczas
którego młodzi mieszkańcy naszej Gminy prezentowali

nabyte w trakcie licznych warsztatów umiejętności. Lipiec
i sierpień również będą wypełnione ciekawymi wydarzeniami i inicjatywami. Swoje propozycje na okres letni przygotował GOK, Hala Sportowa oraz Biblioteka Publiczna.
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie w bogatym
i różnorodnym programie, tworzonym z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej Gminy. Niech wakacje będą
zarówno czasem relaksu, jak i aktywnego wypoczynku.
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Szanujmy zdrowie!
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako
smakujesz, aż się zepsujesz”.
J. Kochanowski
Dane ze światowych sondaży wartości jednoznacznie wskazują, że jesteśmy wśród państw rozwiniętych na szarym końcu pod względem zaufania do
instytucji publicznych, w tym służby zdrowia.
Oczekujemy od państwa coraz więcej lepszej
jakości usług publicznych, a takową jest również
dziś służba zdrowia. Ale jednocześnie trudno nam
pojąć, że spełnienie tych oczekiwań będzie coraz
trudniejsze. Zależy to nie tylko od graniczonych zasobów finansowych, ale także od naszego nastawienia
do wszelkich instytucji. Przyjmowanie roli klienta
oczekującego perfekcyjnej obsługi ze strony państwa jest na pewno wygodne, w tym szczególnie
w przypadku problemów zdrowotnych. Jednak to,
jak sami postępujemy, aby na tę perfekcję zasłużyć,
pozostawia bardzo wiele do życzenia. Stan zdrowia
indywidualnego i zdrowia publicznego to wypadkowe starań, ale też niewydolności systemu i zaniedbań
nas samych – pacjentów.
To od nas zależy przede wszystkim, jaki odsetek
populacji będzie wymagał leczenia. A to właśnie ten
aspekt będzie decydujący i przyniesie odpowiedź
na pytanie czy system będzie w stanie ten problem
udźwignąć. Nie tylko specjalistycznie (braki lekarzy,
pielęgniarek i to we wszystkich krajach), ale i finansowo.
Wielu pacjentów, pomimo zdiagnozowania różnych chorób, nadal nie przestrzega diety, nie zmienia
stylu życia, przyczyniając się do fiaska leczenia oraz
do marnotrawienia społecznego pieniądza. Oczywiście, nie zniechęca ich to do uskarżania się na fatalną
kondycję systemu ochrony zdrowia.
Niestety dobrobyt i postęp idące w parze ze
sobą powodują, że usługi medyczne są coraz to
kosztowniejsze. Za sprawą nowych medykamentów
i doskonalszych urządzeń udaje się leczyć choroby, wobec których ludzie byli niedawno zupełnie
bezradni.
To powoduje, że średnia życia ciągle się wydłuża.
Starzenie się społeczeństwa generuje coraz większe
koszty. Niepokojący, a to są fakty, jest pogarszający
się z dekady na dekadę stan zdrowia dzieci i młodzieży. Jednak jak może być inaczej, jeśli nawet zajęcia
wychowania fizycznego w szkołach są ignorowane,
a wypisywanie dzieciom zwolnień z w-fu przez rodziców staje się regułą?
Niepokojące zjawiska to również otyłość, cukrzyca, alkoholizm i wiele innych przypadłości, które,
niczym epidemia, dotykają coraz większego grona,
szczególnie młodych, ludzi. Dziś, o czym przekonują się nawet najbogatsze państwa, widać, że coraz
trudniej będzie bezpłatne usługi medyczne utrzymać na przyzwoitym poziomie. To praktycznie worek bez dna. Wychodzi na to, że z tego niedawnego
wynalazku – darmowej opieki zdrowotnej – trzeba
będzie zrezygnować. Powszechna opieka zdrowotna
w większości państw staje się luksusem trudnym do
utrzymania. Każdy wstrząs ekonomiczny w jakimkolwiek kraju ją praktycznie zniszczy. Sytuacji nie
poprawia też fatalna demografia. Nie próbujmy się
oszukiwać, że przy obecnych trendach politycznych
i gospodarczych w Europie i na Świecie, będzie lepiej.
Na pocieszenie trzeba jednak powiedzieć, że
życie po zgonie współczesnego modelu służby zdrowia będzie możliwe, choć trudno je będzie nazwać
bezpiecznym i wygodnym. Darmowa służba zdrowia,
którą znamy i którą obecnie mamy, ma bardzo krótki żywot. Prekursorem tej służby, „darmowej opieki
medycznej” był Otto von Bismarck, Kanclerz Niemiec.
W 1883 r. wprowadził on obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. To był pierwszy krok
w stronę państwa opiekuńczego. Przed tym wydarzeniem trudno było mówić o szpitalach czy usłu-

gach medycznych we współczesnym rozumieniu
tych pojęć. Odpowiedniejszymi terminami byłyby
przechowalnie, umieralnie, bo aby przeżyć pobyt
w tych placówkach opieki medycznej, należało mieć
naprawdę końskie zdrowie. Czy przy coraz to bardziej rysujących się upadkach państw socjalnych nie
wrócimy do ponurej przeszłości? Wszystko wskazuje na to, że brak współodpowiedzialności za dobro
wspólne, przez wielu z nas – obywateli oraz brak chęci podjęcia wspólnego wysiłku przy nieuniknionych,
obecnych w każdym państwie problemach, może do
tego doprowadzić.
Pierwszym zalążkiem szpitalnictwa było założenie małego hospicjum przez biskupa Bazylego w 369
r., wychodzącego z założenia, że obowiązkiem każdego wyznawcy Chrystusa jest niesienie realnego
wsparcia potrzebującym. Biskup z kościelnych funduszy zbudował ośrodek dla chorych, ubogich i sierot.
Nie tylko czynił codziennie posługę kapłańską, ale
dbał o jak najlepszą opiekę dla pensjonariuszy. I to
zupełnie darmową.
W starożytnym świecie ośrodki medyczne były
tworzone szczególnie przez Greków, którzy rozpowszechniali zwyczaj zakładania sanktuariów Asklepiosa. W świątyniach poświęconych mitycznemu
synowi Apollina kapłani świadczyli usługi medyczne.
W świątyni Asklepiosa na wyspie Kos w Epidauros nauki pobierał Hipokrates, okrzyknięty po
wiekach ojcem medycyny. Z tych czasów pochodzi
przysięga Hipokratesa, którą po dziś dzień składają
lekarze, a którego idee wdrażano w wielu częściach
świata. Przysięga ta została zmodyfikowana i obecnie
funkcjonuje jako Deklaracja Genewska. Warto przeanalizować te dwa akty, które powstały w różnych
epokach.
Przysięga Hipokratesa:
1. „Przysięgam i wzywam Apollona lekarza
i Asklepiosa i Hygieję i Panakeję i wszystkich bogów
i boginie na świadków, że tę przysięgę i tę umowę
będę wypełniać według mych zdolności i mego
rozumu. Będę tego, który mnie tej sztuki nauczył,
poważać na równi z moimi rodzicami, dopuszczę
go do uczestnictwa w moich dochodach, i jemu,
jeśli w potrzebie będzie, mojego (majątku) oddać,
jego potomków jako braci traktować i tej sztuki
wyuczyć, bez zapłaty i umowy. I zobowiązuję do
udziału w przepisach, wykładach i wszelkich innych
naukach moich synów i synów mojego nauczyciela,
i związanych umową według lekarskiego obyczaju
zaprzysiężonych uczniów, nikogo jednak poza nimi.
2. Będę podejmować lekarskie decyzje dla pożytku chorego zgodnie z mymi zdolnościami i moim
osądem, strzec się będę jednak przed tym, by użyć
ich na szkodę i w nieprawy sposób.
3. Także nikomu nie podam śmiertelnego środka,
także nawet, gdy będę o to proszony, i nikomu nie
będę przy tym doradzał; również nie podam żadnej
kobiecie środka do spędzenia płodu.
4. W czystości i pobożności będę zachowywać
moje życie i moją sztukę.
5. Nie będę kroił, nawet cierpiącego na kamień,
lecz pozostawię to mężom, którzy rzemiosło to wykonują.
6. Do wszystkich domów, do których wejdę, dla
pożytku chorego, wolny od wszelkiej świadomej
nieprawości i wszelkiego występku, zwłaszcza od
płciowego nadużywania kobiet i mężczyzn, wolnych
i niewolników.
7. To, co w czasie leczenia lub poza moją praktyką w obcowaniu z ludźmi usłyszę i zobaczę, i co
nie wolno powtarzać, przemilczę i będę strzec jak
tajemnicy.
8. Jeśli wypełnię tę przysięgę i jej nie złamię,
niech będzie mi dane, w moim życiu i mojej sztuce
zajść daleko, i zyskać poważanie u ludzi na wsze czasy; jeśli ją jednak przekroczę i złamię, niech spotka
mnie los przeciwny.”

Deklaracja Genewska (czyli zmodyfikowana
Przysięga Hipokratesa):
„Przysięgam uroczyście, że:
- życie moje poświęcę służbie ludzkości;
- nauczycieli moich szanować będę za wiedzę,
którą im zawdzięczam;
- zawód mój wykonywać będę z sumiennością
i godnością;
- troska o zdrowie chorych będzie moim pierwszym obowiązkiem;
- powierzone mi tajemnice szanować będę;
- podtrzymywać będę ze wszystkich moich sił
honor i szlachetne tradycje mego zawodu;
- koledzy moi będą mi braćmi;
- nie dopuszczę, by religijne, narodowe, rasowe,
polityczne lub społeczne względy były przeszkodą
w spełnianiu mego obowiązku wobec cierpiącego;
- mieć będę najwyższy szacunek dla życia ludzkiego już od chwili jego poczęcia;
- nie użyję mej wiedzy lekarskiej przeciw prawom ludzkości nawet pod presją groźby;
- z własnej woli, na swój honor uroczyści oświadczam, że tej przysięgi dochowam.”
Trzeba również wspomnieć, że własne sanktuaria medyczne mieli już Rzymianie w 293 r. p.n.e. Jednak były one w pełni komercyjne. Opieka medyczna
w szpitalach na przestrzeni wieków, o ile można ją tak
wogóle nazwać, przechodziła z rąk kościoła w ręce
władz miejskich. W okresach kryzysu szpitale były
likwidowane, gdy władze miejskie nie były ich w stanie utrzymać (skąd my to znamy). Większość ośrodków spełniała jednocześnie rolę lecznic, hospicjów,
domów opieki itd. Z czasem te funkcje jednak rozdzielano. Szpitale stawały się komercyjne, a hospicja
były dla biedoty. Petenci tych ośrodków – hospicjów
przebywali w warunkach w większości urągających
ludzkiej godności. Jedynie złote ręce i poświęcenie
ówczesnych lekarzy, wolontariuszy, często zakonników i zakonnic, pozwalało choć w części ulżyć cierpieniom wielkiej rzeszy ubogich. Utrzymanie lecznic
bowiem zależało od datków bogaczy, którzy łożyli
na szpitale, aby odkupić swoje zbawienie. Biedacy,
pensjonariusze za opiekę płacili modlitwą. Chętnych
w większości w tak zorganizowanych ośrodkach było
tak dużo, że zwykle jedno łóżko zajmowały dwie lub
więcej osób. Utrudniało to utrzymanie choćby na
minimalnym poziomie higieny. Problemem były ataki
pcheł i pluskiew. Tak naprawdę z obecnego punktu widzenia w tych szpitalach można było ujrzeć
przedsionek piekła. Dziś niestety koszty świadczeń
medycznych oraz demografia zdają się wskazywać, że
niedługo zbliża się nowy przełom w systemie opieki
zdrowotnej w cywilizacji europejskiej i jedynie trzeba
wierzyć, że nie nastąpi powrót do czasów przeszłych.
Wydający się czymś naturalnym w mechanizmie
państwa opiekuńczego w Europie system, upada
na naszych oczach. Europejczycy zbudowali supermocarstwo polityki społecznej. 7% ludności świata,
bo tyle jest w Europie, zbiera ponad 50% wszystkich
wydatków socjalnych na świecie. Ta nasza Europa,
najpiękniejszy ze światów, może się skończyć, do czego zmuszają nas światowe problemy. Ograniczanie
różnych przywilejów już się zaczęło i jest nieuniknione. Pogarszać sytuację będzie narastający konflikt
pokoleniowy, związany z demografią, który nie istniał, gdy każde następne pokolenie było liczniejsze
od poprzedniego. Ubezpieczenia społeczne znacznie
zniechęciły ludzi do posiadania dzieci, bo liczyli, że
państwo zapewni im opiekę na starość. Niemożliwe
staje się nagłe rozwiązanie ubezpieczeń, dlatego doświadczamy ciągłej ich inflacji, np. poprzez wydłużające się kolejki do specjalistów czy leczenia. Nam,
jako krajowi na dorobku, trudno będzie odebrać
pieniądze innym branżom, aby dołożyć do systemu
zdrowotnego. Trzeba się liczyć z coraz to większym
obciążeniem domowych budżetów. Mimo to nadal
wielu żyje złudzeniami, że „jakoś to będzie”, że nasz
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naród wybrany doczeka się takiego Salomona, który
nawet z próżnego potrafi nalewać. Wiara czyni cuda,
ale realia są nieubłagalne. Co gorsza, coraz to mniej
jest ludzi pokroju Matki Teresy z Kalkuty, Judyma... .
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Trzeba wrócić do korzeni, do przekonania, że
człowieczeństwo mierzy się tak, jak nam to przekazała Matka Teresa – nie doraźnym sukcesem, ale miarą
prawdziwej miłości, która jest dla wszystkich – wiel-

kich i małych, słabych i silnych, biednych i bogatych,
i jest najważniejsza. Wtedy nawet choroba nie będzie
dla nas czymś strasznym.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

- W tej chwili dzieci, aby przejść do szkoły, muszą
wyjść na drogę zza autobusu. To bardzo niewygodne
i niebezpieczne rozwiązanie. Wybudowanie w tamtym
miejscu zatoczki z pewnością poprawi komfort użytkowania tego odcinka drogi – mówił Wójt.
Tereny po byłej stołówce na sprzedaż
Radni podjęli decyzję o sprzedaży użytkowania wieczystego działek usytuowanych na osiedlu
przy ul. Piaskowej w Suszcu, na których znajdują się
pozostałości fundamentów dawnego budynku stołówki. Pierwotnie w tym miejscu planowano budowę
mieszkań socjalnych. Jednak ze względu na sprzeciw
mieszkańców, odstąpiono od tego zamysłu. Uznano,
że lepszym sposobem na wykorzystanie terenów
będzie udostępnienie ich do sprzedaży prywatnemu podmiotowi. Argumentowano, że wspomniany
teren zostanie wówczas wykorzystany z pożytkiem
dla Gminy i jej mieszkańców.
Sołtysi i Radni apelowali
Sołtys Tadeusz Paszek prosił o kontrolę stanu
drzew po wichurze, która miała miejsce 17 czerwca.
Sołtys zwracał uwagę, że zwłaszcza 2 drzewa, znajdujące się bezpośrednio przy wejściu na teren szkoły

podstawowej, mogą stanowić zagrożenie dla dzieci
udających się na zajęcia.
Pani Sołtys Lucyna Budziszak pytała w imieniu
mieszkańców Mizerowa o możliwość ograniczenia
prędkości samochodów poruszających się ulicą
Nadrzeczną. Motywowała swoją prośbę tym, że
tą trasą wiele dzieci udaje się do szkoły. Wójt Marian Pawlas zwracał z kolei uwagę na fakt, że ulica
Nadrzeczna jest właściwie drogą wewnętrzną, po
której poruszają się głównie jej mieszkańcy. Zaapelował do nich o rozwagę.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek
kolejny raz poruszył problem samochodów parkujących, pomimo zakazu, na ulicy Szkolnej w Suszcu
na wysokości kościoła. Sytuacja ta jest wyjątkowo
uciążliwa zwłaszcza w niedzielę. Przewodniczący
prosił o rozwiązanie tego problemu.
Radny Damian Gębała prosił Radnych o rozważenie i przedyskutowanie problemów kanalizowania
Gminy oraz ścieków, które dostają się do rowów melioracyjnych. Jak podkreślał, to bardzo ważne sprawy,
o których trzeba dyskutować.
Monika Panfil

Sesja Rady Gminy
Podczas ostatniej przed wakacjami Sesji Rady
Gminy Radni dyskutowali o budżecie Gminy, udzieleniu dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na przebudowę
ulicy Woszczyckiej w Rudziczce, sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego części nieruchomości na
osiedlu w Suszcu oraz pensum godzin dla nauczycieli
przedszkolnych. Przyjęli także regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli
dopłat do wody i ścieków, udzielanych przez Gminę
mieszkańcom. Dyskutowano też o stanie oczyszczalni
ścieków oraz o kanalizacji w naszej Gminie. Sołtysi
zgłaszali interpelacje i wnioski, a Wójt zdawał sprawę
z postępów inwestycji i ze swojej działalności.
Ulica Woszczycka do przebudowy
W Rudziczce zostanie przebudowany odcinek
ulicy Woszczyckiej. Gmina Suszec zainwestuje wraz
z Powiatem Pszczyńskim 180 000 zł, aby przebudować wspomnianą ulicę na odcinku o długości 371
m – od DW 935 do ulicy Szkolnej. Planowane jest
wybudowanie zatoczki autobusowej, co będzie miało
znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa szczególnie dzieci, które udają się do szkoły.

Burmistrz i Wójtowie w Warszawie
31 maja 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Na
specjalne zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
na spotkanie wybrali się także przedstawiciele władz
samorządowych z całej Polski. Powiat pszczyński reprezentowali: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Wójt
Gminy Miedźna Bogdan Taranowski oraz Burmistrz
Pszczyny Dariusz Skrobol.
Podczas spotkania z samorządowcami Prezydent Andrzej Duda podkreślał, jak ważne dla funkcjo-

nowania kraju są samorządy lokalne. Przyrównywał
ich pracę do służby, w którą wkładają całe serce.
Zapewniał też, że władza centralna zrobi wszystko,
aby podnieść jakość życia wszystkich mieszkańców.
Prezydent mówił:
- Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca, to służba […] Zadaniem dla samorządów
oraz władz centralnych jest zrównoważony rozwój całego kraju.
Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim An-

drzej Duda wręczył także samorządowcom odznaczenia państwowe „za wybitne zasługi dla rozwoju
samorządu terytorialnego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
i społecznej”.
Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony
został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych
wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę
10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Oprac. Monika Panfil

Kolejne prace na powiatowych drogach
Od czerwca br. trwa remont prawie dwuipółkilometrowego odcinka drogi pomiędzy Mizerowem
a Pawłowicami. Na wspomnianej trasie remontowany
jest odcinek drogi od skrzyżowania ulic Mlecznej
i Wyzwolenia w Mizerowie do wyremontowanej nawierzchni w ciągu ulicy Wyzwolenia w rejonie stawu
Budrowiec w Pawłowicach.
W związku z prowadzonymi pracami od wtorku
7 czerwca remontowany odcinek drogi został wyłączony z ruchu na ok. sześć tygodni (tj. do ok. 19
lipca). Kierowcy jadący od strony Mizerowa korzystają
z objazdu ulicami: Wyzwolenia w Mizerowie, dalej
Pszczyńską w Warszowicach do DK 81 w Warszowicach. Po sześciu tygodniach ruch na remontowa-

nym odcinku drogi odbywać się będzie wahadłowo.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy kierowców
o ostrożną jazdę.
Prace remontowe jednocześnie prowadzić będzie konsorcjum firm Drogród z Ćwiklic i Bud-Rol
z Golasowic (na odcinku o długości 1,3 km od skrzyżowania ulic Mlecznej i Wyzwolenia w Mizerowie)
oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic (na odcinku o długości 1,16 km do
wyremontowanej nawierzchni w ciągu ulicy Wyzwolenia w rejonie stawu Budrowiec w Pawłowicach).
Przeprowadzane prace obejmują remont nawierzchni
jezdni oraz istniejących zjazdów z przepustami. Ponadto, wyczyszczone i odtworzone zostaną rowy

przydrożne.
Wspomniane remonty realizowane są w ramach
zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu
dróg powiatowych – ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz ul. Pszczyńskiej
w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego”, którego łączny koszt to ponad 4,3 mln zł.
Niemal połowę kwoty udało się pozyskać z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z kolei reszta środków pochodzi z połączenia
sił powiatu pszczyńskiego, gminy Pawłowice oraz
gminy Suszec.
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

także wykonanie w ok. 90% instalacji elektrycznej.
Została ona przystosowana do obecnych wymagań
p.poż. Wymieniono m.in. światła na korytarzach,
zainstalowano lampy awaryjne i ewakuacyjne czy
system oddymiania. Łączny koszt robót wyniósł ok.
197 tyś. zł. W tym roku planowane są jeszcze dalsze
etapy prac przystosowujących budynek do norm
przeciwpożarowych.
Nowy plac zabaw w Przedszkolu w Suszcu
już w wakacje
Wyłoniono wykonawcę budowy placu zabaw

oraz remontu istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu w Suszcu na ul. Św. Jana. Przetarg wygrała
firma EURODROGA sp. z o.o. z Rybnika. Prace powinny rozpocząć się końcem lipca. Nowy plac zabaw
będzie wykonany z materiałów najlepszej jakości.
Urządzenia, które zostaną na nim zamontowane,
przeznaczone są specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wykonane są z bardzo dobrych i trwałych
materiałów. Będą więc służyć małym użytkownikom
przez długi czas.
Monika Panfil

Gminne inwestycje
Nowe pomieszczenia w Urzędzie Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej doczekał
się nowych pomieszczeń. Teraz wszystkie formalności związane z programem 500 Plus można załatwić
w biurach znajdujących się na parterze Urzędu Gminy. Oprócz GOPS-u, dwa nowe pomieszczenia zyskał
także Urząd. W trakcie remontu budynku przystosowano pomieszczenia, w których dawniej mieścił się
urząd pocztowy. Zostaną one przeznaczone na biura
dla pracowników Urzędu Gminy. Prace remontowe,
wykonywane ostatnio w Urzedzie, przewidywały
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Boisko oficjalnie otwarte
sztuczną nawierzchnią oraz bieżni. Po raz pierwszy
obiekty zostały oddane do użytku w 2006 r., a teraz

zdj. Monika Panfil

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, nastąpiło oficjalne
otwarcie boiska sportowego przy Hali Sportowej
w Suszcu. Tego dnia na obiekcie zebrali się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
w Suszcu, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Urbanek, Radni: Irena Muras, Natalia Kałuża, Jan
Spyra i Józef Marcisz, Dyrektor GZOiS Zbigniew
Łoza, Prezes PGK Mieczysław Malcharek oraz ks.
proboszcz Krzysztof Winkler. W uroczystościach
uczestniczyli także: Dyrektorka SP Aneta Hanak,
Dyrektorka GP Renata Zając oraz Kierownik Hali
Marek Kret.
Po odśpiewaniu hymnu, nastąpiło przecięcie
wstęgi i oddanie do użytku wyremontowanych
obiektów sportowych: boiska do piłki nożnej ze

Uroczyste przecięcie wstęgi

zostały wyremontowane i otrzymały „nowe życie”.
Jak mówili uczniowie:
- Takiej hali sportowej i obiektów nie ma w najbliższej okolicy, dlatego bardzo się cieszymy i jesteśmy
ogromnie wdzięczni, że możemy z nich korzystać.
Wójt Gminy dodał zaś:
- Życzę Wam, droga młodzieży, aby to boisko było
cały czas używane. Żebyście nie tylko rozwijali swoje
umysły, ale ćwiczyli też tężyznę fizyczną. Boisko i bieżnia zostały wyremontowane z myślą o was. Jesteśmy
przekonani, że kolejne takie obiekty muszą powstawać w naszej Gminie, abyśmy wszyscy mogli z nich
korzystać.
Uwieńczeniem uroczystości był inauguracyjny
mecz piłki nożnej, rozegrany pomiędzy uczniami klas
IV Szkoły Podstawowej.
Monika Panfil

Udany festyn na osiedlu
dwa zespoły z Osiedla – Reprezentacja Osiedla oraz
II Reprezentacja Osiedla. Nie lada gratką dla fanów
futbolu był także mecz IV ligi, który odbywał się na
boisku przy ul. Piaskowej.
Dzieci nie mogły narzekać na nudę w czasie festynu. Jak mówił Ireneusz Król, jeden z inicjatorów
czerwcowej imprezy:
- Ważne, że podczas takich spotkań jest wiele
dzieci. To dla nich organizujemy festyny, z myślą o najmłodszych przygotowujemy wiele atrakcji. Festyn to
doskonała okazja do integracji mieszkańców naszego
osiedla i mamy nadzieję, że będzie to chętnie kontynuowana tradycja.
Młodzi mogli korzystać z darmowych dmuchańców, ufundowanych przez Radę Osiedla, sponsorów i Sołtysa. Wielu młodych suszczan korzystało
też z atrakcyjnych animacji i rozrywek. Należy tutaj
wspomnieć o członkach Fanklubu Ruchu Chorzów,
którzy w ramach rozpowszechniania idei kulturalnego stylu kibicowania, przygotowali liczne konkursy
sportowe, zabawy i gry dla najmłodszych, a zwycięzcom wręczali atrakcyjne nagrody. Fani Ruchu już 4 raz
uczestniczyli w festynach organizowanych w Suszcu.
Zachęcali wszystkich obecnych do kulturalnego kibicowania, częstowali także najmłodszych łakociami.
Można było też zrobić sobie zdjęcie z maskotką klubu
i porozmawiać z członkami Fanklubu.

Wieczorem liczni uczestnicy festynu bawili się
przy muzyce i wspólnie biesiadowali do późnych
godzin. Czerwcowy Festyn Osiedlowy spotkał się
z dużym zainteresowaniem i z pewnością można
spodziewać się jego kolejnych edycji.
Organizatorami imprezy byli: Gminny Zespół
Oświaty i Sportu w Suszcu, Sołtys Suszca, Rada Osiedla, Radni Gminy Suszec. Szczególne podziękowania
za pomoc przy organizacji imprezy i przygotowaniu
terenu należą się: Łukaszowi Prządce, Mateuszowi Kraśniewskiemu, Radosławowi Buzukowi,
Tomaszowi Wojciechowskiemu i Aleksandrowi
Ćwiokowi.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Czerwiec obfitował w spotkania i festyny. Początkiem miesiąca, w sobotę 4 czerwca, odbył się już po
raz drugi Osiedlowy Festyn Sportowy. Impreza miała
miejsce na placu rekreacyjnym „Panda” na Osiedlu
przy ul. Piaskowej w Suszcu oraz na boisku sportowym. W programie festynu znalazły się: Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Sołtysa, pokazowy mecz piłki nożnej juniorów młodszych GKS Krupiński, mecz IV ligi
GKS Krupiński – Forteca Świerklany, gry i zabawy dla
dzieci na boisku, występy muzyczne i wspólne biesiadowanie. Dodatkowo przewidziano liczne atrakcje
towarzyszące: dmuchańce – tj. zjeżdżalnię, zamek
dla dzieci, ściankę wspinaczkową, a także malowanie
twarzy, ciekawe animacje dla najmłodszych, w tym
pokaz gigantycznych baniek mydlanych. Uczestnicy
festynu mogli zakupić również słodkie przekąski czy
kiełbasę z grilla.
Podczas festynu rozegrano Turniej Piłki Siatkowej. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn, w tym 4 złożone
z mieszkańców osiedla. Były to: Major Team, FC Piaskowa, Niebieski Suszec i Osiedle Suszec. Oprócz nich
w Turnieju zagrała drużyna z Rudziczki oraz ekipa
MDM Kryry. Na podium, po zaciętej rywalizacji, stanęli: FC Piaskowa (III miejsce), Rudziczka (II miejsce)
oraz Osiedle Suszec (I miejsce). W ramach sportowych
atrakcji, rozegrano także pokazowy mecz juniorów
młodszych drużyny GKS Krupiński. Ich rywalami były

Zwycięzcy siatkarskiego turnieju

W czwartek 16 czerwca przy remizo-świetlicy
w Rudziczce odbył się Piknik Rodzinny, wieńczący
projekt „Start z kulturą!”, dofinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach programu „Na dobry
początek!”. Projekt „Start z kulturą!” trwał od stycznia
do czerwca tego roku. W ramach działań powstały 3 grupy: „Biesiadnie, paradnie…”, „O! Teatrzyk!”
i „Wielkie Małe Muzykowanie”. Działały one w trzech
miejscowościach naszej Gminy: w Rudziczce, Kobielicach i Mizerowie. Podczas zajęć młodsi i starsi
mieszkańcy Gminy mogli rozwijać swoje talenty
– kulinarne, dekoratorskie, teatralne i muzyczne.
W czasie trwających przez pół roku spotkań każda
grupa pracowała z instruktorem i przygotowywała
się do pikniku. Oprócz spotkań, w ramach projektu
odbyły się także: balik przebierańców, kulig, który
z racji pięknej pogody stał się piknikiem, warsztaty
wielkanocnego rękodzieła, rodzinny leśny plener
fotograficzny oraz rodzinny rajd rowerowy.
Podczas pikniku, który zgromadził uczestników
zajęć oraz ich rodziny, odbył się występ grupy teatralnej „WIOSNA”, powstałej podczas zajęć „O! Teatrzyk!”
w Kobielicach. Młode aktorki wraz z instruktorem
Michałem Skibą przygotowały spektakl „Awantura

źródło: archiwum GOK w Suszcu

Piknik Rodzinny na koniec projektu „Start z Kulturą!”

Występy artystyczne podczas pikniku

o Jasia”. Było to ujmujące, bardzo dobrze przygotowane przedstawienie, które spotkało się z ciepłym przyjęciem publiczności. Wszyscy przybyli na piknik mieli
także możliwość zagrania na instrumentach przygotowanych podczas zajęć „Wielkie Małe Muzykowanie”
w Mizerowie. Ręcznie wykonane, bardzo pomysłowe
instrumenty pomogły stworzyć orkiestrę koncertującą podczas pikniku. W rolę dyrygenta wcielił się
zaś sołtys Rudziczki Stanisław Godziek. Spotkanie
uświetniły także dzieła wykonane przez rudziczan.

Zebrani mogli podziwiać dekoracje i kosztować smakołyków przygotowanych przez grupę „Biesiadnie,
paradnie…”, a także zjeść kiełbaskę z ogniska. Co
ciekawe, grupa „Biesiadnie, paradnie…” działała tak
prężnie i cieszyła się tak dużym zainteresowaniem,
że od września GOK zaprasza na cotygodniowe spotkania grupy w Rudziczce. Zajęcia będą odbywać
się w czwartki o 17:30. Duży wkład w czerwcowy
piknik wniósł również Klub Działań Pozytywnych,
który przygotował ciekawe zabawy i animacje dla
najmłodszych.
Podziękowania za pomoc w realizacji projektu
należą się wielu osobom, które chętnie i często bezinteresownie, wspierały Gminny Ośrodek Kultury.
GOK pragnie podziękować:
- Instruktorce Zosi Kasperczyk, prowadzącej
grupę „Biesiadnie, paradnie…”;
- Instruktorom: Michałowi Skibie prowadzącemu
zajęcia „O! Teatrzyk!” i Tomaszowi Manderli prowadzącemu zajęcia „Wielkie Małe Muzykowanie”;
- Państwu Bernadetcie i Damianowi Gębale za
dwukrotne udostępnienie wiaty na kulig i plener
fotograficzny;
- Panu Waldemarowi Szenderze za wspólny rajd
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rowerowy, Panu Dawidowi Musiolikowi za plener
fotograficzny;
- suszeckiemu kołu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za pomoc i promocję;
- Paniom Dyrektor przedszkoli i szkół podstawowych z Gminy Suszec za pomoc, promocję i udostępnianie sal;
- Klubowi Działań Pozytywnych za prowadzenie
animacji;
- Panu Markowi Kretowi z Hali Sportowej w Suszcu za pomoc w organizacji rajdu rowerowego;
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- proboszczom parafii znajdujących się w Gminie
Suszec za promocję;
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudziczki za aktywny udział i nieocenioną pomoc podczas zajęć
„Biesiadnie, paradnie…”;
- zarządowi Rodzinnych Ogródków Działkowych
„Eden” w Suszcu za zorganizowanie wycieczki po
działkach w ramach zajęć „Biesiadnie, paradnie…”;
- mediom i wszystkim, którzy nam pomogli,
wsparli i kibicowali projektowym działaniom.
Projekt „Start z kulturą!” spotkał się z bardzo do-

brym przyjęciem w całej Gminie. Dał mieszkańcom
możliwość rozwoju. Pomógł także w międzypokoleniowej integracji. Pokłosiem programu będą zajęcia
„Biesiadnie, paradnie…”, prowadzone od września
w remizo-świetlicy w Rudziczce.
Liczymy, że w kolejnych miesiącach pojawią się
następne interesujące inicjatywy, spajające naszą
lokalną społeczność. Po zakończeniu tego projektu
wyraźnie widać, że warto je organizować i w nich
uczestniczyć.
Oprac. Monika Panfil

Rudziczka bawi się na festynie
pokazy strażackie, przeprowadzane przez członków
rudzickiego OSP. Dzieciom strażacy zaproponowali
zawody, w trakcie których należało celować sikawką
do celu. Zadanie wcale nie było takie łatwe, bo woda
wydostawała się z węża pod dużym ciśnieniem i niełatwo było utrzymać sikawkę. Dzieci bawiły się jednak
doskonale, a chętnych do spróbowania swoich sił
w tym zadaniu nie brakowało. Na koniec członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili pokaz
umiejętności, w trakcie którego gasili podpalone
bale słomy. To widowisko zainteresowało wszystkich mieszkańców Rudziczki obecnych na imprezie.
Dla starszych uczestników festynu przewidziano
liczne rozrywki. Na boisku rozegrano mecz w DWA
OGNIE, w którym przeciwko sobie zagrały reprezentacja nauczycieli z ZSP oraz reprezentacja rodziców.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce rozgrywki
zakończyły się remisem, a drużynom wręczono
pamiątkowe puchary. Wieczorem nad rudzickim
niebem ukazały się zaś lotnie z przygotowanym
podniebnym widowiskiem, które bardzo przypadło
wszystkim do gustu.
Ostatnia część Festynu przewidywała zabawę
taneczną dla dorosłych. Od godziny 19:00 do wspól-

nego biesiadowania przygrywał zespół „Impuls” z Rudziczki. Podczas Festynu można było zakupić różne
przekąski i napoje, a także ciasta domowej roboty,
upieczone przez rodziców.
Współpraca Rady Sołeckiej z Radą Rodziców oraz
z OSP przyniosły bardzo dobry efekt. Podczas imprezy wszyscy doskonale się bawili. Dopisała i pogoda
i frekwencja – a to w rodzinnych festynach jest najważniejsze! Organizatorzy festynu dziękują wszystkim sponsorom za pomoc.
Monika Panfil

Żeby wygrać w takich zawodach, trzeba mieć dobrze
wyszkoloną drużynę, dobry, niezawodny w tym dniu
sprzęt i dużo szczęścia. Po sztafecie męskich drużyn pożarniczych różnica 8 sekund między pierwszą i ostatnią
drużyną – to tak naprawdę żadna różnica! Te zawody
mógł wygrać każdy. Zawodnicy wykazali się w trakcie
rywalizacji dużą kulturą osobistą i wspaniałą sportową

postawą. Za to wszystkim serdecznie dziękuję – mówił
Jan Koch, komendant gminny OSP.
Zawody, w których drużyny reprezentowały
bardzo wyrównany poziom, zakończyły się następującymi rezultatami:
Młodzieżowa drużyna dziewcząt: I miejsce – OSP
Suszec (961 pkt.), II miejsce – OSP Mizerów (806 pkt.).
Młodzieżowa drużyna chłopców: I miejsce – OSP
Kryry (982 pkt.), II miejsce – OSP Suszec (963 pkt.).
Męska drużyna pożarnicza: I miejsce OSP Mizerów (124 pkt.) , II miejsce – OSP Kryry (127 pkt.),
III miejsce – OSP Rudziczka (137 pkt.), IV miejsce
– OSP Suszec (159 pkt.)
Tegoroczne Gminne zawody pożarniczo-sportowe można z pewnością zaliczyć do udanych. Wszyscy – zarówno widownia, jak i zawodnicy biorący
udział – doskonale się bawili i spędzili niedziele popołudnie w ciekawy sposób. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom zawodów. Kolejna szansa do rywalizacji
powtórzy się za rok, podczas zawodów w Mizerowie.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce połączyła w tym
roku siły z Sołtysem i Radą Sołecką oraz z OSP, aby
wspólnie zorganizować Festyn Rodzinny. Odbył się
on na terenach przy remizo-świetlicy w Rudziczce
w niedzielę 19 czerwca. Pogoda doskonale dopisała
i na Festynie zjawiły się prawdziwe tłumy! Zasługą takiego stanu była jednak nie tylko pogoda. Atrakcyjny
program imprezy przyciągnął wielu mieszkańców
Rudziczki.
Imprezę rozpoczęło przywitanie przybyłych
przez Sołtysa, Dyrektorkę ZSP oraz Przewodniczącą
Rady Rodziców. Kolejnym punktem programu były
występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. Młodych artystów oklaskiwali
rodzina i najbliżsi.
Dla najmłodszych uczestników Festynu przygotowano tego dnia wiele gier i zabaw ruchowych,
np. walki sumo czy przeciąganie liny (w tym zadaniu
sprawdzili się też dorośli). Wśród licznych atrakcji dla
dzieci wymienić należy darmowe dmuchańce oraz
animacje, z malowaniem twarzy włącznie, przygotowane przez Klub Działań Pozytywnych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także

Mecz w DWA OGNIE zakończył się remisem

Co roku jednostki OSP z całej Gminy mają
okazję sprawdzić się podczas Gminnych zawodów
pożarniczo-sportowych. W tym roku odbyły się one
na boisku UKS Suszec. Dopisała zarówno pogoda,
jak i widownia. Zmagania strażaków obserwowały nie tylko drużyny biorące udział, ale także wielu
mieszkańców Gminy. Frekwencja strażaków w czasie
zawodów także była bardzo wysoka. Do rywalizacji
w Suszcu stanęło 8 drużyn: 4 drużyny młodzieżowe (2
reprezentacje chłopców i 2 reprezentacje dziewcząt)
oraz 4 męskie drużyny pożarnicze.
Komisję sędziowską, oceniającą rywalizację,
powołał Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie,
a sędzią głównym zawodów był kpt. Adam Muras.
Drużyny dorosłych rywalizowały w ćwiczeniach bojowych oraz w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami. Młodzież próbowała swoich sił w rozwinięciu bojowym oraz w biegu sztafetowym 400 m
z przeszkodami.
- Mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie jednostki
w naszej Gminie są na równym poziomie wyszkolenia.

zdj. Paweł Panfil

Strażacy na start!

Strażacy dali z siebie wszystko

Zjazd Oddziału Gminnego OSP
6 czerwca 2016 r. w Mizerowie odbył się Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suszcu. Delegaci ze wszystkich
jednostek OSP z naszej Gminy spotkali się, aby
podsumować 5 lat działalności Zarządu Oddziału
Gminnego, a także aby powołać nowy Zarząd oraz
delegatów. Oprócz przedstawicieli OSP z Suszca, Rudziczki, Kryr i Mizerowa, w Zjeździe uczestniczyli także: Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie Ireneusz
Smolarek, Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Urbanek

oraz Sołtys sołectwa Rudziczka Stanisław Godziek.
W trakcie Posiedzenia Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego OSP Roman Szopa Przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenów całej
Gminy. W tej chwili Ochotnicza Straż Pożarna działa
w 4 sołectwach. W czasie trwania kadencji Zarządu
Gminnego, dnia 20 października 2011 r. została zlikwidowana Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna
przy KWK „Krupiński” w Suszcu. Pozostałe 4 jednostki
zrzeszają w swoich szeregach 172 członków zwyczajnych (w tym 146 mężczyzn i 26 kobiet), 43 wspie-

rających i 12 honorowych. Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze w liczbie 3 – zrzeszają 33 chłopców i 23
dziewczyny. Każda jednostka OSP posiada samochód pożarniczy i odpowiedni sprzęt, niezbędny do
działań ratowniczych. Jednostki OSP są finansowane
przez Gminę. W ciągu minionych 5 lat pokryła ona
koszty związane z bieżącym utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, tj. z: zakupem części i wyposażenia samochodów strażackich;
zakupem wyposażenia osobistego strażaka; zakupem
sprzętu ppoż.; remontem samochodu strażackiego

w OSP Suszec; naprawami sprzętu i samochodów;
zakupem paliwa i olejów do samochodów i sprzętu
przeciwpożarowego; bieżącymi zakupami materiałów gospodarczych, ubezpieczeniem i przeprowadzeniem badań lekarskich członków jednostek
OSP; ubezpieczeniem i przeglądem samochodów
strażackich; przeglądem aparatów powietrznych;
wypłatą ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie
w związku z udziałem w akcjach gaszenia pożaru;
zużyciem gazu, wody, energii elektrycznej; bieżącymi konserwacjami pomieszczeń użyczonych na
cele ppoż.
Strażacy należący do OSP są regularnie doszkalani. Uczestniczą w licznych kursach i stale podnoszą
swoje kwalifikacje. Obecni na Zjeździe przedstawiciele OSP zgłaszali uwagi dotyczące swoich obowiązków. Wnioskowali o zakup nowych samochodów
bojowych. Prosili także o możliwość wykonywania
niektórych szkoleń w formie e-learningu (przez Internet) zamiast udziału w szkoleniach wyjazdowych.
Po podsumowaniu 5-letniej działalności Zarządu wybierano nowy Zarząd na następną kadencję.

WYDARZENIA
Jego prezesem został Roman Szopa. Na wiceprezesa
i komendanta gminnego wybrano Jana Kocha, a sekretarzem został Czesław Bańka. Pozostali członkowie Zarządu to: Marcin Janosz, Marcin Kudła,
Krzysztof Kasperczyk, Andrzej Kojzar, Przemysław
Moś i Szymon Witosza. Dokonano także wyboru
nowej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Mateusz
Czech (przewodniczący), Artur Kasperczyk (sekretarz), Marek Blaut (członek). Nowymi delegatami na
Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP zostali: Janusz
Beer (OSP Kryry), Marek Grabowski (OSP Mizerów),
Szymon Sekta (OSP Suszec) i Jacek Szymanowski
(OSP Rudziczka). Z kolei przedstawicielami Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP zostali: Jan Koch i Andrzej Kojzar.
- Cieszę się, że obdarzyliście mnie zaufaniem
i mogę nadal współpracować z bardzo dobrą załogą
– mówił Jan Koch.
- Dziękuję wam za ostatnie 5 lat współpracy. Dziękuję, że zawsze możemy na was liczyć. Nie tylko przez
ostatnie 5 lat, ale w czasie całej mojej służby miałem
okazję spotkać naprawdę fantastycznych ludzi. Życzę

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC 2016
Wam wszystkiego najlepszego i oby tak dalej! – dodał
Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie Ireneusz
Smolarek.
Podczas Zjazdu wręczono także odznaczenia
druhom, którzy nie odebrali ich podczas powiatowych uroczystości w Pszczynie. Byli to: Jacek Szymanowski, Krzysztof Kasperczyk, Artur Kasperczyk,
Marcin Kudła oraz pani Elżbieta Mikołajec.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil
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Wręczenie odznaczeń dla druhów i druhen

Goście z Ukrainy w Gminie Suszec
z terenów Polski i Ukrainy. Dzieci, w różnorodnych
i ciekawych strojach, udowadniały, że nasze kraje
pięknie potrafią się różnić i być do siebie podobne.
Cały występ zakończyła seria patriotycznych polskich
utworów w biało-czerwonych barwach. Dzieci z Kryr,
zachwycone prezentacją ukraińskich gości, nagrodziły je gromkimi brawami.
Nasza młodzież nie pozostała w tyle i przygotowała wiele atrakcji dla przybyłych gości. Były występy
artystyczne, wspólne tańce (np. „Kaczuszki”) i konkursy. Młodzi Ukraińcy mieli także okazję uczestniczyć
w zajęciach szkolnych, muzycznych i sportowych
z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, a także
poznać sołectwo i lokalnych przedsiębiorców.
- Dziękuję dyrektorom, całemu gronu pedagogicznemu za pracę i przygotowanie tego pięknego
programu. Cieszę się, że nasze dzieci mogą nawiązać
kontakt z młodzieżą z Ukrainy. Takie spotkania otwierają wszystkich na nowe doświadczenia i na innych ludzi.
Uświadamiają też, że wszyscy jesteśmy podobni i musimy się wspierać – mówił Wójt Gminy Marian Pawlas.
W Mizerowie dzieci z Ukrainy, po zaprezentowaniu swojego programu i integracji z uczniami, wzięły
udział w zajęciach muzycznych, teatralnych i sportowych oraz poznały niektóre ze śląskich tradycji. Wśród
licznych rozrywek nie zapomniano także o aspekcie

religijnym. Młodzi goście uczestniczyli w nabożeństwach – w Kościele p.w. Karola Boromeusza w Kryrach oraz w Kościele p.w. Matki Bożej Szkaplerznej
w Brzeźcach.
W sobotę 18 czerwca goście z Ukrainy odwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej.
W tej wyprawie towarzyszył im Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza. Podczas dwutygodniowego pobytu
dzieci z Ukrainy miały okazję poznać historię swoich
przodków, a także zwiedzić nasz kraj. Z pewnością
było to ubogacające doświadczenie – zarówno dla
polskiej, jak i ukraińskiej młodzieży.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

To już kolejna wizyta młodzieży z Ukrainy w naszym powiecie i w naszej Gminie. Od kilku lat, dzięki
staraniom Śląsko-Małopolskiego Komitetu Pomocy
Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej, grupa
Dzieci Polskich z Ukrainy spędza w naszym kraju kolonie. Są to osoby skupione wokół Archidiecezjalnego Centrum Oazowego w miejscowości Dolina
koło Lwowa. W tym roku „Dzieci Lwowa” przebywały
na Letnich Koloniach Oazowych na Ziemi Pszczyńskiej w dniach 14-28 czerwca. Grupa liczyła 20 dzieci
w wieku 8-12 lat oraz 3 opiekunów. W czasie pobytu
goście z Ukrainy mieszkali w Ośrodku Oazowym Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a potem w Internacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.
Plan ich pobytu obejmował, wśród licznych atrakcji,
także wizytę w naszej Gminie.
W dniach 15-16 czerwca dzieci odwiedziły
dwie placówki. W środę gościły w ZSP w Kryrach,
a w czwartek w ZSP w Mizerowie. W szkołach przygotowano dla nich wiele interesujących zajęć.
W Kryrach, po uroczystym powitaniu, dzieci należące do ukraińskiego zespołu „Kropelka”, prowadzonego przez instruktorkę tańca Halinę Regecką,
zaprezentowały się w nietuzinkowym programie
zatytułowanym „Kocham cię, Polsko”. Półgodzinny
występ obejmował przeplatające się utwory i tańce

Występy dzieci z zespołu „Kropelka”

„Radostowianki” znów docenione
dostowic zajął w klasyfikacji końcowej Festiwalu II
miejsce wśród zespołów dorosłych! Tak uzasadniło
swoją decyzję jury:
- Komisja pragnie podkreślić szczególną wartość
[…] występu Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”, który przedstawił unikatowy repertuar archaicznych
pieśni obrzędowych związanych z oczepinami. Poziom
artystyczny i profesjonalizm wykonawczy tej prezentacji budzi nasz podziw.
Członkowie komisji podkreślali, że zadziwia ich
nieustająca troska o pielęgnowanie tradycyjnych
pieśni, tańców i zwyczajów utrzymujących się w lokalnym nurcie kultury. Uznali także, że krzepiącym
zjawiskiem już od wielu lat jest czuwanie nad czystością źródeł repertuarowych. Zachwycali się archaicznymi walorami stroju ludowego artystów, zwłaszcza
właściwym doborem detali oraz jego adekwatnością
do prezentowanych utworów.
Możemy być dumni z naszych lokalnych artystek. Droga, którą obrały, wyjątkowa dbałość o szczegóły stroju, dobór repertuaru, sposób wykonania
utworów sprawiają, że wszędzie, gdzie się pojawią,

uzyskują nagrody i wyróżnienia. Ich praca i konsekwencja są docenianie i podkreślane podczas różnorodnych festiwali i przeglądów.
Gratulujemy „Radostowiankom” nagrody otrzymanej w Woli i życzymy kolejnych sukcesów, a te
z pewnością się pojawią, bo Panie z Radostowic
pozostają cały czas aktywne i chętnie angażują się
w różne inicjatywy.
Monika Panfil

źródło: archiwum GOK w Miedźnej

W maju Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
otrzymał ważne wyróżnienie. Panie z Radostowic
20 maja 2016 r. kolejny raz uczestniczyły w Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym i Paradzie
Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak
Cie piszóm” w Woli. Impreza ta odbywa się pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział
15 zespołów – z czego 7 to zespoły dziecięce, a 8 to
zespoły dorosłych. Występy oceniała komisja w składzie: Agnieszka Szymula – etnograf, pracownik Działu
Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej Muzeum Miejskiego w Tychach; dr Grzegorz Odoj – pedagog i etnograf, wicedyrektor Instytutu Etnografii
i Folklorystyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
oraz Alojzy Lysko – folklorysta, animator kultury ludowej, pisarz, autor wielu książek.
W czasie występów zwracano uwagę na strój,
język, rekwizyty, śpiew i taniec, wierność tradycji
ludowej regionu pszczyńskiego oraz ogólny wyraz
prezentacji. Dzięki wyróżniającemu się wykonaniu
oraz doskonałemu doborowi repertuaru, zespół z Ra-

Rozśpiewane „Radostowianki”
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„Mizerowianie” nagrodzeni
niający w istotny sposób pierwowzoru ludowego.
Wszystkie występy są oceniane przez specjalistów
w dziedzinie etnomuzykologii i etnochoreografii
z C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de
Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels), czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej. Jest to działająca od 1970
roku organizacja, będąca członkiem UNESCO. W każdej kategorii, zwycięskim zespołom przyznawane są
nagrody pieniężne oraz nagroda główna – Grand
Prix Festiwalu. Rada Artystyczna udziela ponadto
konsultacji dla kierowników, muzyków i choreografów zespołów.” Podczas festiwalu, oprócz występów
artystycznych zespołów, odbyły się także warsztaty
rękodzieła, podczas których dzieci rzeźbiły w drewnie, wykonywały kwiaty z drewna osikowego, tworzyły filcowe zakładki do książek i zaplatały ludziki
z koralików techniką makray.
Jak mówiła do artystów Małgorzata Majewska,
Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia, w trakcie wręczania nagród:
- Największym zwycięzcą naszego spotkania jest
polski folklor. Jeśli każdy chociaż przez minutę, przez
sekundę popatrzył na to co stanowi sól naszej ziemi,
naszej kultury, to zapewne przechowa te okruchy kul-

tury narodowej nie tylko w sercu, w stroju, w tańcu,
ale także będzie ambasadorem folkloru trochę dalej.
W tym roku do konkursu stanęło ponad 20 zespołów. Wśród nagrodzonych w tegorocznej edycji
w kategorii ZESPOŁY ŚPIEWU GRUPOWEGO I miejsce
przypadło Zespołowi Śpiewaczemu „Mizerowianie”,
który oprócz dyplomu otrzymał nagrodę w wysokości 700 zł. Jury doceniło charakter wykonywanych
utworów, dbałość o szczegóły i promowanie kultury
ludowej, prezentowane przez „Mizerowian”. Gratulujemy sukcesu naszemu gminnemu zespołowi.
Monika Panfil

źródło: archiwum GOK w Suszcu

Wiosna to bardzo pracowity czas dla naszych
gminnych zespołów regionalnych. Biorą one udział
w przeglądach i konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W tym roku Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie” wystąpił w Dąbrowie Górniczej podczas ósmej edycji Międzykulturowego Festiwalu
Folklorystycznego „Zagłębie i Sąsiedzi”. Jest to
impreza, której celami są przede wszystkim: „kultywowanie tradycji, propagowanie bogactwa kultury
ludowej oraz przybliżenie piękna i różnorodności
folkloru innych regionów Polski, nie tylko mieszkańcom regionu Zagłębia Dąbrowskiego, ale również
uczestnikom konkursu. Ważną rolą przedsięwzięcia
jest integracja amatorskich środowisk twórczych
związanych z kulturą ludową, wymiana doświadczeń
artystycznych oraz pielęgnowanie własnej tożsamości kulturowej.”
Festiwal w Dąbrowie ma charakter konkursu,
a jego uczestnikami są amatorskie grupy folklorystyczne z całego kraju. Co roku w festiwalu biorą
udział zarówno dzieci, jak i dorośli w kategoriach:
zespoły pieśni i tańca, kapele oraz grupy śpiewacze.
Jak zapewniają organizatorzy: „Uczestnicy prezentują
program autentyczny, wierny tradycyjnym wykonaniom lub artystycznie opracowany, jednak nie zmie-

„Mizerowianie” podczas występu w Suszcu w 2015 r.

Nagrody dla zespołów regionalnych z naszej Gminy
Częstochowskiej oraz Czech i Słowacji; popularyzacja
dorobku zespołów i ich repertuaru”.
Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (przewodniczący) – folklorysta, językoznawca;
prof. zw. dr hab. Alojzy Kopoczek – etnomuzykolog;
dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog w trakcie
dwóch dni trwania Przeglądu przesłuchało i obejrzało
70 zespołów z całego Śląska, a także z Czech i Słowacji. Wśród nagrodzonych grup znalazły się także
te z naszej Gminy. W kategorii „Zespoły śpiewacze
a’cappella” III miejsce i nagrody w wysokości po 200
zł otrzymały ex aequo: Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, Chór „Pogodna Jesień” oraz Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”. Należy podkreślić, że jury wybierało
zwycięzców spośród wielu naprawdę doskonałych
wykonawców. Nagrody dla trzech zespołów z terenów Gminy Suszec są wyrazem uznania dla ich
działalności, a także dla prezentowanego przez nie
poziomu artystycznego. Zarówno wybrane utwory,

jak i stroje oraz ogólny wizerunek, jaki kreaują nasze
grupy, należy do najlepszych na Śląsku. Potwierdza
to także wywalczone w Zebrzydowicach III miejsce,
przyznane przez grono wybitnych specjalistów. Gratulujemy laureatom i czekamy na kolejne sukcesy!
Monika Panfil

źródło: www.gok.zebrzydowice.pl

W kwietniu i maju zespoły regionalne z naszej
Gminy – Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie” oraz Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” brały udział w konkursach, przeglądach i festiwalach. Wszystkie trzy grupy pojawiły się między innymi
w Zebrzydowicach na XXIII Międzynarodowym
Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
Euro-Folklor 2016, który odbył się w dniach 1 i 3 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Celami Przeglądu są: „prezentacja, ochrona
i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki
i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru
i sposobów wykonania; zachowanie lokalnej gwary,
tradycyjnego stroju, oraz stylu własnego regionu;
pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi – osiedla –
miasteczka – gminy i przekazywanie jej wzorów
dzieciom i młodzieży; zapoznanie się z wartościami
folkloru z różnych regionów Polski, w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi

„Złoty Kłos” to przegląd o dużej renomie

Sukces Chóru ze Szkoły Podstawowej w Radostowicach
W tym roku tematem przewodnim była improwizacja i ruch w śpiewie. Projekty koncertowe były
więc uzupełnione o zajęcia teoretyczne i warsztatowe, wzbogacające wiedzę o repertuarze. W trakcie
przesłuchań każdy z uczestniczących chórów i zespołów musiał zaprezentować swój program, a także
wystąpić z utworem obowiązkowym „Ping-pong”,
napisanym dla Śpiewającej Polski przez Jana Krutula. W ramach uczestnictwa w projekcie, po przesłuchaniach chórzyści uczestniczyli w zajęciach rytmiki
prowadzonych przez przedstawicieli Akademii Muzycznej oraz wysłuchali koncertu przygotowanego
przez studentów klasy perkusji.
Przesłuchania zakończyły się bardzo dobrze
dla radostowickiej grupy. Chórzyści z „Piano-Forte”
zdobyli złote pasmo i nagrodę specjalną: otrzymali
puchar i najwyższą punktację w swojej kategorii. Tym
samym chór uzyskał nominację do koncertu finałowego, który w tym roku odbędzie się w październiku
w sali Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
Dodatkowo nagrodę dla najlepszego dyrygenta regionów śląskiego i opolskiego zdobyła Katarzyna
Machnik, prowadząca chór dziecięcy „Piano-Forte”

oraz zespół „Per Spasso”, działający przy Powiatowym
Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.
Chór „Piano-Forte” ma na swoim koncie wiele
sukcesów. Już w poprzedniej edycji „Śpiewającej
Polski” został doceniony przez jury i uczestniczył
w koncercie finałowym, który odbył się 29 listopada
2015 r. Tym bardziej cieszy ich tegoroczny sukces.
Gratulujemy wszystkim chórzystom oraz pani dyrygent Katarzynie Machnik.   
Oprac. Monika Panfil

źródło: www.radostowicesp.edupage.org

W niedzielę, 22 maja 2016 r., w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
na Sali Koncertowej, odbyły się przesłuchania regionalne regionu śląskiego i opolskiego dotyczące
projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska
2016. Wywodzący się z naszej Gminy Chór dziecięcy
„Piano-Forte”, działający przy Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Radostowicach, uczestniczył
w 10 edycji projektu.
Jak czytamy na stronie Akademii: „Celem nadrzędnym projektu Akademia Chóralna jest rozpowszechnienie śpiewu jako dobra bezdyskusyjnego
poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju
chórów od szkoły podstawowej do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego
człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się
w zależności od wieku – różne przecież są potrzeby
dzieci, dorosłych, amatorów, zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą
formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści artystyczne, jak i psychologiczne oraz społeczne – to
właśnie chóry są sposobem na realizację naszej misji.”

Występ młodych artystów z Radostowic
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Klub Działań Pozytywnych z pozytywną mocą!
Klub Działań Pozytywnych w maju otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
Śląskie Lokalnie. Środki przyznano na projekt „Pozytywna Moc”, który zakłada działania wpływające
na rozwój KDP i promocję wolontariatu w Gminie
Suszec. W ramach otrzymanego dofinansowania,
Klub zorganizował spotkania w Gimnazjach naszej
Gminy, aby pozyskać nowych wolontariuszy.
W dniach 11-12 czerwca członkinie Klubu wyjechały na szkolenia do Krakowa. Pierwszy dzień
upłynął w Centrum Szkoleniowym KLANZA, gdzie
dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności w za-

kresie animacji podczas warsztatów zatytułowanych
„Metody integracyjne w pracy z grupą”. Na kolejny
dzień zaplanowano wizytę studyjną w Domu Kultury
Inspiro. Miała ona przede wszystkim na celu poszukiwanie inspiracji, otwarcie się na nowe rozwiązania
i poznanie nowych, ciekawych metod pracy z najmłodszymi. Jak twierdziły uczestniczki spotkania,
były to niezwykle interesujące i motywujące szkolenia, które z pewnością pomogą członkiniom KDP
w dalszym rozwoju.
Klub planuje wprowadzić nowe animacje oraz
poznane metody pracy z dziećmi podczas imprez

organizowanych w Gminie, np. podczas Dnia Suszca
czy Dożynek Gminnych. Latem odbędzie się zaś cykl
12 spotkań dla najmłodszych we wszystkich sołectwach, prowadzonych przez KDP, zatytułowanych
„Podwórkowe Szaleństwa”. Zajęcia będą odbywać
się w każdej miejscowości naszej Gminy, w terminie
11 lipca – 25 sierpnia. Skierowane są one do dzieci
w wieku 5-10 lat i potrwają 1,5 godziny.
Na zajęcia obowiązują zapisy, których można dokonać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Oprac. Monika Panfil

Nagrody w konkursach plastycznych przyznane
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu ogłosił konkursy dla młodszych i starszych artystów. Pierwszy,
zatytułowany „Fantastyczny świat moich snów”, skierowany był do uczniów szkół podstawowych z całego
powiatu. Na konkurs nadełano 165 prac w dwóch
kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz
uczniowie klas IV-VI. Ze względu na dużą ilość ciekawych i nietuzinkowych prac, jury w składzie: Andrzej
Cyran - przewodniczący, Krystian Żelazo i Sebastian
Mrozek miało naprawdę trudne zadanie.
W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III nagrodzeni zostali: I miejsce - Karol Łakota, II miejsce Magdalena Wiencek, III miejsce - Konrad Dziadek.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Jochem, Jakub Kłysiewicz, Mikołaj Cyran, Antonina Pękała, Kacper
Bas, Marta Figura, Weronika Białek oraz Kinga Pistelok. Natomiast Nagrodę Dyrektora GOK w Suszcu
otrzymali: Szymon Drzyzga, Wiktoria Waleczek,
Katarzyna Pieczka, Jakub Niemiec, Miłosz Paszek
i Piotr Stencel.
W kategorii szkoły podstawowe kl. IV-VI nagrodzeni zostali: I miejsce - Karolina Wróbel, II miejsce - Stanisław Janus, III miejsce - Dawid Lubański.
Wyróżnienia otrzymały: Kornelia Trojan i Amelia
Nowak, natomiast Nagroda Dyrektora GOK w Suszcu
trafiła do rąk Olgi Śmieji.

Drugi konkurs miał zasięg wojewódzki i skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prace musiały
prezentować, w komiksowej formie, żywot Ślązoka
Poczciwego. Laureatami konkursu zostali: I miejsce
- Leokadia Cyrulik, II miejsce - Marta Bień, III miejsce - Maria Moskwiak.
Wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach. Zainteresowanych wystawą pokonkursową zapraszamy do Galerii OKO w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Monika Panfil

Dzień Suszca pełen niespodzianek!
To był emocjonujący, pełen atrakcji i niespodzianek Dzień Suszca. W niedzielę 25 czerwca już po raz
szesnasty obchodziliśmy święto całej Gminy. Impreza
powróciła po rocznej przewie. W ubiegłym roku zamiast Dni Suszca zorganizowany został Dzień Dziecka Dla Dużych i Małych. Przez 17 lat święto Gminy
zmieniało swój charakter. Początkowo obchodzono je
w listopadzie, ale w 2010 r. powstały dwie niezależne
imprezy. Dni naszej Gminy przeniesiono na okres letni, a jesienią odbywa się Suszecka Jesień Kulturalna.
Przez lata impreza zmieniła się i zyskała na randze.
Z lokalnej rozrosła się do takiej o zasięgu powiatowym, a nawet wojewódzkim. Gości przyciągają liczne
atrakcje, koncerty znanych i lubianych gwiazd, a także świetna organizacja i gwarancja dobrej zabawy. To
wszystko jest możliwe dzięki współpracy Gminnego
Ośrodka Kultury z lokalną społecznością, wspierającą
przedsięwzięcie oraz aktywnie w nim uczestniczącą.
Święto naszej Gminy zawsze przypada na początek wakacji i ma bardzo rozrywkowy charakter. Na
mieszkańców i gości czeka co roku wiele interesujących wydarzeń. Nie inaczej było w tym roku. Dzień
Suszca odbywał się na terenach obok Gminnego
Ośrodka Kultury.
Imprezę rozpoczęły występy artystyczne dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Suszec. We wszystkich
sołectwach działają bardzo aktywnie różne grupy
młodszych i starszych dzieci, uczących się tańca czy
rozwijających się artystycznie. W sumie młodych
artystów jest ponad 300! Występy podczas Dnia
Suszca były dobrą okazją do podsumowania ich tegorocznej działalności. Pokaz swoich umiejętności
dały grupy baletowe. Na scenie przed Ośrodkiem
Kultury wystąpiły także: HOOPERKI, JUMP CREW,
FREESMILE, ON THE BEAT, MINI ON THE BEAT, POINT
SQUAD, BALANCE CREW, CHILL OUT, K-BUM, K10. Nie
zabrakło również uczestników zajęć: rytmiki, „Klubu
Jasia i Małgosi” oraz języka angielskiego dla dzieci.
Występy najmłodszych oklaskiwała licznie zebrana
publiczność.
W czasie Dni Suszca zawsze dużo się dzieje.
W tym roku najmłodsi uczestnicy imprezy mogli
korzystać z dmuchańców. O dobrą zabawę zadbał

także Klub Działań Pozytywnych, który przygotował
zupełnie nowe, bardzo ciekawe animacje. Na polach
za Ośrodkiem rozstawiło się z kolei wesołe miasteczko – idealna propozycja dla poszukujących mocnych
wrażeń. W trakcie całej imprezy odbywały się liczne
konkursy z nagrodami. Można było wygrać atrakcyjne gadżety i upominki od sponsorów. Wystarczyło
odpowiedzieć na proste pytanie, aby zostać szczęśliwym posiadaczem nagrody. W ramach Dnia Suszca
odbyły się także 2 wystawy pokonkursowe: „Żywot
Ślązoka poczciwego” oraz „Fantastyczny świat moich
snów”. W trakcie imprezy laureaci odebrali nagrody
oraz dyplomy. W obu konkursach konkurencja była
duża, a nadesłane prace tak piękne i ciekawe, że jury
miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. W konkursie „Fantastyczny świat moich snów” wręczono
wiele nagród i wyróżnień. Przyznano też specjalne
Nagrody Dyrektora. Wszystkie prace nadesłane na
konkursy można oglądać w Galerii OKO w Gminnym
Ośrodku Kultury – na pierwszym piętrze. Ważną inicjatywą, jaka również pojawiła się na Dniu Suszca,
była zorganizowana akcja krwiodawstwa. Każdy, kto
przy okazji dobrej zabawy chciał zrobić coś dobrego,
mógł oddać krew w specjalnym busie, ustawionym
z tyłu Ośrodka Kultury.
Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas, nie mogli
czuć się rozczarowani. Szkoła Tańca i Animacji „Tańczymy” zaprezentowała pod sceną pokaz Zumby,
a do wspólnego tańca zaproszono wszystkich chętnych. Warto wspomnieć także o pokazach zręczności i umiejętności, jakie miały miejsce w przerwach
pomiędzy koncertami. Daniel „Mikołaj” Mikołajek,
specjalnie dla uczestników Dnia Suszca, przygotował pokaz sztuczek piłkarskich. Jego imponujące
wyczyny oraz mistrzowskie opanowanie piłki, wprawiły widzów w zachwyt. Wieczorem, w zapadającym
mroku, zaprezentowało się z kolei Bractwo Ognia
„Spaleni”. Już kilkukrotnie członkowie Bractwa pojawiali się w Suszcu. Tym razem przygotowali pokaz
tańca z ogniem. Ich występy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i są nagradzane gromkimi
oklaskami.
Z pewnością największymi atrakcjami Dnia Susz-

ca były koncerty gwiazd. Tym razem organizatorzy
postawili aż na trzy zespoły. Jako pierwsze wystąpiło TABU, znane z piosenek: „Jak dobrze Cię widzieć”,
„Marzenia”, „Ona to wie”. Muzyka zespołu to głównie
reggae z energią i mocno słyszalną sekcją dętą. Teksty
utworów charakteryzują się dużą rozpiętością treści.
Niektóre są bardzo osobiste, a inne poruszają szeroko
pojęte tematy socjologiczne. Zespół ma na swoim
koncie wiele nagród, a także 4 studyjne płyty (ostatnią pt. „Meteory” wydał w 2015 roku). Na koncercie
zespołu w Suszcu, mimo kapryśnej pogody, pojawiło
się wielu wiernych fanów. Nie przeszkadzały im ani
palące słońce, ani deszcz, w którego strugach tańczyli
do ulubionych utworów.
Kolejną gwiazdą imprezy był zespół AKURAT,
publiczności znany z piosenek: „Do prostego człowieka”, „Wiej-ska”, „Lubię Mówić z Tobą” czy „Hahahaczyk”
(Dyskoteka Gra). Zespół pochodzi z Bielska-Białej
i powstał 2001 r. AKURAT ma na koncie utwory zaliczane do czołówki polskich protest songów oraz,
z drugiej strony, lekkie piosenki, „evergreeny”, chętnie
wykorzystywane przez zespoły grające na imprezach
i weselach. Zespół wydał 6 płyt, ostatnią w 2012 r.
Podczas koncertu grupy AKURAT w Suszcu pojawiła
się spora liczba fanów i słuchaczy, wyśpiewujących
wraz z liderem słowa dobrze znanych piosenek.
Jako ostatnia, zamykająca tegoroczne Dni
Suszca, wystąpiła grupa ŁOBUZY. W zeszłym roku
zespół szturmem zdobył Internet przebojem „Ona
czuje we mnie piniondz”. Gwiazdy muzyki disco polo
przyciągnęły na plac przed GOK-iem prawdziwe tłumy. Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych
w rytm znanych sobie piosenek. ŁOBUZY mocnym
akcentem zakończyły gminne święto, a ich koncert
z pewnością będzie jeszcze długo rozpamiętywany
wśród uczestników imprezy!
Tegoroczny Dzień Suszca można zaliczyć do
udanych. Choć nie brakowało przeciwności: palące słońce, potem porywisty wiatr, a na końcu burza
- z pewnością wystawiły na próbę organizatorów
i uczestników. I choć nie obyło się bez strat, ostatecznie impreza okazała się dużym sukcesem.
Monika Panfil

zdj. Katarzyna Buchta

Podziękowania
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala serdecznie dziękują za pomoc w organizacji 16. Dnia Suszca, który
odbył się 25 czerwca 2016 roku na terenach zielonych przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Organizacja tegorocznych obchodów święta naszej Gminy była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób,
organizacji, firm i instytucji, wśród których znaleźli się:
- Ochotnicza Straż Pożarna z Suszca oraz z Kryr, Klub
Działań Pozytywnych, Sołtysi, a także Pan Jan Wojnar, który
udostępnił miejsce na wesołe miasteczko;
- szczególne podziękowania należą się sponsorom,
którymi byli: Jan Cyroń – Cyroń sp. z o. o., Przemysław Biela
– INST WOD, Marek Golik, Jarosław Konsek i Adam Serwotka
– EKO sp. j. , Barbara Misiak – Dekor Import Export, Weronika
Pawlicka-Jaworska – Euromot, Piotr Grzeszczyk – Havisteel,
Sylwester Ficek – Kobielanka, Jarosław Nowak – Piekarnia
-Cukiernia T.J.D. Nowak s.c., Anna Kuczera, Wacław Tomecki
– Bank Spółdzielczy w Żorach, Magdalena Smusz-Spyra
– Bank Spółdzielczy w Żorach oddział w Suszcu, Jacek Patyk
– Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o.,
Adam Budzyński – Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych „MEDROS” sp. z o. o., Stanisław Stęchły, Zygmunt Bartas
– Zakład Elektromechaniczny BAST, Antoni Wilczek – Usługi
Transportowo-Ascenizacyjne, Edmund Dulemba – „Marmur”
Zakład Betoniarsko-Kamieniarski, Szymon Tetla – Drogród,
Szczepan Polok – Grupa Producentów Grzybów sp. z o. o., Marek Gołyszny – Uprawa Pieczarek, Stanisława Smorzik – Firma
Usługowo-Transportowa, Brunon Nowok - Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo Produkcyjne „ROLCHEM”, Beata Waleczek – Apteka św. Stanisława, Zbigniew Czech – Disco Life
Drink Bar, Janusz Kozik – ZRB Kozik, Jan Lazar – Skład Materiałów Budowlanych LAZAR, Grzegorz Świerkot – Świerkot sp.
z o. o., Katarzyna Litera – Kadra, Roman Slaczałek – Reklama
Suszec, Bogusław Musiolik – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKA sp. z o. o., Monika Janas -Nowacka – Szkoła Tańca
Movimento, Wiesława i Grzegorz Łakotowie, Andrzej Łakota
– BISAM, Marek Pawlak – Zakład Cukierniczy Jakubik i Pawlak s.c., Marcin Wuzik – Restauracja SEPHIA, Łucjan Kremiec
– Restauracja ARTUS, Bogusława Fuchs – Hurtownia Papirus,
Joanna Dziedzic – Szkoła Tańca i Animacji Tańczymy, Anna
Krzempek – Centrum Edukacji i Rozwoju oraz Adam Foks
– Warsztat Tajemnic;
- specjalne podziękowania otrzymują również nasi
patroni medialni: Wacław Wrana – portal tużory.pl, Tomasz
Klimczak – portal pless.pl, Janusz Hess – Grupa Terrabit, Łukasz Niedzwiedzki – portal pozytywnapszczyna.pl, Justyna
Wachełko-Masłowska – portal zorydlawas.pl, Agnieszka Łyko,
Piotr Łyko – Echo sp. z o. o., Jarosław Jędrysik – Nowe Echo
sp. z o. o., Monika Panfil – Redaktor Miesięcznika „Nowiny
Suszeckiej Gminy”.

Projekt „Pozytywna Moc” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Marta Malcharek – artystyczna dusza
Trzebicka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Zadaniem
Jury była ocena nie tylko zdolności wokalnych, ale
również intonacji, dykcji, poczucia rytmu, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.
Marta swój udział w przygotowaniach festiwalowych rozpoczęła już w marcu. Wtedy odbywały
się eliminacje. Spośród blisko setki uczestników wyłoniono najlepszych w każdej kategorii wiekowej.
Następnie młodzież przygotowywała się do występu w czasie warsztatów z zespołem Carrantouhill.
Podczas finałowej prezentacji Marta wykonała utwór
„Kiedy mnie kochała” z filmu „Toy Story 2” przy akompaniamencie wspominanego zespołu. Za swoją interpretację młoda suszczanka otrzymała wyróżnienie.
To jednak nie koniec nagród i wyróżnień dla
Marty. W 2015 roku zdobyła ona I miejsce w kat.
gimnazjum podczas Ogólnopolskich XIII Jesiennych
Spotkań Artystycznych w Żorach. Zaś w tym roku
w styczniu została wyróżniona jako solistka podczas
XX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi”
w Żorach, a także otrzymała w maju wyróżnienie
podczas XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej w Knurowie.
Marta swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła

od uczestnictwa w zajęciach chóru szkolnego „Parole
Melodiche”. I choć jest to pasja stosunkowo nowa,
już widać pierwsze efekty jej talentu! Jak przyznaje:
- Udział w festiwalach i nagrody oraz wyróżnienia
to dla mnie duża radość. Każdy mój sukces sprawia,
że chcę próbować dalej i rozwijać się w tym kierunku.
Cieszę się, że moi rodzice, przyjaciele i nauczyciele
wspierają mnie w tej pasji. Zwłaszcza że śpiew daje mi
dużo satysfakcji!
Gratulujemy Marcie sukcesu i czekamy na kolejne dobre wieści!
Monika Panfil

źródło: archiwum własne

W całej Gminie wiele jest młodych, uzdolnionych osób, które rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Jedną z nich jest niewątpliwie Marta
Malcharek – suszczanka, która może pochwalić
się licznymi osiągnięciami. Marta ukończyła I klasę
Gimnazjum Publicznego w Suszcu. Na koncie ma
już nagrody i wyróżnienia w konkursach wokalnych
i plastycznych. Jednym z ważniejszych osiągnięć jest
jej udział w festiwalu o międzynarodowym zasięgu.
22 kwietnia 2016 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach Marta wystąpiła jako jedna z 17 wokalistów,
którzy zakwalifikowali się do finału Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 2016.
- Uczestnicy przechodzą duże sito w trakcie eliminacji. Żeby dotrzeć do finału, trzeba pokonać sporą
konkurencję, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy
– przyznała Aleksandra Grygierzec, organizatorka
Festiwalu.
W skład jury, oceniającego występy młodych
wokalistów, weszli: Adam Drewniok - basista zespołu Carrantuohill (przewodniczący), Dawid Dziwoki - muzyk Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej, Michał
Gajda – wicedyrektor Szkoły Muzycznej w Żorach,
nauczyciel gry na oboju, Urszula Tlołka – nauczycielka muzyki w ZS nr 6 na os. Pawlikowskiego oraz Olga

Występ Marty podczas festiwalu w Żorach

Najpierw Bruksela, potem cały świat! Rozmowa z Katarzyną Szymik
Nowiny: Jak będzie wyglądał ten wyjazd?
Katarzyna Szymik: Jest on w pełni sponsorowany przez Ambasadę. W ramach stażu mają odbywać
się spotkania młodych ludzi z całego świata i wycieczki krajoznawcze. Zaplanowane są także wykłady/zajęcia na Université Libre de Bruxelles.
Nowiny: Czym jest dla Ciebie ta wygrana? Traktujesz ją jako możliwość zwiedzenia świata czy upatrujesz tam raczej szansę dalszej edukacji?
Katarzyna Szymik: Można powiedzieć, że jedno i drugie. Uwielbiam podróżować. Tą pasją zarazili mnie rodzice. Nigdy nie byłam jeszcze w Belgii.
A to przecież stolica Europy. Bardzo się cieszę na ten
wyjazd. Będę mogła dużo zobaczyć, a także podszlifować język francuski. Jako że skończyłam właśnie
liceum, ten wyjazd będzie dla mnie również szansą
na zorientowanie się w możliwościach edukacyjnych
w Belgii. Poważnie myślę o studiowaniu za granicą.
Nowiny: Jakie kierunki i jakie kraje interesują
Cię pod kątem studiowania?
Katarzyna Szymik: Najbardziej pasjonują
mnie języki. Chciałabym rozwijać się w tym kierunku. Nie jestem jeszcze pewna, czy wybiorę kraj
francuskojęzyczny, czy raczej Wielką Brytanię – aby
tam studiować obce języki. Te pomysły czekają na
zweryfikowanie. W liceum uczęszczałam do klasy
europejsko-językowej. Dużo czasu poświęcaliśmy na
naukę języków (angielskiego i francuskiego), a także
na zgłębianie wiedzy o społeczeństwie i geografii.
Wydaje mi się, że już wtedy przygotowywałam się
do podróżowania i poznawania świata.
Nowiny: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z językiem francuskim?

źródło: archiwum własne

Katarzyna Szymik mieszka w Kryrach i właśnie
ukończyła naukę w III Liceum Ogólnokształcącym
w Pszczynie. Mimo młodego wieku, ma na swoim
koncie liczne osiągnięcia. Działa aktywnie w Klubie
Działań Pozytywnych, uczestniczyła w zajęciach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie,
obecnie jest liderem w projekcie El Dorado, któremu
patronuje Stowarzyszenie Fala. Jako wolontariuszka
i animatorka pomaga przy realizacji English Camp
(także tego w Suszcu). Brała udział w zajęciach teatralnych, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły.
Działała też w kryrskiej młodzieżowej drużynie OSP.
Ostatnio zaś, dzięki doskonałej znajomości języka
francuskiego oraz licznym zainteresowaniom i aktywności, wygrała 3-tygodniowy staż w Brukseli. Nam
opowiada, jakie ma plany na przyszłość i co dla niej
oznacza szansa wyjazdu do stolicy Belgii.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Brałaś udział kilkukrotnie w festiwalu „Frankofonia” organizowanym
przez klasy frankofońskie w powiecie.
Katarzyna Szymik: Tak, brałam udział np.
w konkursach plastycznych. Ostatnio zaś drużynowo
2 razy z rzędu wygrałyśmy z koleżankami ze szkoły
konkurs wiedzy o krajach frankofońskich.
Nowiny: A jak udało Ci się zdobyć staż?
Katarzyna Szymik: To faktycznie wyjątkowa
wygrana. Ambasada Walonii-Brukseli funduje 2 miejsca dla młodych ludzi ze Śląska na 3-tygodnoiwym
stażu na Uniwersytecie w Brukseli. Z pomocą mojej
nauczycielki francuskiego – pani Aliny Jaworskiej,
która zgłosiła mnie do tego projektu, udało mi się
zdobyć jedno z dwóch miejsc. O wyborze decydowało wiele czynników. Brano pod uwagę to, że co roku
przystępowałam do egzaminu DELF i zdobywałam
kolejne certyfikaty (obecnie B2), potwierdzające znajomość języka. Ważne było także, że brałam udział we
Frankofonii, a także zdobyte przeze mnie wraz z koleżanką II miejsce na wojewódzkim konkursie wiedzy
o Belgii. Nie bez znaczenia było też to, że angażowałam się w pozaszkolne zajęcia związane z językiem
francuskim. Uczestniczyłam w zajęciach teatralnych
prowadzonych przez francuską lektorkę Odile Bayot,
które kończyły się wystawieniem spektaklu w języku
francuskim. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
O wyborze osób wyjeżdżających na staż decydowała
pani Renata Klimek-Kowalska, inicjatorka projektu
klas frankofońskich na Śląsku.

Kasia ma wiele planów na przyszłość

Katarzyna Szymik: W gimnazjum. Od początku
spodobał mi się ten język. A kiedy została zorganizowana wymiana z młodzieżą z Francji i miałam okazję wyjechać do tego kraju i poznać „żywą mowę”,
zrozumiałam, że w tym kierunku chcę się rozwijać.
Trafiłam na bardzo dobre nauczycielki – i w gimnazjum i w liceum. To one rozbudzały we mnie pasję
do języka francuskiego.
Nowiny: Uważasz, że znajomość francuskiego
stwarza większe możliwości znalezienia pracy?
Katarzyna Szymik: Oczywiście. Dobra znajomość tego języka naprawdę pomaga na rynku pracy.
Jest to wciąż język rzadziej spotykany niż angielski,
dlatego wyróżnia tych, którzy go używają.
Nowiny: Wspominałaś, że chciałabyś studiować
za granicą. Czy rozważasz później powrót do kraju?
A może myślisz o tym, żeby życie spędzać w podróży?
Katarzyna Szymik: Jestem bardzo przywiązana do Polski. Najpierw tutaj szukałam możliwości
studiowania, ale żaden kierunek nie odpowiadał mi
w 100%. Poza tym moja siostra studiuje w Wielkiej
Brytanii i z jej doświadczenia czerpię wiedzę o tym,
jak mogłaby wyglądać moja dalsza edukacja. Chcę
spróbować czegoś innego. Wyjechać, usamodzielnić
się i sprawdzić się w nowych warunkach. Nie planuję
jednak zostawać za granicą po studiach. Chciałabym
wrócić do mojej rodziny, do bliskich. W tej chwili
mam w sobie silną potrzebę podróżowania. Chcę
sobie zrobić „gap year”. Rozważam możliwość wyjazdu do USA, aby tam zdobyć nowe doświadczenia
i umiejętności, zanim rozpocznę studia.
Nowiny: Nie przeraża Cię perspektywa wyjazdu
na drugi koniec świata?
Katarzyna Szymik: Absolutnie nie. Moi rodzice
zaszczepili w nas miłość do podróżowania, do odwiedzania odległych zakątków. Sądzę, że z każdej
podróży, z każdego spotkania można wynieść coś dobrego. Poza tym w Stanach mam znajomych, których
poznałam w trakcie kolejnych edycji English Camp.
Z pewnością trafiłabym tam do ludzi, którzy mogliby
mi pomóc. Poza tym czuję, że Bóg jest zawsze ze mną
i prowadzi mnie gdziekolwiek jestem na świecie
Nowiny: Gratuluję zatem odwagi i otwartości.
Życzę udanego wyjazdu i powodzenia w wyborze
dalszej życiowej drogi. Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Szymik: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil
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Biblioteka dzieciom
autora. Rymowano, rozwiązywano zagadki, aktywni
otrzymali zakładki do książek, a chętni mogli zakupić
na pamiątkę książkę autora (wraz z autografem).
Natomiast uczniów pierwszych klas SP w Suszcu
31 maja odwiedził właściciel Księgarń SOWA, Dariusz
Biel. Tradycyjnie gościł wśród książek, w bibliotece
szkolnej. Bohaterem spotkania był REKSIO, znany
wszystkim z komputerowych gier przygodowych
i wielu książek, wydanych na podstawie polskiego
serialu animowanego. Reksio przeczytał jedną ze
swoich przygód pt. „Olimpiada sportowa” i taką też
przygotował dla dzieci. Dzieci miały za zadanie odtworzyć bajkowe rozgrywki tj. jazda na deskorolce,
wyścigi w łapaniu piłeczek czy machanie tęczową
taśmą gimnastyczną.
Zabawa była przy tym przednia. Okazało się, że
biblioteczne atrakcje bardzo przypadły dzieciom do
gustu.
Majowy Tydzień Bibliotek i czerwcowy Tydzień
Czytania przypominają dzieciom i rodzicom o książce

oraz bibliotece, do której warto zajrzeć. Fundacja
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” działa, a my
za nią powtarzamy hasło „Czytanie to mądra rzecz!”.
Pracownicy GBP w Suszcu serdecznie dziękują
pani Annie Wojciech i pani Dorocie Chmiel za pomoc
w organizacji czytelniczych spotkań.
GF

źródło: GBP w Suszcu

Już po raz 15. w całej Polsce obchodzono Tydzień Czytania Dzieciom. A jak było u nas?
6 czerwca uczniów Szkoły Podstawowej w Kobielicach odwiedził jeden z najpoczytniejszych autorów literatury dziecięcej w Polsce, Wiesław Drabik.
Większość publikacji, a jest już ich ponad 150, to pełne humoru, rymowane bajki o zwierzętach, chętnie
czytane i oglądane przez najmłodszych. Ale i rodzice
czytający je swoim pociechom zbytnio się nie nudzą. Jego książki wydają znane Wydawnictwa: Skrzat,
Siedmioróg, Debit, Wilga i Pascal. Z wykształcenia
inżynier, prywatnie pasjonuje się turystyką, fotografią
i filmem, a swoje zdolności plastyczne wykorzystuje
jako ilustrator, nie tylko własnych książek.
Od wielu lat autor spotyka się ze swoimi czytelnikami w bibliotekach, szkołach, przedszkolach
i księgarniach w całej Polsce. Każdego roku odwiedza
prawie 100 miejscowości. Tym razem zawitał do Kobielic. Dzieci z uwagą słuchały opowieści nt. procesów wydawniczych i poznały doświadczenia pisarskie

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Finisz „MOB na sportowo”
Dlaczego nasze babcie potrafią wszystko same
zrobić? Dawniej czapki, szaliki, skarpetki czy nawet
zabawki były wykonane własnoręcznie. Członkowie zespołu projektowego chcieli, aby dzieci mogły
spróbować „pobawić się” igłą i nitką. Używanie tych
przedmiotów to bardzo ważna i przydatna umiejętność. Wydarzenie nosiło tytuł „Tańcowała igła z nitką”.
Wszyscy chętni tym razem mogli przyjść 18 maja br.
do Biblioteki Publicznej w Suszcu. Tu przygotowano
6 stanowisk, przy których można było podszkolić
się w haftowaniu, filcowaniu, szydełkowaniu, szyciu,
wykonaniu bransoletek kumihimo oraz pudełek z widokówek, a każdy uczestnik mógł zabrać do domu

zwrócić uwagę, że wśród członków grupy projektowej znalazły się osoby w różnym wieku, uczęszczające
do różnych szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum). Wszyscy z chęcią i zapałem uczęszczali na
spotkania, pomimo że odbywały się one poza szkołą
i trzeba było poświęcić swój wolny czas.
Suszecka grupa projektowa: Marta Gawałkiewicz
Katarzyna Kluger, Tomasz Masełko, Bartłomiej Michna, Wiktoria Olma, Marek Palarczyk, Marta Palarczyk,
Paulina Rojek. Dziękuję za współpracę.
Katarzyna Michna

Z bibliotecznej krainy

źródło: GBP w Suszcu

źródło: GBP w Suszcu

Realizacja programu „Młody Obywatel na sportowo” dobiegła końca. Program zrealizowany został
przez uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu, a także szkół
ponadgimnazjalnych ościennych miast – Pszczyny
i Żor. Ta młodzieżowa grupa pracowała nad realizacją
projektu od 6 kwietnia do 20 czerwca br. Działania
skierowane były do użytkowników Gminnej Biblioteki
Publicznej w Suszcu oraz uczniów lokalnych placówek oświatowych. Wzięło w nich udział ok. 80 osób.
Program polegał na zrealizowaniu tematu „Kronika sportowa”, któremu młodzież nadała lokalne
hasło „Przywracamy do życia dawne gry i zabawy”.

Zabawy igłą i nitką w Bibliotece

„Zagraj z nami planszówkami”

Postanowiono zorganizować 3 wydarzenia, które
miały na celu przywrócenie do życia dawnych gier
i zabaw. Zespół projektowy podzielił zabawy na takie,
które odbyły się:
1. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Publicznego w Suszcu,
2. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu,
3. na zewnątrz budynku GBP w Suszcu.
W bibliotece szkolnej udało się zorganizować
wydarzenie pt. „Zagraj z nami planszówkami”. Jak
sama nazwa wskazuje, głównym tematem były
różnego rodzaju gry planszowe. Niewątpliwą zaletą zabawy było to, że uczestnicy korzystały z gier
wykonanych własnoręcznie przez młodzież realizującą program (bierki, chińczyk, domino, warcaby,
kalambury i gra „niespodzianka”). 4 maja br. uczniowie szkoły w Suszcu mogli grać na każdej przerwie
pomiędzy lekcjami. Gry planszowe okazały się dla
nich wielką atrakcją, gdyż inaczej niż zwykle mogli
spożytkować swój wolny czas.
Kolejnym udanym wydarzeniem było spotkanie,
podczas którego uczestnicy mieli możliwość sprawdzenie swoich umiejętności w robótkach ręcznych.

swoją samodzielnie wykonaną pracę.
Ostatnie już, trzecie wydarzenie, „Zabawy z dzieciństwa”, odbyło się 20 czerwca przy Domu Kultury
w Suszcu. Polegało ono na przywróceniu podwórkowych zabaw z dzieciństwa – z dzieciństwa naszych
babć i dziadków, ale również z dzieciństwa członków
grupy projektowej. Dzieci, które pojawiły się tego
dnia na terenach przed GBP, mogły zagrać w „Babajagę”, „Głupiego Jasia”, „Mam chusteczkę haftowaną” i „Ciuciubabkę”. Mogły także poskakać w gumę,
na skakance, zakręcić hula hopem, zagrać w klasy,
chłopa czy czekoladę. Atrakcją okazała się także gra
w podchody i w „chowanego”. Wszystkie działania
i plany zespołu projektowego można było śledzić na
autorskim fanpage’u grupy: „Przywracamy do życia
dawne gry i zabawy” na portalu społecznościowym
Facebook.
Członkowie zespołu nad każdym przedsięwzięciem pracowali w GBP w Suszcu. Odbyło się
9 roboczych spotkań, w czasie których omawiane
były pomysły, zaplanowano zadania, prowadzono
ćwiczenia na motywację zespołu oraz gry i zabawy
integracyjne, mające na celu scalenie grupy. Należy

W czasie wakacyjnej przerwy w nauce, GBP
w Suszcu przygotowała dla dzieci i młodzieży zajęcia:
- „W krainie bajek” cykl zajęć dla dzieci w wieku
5-10 lat, w każdy poniedziałek lipca i sierpnia w godz.
17:00-19:00 (w tym: zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne, zawsze z literackim tematem);
- „W krainie czarów” – cykl zajęć dla dzieci
i młodzieży pow. 10 lat, w każdy piątek w godzinach
-17:00-19:00 (w tym: warsztaty teatralne wraz z przygotowaniem i realizacją spektaklu na podstawie powieści Lewis’a Carroll’a „Alicja w Krainie Czarów”).
Zajęcia prowadzi: Katarzyna Michna. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
32 448 86 92; e-mail: gbp@suszec.pl. Zapraszamy!
GF

Z Wakacje z Funmedia
Wakacje to świetna okazja do poszerzenia swojej
wiedzy, nieodpłatnie i bezstresowo.
Uczysz się w domu: komputerowe kursy językowe – angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
włoski oraz kursy specjalistyczne – Fotografia123,
Photoshop123, Masaż123, Czytaj123, Pamiętaj123.
Wystarczy zgłosić się do Biblioteki w Suszcu
i otrzymać kod dostępu do wszystkich kursów.
Uczysz się w bibliotece: kurs FunEnglish.pl dla
dzieci w wieku 7-12 lat, w każdy piątek w godz. 15:00
– 16:00 (pod opieką bibliotekarza).
Czas wakacji to także pora na zwrot zaległych
książek. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.
GF
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Żegnaj Szkoło!
młodzież biorącą udział w olimpiadach przedmiotowych oraz różnorakich konkursach. Pani Dyrektor
Gimnazjum wręczała także świadectwa „z paskiem”
oraz listy gratulacyjne dla najzdolniejszych uczniów
i ich rodziców. Uroczystość ta miała bardzo podniosły
charakter i wiązała się z wieloma emocjami – zarówno
dla absolwentów, jak i ich rodzin.
- Opuszczacie dziś mury szkolne i rozpoczynacie
kolejny etap w Waszym życiu. Ale wierzę, że opuszczacie
je tylko w sensie fizycznym, a nie duchowym. Na zawsze

zdj. Monika Panfil

Po 10 miesiącach wytężonej pracy nastał czas
upragnionego odpoczynku. W piątek 24 czerwca
uczniowie szkół w całym kraju oficjalnie rozpoczęli
wakacje. W naszej Gminie uroczyste zakończenie
roku szkolnego miało miejsce w Gimnazjum Publicznym w Suszcu. Program artystyczny oraz oficjalna
część imprezy odbywały się na Hali Sportowej, a poprzedzała je msza święta w Kościele p.w. św. Stanisława B. i M.
W uroczystościach brali udział: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty i Sportu Zbigniew Łoza, Dyrektor Gimnazjum
Renata Zając, grono pedagogiczne suszeckiego Gimnazjum, zaproszeni rodzice oraz uczniowie wszystkich klas . Zakończenie roku szkolnego podzielono
na kilka etapów. Najpierw nagrodzono najlepszych
uczniów klas I i II. Pani Dyrektor Renata Zając oraz
Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Piszczatowska wręczały im świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Doceniono także uczniów z najwyższą frekwencją. Następnie nagrodzono najlepszych
uczniów klas III, którzy w tym roku przystępowali do
egzaminu gimnazjalnego i zakończyli kolejny etap
swojej edukacji. W pierwszej kolejności wyróżniono

Tegoroczni absolwenci GP w Suszcu

pozostanie w Was to, co tu otrzymaliście – dobre wychowanie czy doskonałe wyniki w nauce. Uczniowie
w naszej Gminie są wzorem dla młodzieży z innych
miejscowości. Ktoś powiedział, że życie człowieka dzieli
się na trzy etapy: wczoraj, dziś i jutro. Ja powiedziałbym,
że to, co było wczoraj, już na zawsze w nas pozostanie.
Odebraliście wspaniałe wychowanie – od nauczycieli
i swoich rodziców. Kiedy wyruszycie poza granice –
Gminy, województwa czy nawet kraju, bądźcie zawsze
przykładem. Hasło „Przyszłość należy do tych, którzy
wierzą w piękno swoich marzeń” doskonale podkreśla
moment, w którym teraz jesteście. Życzę Wam, żeby
wszystkie wasze marzenia się spełniały – mówił Wójt
do zebranych.
Po oficjalnej części uroczystości, młodzież zaprezentowała humorystyczną wizję swojej gimnazjalnej
edukacji. Trzecioklasiści wystąpili w przedstawieniu
ukazującym naukę w szkole. Żartobliwe historyjki
i wymiany zdań przeplatały urywki popularnych piosenek, przerobionych tak, by opowiadały o trudach
zdobywania wiedzy. Był to z pewnością niebanalny,
doskonale przygotowany i dopracowany występ,
który widownia przyjęła głośnym aplauzem.
Monika Panfil

Nauka języka francuskiego jest kluczem...
dziękował starosta pszczyński – Paweł Sadza:
- Dzięki waszej determinacji ten wspólny, europejski rynek pracy staje się dla młodych ludzi zdecydowanie bardziej otwarty, a ziemia pszczyńska może
pochwalić się świetnie władającymi językiem francuskim uczniami. Serdecznie wszystkim państwu za to
dziękuję - mówił.
Podczas jubileuszu wręczono także odznaczenia
i wyróżnienia. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof.
zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał medal Oficera
Orderu Leopolda. Pomysłodawczyni projektu, Renata Klimek-Kowalska odznaczona została medalem
Kawalera Orderu Korony, a burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol odebrał medal Oficera Orderu Korony.
Podziękowanie za zaangażowanie w rozwój projektu otrzymał także starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Franck Pezza, delegat rządów Walonii i Federacji Walonia-Bruksela odebrał natomiast Srebrną Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Za oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbała Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
- To była piękna i bardzo podniosła uroczystość.
Uczestniczyli w niej oficjele z naszej Gminy, Powiatu
oraz województwa, a dla nas ogromnym zaszczytem

było znaleźć się w tym gronie – podkreślała dyrektorka
ZSP z Kryr, Anna Antończyk. - Od początku istnienia
Gimnazjum w Kryrach stawialiśmy na język francuski.
Dlaczego? Bo to język przyszłości i szansy. Obecnie znajomość języka angielskiego jest na tyle powszechna, że
nie wyróżnia młodych ludzi na rynku pracy. A płynne
posługiwanie się francuskim – już tak. Wierzymy, że to
właśnie ta umiejętność pomoże w znalezieniu upragnionego zajęcia naszym uczniom – dodawała pani
dyrektor.
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

wani na miejsce zdarzenia, ustalili, że mężczyzna,
widząc skręcające przed nim w prawo Audi, spuścił
nogę z gazu i nacisnął na pedał hamulca. Wpadł jednak w poślizg. Tego dnia padało, nawierzchnia jezdni
była mokra i śliska, co zaważyło o utracie panowania
nad pojazdem przez 19-latka z Czechowic-Dziedzic.
W dalszej kolejności, „wirujący” po drodze samochód
uderzył w audi i ostatecznie przewrócił się na bok,
blokując przejazd. W zdarzeniu ucierpiała 46-letnia
mieszkanka Radostowic, kierująca audi, która z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Obydwoje
kierowcy byli trzeźwi.
Wypadek w Kryrach
6 czerwca 2016 roku o godz. 18:05 w Kryrach na
ulicy Nierad kierujący ciągnikiem rolniczym Ursus
mężczyzna w wieku 53 lat, zamieszkały w Kryrach,
wyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę z pierwszeństwem przejazdu zderzył się z samochodem
marki Peugeot Partner. Kierująca Peugeotem kobieta,
42-letnia mieszkanka Kryr, w wyniku zderzenia do-

znała rany ciętej czoła oraz złamania prawej nogi.
Alarm bombowy w 7 instytucjach
na terenie całego powiatu
W dniu 8 czerwca łącznie siedem instytucji na
terenie powiatu pszczyńskiego otrzymało pocztą
elektroniczną ostrzeżenia o możliwym podłożeniu
ładunku wybuchowego. Wszędzie interweniowały
służby mundurowe, między innymi straż pożarna
i policja. Okazało się, że były to fałszywe zgłoszenia.
Maile z ostrzeżeniem przyszły do: Sądu Rejonowego w Pszczynie, Urzędu Skarbowego w Pszczynie,
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także czterech
Urzędów Gmin w: Miedźnej, Suszcu, Pawłowicach
oraz Goczałkowicach-Zdroju.
Urzędnicy zareagowali natychmiast. Na miejsce
wezwano wyspecjalizowane służby ratunkowe. Z pomocą specjalnie wyszkolonych psów zweryfikowano
zagrożenie. Podobne alarmy bombowe wystąpiły
także w innych miastach naszego województwa.
KPP w Pszczynie

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

14 czerwca w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyły się obchody jubileuszu
10-lecia „Klas Frankofońskich na Śląsku” oraz 20-lecia
współpracy między rządami Walonii i Federacji Walonia-Bruksela, a rządem Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dziesięć lat temu do drzwi ówczesnego delegata
Walonii-Brukseli w Warszawie zgłosiła się Renata Klimek-Kowalska. Przedstawiła swój pomysł zaangażowania nas w nauczanie języka francuskiego na Śląsku. Nie
zdawaliśmy sobie sprawy, jaka przygoda rozpoczynała
się w tamtym momencie - mówił podczas uroczystości
Rudy Demotte, premier Federacji Walonia-Bruksela.
- Dzisiaj klasy frankofońskie to 60 szkół - gimnazjów
i liceów. To dziesiątki zaangażowanych nauczycieli,
a przede wszystkim tysiące uczniów - podkreślał.
Dzięki projektowi „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, język francuski jest obecny w dwóch liceach
i trzech gimnazjach naszego powiatu: I LO im. B.
Chrobrego w Pszczynie, III LO w Pszczynie, Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, Publicznym
Gimnazjum nr 5 w Studzionce oraz Gimnazjum Publicznym w Kryrach. W całym województwie śląskim
takich szkół jest aż 60.
Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt

Uczestnicy uroczystości w Zamku Pszczyńskim

Kronika policyjna
Kolejne kradzieże w Gminie
31 maja 2016 roku o godz. 15:07 w Suszcu na
ul. Piaskowej nieznany sprawca nieustalonym narzędziem, na parkingu przy kopalni KWK „Krupiński”,
dokonał wybicia tylnej szyby w samochodzie Skoda
Fabia, powodując straty w wysokości 500 zł.
„Wirujące” auto na drodze
Kierowcy, jadący 2 czerwca po południu drogą
wojewódzką nr 935 w Radostowicach, odczuli skutki
tamtejszego zdarzenia drogowego. Po zderzeniu się
dwóch samochodów, jeden z nich przewrócił się na
jezdnię, blokując przejazd. Spowodowało to korki
w tym miejscu. Sytuacja została opanowana przez
policjantów z pszczyńskiej drogówki.
Kilka minut po godzinie 13:00 dyżurny pszczyńskiej jednostki odebrał zgłoszenie o wypadku
drogowym. Z przekazanej informacji wynikało, że
kierowca dostawczego Lublina wpadł w poślizg
po tym, jak zaczął gwałtownie hamować na śliskiej
nawierzchni jezdni. Policjanci, którzy zostali skiero-
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Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Wakacje i sprzyjająca aura sprawiają, że chętniej
wypoczywamy nad wodą. Tymczasem by wypoczynek ten nie zmienił się w tragedię, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad i zabrać ze sobą nad
wodę również zdrowy rozsądek.
Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy
najchętniej. Jednak jezioro, rzeka czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń.
To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających. Przecenienie własnych
umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka
nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy
okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku
– o tragedię nietrudno. Policja przypomina o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu
w rejonach/okolicach zbiorników wodnych.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to
kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest
odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich
może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń
i budowli wodnych.
2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń
ratownika.
3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25
stopni).
4. Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy
widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje

porywisty wiatr.
5. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję,
kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.
6. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo
wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania
wody lub zimne prądy.
7. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione
są w takich miejscach skoki „na główkę”. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.
8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak
nadmuchiwane koło.
9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy
po spożyciu alkoholu.
10. Nie przystępujmy do pływania na czczo –
wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm.
11. Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego
skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo
poważne konsekwencje.
12. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę
pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na
głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być
widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu
użyć bojki na szelkach.
13. Nie wypływajmy za daleko od brzegu po
zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca
jest niebezpieczne.

14. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko
pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone
na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku
utrzymać się na wodzie.
15. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy
uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś
będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy
w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach
swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na
siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.
16. Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami
pamiętajmy o założeniu kapoka.
17. Nie pływajmy żaglówkami, łódkami czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych
środków działających podobnie do alkoholu – za
naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny,
a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas
samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków.
18. Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby
wcześniej sprawdzić prognozę pogody.
19. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem
wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek
w miejscu, w którym odpoczywamy. Pamiętajmy,
że podczas naszego urlopu złodzieje nie próżnują.
Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.
Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad
możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą
był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że rozważna i bezpieczna kąpiel zależy tylko od
nas samych!
KPP Pszczyna

Dzień Dziecka z wędką
a III miejsce Adrian Stefański. W grupie 13-16 lat
najlepiej poradził sobie Radosław Dulas, a tuż za
nim znaleźli się: Martyna Karp (II miejsce) i Szymon
Karp (III miejsce). Wśród zrzeszonych miejsca na podium przypadły: Kamilowi Pławeckiemu (I miejsce),
Kacprowi Pławeckiemu (II miejsce) oraz Jakubowi
Foksowi (III miejsce).
Jednak nie tylko o wygraną chodziło podczas
tych zawodów. Organizatorzy zadbali, aby nikt nie
wyszedł z tego spotkania z pustymi rękami! Dla
każdego przygotowano zestaw słodyczy i kiełbaskę
z grilla. Każdy zawodnik otrzymał też nagrodę. A było
z czego wybierać – sprzęt do wędkowania, sprzęt
sportowy, różnorodne gadżety. Bez wątpienia był
to udany dzień dziecka!
Organizatorzy dziękują sponsorom. Byli to:
Urząd Gminy, GOK, GZOiS, PGK, Sklep Wędkarski

„Karpik”, „Bar u Pietra”, ZZ „Kadra” Krupiński, Firmy:
Bisam, Usługi Ślusarskie Dziadek, Balsax Kłodzko,
Algrim 2 sp. z o.o. oraz Sławomir Grochowski.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego
koło nr 114 w Suszcu dbają o najmłodszych mieszkańców naszej Gminy i rokrocznie przygotowują dla
nich Spławikowy Dzień Dziecka.
W tym roku 1 czerwca na stawie hodowlanym
przy Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” spotkało się 47
młodych pasjonatów wędkowania, aby spróbować
swoich sił w zawodach. Tutaj liczyła się waga wyłowionych ryb, złapanych w regulaminowym czasie.
Uczestniczy startowali w 4 kategoriach wiekowych:
6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat i zawodnicy zrzeszeni. Najwięcej, bo aż 22 dzieci, wystartowało w najmłodszej
grupie. Spośród nich najlepsza okazała się Blanka
Janosz. Tuż za nią znalazł się Tomasz Szlachta, a III
miejsce przypadło Jakubowi Kuflowi. W kategorii wiekowej 10-12 lat I miejsce zajęła Aleksandra
Szkołda, II miejsce wywalczył Wojciech Nalepka,

Tego dnia każdy był zwycięzcą

Szkolna Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych
interesowaniem uczestników, ale też zbierała sporą
publiczność, kibicującą zawodnikom.
- Dzięki tej tradycji, zapoczątkowanej przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi, młodzi ludzie mają szansę zapoznać się z rozrywkami swoich dziadków czy rodziców.
Przechowują też pamięć o dawnych grach i zabawach
i ratują je przed zapomnieniem. A poza tym – świetnie
się bawią – przekonywał jeden z organizatorów Olimpiady, Marek Kret.
Trzeba przyznać, że dla suszeckiej młodzieży
był to dobry dzień. Nie dość, że w atrakcyjny sposób
spędzili czas na świeżym powietrzu, to dla najlepszych zawodników w każdej kategorii przygotowano
pamiątkowe medale. Stworzono także klasyfikację
drużynową, w której wyłoniono najlepszą klasę
w Szkole Podstawowej oraz najlepszą klasę w Gimna-

zjum. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom
i laureatom Olimpiady.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Tradycji stało się zadość. W tym roku młodzież
także miała okazję rywalizować w konkurencjach
Olimpiady Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych.
17 czerwca na terenach przy Hali Sportowej w Suszcu
rozegrano zawody dla uczniów starszych klas Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu.
Reprezentanci każdej klasy próbowali swoich sił w zabawach i grach, które pamiętają z dzieciństwa jeszcze
ich rodzice i dziadkowie. Zawodnicy z 12-osobowych
drużyn rywalizowali w 9 grach. Były to: chłop, klasy, guma, narty, szczudła, flaszki, pudełka, szlojder
i cymbergaj.
Organizatorzy postawili zarówno na zabawy drużynowe, jak i indywidualne. Sprawdzano celność,
szybkość, sprawność fizyczną i gibkość młodzieży.
Każda konkurencja cieszyła się nie tylko dużym za-

„Szlojder” cieszył się dużym zainteresowaniem

NUMER 7 (264)
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Młodziki LKS Mizerów wśród najlepszych w województwie
Drużyna młodzików (rocznik 2003 i młodsi) LKS
Mizerów wzięła udział w finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka,
organizowanym przez Śląskie Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych.
Mecze odbyły się 7 czerwca 2016 r. na stadionie
w Dankowicach. Podczas finałowych zmagań Mizerowianie pokazali charakter, ambicję, determinację,
lecz niestety, z powodu fatalnego początku, nie dane
im było awansować do fazy pucharowej. Decydująca
okazała się pierwsza połowa meczu z Pasjonatem

Dankowice, którą piłkarze LKS przegrali 0:3. Później
było już dużo lepiej, bo po zmianie stron nie dali się
zaskoczyć, a w kolejnych meczach najpierw w dramatycznych okolicznościach, ale w pełni zasłużenie,
pokonali Zryw Rudnik 2:1, a następnie, po ciekawym,
emocjonującym meczu, zremisowali z najlepszym
w zawodach Zniczem Kłobuck 1:1.
Trema, a może brak doświadczenia, kosztowały
graczy Mizerowa bardzo wiele, jednakże mimo tego
mogą oni być ze swojego występu zadowoleni. Mimo
że zawodnicy nie awansowali do fazy pucharowej,

sam udział w mistrzostwach to naprawdę duże osiągnięcie. Brawo, Panowie!
Wyniki meczów LKS Mizerów: LKS Mizerów –
Pasjonat Dankowice 0:3 (0:3), LKS Mizerów – Zryw
Rudnik 2:1 (0:1), LKS mizerów – Znicz Kłobuck 1:1 (1:1)
Drużyna LKS-u Mizerów wystąpiła w składzie:
Mateusz Rutka, Jakub Gruszka - Oktawian Skut,
Dawid Gajda, Nikodem Bienioszek - Karol Zieleźnik, Dawid Gizler, Łukasz Kowalski, Konrad Owczarek, Dominik Grzegorzek. Trener - Jacek Sławacki.
Jacek Sławacki

Agatka Paszek Mistrzynią Polski LZS
razem tytuł Mistrzyni Polski LZS na rok 2016 w kategorii kadetek.
To nie jedyny sukces młodziutkiej gimnazjalistki.
Na stronach International Table Tennis Federation
ITTF ukazał się ranking zawodniczek poszczególnych kategorii. Po ostatnim świetnym występie na
World Tour Agata weszła po raz pierwszy na światową
listę rankingowa z dorobkiem 825 punktów. Pozycja na liście rankingowej ITTF to nie tylko olbrzymia
nobilitacja dla Agaty, ale także lepsze rozstawienie
w kolejnych startach na turniejach rangi World Tour.
W najbliższym czasie, na zakończenie obecnego
sezonu, młodszą z sióstr Paszek czeka jeszcze jeden
start na turnieju z grupą z Niemiec, potem krótka
przerwa w treningach, a następnie przygotowanie
do kolejnego pracowitego sezonu.

Serdecznie gratulujemy Agacie znaczących sukcesów i trzymamy kciuki w kolejnym sezonie.
Oprac. Monika Panfil

źródło: archiwum własne

Złoty medal w tenisie stołowym podczas Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS przypadł
mieszkance naszej Gminy – Agacie Paszek.
Na końcówce świetnego sezonu 2015/2016
w dniach 18-19 czerwca 2016 roku suszczanka Agata Paszek stanęła na najwyższym podium Mistrzostw
Polski w tenisie stołowym Krajowego Zrzeszenia LZS
w kategorii kadetek organizowanych w Pleszewie.
Ta dyscyplina sportu od wielu lat jest sportem
olimpijskim. Stąd też na poziomie ogólnopolskim
rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta wśród licznej grupy zawodniczek i zawodników z rankingów
ogólnopolskich w kategoriach młodzików, kadetów,
juniorów i młodzieżowców.
Agata stanęła na wysokości zadania i nie dała
żadnych szans swym rywalkom, zdobywając tym

Agata Paszek triumfowała na mistrzostwach

„Piłkarski Dzień Talentu” z ,,FOOTBALL PROJECT”
końcowym, który był średnią z czasów wszystkich
3 konkurencji:
- w kategorii dziewczynek wyróżnione zostały:
I miejsce - Natalia Krzekotowska – wynik 8,09 s.;
II miejsce - Marlena Honikis - wynik 8,16 s.; III miejsce - Maja Kukiełka – wynik 8,27 s.
- w kategorii chłopców nagrody otrzymali:
I miejsce - Mateusz Krymer – wynik 7,00 s.; II miejsce
- Bartosz Łyżwa – wynik 7,22 s.; III miejsce - Stanisław Biber – wynik 7,47 s.
Trenerzy z „Football Project” gratulowali zwycięzcom oraz wszystkim dzieciom, które zgłosiły się do
turnieju. Podczas apelu w SP Suszec nagrody wraz
z Arkadiuszem Lazarem – Prezesem Szkółki – wręczał
Dyrektor GZOiS, Zbigniew Łoza.
„Football Project” rozpoczęła swoją działalność
w zeszłym roku. Od tego czasu Szkółka rozrosła się
i działa obecnie w 5 miejscowościach. W samym
Suszcu Szkółka zrzesza ok. 60-70 dzieci. W ostatnim
czasie otwarto 2 nowe oddziały. Zajęcia prowadzone
są w Suszcu, Jasienicy, Kętach, Strumieniu i Studzionce w kilku grupach wiekowych: dzieci w wieku 9-10
lat, 7-8 lat, 4-6 lat oraz młodsi. Członkowie „Football
Project” mogą nie tylko ćwiczyć pod czujnym okiem
profesjonalnych trenerów, ale także uczestniczyć
w różnego rodzaju sportowych inicjatywach. Młodzi zawodnicy asystują piłkarzom np. z ekstraklasy,

wyprowadzając ich na murawę przed meczami. Nieco
starsi w tym roku wyjeżdżają 5 lipca do Międzybrodzia Żywieckiego na 6-dniowy obóz piłkarski. Szkółka
działa w naszej Gminie bardzo prężnie, a w jej szeregi
wstępuje coraz więcej członków. Co warto podkreślić,
piłką nożną interesują się także dziewczynki, które
aktywnie uczestniczą w treningach w Suszcu. Jak
zapewnia Arkadiusz Lazar, nabór do Szkółki ciągle
trwa i wszyscy chętni z pewnością znajdą w niej dla
siebie miejsce.
Partnerem Szkółki „Football Project” w Suszcu
jest Urząd Gminy, a sponsorem strategicznym – firma
InterCraft z siedzibą w Piasku.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

3 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej
w Suszcu odbył się „I Piłkarski Dzień Talentu”, zorganizowanym przez Szkółkę Piłkarską „Football Project”.
Dedykowany był on dzieciom z klas 1-3. Uczniowie
rywalizowali ze sobą, biorąc udział w testach szybkościowych i sprawnościowych – bez piłki oraz z prowadzeniem piłki. Testy tworzone były na bazie Akademii
Młodych Orłów. Celem tego projektu była przede
wszystkim popularyzacja piłki nożnej w regionie,
mająca pozytywny wpływ na zdrowie oraz rozwój
dziecka. Wyszukiwano także najzdolniejszych, najszybszych zawodników, którzy mogliby dołączyć do
drużyn „Football Project”.
W konkurencjach „Piłkarskiego Dnia Talentu”
w Suszcu udział wzięło 115 ochotników ze Szkoły
Podstawowej. Wszyscy wykazali się niezwykłą walecznością i bardzo poważnie potraktowali udział
w przygotowanych konkurencjach. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal za udział. Zaś
w piątek 17 czerwca najlepszym zawodnikom wręczono atrakcyjne nagrody, m.in. imienne koszulki,
puchary, vouchery na zajęcia w Szkółce „Football Project” czy piłki, jakimi grają zwodnicy podczas EURO
2016. Komisja z „Football Project”, po zweryfikowaniu
wszystkich czasów, wyłoniła zwycięzców w dwóch
kategoriach.
Oto laureaci wraz z osiągniętym wynikiem

Szkółka „Football Project” nagodziła uczniów z Suszca

Punkt Pomocy Prawnej w Gminie
Od stycznia 2016 roku na terenie całej Polski
funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.
W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy powiatu
pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.
Część punktów prowadzona jest przez adwokatów
i radców prawnych wskazanych przez Okręgową
Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców
Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe,

które zajmują się udzielaniem porad prawnych.
Przypominamy: darmową pomoc prawną (na
etapie przedsądowym) otrzymują:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci i weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wie-
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dzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniach przygotowawczym
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej
mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy i prawa cywilnego,
- spraw karnych,

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC 2016

- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.

Mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać
z punktu, który znajduje się w lokalu biurowym nr
22 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej
22 w Suszcu (pomieszczenie, w którym mieściło się
GCI). Porad udziela Radca Prawny oraz Aplikanci Radcowscy ze Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż z siedzibą
w Bielsku-Białej.
Biuro czynne jest w następujących godzinach:
wtorek 7:30-11:30, czwartek 10:00-14:00 oraz piątek
14:00-18:00. Telefon kontaktowy: 781 118 117
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

Ks. Dariusz Kałuża biskupem

Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka)
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek 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. 32 212 42 14
Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie
tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801

zdj: Marek Piekara / www.gosc.pl
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rodzina
dusicieli

patriarcha
Cerkwii
w Rosji

zadanie udostepnił
˛
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Trudne słowa: ALEKSY, BRYTAN, LANTAN LOGRONO, MISZKOLOC, OLIGOCEN, RNA, SKELETON, UDERZO

źródło: archiwum własne

Codzienna posługa ks. Dariusza

Ważne telefony:

centrum formacyjnego dla katechistów, wikariuszem
generalnym i administratorem diecezji Mendi. Od
2015 roku był wikariuszem duszpasterskim w archidiecezji Madang.
Diecezja Goroka, gdzie ks. Kałuża będzie biskupem, została ustanowiona w 1966 roku. Na jej terenie
mieszka 510 tys. ludzi, w tym tylko 15 tys. katolików.
Diecezja ma 9 parafii i pracuje w niej 12 księży. Ks.
biskup Kałuża będzie jej szóstym ordynariuszem.
Oprac. Monika Panfil

źródło: archiwum własne

Rodziny (MSF). W 1987 roku złożył pierwsze śluby
zakonne, a następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym tego
zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim. Święcenia
kapłańskie przyjął 5 maja 1993 roku. Po trzech latach pracy duszpasterskiej został wysłany na kurs
języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, a w 1997
roku rozpoczął pracę misyjną w Papui-Nowej Gwinei
w diecezji Mendi. Był tam m.in. proboszczem dwóch
parafii w diecezji Mendi, dyrektorem diecezjalnego

Jak podało Radio Watykańskie, 9 czerwca 2016
roku. Papież Franciszek nominował ordynariuszem
diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei pochodzącego z Mizerowa księdza.
Ks. Dariusz Kałuża urodził się 5 listopada 1967 roku w Pszczynie. Od urodzenia mieszkał w Studzionce,
później Jego rodzice przeprowadzili się do Żor, a następnie do Mizerowa. W 1985 roku, po zakończeniu
nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
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NUMER 7 (264)

Informacje z MZK
Znikają kursy szkolne
Przypominamy, że od 27 czerwca do 31 sierpnia
nie będą kursować autobusy oznaczone w rozkładzie
jako te jeżdżące w dni nauki szkolnej.
Sprawdź zawartość e-biletu
W dalszym ciągu do Biura Obsługi Klientów MZK
wpływa wiele zapytań o wysokość kwot pobieranych
z e-biletu przy wsiadaniu do autobusu. Przypominamy, że na początku trasy system pobiera kwotę
za pełną długość trasy. Zwrot następuje przy wysiadaniu, dlatego też konieczne jest "odbicie" e-karty
przed wyjściem z autobusu.
Przypominamy również, że zbliżenie e-biletu

do czytnika obowiązuje także posiadaczy biletów
okresowych. W tym przypadku należy zrobić to tylko raz. Do tej pory kontrolerzy upominali i prosili
o przykładanie karty, od lipca będą nakładać kary.   
Od września e-bilet obowiązkowy
także po 70 roku życia
Sprawa dotyczy pasażerów, którzy ukończyli 70
rok życia i korzystają z przejazdów bezpłatnych. Do
tej pory wystarczył dowód tożsamości potwierdzający wiek. Od września obowiązkowy jest e-bilet.
Oczywiście upoważnia on do przejazdów bezpłatnych, ale jego posiadanie jest konieczne. Obecnie
taki obowiązek mają m.in. osoby w przedziale wieku

Dotacja ze środków
MKiDN dla GOK-u

Nowiny Suszeckiej
Gminy w Internecie

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu otrzymał dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” i już wkrótce rozpocznie modernizację
suszeckiego Domu Kultury. W ramach dotacji zostanie wyremontowana sala widowiskowa, zakupiony
zostanie także sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy oraz nowe okotarowanie sceny i okien. Obecnie
ogłoszono przetarg na wykonanie wszystkich prac,
a wykonawca zostanie wyłoniony w lipcu. Wtedy też
ruszą prace remontowe, które są zaplanowane na
okres wakacyjny. Uroczyste otwarcie sali odbędzie
się we wrześniu.
GOK w Suszcu

Uwaga! Od kwietnia na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu można znaleźć archiwalne numery „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
stronę: www.kulturasuszec.pl zakładka „Nowiny
Suszeckiej Gminy”.
GOK w Suszcu

Turniej piłki nożnej
11-osobowej

W związku z licznymi atrakcjami wakacyjnymi
organizowanymi przez GOK, w okresie letnim biura
będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00.
GOK w Suszcu

31 lipca 2016 r. w godz. 14:00-19:00 na boisku
przy ul. Piaskowej w Suszcu odbędzie się Turniej o Puchar Wójta Gminy Suszec. W turnieju zagrają drużyny
klubowe z terenu Gminy Suszec oraz reprezentacja
Osiedla w Suszcu. Uczestnikami mogą być: mieszkańcy Gminy Suszec zameldowani na pobyt stały
(max 3 zawodników spoza Gminy w drużynie) oraz
zawodnicy spoza Gminy, którzy w sezonie 2015/2016
byli zawodnikami zgłoszonymi w OZPN w jednym
z klubów z terenu gminy Suszec. Zapraszamy!
Hala Sportowa w Suszcu

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy

Wakacje na Hali
Sportowej w Suszcu

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych
stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas
oznaczony do 3 lat. W wykazie znajdują się działki
położone w Suszcu w rejonie ul. Okrężnej – dojazd
od strony ul. Na Grabówki, przeznaczone do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej: www.suszec.pl
Urząd Gminy Suszec

W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież
szkolną do korzystania z obiektów sportowych
w Suszcu.
Od 1 lipca do 31 sierpnia, od poniedziałku do
piątku, zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania
z boisk przy hali sportowej, kortów i stołów do tenisa
stołowego. Będzie można korzystać bezpłatnie ze
sprzętu sportowego do tenisa ziemnego, plażówki,
tenisa stołowego i piłek do gier zespołowych.
Od 1 lipca do 31 sierpnia, od poniedziałku do

Godziny otwarcia
GOK-u w wakacje

Przetarg na dzierżawę działki
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 45 przeznaczonej do rolniczego użytkowania
położonej w Suszcu, dojazd od ul. Stawowej lub Baranowickiej. Przetarg odbędzie
się 12 lipca 2016 r. Termin wpłaty wadium do 08 lipca 2016 r. Bliższe informacje
można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.
bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Przetarg na dzierżawę części
nieruchomości
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości – udziału w wysokości ½ w działce
nr 306/1 położonej w Suszcu przy ul. Pszczyńskiej, przeznaczonej do rolniczego
użytkowania Przetarg odbędzie się 20 lipca 2016 r. Termin wpłaty wadium do 18
lipca 2016 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

65-70, które korzystają ze zniżki 50%. E-bilet można
odebrać w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1
w Jastrzębiu-Zdroju.
Wakacyjna promocja
Jak co roku MZK uruchamia promocję na przejazdy wakacyjne. W soboty, niedziele i święta pasażerowie mogą jeździć taniej o 50%. W tym czasie na
jednym bilecie mogą przemieszczać się dwie osoby.
Tak więc na bilecie normalnym każdy jedzie za
połowę stawki, na ulgowym za 25% ceny biletu (oczywiście jeśli obie osoby są upoważnione do przejazdów ulgowych). Uwaga, promocja dotyczy biletów
jednorazowych.
MZK

piątku, w godzinach wieczornych będzie można korzystać z bocznej płyty boiska piłkarskiego w Suszcu
przy ulicy Piaskowej. Informacje o godzinach wejść
będzie można uzyskać u gospodarza obiektu piłkarskiego lub w hali sportowej w Suszcu.
Hala Sportowa w Suszcu

Dyżury przedszkoli
w wakacje
Informujemy, że w miesiącach letnich dyżury
pełnią następujące placówki: w lipcu przedszkole
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie,
natomiast w sierpniu przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kobielicach.
Szczegółowe informacje można uzyskać we
wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie
naszej Gminy.
GZOiS

Przetarg na dzierżawę
części Ośrodka „Gwaruś”
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę części Ośrodka Rekreacyjno–Wypoczynkowego „Gwaruś” w Suszcu, obejmującego działkę
nr 121/1- karta mapy 1, obręb Suszec i część działki
nr 91/1 – karta mapy 9, obręb Suszec, stanowiących
własność Gminy Suszec – na okres 15 lat. Teren
przeznaczony jest do dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny sporu i rekreacji. Przetarg odbędzie się
25 lipca 2016 r. Termin wpłaty wadium – do 21 lipca
2016 r. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na
stronie internetowej: www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

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

