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Czas na wakacje
Po okresie wytężonej pracy i nauki przyszedł czas
na zasłużony odpoczynek. Czerwiec sprzyjał festynom
i imprezom plenerowym. Odbyło się wiele ciekawych
wydarzeń – w tym Dzień Zbira czy Dzień Suszca. Latem
organizacje z terenu naszej gminy nie zwalniają tempa
i proponują mieszkańcom mnóstwo atrakcji. Przez całe
wakacje amatorzy aktywnego wypoczynku mogą korzystać z boisk sportowych na terenie całej gminy. Zainte-

resowanych wycieczkami zachęcamy do zapoznania się
z bogatą ofertą GOK-u. Ciekawą propozycją dla młodszych
i starszych są półkolonie i obozy językowe, odbywające
się w lipcu. Na całe wakacje zaplanowano także liczne
warsztaty, ciekawe zajęcia i atrakcje (np. podwórkowe
szaleństwa). W sierpniu po raz kolejny odbędą się także
warsztaty survivalu. Jak widać, nawet pozostając z gminie
można spędzić aktywne wakacje.
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Okiem Wójta
W sobotę 3 czerwca 2017 r. o godzinie 10:38
na naszą stację kolejową w Suszcu zawitał jedyny
i wyjątkowy pomnik poświęcony naszemu św. Janowi
Pawłowi II – „Pociąg Papieski”. Historia tego „ruchomego pomnika”, oznaczonego barwami papieskimi,
sięga 2005 roku. Jest on dziełem, które ufundowali
kolejarze w darze wdzięczności za pontyfikat św.
Jana Pawła II.
Tym razem trasa wiodła od Wadowic do Olzy.
Wszyscy podróżujący, jak i włączający się w jego
przywitanie – zgromadzeni na peronach mieszkańcy poszczególnych miast i miejscowości – swoją
obecnością duchowo manifestowali przywiązanie
do nauki i wielkiej ziemskiej misji naszego rodaka.
Na każdej stacji, gdzie zatrzymał się pociąg, zostało wygłoszone orędzie i włodarze otrzymali z rąk
kolejarzy bochen chleba oraz wybierali losowo kartkę
z cytatami wyjętymi z wielu homilii, które wygłosił
papież w czasie pontyfikatu.
Wójt Gminy Suszec wylosował list z przesłaniem, jakie wygłosił Jan Paweł II w parlamencie Europejskim w Strasburgu do europarlamentarzystów
w 1988 r. – „Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji”. Komentując te słowa, patrząc z bardzo
krótkiej perspektywy lat 90-tych XX wieku i dnia
dzisiejszego, widzimy jak na czasie i prorocze one
były. Są nadal żywe i aktualne szczególnie dziś, kiedy Europa szuka swojej tożsamości. Przecież one
tak mało wymagają od elit, narodów w budowaniu
ładu światowego opartego na miłości i prawdzie.
Były one w 1988 roku przestrogą i drogowskazem
dla obranego przez elity cywilizacji zachodniej kursu. Historia ta dotyczy naszego pokolenia. Zostały
wygłoszone w okresie, kiedy wszystkim na naszym
kontynencie wydawało się (ale niestety tylko wydawało), że dobrobyt i pokój na stale u nas zagości,
zanikną wszelkie podziały i animozje, rozbudzone
w przeszłości egoizmy narodowe, itd. Zwycięstwo
„Solidarności” w Polsce, upadek Muru Berlińskiego,
uwolnienie się od jarzma komunistycznego krajów
Europy Środkowej, przeobrażenia w Rosji itd. wręcz
umacniały w przekonaniu, że nasz kontynent, a w następnej kolejności inne narody, które będą z nas brać
przykład, na zawsze zapomną o tragicznych losach,
jakie spotkały nas we wcześniejszych latach, że ta
nasza przesiąknięta krwią ziemia nigdy nie doświadczy już takich okrucieństw. Projekt europejski to nic
innego, jak reakcja obronna na strach przed okropieństwami wojny. Założenie UE to był najlepszy
ludzki projekt w historii, jaką znamy. Jakże zwodniczy był to optymizm, kompletnie niemający oparcia
w istniejących historycznie realiach geopolitycznych
i społeczno-kulturalnych, a szczególnie mocno w już
skrzywionej świadomości społecznej i psychicznej
społeczeństw. Rok 1989 i późniejsze lata w Polsce
to nie było zwycięstwo demokracji, ale konsumeryzmu, przeniesionego na grunt Polski z Zachodu.
Przed tymi zagrożeniami, niewłaściwie obraną drogą, papież przestrzegał. Jednak europejskie młyny,
kreujące nową laicką kulturę, pracowały pełną parą
i słowa wołających o opamiętanie się były głosami
wołających na pustyni.
Zaślepiona wszechobecnym konsumpcjonizmem Europa kompletnie zignorowała te wielkie
przesłanie papieża, a i nasz naród i tzw. „pokolenie
J.P. II”, które na jego naukach wyrosło, od nich daleko
odeszły. Zapomniano również, że wolność nakłada
na osoby z niej korzystające wiele samoograniczeń.
Dlatego nie dziwmy się, że nasz kontynent
i świat po raz kolejny znalazły się na dziejowym zakręcie. Niestety trzeba otwarcie powiedzieć, że od
następnej katastrofy, jeśli się nie opamiętamy, może
nas wybawić jedynie cud. Zło narasta w niesamowitym tempie. Złote są kolejne myśli J.P. II: „Za wojnę są
odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio
wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. Każdy z nas

dobrze wie, że żadna wojna nigdy nie rozwiązała
problemów, ale wręcz je mnożyła.
Dzisiejsza wspólnota wychowana na laickich zasadach, po odcięciu się od tysiącletnich chrześcijańskich korzeni, pogrąża się coraz bardziej w otchłani
kompletnego zagubienia. Pogłębia się stan utraty
wiary – nie tylko w sensie ściśle religijnym, kościelnym, ale także w coś wyższego, lepszego, czystszego,
prawego. To wiara przecież pozwala orientować się
w życiu, rozróżniać między dobrem a złem, oceniać,
wybierać. Wraz z religią giną wartości, których jest
ona głosicielem. Razem z pustoszeniem świątyń zanika w ludziach to, co było w człowieku wyższego,
coś, co wyrastało ponad niego. Świat budowany na
powojennym porządku wali się w gruzach. Przecież
ta potężna, posiadająca 500 mln populacji Europa,
wciąż najbogatszy kontynent na świecie, nie potrafi
sobie poradzić z niewielką grupą terrorystów, bo
problem ma nie tylko wymiar materialny, ale sięga
głębiej – do sfery duchowej. A ta, jak pokazuje życie,
jest priorytetowa. Elity odłączyły się od mas, ignorują
je, nie dostrzegając ich obecności. Te z kolei nie są
obecnie zdolne do zorganizowania się i wyartykułowania swoich oczekiwań i żądań. To rodzi poczucie
frustracji i poniżenia. Mizerny i bez przyszłości żywot
rodzi desperatów. Bycie nikim, poczucie upokorzenia
są bardziej dotkliwe niż braki materialne.
Idąc do tego sekularyzowanego świata kapitalizmu, nikt nie powiedział ludziom, że ta nowa religia
ma jedno oblicze: słabi idą na dno, a bogaci opływają
w dostatki. Nie trzeba było długo czekać, aby to się
zaczęło urzeczywistniać również w Europie. Widać
to dziś w tej „bogatej” Ameryce, Francji i u nas. Chociaż mimo to większość Europejczyków nie czuje się
jeszcze dostatecznie źle, gdy kilka milionów ludzi na
świecie co roku umiera z głodu. Karygodne jest to,
że dzisiejszy świat posiada środki i możliwości, aby
do tego nie dochodziło. Jednocześnie w bogatych
krajach, a do takich zaliczają się kraje UE z bardzo
wysokim PKB, chlubiących się swoim rozwojem, praktycznie 30% populacji sięga dna, żyjąc w rozbitych
rodzinach z nieślubnymi dziećmi, utopionych w nałogach alkoholu czy narkomanii bez zasad i kręgosłupa
moralnego. I problem ten pogłębia się. Bogaci w tym
bagnie bez zasad świetnie się poruszają, ucząc również tego swoje dzieci, biedni idą na dno. Liczy się
przyjemność, zdrowie i bogactwo, na co stać tylko
niewielu. Biedni idą w niewolę uzależnień, przemocy, rozpaczy. Przesiąknięte ideą konsumpcjonizmu
umysły nie są w stanie odrzucić rzeczy zbędnych,
dzielenia się bogactwem z biednymi.
Czy ten symboliczny „Pociąg Papieski” i wielu współczesnych apostołów są w stanie jeszcze
uratować świat, Europę, naszą ojczyznę od kolejnej gehenny? To pytanie powinien sobie postawić
szczególnie każdy z nas, bo tak blisko było nam
do naszego papieża, który szczególnie nasz naród
umiłował i mocno wierzył w jego dziejową mądrość.
Niestety również u nas po nieposkromionej pysze
postępu, będącej głównym grzechem XIX i XX wieku, obecnie coraz to bardziej pozostają nam cynizm
i rozpacz. Opinie, którymi manipuluje się w Europie,
świecie na wszelkie sposoby, uznaje się za prawdę.
Miłość wskutek rewolucji seksualnej (którą się tak
chełpi nasza cywilizacja), została totalnie ogołocona
z swojej wspaniałości, przyczyniając się walnie do
upadku etosu rodziny. Uczucia są dzisiaj niemodne
i większość się ich wstydzi. Po krwawych zamachach
w Paryżu przedstawiciele „upadającego reżimu” nawoływali, aby się „nie modlić”, bo to miasto już tego
nie potrzebuje.
Przecież to wiara przez wieki zawsze dawała
oparcie w trudnych chwilach, stabilny grunt pod
nogami, aspiracje i dążenie do wysokich ideałów.
Niestety została sprowadzona przez rządzące elity do tego, że wychowano pokolenie bez żadnych
ugruntowanych zasad i wartości. Pozostała pustka

duchowa. Cywilizacja współczesna to cywilizacja
odarta z tajemnicy, z duchowości, z sacrum. Chce ona
pokazać, że wszystko, łącznie z ludźmi, jest materią,
czyli że wszystko jest lub stanie się padliną. Jak historia pokazuje, prawdziwe wartości zawsze broniły się
same. I tak będzie również obecnie. Ta kultura umiera.
Oby jednak powrót do sprawdzonych wartości nie
kosztował wszystkich zbyt drogo. Wiara Zachodu, powodująca moralne rozbicie, którą niestety kultywuje
coraz to większa część naszej populacji, to muzyka,
pocałunki, seks, szampan, chwilowa ułuda i radość,
odmowa widzenia czegokolwiek poza doczesnymi
chwilowymi przyjemnościami. Morderstwo kolejnej
grupy niewinnych ludzi, śmierć, to zwykły incydent,
który stał się codziennością. Nikt nie mówi o tragedii,
dramatach. Tak naprawdę nikogo to nie wzrusza…
poza, oczywiście, strachem o własne dobro.
Niestety zmiany, jakie zaszły na Zachodzie
i u nas, będą trudne do odwrócenia. Bałwochwalstwo
postępu i konsumpcji sprawiło, że w wielu przypadkach jesteśmy gorsi niż poganie. Oni czcili naturę
i bogów. Dziś czcimy samych siebie i nasze ziemskie
cacka, które przyczyniają się do dewastacji naszej
duchowości, środowiska, niszczenia natury. Wielu
żyje, żeby żyć. Nikt nie chce się poświęcić, brakuje
nam ideałów, autorytetów itd. Ten liberalny porządek
już pęka w szwach, o czym świadczą zamachy i coraz
większe rzesze ludzi idących na dno. Przyczyną jest
rozprzestrzenianie się nie tylko głodu fizycznego,
ale i duchowego. Rośnie egoizm poszczególnych
cywilizacji. Zajmują się one coraz to bardziej sobą,
wywyższają się jedna nad drugą. To nie islam generalnie jest przyczyną tego, co się dzieje. To ludzie zdesperowani, a jest ich coraz więcej, jednoczą się pod
sztandarem „religii przemocy”, aby pokazać światu
„sytych”, że istnieje drugi świat – świat „beznadziei”.
Wystarczy wziąć bliski nam przykład z wysp
greckich. W bardzo bliskiej odległości od siebie znajdują się ziemskie „niebo” i „piekło”. Z jednej strony ludzie odpoczywają, plażując i chełpiąc się w luksusie,
a z drugiej zrozpaczeni imigranci topią się, próbując
dostać się na ląd, do konsumpcyjnego nieba i wyznawać religię niekończących się przyjemności, która do
nich docierała z ekranów telewizorów, komputerów
i telefonów. Brak jakiegokolwiek realizmu – i to również u naszych ludzi, zwących się ludźmi kościoła,
chrześcijanami – musi budzić nie tylko wielki niepokój, ale i grozę. Po raz n-ty w historii zdajemy sobie
doskonale sprawę z zagrożeń, jednak nie tylko nie
podejmujemy działań, ale wykazujemy przerażającą
obojętność wobec zła. Człowiek człowiekowi wilkiem. Dziś doświadczamy dodatkowo coraz częściej
tego, że aby z kimś pogadać, z osobą bliską, która
wysłuchałaby, co nas męczy, musimy za to zapłacić.
Przecież ten drugi świat istnieje i potrzebuje pomocy.
Jak długo świat istnieje, historia pokazuje, że bez
uczuć wyższych żyć się nigdy nie dało. Stąd pytanie,
co nas czeka, a szczególnie nasze kolejne pokolenie, skoro nasza cywilizacja ich jemu nie przekazała,
a i sama nie jest w stanie ich odbudować? Dziś w modzie są jedynie uczucia (odczucia?) pseudokibiców.
I to głównie dotyczy piłkarskich, a raczej w dużej
mierze pseudobandytów, wyżywających się w bójkach. Kibice siatkówki, tenisa, itd. jakoś w sobie tego
nie mają. To pokazuje w pewnym sensie folgowanie
pewnej kulturze, religii wyznawanej przez te grupy
(tam muzułmanów praktycznie nie ma) i tolerowanej
przez elity. Stabilność zarówno w sferze publicznej,
jak i prywatnej, jest ciągle rujnowana. To przecież nie
może się dobrze skończyć?
Czy ktoś uwierzy, gdy popatrzy na syryjskie miasta, a szczególnie Aleppo, które jeszcze niedawno
były w rozkwicie, a dziś jest w gruzach? Te płonące
miasta już nikogo nie wzruszają. Oczywiście dobro
ciągle się odradza; tak było zawsze i tak na pewno
będzie i tym razem. Czy jednak chcemy, aby to tak
drogo kosztowało? Przecież nam, Polakom, nieod-

legła historia tak wiele daje do myślenia, a mimo to
dla wielu już nic nie znaczy. Przypomnijmy sobie:
Oświęcim, Dachau, Kozielsk, Charków, Katyń, Starobielsk, Ostaszków, Kołyma, Łubianka… itd., itp. Te
miejsca wołają o opamiętanie się. Tam ludzie umierali
z głodu, zimna, wycieńczenia, nieludzkich tortur. Czy
chcemy tego z powrotem?
Pogłębiające się podziały społeczne, polityczne, religijne, wojny, bez zmiany myślenia elit, bez
odstawienia ludzi nieodpowiedzialnych od władzy,
którzy są oderwani od rzeczywistości, będą się dalej
pogłębiać.
Jan Paweł II mówił również „Nie lękajcie się”.
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Dlatego musimy z odwagą stawiać czoła nowym
wyzwaniom. Bardzo ważne jest dla Europy, aby nie
bała się i nie wstydziła się swojej tożsamości. Wtedy
UE stanie się znów potęgą, o jakiej marzyli jej założyciele, a nie tylko najpiękniejszą chwilową przygodą
naszego kontynentu. Wierzę, że spełnią się słowa
naszego wielkiego rodaka, nie tylko w odniesieniu
do naszej ojczyzny, ale i całej Europy:
„Niech zstąpi duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi”.
Po raz kolejny piszę ze sceptycyzmem co do
przyszłości. Bierze się to stąd, że ilość konfliktów,
problemów, zła w świecie bardzo szybko narasta.

Jak nigdy dotąd w historii. Cała globalizacja, szum
wokół niej odwracają uwagę od postępującej głębokiej i niepokojącej anarchizacji świata, destabilizacji
i chaotyczności. Byt naszej cywilizacji staje się przez
to niesterowalny, coraz to mniej przewidywalny.
Obecna sytuacja wręcz nakazuje, żebyśmy wszyscy
ze szczególną wiarą i siłą o tym mówili, bo trzeba
wierzyć, że to może zmienić coś na lepsze, choćby
tylko niewiele, ale jednak. Świadomość trzeba formować cały czas. Nadzieja w tym, że wielu jeszcze na
Zachodzie zachowuje wrażliwość religijną.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Inwestycje w gminie
Parking przy Urzędzie Gminy
Niebawem rozpocznie się kolejny etap prac na
parkingu przy UG. Zadanie nosi nazwę „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową
i przebudową drogi dojazdowej” – Etap V. Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie parkingu
po północno-wschodniej stronie budynku Urzędu
Gminy Suszec, zmianę geometrii zjazdu na drogę
dojazdową do Urzędu, wykonanie ścian oporowych
w rejonie zjazdu do archiwum wraz z wykonaniem
nawierzchni tego zjazdu oraz wymianę nawierzchni
chodników i placu w sąsiedztwie budynku Ośrodka
Zdrowia. Termin realizacji robót przewidziano do dnia

20 października 2017 r. Najkorzystniejszą ofertę, która
opiewa na kwotę 292 020,39 zł. brutto, złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „HANDREM” Wiesław Słowik z miejscowości
Płazy. Rozpoczęcie robót przewiduje się w lipcu br.
Przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu już w tym roku
Trwa postępowanie przetargowe na realizację
zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu
wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły
podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie
– Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu
ul. Szkolnej w Suszcu – Etap I”. Zamówienie swym zakresem obejmowało będzie wykonanie przebudowy

ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na
odcinku od skrzyżowania z ul. Kopcową do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 200 mb oraz budowę
kanalizacji sanitarnej na odcinku przebudowywanej
drogi. Termin zakończenia robót przewidziano do dnia
30 listopada 2017 r.
Przebudowy ulic w Radostowicach, Kobielicach
i Rudziczce
Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Bartniczej w Radostowicach oraz ul. Kościelnej
w Kobielicach. Początkiem lipca rozpoczęte zostaną
roboty budowlane związane z przebudową ul. Tęczowej w Rudziczce.
Urząd Gminy Suszec

nej, która nakazuje dokonać zmiany nazw budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym
dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby,
organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący
taki ustrój w inny sposób, w całym kraju przeprowadzone są zmiany nazw różnych obiektów. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Katowicach, nazwa ulicy Łoskutowa w Kryrach
powinna zostać zmieniona. Wedle IPN-u upamiętnia
ona prawdopodobnie czerwonoarmistę Aleksandra
Łoskutowa, który zginął w marcu 1945 r. w czasie
działań wojennych. Jak podkreślają członkowie Instytutu, w XXI w. nie powinno się zachować w przestrzeni publicznej nazw upamiętniających żołnierzy
Armii Czerwonej. Zwłaszcza że Aleksander Łoskutow
niczym nie zasłużył się dla Kryr. Propozycja nowej
nazwy ulicy została już przedstawiona Sołtysowi
Kryr, który nie wyraził sprzeciwu. Przed podjęciem
uchwały Radni postanowili przeprowadzić także
konsultacje z mieszkańcami ulicy, aby poznać także
ich opinie. Już niebawem ul. Łoskutowa zmieni się
więc na ul. Krętą.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
Radni oraz Sołtysi, jak co miesiąc, zgłaszali interpelacje i zapytania. Tym razem dotyczyły one m.in.
jakości wody na ul. Nadrzecznej w Mizerowie, podniesienia studzienek na ul. św. Jana w Suszcu, napraw

cząstkowych np. na ul. Szkolnej w Suszcu, remontu
ul. Na Grabówki po szkodach górniczych, koszenia
trawy w Radostowicach na ul. Dworcowej wzdłuż
boiska sportowego, koniecznych zmian w organizacji
ruchu na DW 935 w Radostowicach (m.in. okolice
piekarni Vito), problemów z odwodnieniem na ul.
Szkolnej w Rudziczce, remontu oświetlenia na Placu
Odnowy w Suszcu.
Będą zmiany zasad odbioru odpadów?
Jesienią zostanie ogłoszony nowy przetarg na
wywóz nieczystości z naszej gminy. Przygotowania
do niego trwają już od dłuższego czasu. Co ważne,
od lipca zaczną obowiązywać ujednolicone zasady
selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane
z podziałem na 4 frakcje: szkło (zielony pojemnik),
papier, w tym tektura (niebeski), odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, np. resztek kuchennych (pojemnik
brązowy), metale i tworzywa sztuczne (żółty). Zgodnie z rozporządzeniem odpady będą selektywnie
zbierane u źródła – czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych,
czy miejscach, gdzie powstają odpady komunalne.
W Urzędzie trwają intensywne prace nad dostosowaniem obecnych warunków panujących w gminie
do rozporządzenia. W najbliższym czasie mieszkańcy
zostaną poinformowani o sposobie i zasadach odbioru odpadów z posesji.
Monika Panfil

Sesja Rady Gminy
W czerwcu Radni i Władze Gminy spotkali się
w czwartek 22 czerwca. W trakcie Sesji podjęto
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z Mizerowa, Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli wydatków na remonty cząstkowe
dróg gminnych na ternie gminy Suszec, a Radni pytali
o sprawy ważne dla swoich miejscowości. Zaplanowano także podjęcie uchwały odnośnie do zmiany
nazwy ulicy w Kryrach. Wstrzymano się jednak z jej
podjęciem, decydując o przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami.
Nowy sprzęt dla OSP Mizerów
Gmina odpowiada za zapewnienie gotowości
bojowej jednostek OSP. Straż z Mizerowa zgłosiła
zapotrzebowanie na uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz kolumnowy. Jednostce została
przyznana dotacja celowa na ww. cel z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości
8 600 zł. Łączna kwota zakupu wyposażenia wynosi
10 117,98 zł. Gmina przekaże OSP z Mizerowa 1 500
zł na zakup rozpieracza. Reszta zostanie pokryta
ze środków własnych jednostki. Dzięki temu OSP
Mizerów już niebawem będzie korzystać z nowego
sprzętu.
Nowa nazwa ulicy w Kryrach?
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicz-

Kolejami Śląskimi za darmo przewieziesz rower
Rowerowe atrakcje województwa śląskiego mają
być teraz na wyciągnięcie ręki. Już od sierpnia podróż
jednośladem po regionie będzie tańsza, a wszystko
za sprawą Kolei Śląskich, które zapewnią darmowy
przewóz rowerów. Wystarczy spakować rower do
pociągu i wybrać się w podróż po regionie. Bezpłatny
przewóz rowerów będzie obowiązywać we wszystkich pociągach rozkładowych Kolei Śląskich w następujących relacjach: Katowice – Tarnowskie Góry
– Lubliniec – Częstochowa, Rybnik – Żory – Pszczyna,
Wodzisław Śląski – Chałupki – Racibórz, Katowice
– Oświęcim oraz Cieszyn – Czechowice-Dziedzice.

Dzięki temu rowerzyści zyskają lepszy dostęp
do atrakcji turystycznych regionu – od wyjątkowych
obiektów industrialnych rozmieszonych na Szlaku
Zabytków Techniki, przez zabytki historyczne, aż po
urokliwe zakątki przyrody. To okazja, by poznać atrakcje regionu, te na co dzień niedostępne i oddalone
od miejsca zamieszkania, a także doskonała forma
spędzania wolnego czasu.
- System łączenia przejazdów kolejowych i rowerowych jest popularny w Europie i wpisuje się w system
zrównoważonego rozwoju i transportu, którego realizację deklarują wszyscy od gmin po władze państwowe.

Poza tym to kolejny powód, by zostawić samochód
w garażu - przekonuje Aleksander Kopia, oficer rowerowy województwa śląskiego.
Bezpłatny przewóz rowerów to ciekawa opcja
dla osób, które mieszkają, pracują bądź uczą się
w miejscach oddalonych od stacji kolejowych.
Korzystając z oferty Kolei Śląskich, będą mogły
zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas potrzebny do pokonania drogi do pracy
i do domu.
Urząd Marszałkowski
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XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego ZGiP
morządach funkcje wykonawcze z wyboru, które ze
względu na skomplikowane uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządów lokalnych nabywa
się z czasem. Ponadto praktyczne doświadczenie
wskazuje, iż gminy i powiaty, które cechują się ciągłością władzy odnoszą z reguły wyraźnie większe
sukcesy, m.in. poprzez zintegrowane podejście do
rozwoju lokalnego i efektywne zarządzanie usługami publicznymi. W ramach dyskusji zwrócono też
uwagę na kwestie związane z wprowadzanymi zmianami w przepisach, które prowadzą do centralizacji
zadań realizowanych do tej pory przez samorząd
terytorialny.
W trakcie XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego
Związku debatowano także nad koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, która jest wielką bolączką w woj.
śląskim. Stwierdzono, że podejmowane do tej pory
działania nie są wystarczająco skuteczne w walce
z zanieczyszczeniem powietrza.

źródło: ŚZGiP

Uprzejmie informuję, iż w dn. 19 maja 2017 r.
(piątek) – na zaproszenie p. Anny Hetman, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji
samorządu lokalnego województwa śląskiego).
W XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego wziął udział p.
Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, p. Grzegorz
Wolnik – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz p. Tomasz Zjawiony – Wiceprezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W XLII
sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 71 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 132 gminy
i powiaty członkowskie Związku (liczba członków
stowarzyszenia w ostatnich kilkunastu miesiącach
stale wzrasta).
W trakcie XLII sesji odbyła się dyskusja nt. koniecznych działań w związku z przeprowadzanymi
i planowanymi zmianami w ustroju samorządu terytorialnego z udziałem zaproszonych gości reprezentujących ogólnopolskie i regionalne organizacje
samorządowe:
1) p. Zygmunta Frankiewicza – Prezesa Związku
Miast Polskich;
2) p. Henryka Brzyszcza – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Prezesa Stowarzyszenia Związku
Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, który w pierwszym półroczu br. sprawuje prezydencję w ramach
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (utworzonego przez dziewięć regionalnych
organizacji samorządowych).
Podczas XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego
Związku debatowano nt. zapowiadanych zmian
w ustawodawstwie, polegających m.in. na ograniczeniu liczby kadencji osób pełniących w samorządach
funkcje wykonawcze z wyboru. W przekonaniu zgromadzonych delegatów takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją RP i zawiera szereg poważnych
wad, które zaszkodzą samorządności lokalnej w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do jej osłabienia.
W dyskusji podkreślono też znaczenie kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego osób pełniących w sa-

Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego

Obecna sytuacja wymaga radykalnych działań,
które w oparciu o aktualny stan prawny nie są możliwe. Uzgodniono, że niezbędne w tej sytuacji jest
przyjęcie na poziomie krajowym rozwiązań systemowych, które wprowadzą zakaz sprzedaży określonych rodzajów szkodliwych paliw oraz określą
odpowiednią jakość kotłów. Zgromadzeni delega-

ci podkreślili w przyjętym stanowisku, że bardzo
istotne jest zwiększenie zakresu przedmiotowego
oraz puli środków przeznaczonych na finansowanie
zadań realizowanych na rzecz ograniczenia niskiej
emisji, które polegają na modernizacji lub zmianie
systemów ogrzewania. Wprowadzone rozwiązania
systemowe powinny stanowić element kompleksowego, narodowego programu zwalczania zjawiska
tzw. niskiej emisji.
Zgromadzeni delegaci wyrazili zaniepokojenie
rządowym projektem ustawy Prawo wodne. Wprowadzone bowiem w jego ramach opłaty za pobór wody
mogą spowodować wzrost kosztów dostarczania
wody, który przełoży się na wzrost ceny wody dla
odbiorców, jak też zwiększenie kosztów funkcjonowania jednostek gminnych oraz cen wielu produktów
i usług.
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Związku
stwierdzili, że nie negują konieczności wprowadzenia
zmian w systemie i zarządzaniu gospodarką wodną,
lecz zdecydowanie nie zgadzają się na te z rozwiązań
w projekcie ustawy, które przerzucają koszty reformy
gospodarki wodnej na jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznie na ich mieszkańców.
Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie XLII
sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących – istotnych dla regionu oraz samorządu
lokalnego – kwestiach:
1) w/s wprowadzanych i planowanych zmian
w ustroju samorządu terytorialnego;
2) w/s przyjęcia Karty Samorządności;
3) w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji;
4) w/s projektu ustawy Prawo wodne.
Uprzejmie informuję, iż osobą odpowiedzialną w ww. zakresie w biurze Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów jest p. Dominika Tkocz – specjalista ds. komunikacji i szkoleń (tel. stacjonarny
32 609 03 58, tel. kom. 510 201 158, adres e-mail:
dtkocz@silesia.org.pl).
Ferdynand Morski
dyrektor biura Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów

Suszeckie święto przedszkola i rodziny
Z okazji święta dzieci przygotowały bogaty
program artystyczny, zatytułowany „Cudownych
rodziców mam”. Najpierw wszystkie razem odśpiewały piosenkę „Moja wesoła rodzinka” przekonując
wszystkich, że „Mama, tata, siostra, brat. I ja – to mój
mały świat”.

źródło: Monika Panfil

Rodzina jest najważniejsza. Stanowi fundament,
o który warto dbać, a każda okazja, żeby spędzić
wspólnie czas jest cenna. Można śmiało stwierdzić,
że to przekonanie przyświecało organizatorom
suszeckiego święta przedszkola, które odbyło się
6 czerwca. Po raz kolejny już, dla uczczenia Dnia
Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca Przedszkole Publiczne w Suszcu zorganizowało spotkanie rodzinne
„Mama, Tata i Ja”.
W ciepłe wtorkowe przedpołudnie blisko 400
osób spotkało się na ogrodach przy Parafii św. Stanisława B. i M., aby wspólnie świętować z powodu
tych ważnych okazji.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Wójt Marian
Pawlas, Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Zbigniew Łoza, ks. Proboszcz Dariusz Grodoń,
ks. Wikary Krzysztof Bednarek oraz Sołtys Tadeusz
Paszek.
- Motywem przewodnim naszej uroczystości są
słowa „Rodzina jest w życiu oparciem, czymś, co chroni,
daje siłę […]Bycie rodziną oznacza, że jesteś częścią czegoś pięknego. Oznacza, że kochasz i będziesz kochany
przez resztę swojego życia.” Drodzy Rodzice! W dniu
dzisiejszym chcemy podarować Wam coś niezwykłego:
radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, by nasze święto było wyjątkowe!
– mówiła Dyrektor Przedszkola Róża Dubiel.

Występ dzieci podczas święta przedszkola i rodziny

Następnie każda z 8 grup dzieci zaprezentowała
ciekawy występ artystyczny. Były piosenki, staranne
i pomysłowe stroje, wiersze i tańce. Rodzice i rodzeństwo przedszkolaków nagrodziło małych artystów
gromkimi brawami. Dzieci przygotowały dla swoich najbliższych także upominki, które wręczyły po
występach.

Następnie maluchy wysłały do nieba swoje prośby i marzenia, przyczepione do białych baloników.
Przedszkolaki chciałyby np. podróżować dokoła świata, jeździć na nowych rowerkach i hulajnogach, bawić
się na dużym, własnym zielonym boisku, mieć nowe
przedszkole i…żeby wszystkie dziecięce marzenia
zawsze się spełniały, a rodzice byli zawsze uśmiechnięci. Wszyscy zebrani oklaskami wyrazili aprobatę
dla życzeń.
Dalszą część spotkania umilił obecnym zespół
„Baśniowa Kapela”. Radosne piosenki, wspólne tańce i lody zagwarantowały dobre humory na resztę
dnia. Do tego na uroczystości pojawiła się postać
minionka, z którym wszyscy chętnie robili sobie zdjęcia. Na pożegnanie każde dziecko otrzymało balonik
i poczęstunek.
Impreza mogła się odbyć dzięki pomocy i życzliwości wielu osób. Podziękowania należą się: Radzie
Rodziców Przedszkola, ks. Proboszczowi, Sołtysowi,
Przedsiębiorstwu PGK, młodzieży gimnazjalnej oraz
społeczności całego przedszkola.
Organizacja spotkania w ogrodach przy Parafii
św. Stanisława B. i M. była doskonałym pomysłem. Dla
nikogo nie zabrakło miejsca, a piękne, spokojne otoczenie idealnie nadało się do wspólnego, rodzinnego
świętowania. Dobitnie świadczyły o tym uśmiechy
wszystkich obecnych. Brawo dla organizatorów za
tę inicjatywę!
Monika Panfil
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Zmiany w zasadach wycinki drzew
W sobotę 17 czerwca weszła w życie ustawa
z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustala ona ponownie zasady usuwania
drzew i krzewów na terenach nieleśnych.
Od początku tego roku w całym kraju obowiązywały przepisy umożliwiające wycinanie drzew
znajdujących się na działkach należących do osób
fizycznych bez zezwolenia, z wyjątkiem m.in. drzew
usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od połowy czerwca to się zmieniło, gdyż zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy
dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach.
W pewnych przypadkach trzeba będzie wcześniej
uzyskać zgodę w gminie.
Zgodnie z nowymi przepisami, każde planowanie usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych
(grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt
zabudowany, nieużytek i inne) stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia wójtowi
gminy, o ile usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli drzewo
będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. W zgłoszeniu
trzeba będzie podać imię i nazwisko wnioskodawcy,
oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź
mapkę, gdzie na działce znajduje się planowane do
wycięcia drzewo.
Pracownik Urzędu Gminy w terminie 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgła-

szanych drzew. Sprawdzane będzie m.in. czy drzewo
bądź drzewa nie są chronione. Zgodna na wycinkę
może nie zostać wydana m.in. na nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi
zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło
znamiona drzewa pomnikowego.
W terminie 14 dni od dokonania oględzin wójt
może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew
w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że drzewo można ściąć,
jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia oględzin.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem
6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu na jego usunięcie, procedurę zgłoszenia
usunięcia drzewa należy przeprowadzić ponownie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin
wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, wójt gminy nałoży na właściciela
nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku gdy mają być usunięte drzewa z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób
fizycznych przeznaczone na cele związane z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej albo nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób
fizycznych, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych, do wycinki wymagane jest zezwolenie
wójta gminy na dotychczasowych zasadach.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia,
przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu
przez wójta gminy, pomimo sprzeciwu lub bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymierzaną przez wójta.
Zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony
na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości
5 cm od ziemi mniejszych od wyżej wymienionych;
drzewa i krzewy owocowe; krzewy rosnące w skupisku do 25 m2; krzewy rosnące na terenach pokrytych
roślinnością pełniących funkcje ozdobne; drzewa
lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Oprac. Monika Panfil

mur oporowy. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
który przetransportował rannego motocyklistę do
szpitala w Sosnowcu. W chwili transportu mężczyzna był przytomny. Pszczyńscy policjanci ustalają
szczegóły wypadku.

Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia
w cieniu.
Wysokie temperatury niekorzystnie wpływają
również na sytuację na drogach – kierowcy często
tracą czujność, są rozkojarzeni, a ich reakcje są opóźnione, w wyniku czego dochodzi do większej ilości
zdarzeń drogowych. W czasie upałów szczególny
nacisk kładziemy na zasadę ograniczonego zaufania
– kierowca innego pojazdu może źle się poczuć, a nawet zemdleć, co może skutkować niebezpiecznymi
manewrami na drodze.

Kronika policyjna
Skradziono telefon
1 czerwca 2017 r. o godz. 16:30 w Suszcu na
ul. Szkolnej nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia pozostawionego na boisku przy hali sportowej
telefonu komórkowego iPhone 6S .
Niewybuch w Suszcu
W poniedziałek 12 czerwca br. wieczorem
dyżurny pszczyńskiej komendy policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu.
Z przekazanej przez mieszkańca Żor informacji
wynikało, że w okolicach ul. Pszczyńskiej w Suszcu
znajduje się pocisk. Mężczyzna natknął się na niego, kiedy spacerował po lesie. Niewybuch z okresu
II Wojny Światowej miał 50 mm średnicy i ponad 170
mm długości. Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczyli niecodzienny przedmiot, wyznaczyli strefy
bezpieczeństwa i wystawili posterunek stały do czasu
przyjazdu specjalistycznej grupy saperskiej z Gliwic.
Pamiętajmy! W przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych obowiązują następujące
zasady:
- natychmiastowe powiadomienie o znalezisku
dyżurnego policji z najbliższej jednostki,
- zawsze należy zachować bezwzględną ostrożność,
- obowiązuje całkowity zakaz dotykania, rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia znalezionego
przedmiotu,
- zalecane jest oznakowanie tego miejsca
i w miarę możliwości zabezpieczenie go do czasu
przybycia Policji.
Wypadek motocyklisty w Kobielicach
W piątek 23 czerwca po godzinie 18:00 na ulicy Jana Pawła II w Kobielicach doszło do groźnego
wypadku z udziałem motocykla. Ranny kierowca
jednośladu został przetransportowany do szpitala
w Sosnowcu przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Do zdarzenia doszło na wysokości przejścia
dla pieszych przy miejscowej szkole. Jak wynika
z wstępnych informacji, kierowca motocykla utracił
panowanie nad jednośladem i uderzył w betonowy

Wypadek w Suszcu
W niedzielę 25 czerwca 2017 r. o godzinie 10:46
w Suszcu na ul. Wyzwolenia 19-letni mężczyzna,
mieszkaniec Kobielic, kierujący samochodem marki
Mitsubishi uderzył w tył poprzedzającym go samochodu marki Peugeot, kierowanego przez 30-letnią
mieszkankę Kobielic. W wyniku zdarzenia kierująca
Peugeotem z urazem kręgosłupa została umieszczona w szpitalu.
Upały i wypoczynek nad wodą
Ze względu na słoneczną pogodę i wysokie
temperatury powietrza, apelujemy o zachowanie
najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o wymagających naszej opieki – dzieciach, osobach niepełnosprawnych czy w zaawansowanym wieku. W żadnym
przypadku nie pozostawiajmy ich nawet na chwilę
w samochodach bądź na otwartym terenie, gdzie
grozi przegrzanie albo porażenie słoneczne. Nie zapominajmy też o zwierzętach, które również cierpią
z powodu upałów.
Zapowiadane bardzo wysokie temperatury
powietrza w przeszłości nieraz przynosiły, zarówno
w naszym regionie, jak i w innych województwach,
wiele przypadków narażenia osób wymagających
opieki, przede wszystkim dzieci, na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.
APELUJEMY!
Pamiętajmy o dzieciach, osobach niepełnosprawnych i seniorach – nie pozostawiajmy ich w zamkniętych samochodach czy na otwartym terenie,
w miejscach nasłonecznionych. Takie postępowanie
bezpośrednio naraża ich życie!
Nie zapominajmy też o zwierzętach – one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga w samochodzie,
czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia!

Nad wodą
Słoneczna pogoda sprawia, że chętnie wypoczywamy nad wodą. By wypoczynek nie zmienił się
w tragedię, wystarczy przestrzegać kilku prostych
zasad i zabrać ze sobą nad wodę zdrowy rozsądek.
Wybierając teren do wypoczynku nad wodą
pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego
przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie
nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy wodni.
Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim
znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków
przebywania w danym miejscu i zorientujemy się,
gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt
pierwszej pomocy.
Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod
czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z dziećmi
do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki bądź
kamizelki – otoczmy je szczególną opieką!
Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od
razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało.
W ten sposób unikniemy szoku termicznego. Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” – aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzajmy
się stopniowo oraz nie kąpmy się bezpośrednio po
dłuższym opalaniu.
Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je
stopniowo – nie wolno wskakiwać do wody, której
głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte
zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość
i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo,
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a nawet śmierć – może zdarzyć się, że natrafimy na
skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody
zakończy się urazem.
Materace zostawmy na brzegu – nie wypływajmy na nich na środek jeziora.
Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi
pamiętajmy o założeniu kapoka.
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Odpoczywając nad wodą pamiętajmy także
o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami
kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy
wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych
pływających.
Nigdy nie wchodźmy do wody nawet po wypiciu

najmniejszej ilości alkoholu.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek
w miejscu, w którym odpoczywamy.
Pamiętajmy też, że podczas naszego urlopu
złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy
osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.
KPP w Pszczynie

Dzień Dziecka z wędką
wędkarski. Wszystkich uczestników zaproszono także
na poczęstunek. Nagrody zwycięzcom wręczał Wójt
Marian Pawlas.
- To były super zawody. Bardzo mi się podoba i na
pewno wrócę za rok – mówiła Maja Szkucik, która na
co dzień mieszka w Bielsku-Białej, a w zawodach wystartowała w towarzystwie swojego wujka. I choć
był to jej wędkarski debiut, Maja w swojej kategorii
zdobyła II miejsce!

źródło: Monika Panfil

Wędkarstwo może być ekscytujące. Zwłaszcza
kiedy do rywalizacji stają jego młodzi miłośnicy. Trzeba przyznać, że wśród dzieci i młodzieży jest to ciągle
popularna rozrywka. Nieraz to rodzice i dziadkowie
zarażają swoją pasją kolejne pokolenia. Wędkarstwo
uczy cierpliwości, a satysfakcja ze złowionej ryby
jest ogromna. Doskonałą okazją do sprawdzenia
się i uczczenia w ciekawy sposób Dnia Dziecka były
tradycyjne zawody wędkarskie zorganizowane przez
Zarząd Koła PZW nr 114, które odbyły się 4 czerwca.
W niedzielny poranek na Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” zjawiły się całe rodziny, aby kibicować
uczestnikom. Młodzi zawodnicy startowali w czterech
kategoriach wiekowych: od 6 do 9 lat, od 10 do 12
lat, od 13 do 16 lat oraz zrzeszeni w PZW. W sumie
we wszystkich kategoriach zarejestrowano 41 zawodników. Zawody polegały na złowieniu ryb o jak największej łącznej wadze w określonym czasie. Poszczególne grupy miały na to zadanie odpowiednio: I kat.
wiekowa – 1,5 godziny; II kat. wiekowa – 2 godziny;
III kat. wiekowa – 2,5 godziny; IV kat. – 3 godziny. Po
tym czasie następowało ważenie złowionych ryb.
W tych zawodach nie było przegranych. Na
najlepszych w każdej kategorii czekały dyplomy
i puchary, a dla wszystkich uczestników przygotowano bardzo ciekawe nagrody. Najmłodsi, oprócz
słodyczy, mogli wybierać spomiędzy przeróżnych
gier i zabawek. Starsi w nagrodę otrzymywali sprzęt

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni

Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawiała
się następująco:
Kategoria I (6 – 9 lat) – 15 uczestników:

1) Tomasz Szlachta
2) Maja Szkucik
3) Hania Majchrzak
Kategoria II (10 – 12 lat) – 17 uczestników
1) Wojciech Nalepka
2) Jakub Kufel
3) Stefan Jonderko
Kategoria III (13 – 16 lat) – 5 uczestników
1) Jan Dęga
2) Michalina Pylik
3) Zofia Dęga
Kategoria IV (zrzeszeni z PZW) – 4 uczestników
1) Mateusz Fendera
2) Jakub Foks
3) Michał Zmorzyk
Największą rybę podczas całych zawodów (leszcza o długości 35 cm) złowił zwycięzca I kategorii
– Tomasz Szlachta. Za swoje osiągnięcie otrzymał
specjalny medal.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Organizatorzy zawodów dziękują sponsorom za
wsparcie i pomoc. Byli to: Adam i Wojciech Dziadek,
Arkadiusz Czyż, Związek Zawodowy Ratowników
Górniczych „Krupiński”, Sklep Wędkarski Izabela
Szlachta – Suszec, LIGRA sp. z o.o. Rybnik, Urząd
Gminy Suszec, Sławomir Michalik, Sklep Wędkarski
„Szop” – Żory.
Monika Panfil

„Mały Brzym” w Pszczynie
„Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, przy pięknej słonecznej
pogodzie. Nic więc dziwnego, że występy młodych
artystów podziwiało wielu widzów. Zespół Radość

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Wśród zespołów, które wystąpiły podczas XVII
Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym” znalazł się także zespół z naszej gminy. 27 maja w ramach imprezy w Skansenie
zaprezentowało się osiem grup: Mali Studzieńczanie
z Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce, Pawłowice z Centrum Kultury w Pawłowicach, Łąckie Gizdy
z ZSP w Łące, Jedynka z SP 1 w Pszczynie, Goczałkowice z SP 1 w Goczałkowicach, Młode Pszczynioki
z SP 2 w Pszczynie, Radość z SP w Radostowicach
oraz Gryfne Bajtle z ZSP w Studzienicach.
- Działanie zmierzające do zachowania tradycji
w postaci najmłodszych, to jest najlepsza praca – mówił
wicestarosta Krystian Szostak dziękując nauczycielom zajmującym się edukacją regionalną w powiecie
pszczyńskim.
„Mały Brzym” odbył się na terenie Skansenu

Uczestniczki XVII Pszczyńskich Prezentacji

z Radostowic, przygotowany przez panią Danutę
Abramowicz-Heczko, zaprezentował wiązankę pieśni
i tańców śląskich: Kołomajki, Jadwiśki, „Skoko wróbel”,
Błogosławiony, Druciorz i Trojok.
W trakcie imprezy wręczono także nagrody za
III Powiatowe Biennale Grafik. W sumie na konkurs
przysłano aż 127 prac z 12 placówek z naszego regionu. Jurorzy postanowili wręczyć 14 nagród oraz
14 wyróżnień.
Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Starostwo
Powiatowe w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie,
Pszczyńskie Centrum Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Zarząd Osiedla Stare Miasto,
Zarząd Osiedla Śródmieście, Zarząd Osiedla Siedlice,
Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”.
Oprac. Monika Panfil

To niebywały sukces! Po pięciu etapach zmagań,
od gminnych zawodów do finału wojewódzkiego,
na sam szczyt dotarli nasi najmłodsi sportowcy ze
Szkoły Podstawowej z Suszca.
Finały wojewódzkie w grach i zabawach odbyły
się w Wodzisławiu Śląskim 8 czerwca 2017 r. Podczas nich uczniowie z rocznika 2008 i 2007 pokonali
zawodników ze szkoły z Wodzisławia Śląskiego (SP
nr 16 z Zawady) oraz uczniów ze szkoły z Dąbrowy
Górniczej (SP nr 31) i z Bytomia (SP nr 32). Zmagania
były bardzo zacięte, a rywalizacja trwała do ostatnich
wyścigów. I tak po podsumowaniu punktów, uczniowie z Suszca wywalczyli I miejsce w województwie!
Rywalizacja Szkolnego Związku Sportowego kończy

źródło: Monika Panfil

Najlepsi w województwie!

Wspólne zdjęcie zwycięzców

się na etapie województwa, ale kto wie jak mogło by
być dalej. Serdeczne gratulacje należą się zarówno
paniom, które przygotowywały dzieci, jak i samym
zwycięzcom!
Do zawodów uczniów przygotowywały Panie
Mariola Jakacka i Aleksandra Pala. A zwycięską
drużynę stanowią: Julia Pastuszka, Łucja Spyra, Judyta Wloka, Dominika Wyleżoł, Hania Kurkowska,
Szymon Kopacz, Paweł Gabarski, Piotr Tomecki,
Bartek Spyra, Robert Wloka, Oskar Kumor, Mateusz Krymer, Patryk Jacak, Staś Biber, Bartek Łyżwa, Wiktor Biela, Maja Broncel, Karolina Kozyra,
Maja Kukiełka, Klaudia Skaźnik, Milena Ślisz.
Oprac. Monika Panfil
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Pociąg Papieski w Suszcu
w tym dzieci i młodzież. Zgromadzeni wysłuchali
orędzia, a następnie organizatorzy przejazdu złożyli

Pociąg Papieski w Suszcu

pamiątkowy bochenek chleba na ręce Wójta Gminy
Suszec Mariana Pawlasa.
- Cieszymy się, że możemy razem z Wami wspominać, ale też czuć obecność św. Jana Pawła II. Pociąg
papieski ma przypomnieć postać naszego Papieża
i jego nauczanie o wielkiej miłości Boga do człowieka.
Zachęcamy, aby czas nawiedzenia Pociągu Papieskiego
był czasem przypomnienia sobie nauk Jana Pawła II,
które przez tyle lat nie straciły nic ze swojej aktualności
– mówili księża podróżujący Pociągiem.
Po 10-minutowym postoju pociąg odjechał
w dalszą drogę do Olzy.
Władze Gminy kierują serdeczne podziękowania dla organizatorów tego przedsięwzięcia oraz dla
przybyłych na stację mieszkańców.
Oprac. Monika Panfil

końca, udało się wyłonić zwycięzców w każdej kategorii. Byli to:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęta:
I miejsce – MDP Suszec – 1040 p.
II miejsce – MDP Kryry – 981 p.
III miejsce – MDP Mizerów – 886 p.

IV miejsce – Suszec – 138 p.
Najlepsi otrzymali puchary, a wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy. Poza tym
drużyna mężczyzn z Mizerowa będzie reprezentować
naszą gminę podczas zawodów powiatowych, które
odbędą się 23 września 2017 roku na boisku sportowym MORiS w Pszczynie. Drużyny OSP z terenu

źródło: Urząd Gminy Suszec

W sobotę 3 czerwca br. na trasie Wadowice –
Olza przejechał Pociąg Papieski, który 28 maja 2006
roku został poświęcony przez papieża Benedykta
XVI podczas jego wizyty w Polsce. Trasa przejazdu
obejmowała następujące miejscowości: Pszczyna,
Suszec, Żory, Rybnik, Radlin, Wodzisław Śląski, Czyżowice i Bełsznica. Miejscem docelowym Pociągu
była Olza, gdzie zakończył on swój bieg po godzinie
12:00 i był dostępny do zwiedzania. Dodatkowo dla
uczestników przejazdu odbyła się uroczysta msza
święta w Olzie, wycieczka do Sanktuarium w Turzy
Śląskiej oraz koncert piosenki chrześcijańskiej w Parku Sołeckim w Olzie.
Do Suszca Pociąg zajechał o godz. 10:38 i zatrzymał się przy tutejszym dworcu. Jego pasażerów
witali licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy,

W niedzielę 18 czerwca w Mizerowie odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Stanęły do
nich młodzieżowe drużyny pożarnicze, drużyny kobiece oraz drużyny mężczyzn z Ochotniczych Straży
Pożarnych z całej gminy. Zawodnicy rywalizowali
w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz ćwiczeniach
pożarniczych.
Do tegorocznych zawodów zgłosiły się po 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w kategorii chłopców
oraz dziewcząt, 2 drużyny kobiet oraz 4 drużyny mężczyzn. Poza konkurencją wystartowali też oldboje
z Mizerowa, którzy nadal pozostają w doskonałej
formie. Najpierw każda drużyna starała się bezbłędnie i w jak najkrótszym czasie przebiec sztafetę. Wyglądała ona podobnie dla obydwu grup wiekowych
i polegała na pokonaniu trasy, na której przygotowano przeszkody. Zawodnicy musieli m.in. przejść przez
drewnianą ścianę, poradzić sobie na równoważni
czy wydostać się z rowu. Po sztafecie przyszedł czas
na ćwiczenia bojowe – nieco inne dla młodzieży niż
dla dorosłych.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w ramach tej
konkurencji miały za zadanie rozwinąć wąż, przeskoczyć przez przeszkodę, przejść przez tunel i po
równoważni, wycelować wężem z wodą do celu, dopasować grafiki do przyrządów strażackich, poradzić
sobie z węzłami, a na końcu ustawić się w bezbłędnej
kolejności. Drużyny mężczyzn i kobiet musiały zaś
zbudować linię ssawną (skręcić wąż ssawny, podpinany do motopompy, a następnie wrzucany do
zbiornika z wodą), zbudować linię główną, którą
potem rozdzielano na 2 linie gaśnicze i uruchomić
pompę. Końcowym etapem było trafienie w przeszkody strumieniami wody.
W konkurencjach liczył się nie tylko czas, ale
także precyzja. Punkty karne przyznawano np. za
przekroczenie linii prądowników, nieprawidłowe
skręcenie węży czy nieustawienie rozdzielacza za
linią. Po zaciętej rywalizacji, trwającej do samego

źródło: Monika Panfil

Strażacy na start!

Strażacy w Mizerowie rywalizowali w wielu ciekawych konkurencjach

powiatu pszczyńskiego swoje zmagania rozpoczną
o godzinie 10:00. Gratulujemy zwycięzcom! Gośćmi
specjalnymi zawodów byli strażacy ze Słowacji – z naszych zaprzyjaźnionych gmin z Novoti i Zákamennégo. Przyglądali się oni zmaganiom naszych drużyn
pożarniczych, a potem sami zaprezentowali swoje
umiejętności. Zawody były okazją do ponownego
spotkania strażaków. Naszym gościom bardzo podobała się atmosfera i przebieg zawodów. Po części
oficjalnej zawodów, w remizie w Mizerowie Słowacy
mieli okazję nawiązać bliższe relacje z przedstawicielami OSP z naszej gminy. Było to bardzo ciekawe
i owocne spotkanie.
Monika Panfil

Chłopcy:
I miejsce – MDP Mizerów – 1005 p.
II miejsce – MDP Suszec – 1005 p. (drużyna ta
wykonała ćwiczenia bojowe wolniej niż drużyna
z Mizerowa)
III miejsce – MDP Kryry – 967 p.
Grupa C – Kobiety
I miejsce – Mizerów – 121 p.
II miejsce – Rudziczka – 155 p.
Grupa A – mężczyźni
I miejsce – Mizerów – 110 p.
II miejsce – Rudziczka – 123 p.
III miejsce – Kryry – 132 p.

Lotni Animatorzy

W maju jubileusz 90. urodzin świętowała mieszkanka Suszca – pani Marta Marcisz. Z tej okazji solenizantkę odwiedzili Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
oraz Sołtys Suszca Tadeusz Paszek, wręczając pani
Marcie list gratulacyjny oraz upominki. Pani Marta
pochodzi z Rudziczki, a po ślubie przeprowadziła
się do Suszca. Całe życie zajmowała się pracą na gospodarstwie. Jubilatka doczekała się 3 dzieci – jednego syna oraz dwóch córek. Jest także babcią dla
9 wnuków oraz prababcią dla 3 prawnuków. Obecnie
pani Marta mieszka w Suszcu razem ze swoim synem.
Solenizantce życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.
Monika Panfil

Czerwiec obfitował w liczne animacje prowadzone przez Klub Działań Pozytywnych. Wolontariuszki
prowadziły spotkania z dziećmi w ramach projektu Lotni Animatorzy dofinansowanego z Fundacji
Bankowej imienia Leopolda Kronenberga. Lotni
Animatorzy to idea mająca na celu promowanie
wolontariatu wśród młodzieży oraz wzmocnienie
pozytywnego wizerunku młodych jako aktywnych,
odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli.
W ramach prowadzonych animacji przekazywane
były treści mające na celu przybliżenie młodszym
dzieciom idei wolontariatu . Spotkania odbywały się
pod hasłem „Animujesz dobro promujesz”.
GOK Suszec

źródło: Monika Panfil

90 lat pani Marty Marcisz

Pani Marta Marcisz z Sołtysem i Wójtem
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Nie tylko dla zbirów
Dzień Zbira to nowa inicjatywa Gminnego Ośrodka
Kultury. Jest to impreza plenerowa stworzona z myślą
o wszystkich dzieciach z naszej gminy. Wydarzenie
współorganizowali GOK i Klub Działań Pozytywnych.
Dedykowane jest ono pamięci Moniki Zbirowskiej – wolontariuszki KDP, która nade wszystko kochała właśnie
pracę z dziećmi. Monika odeszła w 2016 r., ale nadal
pozostaje żywa w pamięci rodziny, przyjaciół i członkiń
KDP. To od jej nazwiska wzięła swoją nazwę impreza.
W zamierzeniu ma to być wydarzenie cykliczne, odbywające się co roku – zawsze 1 czerwca, z okazji Dnia
Dziecka.
W tym roku w Dzień Dziecka – Dzień Zbira zaproszono wszystkie dzieci z gminy na tereny zielone
przy GOK-u w Suszcu, które w czwartkowe popołudnie
zamieniły się w dziecięcy raj. Pogoda dopisała i tego

dnia pod Ośrodek Kultury przybyły prawdziwe tłumy.
Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli skorzystać z atrakcji
przygotowanych przez Klub Działań Pozytywnych. Malowanie twarzy, gry, zabawy, animacje – o to wszystko
zadbały wolontariuszki z KDP. Tego dnia wszystkie zabawy były dozwolone – malowanie kredą po chodniku
przed GOK-iem, kąpiele w basenie z piłkami, konkursy
sprawdzające celność – to tylko niektóre z nich. Długie
i w zasadzie niekończące się kolejki ustawiały się także
do bezpłatnych dmuchańców. Jeśli ktoś miał ochotę
na przekąskę, mógł zaś skorzystać z punktów gastronomicznych, w których sprzedawano watę cukrową,
gofry czy lody. Niespodzianką dla obecnych był występ
przygotowany przez członków Szkoły Tańca„Tańczymy”,
którzy zaprezentowali obecnym swoje umiejętności.
Niebywałą atrakcją dla najmłodszych okazały się także

wozy służb mundurowych. Przy GOK-u zaparkował policyjny radiowóz oraz wóz strażacki z OSP Kryry. Dzieci
mogły wejść do pojazdów, włączyć syreny i wcielić się
w rolę prawdziwego policjanta czy strażaka. Dla wielu
(zwłaszcza chłopców) było to spełnienie marzeń!
- Muszę przyznać, że Dzień Zbira to rewelacyjna inicjatywa – mówiła jedna z mam. – Rodzice chcą w wyjątkowy sposób uczcić Dzień Dziecka, a dzięki tej imprezie
mogli to zrobić. Nasze dzieci są zachwycone atrakcjami.
Już rezerwujemy sobie czas w przyszłym roku!
Sądząc po ilości osób, które 1 czerwca pojawiły
się na Dniu Zbira, impreza okazała się ogromnym sukcesem. Doskonale wpisała się w oczekiwania i potrzeby mieszkańców i powinna mieć swoją kontynuację
w kolejnych latach. Z pewnością chętnych do udziału
nie zabraknie.
Monika Panfil

ciekawych i wartościowych upominków. W trakcie imprezy wręczono także nagrody laureatom konkursów
„Fantastyczny świat moich snów” oraz na „Krótki Film
o GOKu”, zorganizowanego z okazji 25-lecia instytucji.
Więcej na ten temat można przeczytać na str 13. W czasie Dnia Suszca zaprasza się też mieszkańców do wzięcia
udziału w akacjach ważnych społecznie. W tym roku,
w porozumieniu z DKMS zorganizowano „Dzień Dawcy Szpiku”. Kto mógł się zarejestrować? Każdy zdrowy
człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polegała
na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi
oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną
określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże
się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu.
Zarejestrować można się przez cały rok. Podczas Dnia
Suszca do bazy zarejestrowało się aż 47 nowych osób.
Dzień Suszca to przede wszystkim koncerty
gwiazd. Jak mówią organizatorzy, w tym roku postawiono na lokalne grupy, fundując obecnym prawdziwą
muzyczną ucztę. Na suszeckiej scenie jako pierwsza
zaprezentowała się żorska grupa grająca muzykę celtycką – Carrantouhill. Zespół ma swoich wielbicieli, którzy
pojawiają się wszędzie tam, gdzie występuje. W ciepłe
niedzielne popołudnie celtycka muzyka pomogła zebranym przenieść się w chłodniejsze rejony Europy.
Następnie wystąpił zespół oFF KulturA. Jest to polska

formacja poprockowa grająca i tworząca nieprzerwanie
od 10 lat. Pod koniec 2013 r. zespół zanotował swój
debiut fonograficzny singlem „Tak nierealnie”. W ciągu
kilku kolejnych lat pojawiły się następne piosenki, które
są kwintesencją jego stylu – przebojowe, wpadające
w ucho melodie, ciekawe aranżacje i przyjemnie teksty
po polsku. Warto zaznaczyć, że jeden z członków zespołu mieszka w naszej gminie. Nie lada gratką był także
występ Dream Atlas - zwycięzców ŻUBROWISKA 2016.
Jest to zespół grający progresywnego rocka, uformowany w lutym 2016 roku. Skład tworzą młodzi muzycy,
mający już swoje doświadczenie studyjne, sceniczne jak
i kompozytorskie. Muzyka grana przez Dream Atlas jest
próbą połączenia klasycznego brzmienia rocka z nowymi rozwiązaniami brzmieniowymi, wycieczkami w inne
rytmy. Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był zaś
Kamil Bednarek z zespołem. Artysta grający reggae,
znany szerokiej publiczności dzięki wielu popularnym
piosenkom (np. „Chwile jak te” czy nowej wersji piosenki Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”),
przyciągnął pod GOK prawdziwe tłumy. Publiczność
dała się porwać temu energicznemu, młodemu wokaliście, kołysząc się w rytm jego utworów i śpiewając
znane przeboje.
Do późnych godzin wieczorach tereny zielone za
Ośrodkiem Kultury tętniły życiem, a imprezę odwiedziły
w sumie tysiące osób – mieszkańców nie tylko gminy
czy powiatu, ale i całego województwa. To był naprawdę piękny i udany dzień!
Monika Panfil

T.J.D. Nowak s.c, Anna Kuczera i 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 i Zygmunt Bartas – Zakład Elektromechaniczny „BAST” s. j.,
Edmund Dulemba – Zakład Betoniarsko-Kamieniarski
„Marmur”, Szymon Tetla – Drogród, Szczepan Polok
– Grupa Producentów Grzybów sp. z o. o, Zbigniew
Czech – Disco Life Drink Bar Przewóz Osób, Janusz Kozik
– ZRB Kozik, Jan Lazar – Skład Materiałów Budowlanych LAZAR, Grzegorz Świerkot – Świerkot sp. z o. o.,
Roman Slaczałek – Reklama Suszec, Bogusław Musiolik – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKa” sp. z o. o.,
Monika Janas-Nowacka – Szkoła Tańca Movimento,
Wiesława i Grzegorz Łakotowie oraz Iwona Potysz-Łakota i Andrzej Łakota – „AG ŁAKOTA” s. j., Marcin Wuzik
– Restauracja SEPHIA, Jan Bubak - Zakład Legalizacji,
Krystyna Sieradzak - Przetwórstwo Warzyw, Owoców
i Pieczarek„KRYSTMAR”, Natalia i Józef Biela –„Piekarnia”
s.c.; Stefan Sekta – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SEKMAR” , Antoni Wilczek – Usługi Transportowo-Ascenizacyjne, Piotr Grzeszczyk - Havisteel, Adam Filipowski
– Apartamenty Stare Miasto Sp. z o.o., Monika Zarzyc-

ka – Agencja Ubezpieczeniowa, Arkadiusz Tomaszewski – Miasteczko Westernowe, Marek Pawlak – Zakład
Cukierniczy Jakubik i Pawlak s.c., Feliks Spyra – Zakład
Ślusarsko-Kotlarski, Kazimiera Rycerz, Tomasz Rycerz,
Bogdan Rycerz – P.P.H.U. MERINO S.C., Katarzyna Litera
– Centrum Kształcenia i Doradztwa, Witold Ruszczyński
– FUH Witan, Tadeusz Widera – Stolarstwo Widera, Wojciech Pękała, Renata Molińska-Pękała – Śląskie Centrum
Tenisa, Bogusława Fuchs – Hurtownia Papirus, Zdzisław
Spyra – Oficyna Drukarska,
- patroni medialni: Jacek Gałuszka – Głos Pszczyński, Wacław Wrana – tuPolska sp. z o. o. oraz Wiola Kurzydem – tuŻory.pl, Tomasz Klimczak i Oskar Piecuch
– portal pless.pl, Janusz Hess – Grupa Terrabit i Jacek
Bielenin – Gazeta Pszczyńska i pszczynska.pl, Justyna
Wachełko-Masłowska – Centrum Reklamy eMBi i zorydlawas.pl, Ks. Marek Gancarczyk – Instytut Gość Media,
Radio M, Monika Panfil – Redaktor Miesięcznika„Nowiny
Suszeckiej Gminy”.
Gorące podziękowania należą się także dzieciom
i młodzieży, które przygotowały program artystyczny w ramach 17. Dnia Suszca oraz Staroście Powiatu
Pszczyńskiego Pawłowi Sadzy za objęcie patronatem
honorowym wydarzenia.
GOK Suszec

To był dzień!
Dzień Suszca to cykliczna impreza, pełna atrakcji,
ciekawych inicjatyw, koncertów i dobrej zabawy. W tym
roku w niedzielę 11 czerwca, przy pięknej letniej pogodzie, odbyła się już 17 edycja wydarzenia. Organizatorzy zaproponowali mieszkańcom gminy (i nie tylko!)
atrakcje na najwyższym poziomie. W bardzo bogatym
programie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dzień Suszca rozpoczęły występy artystyczne
dzieci i młodzieży z terenów całej gminy. Najmłodsi
przygotowują się do tego dnia przez cały rok i wkładają
w niego całe serce. Nic więc dziwnego, że pod sceną
zgromadzili się dumni rodzice, podziwiający swoje
pociechy. Popisy artystyczne zaprezentowały grupy:
baletowe, gitarowe, akrobatyczne, FREESMILE, ON THE
BEAT, MINI ON THE BEAT, MINI MINI ON THE BEAT, POINT SQUAD, CHILL OUT, K-BUM, K-10, uczestnicy zajęć:
„Rytmiki”, „Klubu Jasia i Małgosi”, „Tańczące Brzdące”
oraz języka angielskiego dla dzieci. Oklaskiwani przez
publiczność młodzi artyści występami podsumowali
swoją roczną działalność. Z pewnością z wieloma z nich
spotkamy się za rok.
Imprezie, jak zawsze, towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Wiele stanowisk gastronomicznych
z przekąskami przyciągnęło tłumy. Długie kolejki
ustawiały się do dmuchańców. Bardzo oblegane było
też wesołe miasteczko, a animacje prowadzone przez
Klub Działań Pozytywnych cieszyły się niesłabnącym
zainteresowaniem. Oczywiście nie zabrakło też bardzo
ciekawych konkursów z nagrodami. Wystarczyło odpowiedzieć na proste pytanie, aby stać się posiadaczem

Podziękowania
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala serdecznie dziękują za pomoc w organizacji 17.
Dnia Suszca, który odbył się 11 czerwca 2017 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:
- organizacje i instytucje, wolontariusze i wolontariuszki: Ochotnicze Straże Pożarne z Kryr, Mizerowa,
Suszca i Rudziczki, Klub Działań Pozytywnych, Sołtysi,
Wolontariusze prowadzący akcję „Dzień Dawcy Szpiku
w Suszcu”, Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu,
Jan Wojnar, Adam Kajda, Elżbieta Dera, Mariusz Szulik,
Łukasz Majorowski, Restauracja „Artus”, Usługi Pogrzebowe, Kwiaciarnia M. Czech, Restauracja„Zacisze”, Sklep
„Gaja”,
- sponsorzy: Jan Cyroń – Cyroń sp. z o. o., Przemysław Biela – INST WOD sp. z o. o., Marek Golik, Jarosław
Konsek i Adam Serwotka – EKO sp. j., Barbara Misiak
– Dekor Import Export, Sylwester Ficek – ZHPU Kobielanka sp. z o. o., Jarosław Nowak – Piekarnia-Cukiernia

Zdj. Adam Kajda
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AKTYWNE

E
J
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A
K
WA
2017

PÓŁKOLONIE
dla dzieci od 7 do 12 lat
I turnus: 3 – 7.07,
II turnus: 10 – 14.07,
godz. 7:45 – 16:15
Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu/GOK Suszec
Koszt jednego turnusu: 270 zł,
obydwu turnusów: 500 zł
Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

SPOTKANIA
Z KULTURĄ
cykl warsztatów twórczych
śląsko-afrykańskich dla dzieci
od 6 do 10 lat, godz. 18:00 – 19:30
Miejsce:
Kryry, remizo-świetlica: 4, 6, 11, 13.07
Rudziczka, remizo-świetlica:
18, 20, 25, 27.07
Suszec, GOK: 8, 10, 14, 17.08
Radostowice, salki parafialne:
22, 24, 29, 31.08
Zajęcia są bezpłatne
Organizator: „Etnoanimatorki”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

COŚ Z NICZEGO
CZYLI EKOZABAWY

OBÓZ JĘZYKOWY
„ENGLISH CAMP”

cykl zajęć twórczych dla dzieci
od 7 do 12 lat
17 – 21.07, godz. 9:30 – 12:00

dla młodzieży od 12 do 19 lat
23 – 29.07, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce:
Salki parafialne w Radostowicach
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
Fundacja „Jestem tu”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

WARSZTATY
STOLARSKIE
Z OGNISKIEM
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
29.07, od godz. 14:00
Miejsce:
Park na Osiedlu w Suszcu
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
Ogródki Działkowe w Suszcu,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu
Koszt: 180 zł
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Fala, GOK Suszec
i GOS Suszec

WARSZTATY
SENSORYCZNE
„ŚWIAT ZMYSŁÓW”
4.07, GOK Suszec:
- 16:00 – dzieci od 1 do 2,5 roku
z rodzicami
- 17:00 – dzieci od 3 do 5 lat
z rodzicami
- 18:00 – dzieci od 6 do 7 lat
z rodzicami
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
„Aktywne Mamy”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

NUMER 7 (276)

WYCIECZKI
CAŁODNIOWE

PODWÓRKOWE
SZALEŃSTWA

dla dzieci od 7 r. ż. i młodzieży

gry i zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat
godz. 10:30 – 12:00

2.08: Częstochowa:
Muzeum Produkcji Zapałek, Pływalnia
Letnia, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,
Muzeum Historii Kolei
9.08: Trójwieś Beskidzka:
spacery po górkach, Muzeum na Grapie,
warsztaty rękodzielnicze, Trzycatek
16.08: Kluczbork:
Pasieka i pałac w Maciejowie,
Muzeum Jana Dzierżonia, Park Wodny
w Tarnowskich Górach
Cena jednej wycieczki: 85 zł,
zawiera: ubezpieczenie, transport,
bilety wstępu, obiad, opiekę.

LATO TEATRALNE
„POD GOŁYM
NIEBEM”
warsztaty teatralne i spektakle
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
4 – 6.08
Miejsce:
tereny zielone przy GOK w Suszcu
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Miejsce:
Suszec, plac zabaw przy GOK:
19.07 i 8.08
Rudziczka, teren przy remizo-świetlicy:
21.07 i 10.08
Kobielice, teren przy SP:
26.07 i 22.08
Radostowice, teren przy parafii:
28.07 i 17.08
Kryry, teren przy remizo-świetlicy:
1.08 i 24.08
Mizerów, teren przy remizo-świetlicy:
3.08 i 29.08
Zajęcia są bezpłatne
Organizatorzy:
Klub Działań Pozytywnych i GOK Suszec

WARSZTATY
SURVIVALU
I BUSHCRAFTU

dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych
18 – 20.08
Miejsce:
Lasy Suszeckie
Koszt: 60 zł
Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

NOCNIK - NOCNY
MARATON BAJEK
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
23.08, godz. 20:00 – 7:00
Miejsce:
GOK Suszec

WARSZTATY
TANECZNE
dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat
28.06 oraz 31.08, godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
GOK Suszec
Prowadzi: Karolina Głowińska

Wydarzenie jest bezpłatne

NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK
tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

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

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”
czyli warsztaty i spektakle teatralne

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 3 lipca do 10 września 2017 r.

Przegląd adresowany jest do
amatorskich teatrów starszodziecięcych,
młodzieżowych oraz amatorskich
teatrów skupiających osoby dorosłe.

Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2017 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwaliﬁkowały
do II etapu do 15 października 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 4 listopada 2017 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca 2017 r.
Organizatorzy:

Partnerzy:

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

Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

23-29.07.2017
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| | turnus: 10 14.07.2017
godz. 7:45 16:15

Koszt jednego turnusu: 270 z³
Koszt obydwu turnusów: 500 z³
Zajêcia dla dzieci ze szkó³ podstawowych.
W programie: zajêcia sportowe, taneczne,
muzyczne, artystyczne, animacyjne,
wycieczki, basen, kino.
W cenie: wszystkie atrakcje, obiady,
podwieczorki, opieka.

Wakacje
z językiem
angielskim
Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W programie: zajęcia językowe, warsztaty,
gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.
Koszt: 180 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia,
opieka, ubezpieczenie)
Liczba miejsc ograniczona!

Liczba miejsc ograniczona!
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacji o zapisach udziela od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 biuro GOK w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl.
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„Czytanie porusza”

W wydarzeniu uczestniczyło 52 dzieci – uczniowie szkół gminy Suszec (w wieku 7 – 12 lat), nad którymi pieczę sprawowało 9 opiekunów. Tak samo, jak
organizowaną corocznie wiosenną Noc z Andersenem, tak i tę Noc rozpoczęto o 20:00, a zakończono
o 8:00 kolejnego dnia.
Jak zawsze, po uroczystym przywitaniu, wspólnie opracowano regulamin Nocy. Oczywiście, dzieci
wprowadzono w temat i opowiedziano o akcji, która
ma na celu promowanie czytelnictwa, a tym samym
książek i bibliotekę. W związku z tym, że wszystkie
dzieci były „nowe” (nie uczestniczyły w kwietniowej
„Nocy z Andersenem”), zaproponowano im pokazy
iluzjonisty Mario i spektakl w wykonaniu aktorów
Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”.
Po części artystycznej, przyszedł czas na dawkę
informacji i ciekawostek związanych z bibliotekami.
Z ciekawej prezentacji pt. „Najpiękniejsze biblioteki
w Polsce i na świecie” dzieci nie tylko dowiedziały się
o najwspanialszych książnicach globu, ale i poznały
pojęcie „biblioteczny design”. Po prezentacji dzieci
otrzymały karteczki, na których wypisały swoje marzenia związane z urządzeniem biblioteki. Z zapisków
wyłoniła się nowoczesna biblioteka, nasycona elektroniką i niezwykłym wyposażeniem tj. fantazyjne
fotele, podświetlane regały czy książki podwieszone
pod sufitem. Dla pracowników GBP w Suszcu najmil-

szym zapisem był komplement: „Biblioteka w Suszcu
jest fajna”.
Książka Anity Graboś „Wyspy” była pretekstem
do kontynuowania tematu marzeń. Uczestnicy mieli
okazję szaroburym obrazkom nadać kolory i stworzyć
fantazyjne „wyspy-marzenia”. W ramach sprawdzenia swojej wiedzy i siły wyobraźni, dzieci zmierzyły
się z magicznymi skrzyniami. Każdy losował po trzy
tajemnicze przedmioty i odgadywał ich nazwę lub
przeznaczenie, a dodatkowo „musiał” skojarzyć go
z tytułem książki. Kolejna część – ponownie edukacyjna – z tematem „Zwierzęta nocy” oraz wsłuchiwanie
się w tajemnicze odgłosy lasu. Dalej: wszyscy, którzy
dysponowali jeszcze siłami, rozruszali się w rytm dziecięcych przebojów. Po rozgrzewce odbyła się kolejna
prezentacja pt. „Niebo nocą”. Po niej uczestnicy, już
wyciszeni, mogli się w końcu położyć na karimatach i zagnieździć w swoich śpiworach. W późnych
godzinach nocnych wyświetlono film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”, a do snu
(nawiązując do filmu) przeczytano książkę „Tajemnica
pociągu” Martina Widmark’a.
Po pobudce jeszcze raz odbyło się głośne czytanie, tym razem – opowieści o pięknej przyjaźni
pt. „Szary domek” żorzanki Katarzyny Szestak. Zaproponowano do wypożyczenia (nadesłane przez
Organizatora Nocy) książki, m.in. „Nowe przygody
Kubusia Puchatka” (w przekładzie Michała Rusinka)
oraz „Franek i miotła motorowa” Agnieszki Frączek
z serii „Czytam sobie”. Jeszcze tylko rozdanie nalepek
z exlibrisem Nocy, dyplomów, folderów, kalendarzyków, i dzieci wróciły do swoich rodziców.
Całą noc pracowników Biblioteki wspierali na-

uczyciele – Dorota Chmiel i Anita Kurzac, za co należą
się im gorące podziękowania.
Ta NOC rozpoczęła także czerwcowy Tydzień
Czytania Dzieciom, organizowany w ramach (trwającej nieprzerwanie od 2001 r.) kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom”. To dobry czas, by odwiedzić bibliotekę i wypożyczyć książkę na wakacje.
A jest w czym wybierać. Do Filii w Rudziczce zawitali
drugoklasiści, a uczniowie pierwszej klasy zostali pasowani na nowych czytelników. Pogoda dopisała,
więc nie było problemu z miłym zakończeniem przy
ognisku zorganizowanym na sołeckim placu zabaw
w Rudziczce. Tradycją są też już odwiedziny placówki bibliotecznej w remizo-świetlicy w Kryrach przez
uczniów z młodszych klas kryrskiego ZSP.
Tegoroczne hasło Tygodnia Czytania Dzieciom
„Czytanie zbliża” – oby się ziściło.
Gabriela Folek
wraz z pracownikami GBP w Suszcu

Miesiąc maj niestety nie zachwycił w tym roku, więc
nagrywaliśmy nasz film właściwie w ostatnim tygodniu
przed datą ostatecznego złożenia projektu. Okazało się
jednak, że największym wrogiem nie jest pogoda, ale

pozostało czekać do czerwca na Dzień Suszca. Wtedy
to mieliśmy poznać werdykt. W tak zwanym „międzyczasie” podjęliśmy decyzję, że ewentualną nagrodę
przeznaczymy na wspólny wyjazd integracyjny w góry.
Musieliśmy odpocząć po trudnej pracy rocznej i wielu
obowiązkach, które wynikały np. z akcji „Pielucha dla
malucha”. Kosztowała nas ona wiele czasu, pakowania,
segregacji, ważenia, transportu itp. Stwierdziliśmy, że
potrzebujemy regeneracji, więc ewentualną wygraną
z filmu promującego GOK wydamy na nasz wyjazd.
Wszak z pustego i Salomon nie naleje. Kiedy już okazało
się, że wygraliśmy, wiedzieliśmy, że jedziemy na zasłużony odpoczynek. Udaliśmy się do Domu Rekolekcyjnego w Wiśle Jaworniku w terminie 15 – 18 czerwca.
Spędziliśmy piękny czas! Góry, modlitwa, gry planszowe, wspólne rozmowy – coś pięknego! Zrodziły się też
nowe inicjatywy charytatywne. Można powiedzieć, że
„Krótki film o GOK-u” wpłynął mobilizująco i na nas i na
naszą działalność na rzecz potrzebujących. To dobrze,
bo chyba o to też w tym projekcie chodziło... – mówi
przewodzący „Młodym Charytatywnym” ks. Krzysztof
Bednarek.
GOK już zapowiada kolejną edycję konkursu.
Warto brać udział w takich inicjatywach, gdyż, jak
widać, przynoszą one wiele radości i satysfakcji.
Monika Panfil

źródło: GBP w Suszcu

To hasło tegorocznej NOCY BIBLIOTEK. Tę
nietuzinkową ogólnopolską akcję po raz trzeci
zorganizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Do akcji dołączyła też Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu.

Praktyczne zajęcia w bibliotece

W tym roku GOK ogłosił konkurs na krótki film
dotyczący placówki. Zadanie nie było łatwe. Wymagało kreatywnego podejścia, pomysłowości i umiejętności stworzenia wciągającej historii. I to wszystko w zaledwie 2 minuty. Zwycięski spot okazał się
strzałem w dziesiątkę. Grupa „Młodzi Charytatywni”
z Suszca przekonywała w swoim filmie, że GOK to
inspirujące miejsce, które przyciąga ludzi w każdym
wieku, niezależnie od tego, co robią na co dzień. „I Ty
daj się porwać” – głosi hasło kończące film. Produkcję
zobaczyły w Internecie już setki osób. Brawa należą
się pomysłodawcom i realizatorom filmu – młodym
mieszkańcom naszej gminy. Skąd wziął się pomysł
na filmik i co zwycięzcy zrobili z wygraną?
- Jako młodzi charytatywni szukaliśmy wielu
możliwości pozyskania funduszy na jakiś szczytny cel.
Angażowaliśmy siły i poświęcaliśmy swój czas, żeby czynić dobro. Ostatnim naszym wspólnym projektem był
„Krótki film o GOK-u”. Na jednym z naszych cotygodniowych spotkań postanowiliśmy włączyć się w ten projekt,
gdyż do wygrania było 500 zł. Pomysł przyjęliśmy, jak
zawsze, demokratycznie oraz jednogłośnie. Uznaliśmy,
że „wchodzimy w to”. W małych grupach powstało 5 alternatywnych scenariuszy do filmu, po czym zebraliśmy
z każdego najlepsze pomysły i czekaliśmy...na pogodę.

źródło: Archiwum własne

Krótki film o GOK-u

„Młodzi Charytatywni” z ks. Krzysztofem Bednarkiem

dopuszczalna długość filmu: może trwać tylko 2 minuty!
A my mieliśmy materiału i pomysłów, przynajmniej na
film pełnometrażowy... Ostatecznie z 5 godzinnej pracy
udało nam się wybrać najlepsze sceny. Po skończonej
obróbce i formalnościach związanych z konkursem,

Fantastyczny świat moich snów – wyniki konkursu
Początkiem czerwca zakończył się, cieszący się
coraz większą popularnością, konkurs „Fantastyczny
świat moich snów”. W tym roku nadesłano aż 119
prac, wykonanych przez 110 uczestników. Komisja,
po długich debatach, oceniła prace w 2 kategoriach.
Zwycięzcami i wyróżnionymi w konursie zostali:
W kategorii szkoły podstawowe kl. I – III
I Miejsce – Maksymilian Gaża

II Miejsce – Bartosz Kątny
III Miejsce – Konrad Dziadek
Wyróżnienie:
- Jessica Smolarek
- Karina Ścierska
- Olga Czapla
- Dawid Majeran
W kategorii szkoły podstawowe kl. IV – VI:
I Miejsce – Filip Pieniądz

II Miejsce – Patryk Baron
III Miejsce – Maja Bołdys
Wyróżnienie:
- Maja Błotnicka
- Aleksandra Sinka
Nagrody laureatom wręczono podczas „Dnia
Suszca”, a zwycięskie prace (i nie tylko) można oglądać w Galerii „OKO” w GOK-u. Gratulujemy!
GOK w Suszcu
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Nowe projekty, nowe możliwości
KDP bierze udział w kolejnych inicjatywach.
Będą one miały wpływ na życie całej gminy, zaktywizują też mieszkańców. Jakie to projekty?
ANIMATORNIA
Projekt, który będzie realizowany przez Klub
Działań Pozytywnych w okresie od lipca do końca
października. Jakie są cele projektu?
Tym razem wolontariuszki będą się szkolić z zakresu współpracy z dziećmi z dysfunkcjami, odbędą
warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, wezmą udział w warsztatach sensorycznych, ale także
rozszerzą swoje umiejętności animacyjne. Ponadto
w okresie wakacyjnym wolontariuszki poprowadzą
Podwórkowe Szaleństwa dla dzieci z terenu naszej
gminy. Po wakacjach spotkamy się z młodzieżą gimnazjalną w szkołach na spotkaniach promujących
idee wolontariatu, e-wolontariatu, wskażemy cie-

kawe sposoby na własną aktywność wolontariacką.
DNI SĄSIADA
Projekt, który będzie realizować grupa inicjatywna Fajne Babki – 3 dziewczyny, które postanowiły uruchomić inicjatywę sąsiedzką. Dziewczęta chcą pokazać, że razem, po sąsiedzku, można zrobić naprawdę
fajne i ciekawe rzeczy wysokiej jakości. Przy małym
wsparciu z zewnątrz sąsiedzi sami są w stanie robić
imprezy, wspólnie i aktywnie spędzać czas, docenić
wartość drugiego człowieka i zaangażować się w życie lokalnej społeczności. Kto będzie mógł zorganizować Dzień Sąsiada? Każdy, kto tylko będzie miał na to
ochotę. W ramach projektu zostanie przygotowana
„paczka startowa”, podstawowy pakiet promocyjny,
na który będą się składały: plakat do samodzielnego
uzupełnienia, pocztówki do wypisywania, plakietki,
balony z nadrukami, tatuaże jednorazowe. Każda

osobą chcąca przygotować sąsiedzkie spotkanie,
będzie mogła skorzystać z takiego pakietu oraz z pomocy Gminnego Ośrodka Kultury przy promocji oraz
organizacji wydarzenia. Przeprowadzimy warsztaty
z organizacji takich spotkań, czyli co zrobić krok po
kroku, aby wszystko się udało i żeby o niczym nie
zapomnieć. Ponadto będziemy tworzyć przestrzeń
do sąsiedzkich spotkań poprzez zbudowanie mebli z palet w ramach WARSZTATÓW PALECIAKÓW.
Powstałe meble będą umieszczone na terenie całej
gminy i będą ogólnodostępne. Masz pomysł na inicjatywę sąsiedzką, zgłoś się już dziś do GOK-u!
Projekty będą finansowane z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017. Oba projekty
odbędą się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Suszcu.
GOK w Suszcu

Program Młody Obywatel zachęca do poszukania odpowiedzi na pytania o przyszłość, poszerzania swojej wiedzy o otaczającym świecie i inspiruje
młodych ludzi do zorganizowania ciekawego i pożytecznego wydarzenia dla lokalnej społeczności.
Podsumowaniem projektu w naszej gminie było
spotkanie, które odbyło się w GOK-u we wtorek 27
czerwca. Członkinie KDP zaprosiły mieszkańców na
warsztaty przyszłościowe, w trakcie których mogli
oni przyjrzeć się pracy Klubu oraz stworzyć makietę parku, który mógłby się znaleźć w Suszcu. Poza
członkiniami KDP, uczestniczyło w nich ok. 30 osób
Pierwszą część spotkania poświęcono na przyjrzenie się terenom zielonym za GOK-iem oraz animacjom prowadzonym przez KDP. Następnie uczestnicy
warsztatów zostali poproszeni o stworzenie w grupach makiet, przedstawiających ciekawe pomysły na
zagospodarowanie terenów za Ośrodkiem Kultury.
Było ich wiele, m.in. mostek dla zakochanych, muszla koncertowa, trasa dla rolkarzy, stawy, skalniaki,
fontanna czy spryskiwacz z zimną wodą (dla ochłody
latem). Następnie przedstawiono wszystkie pomysły
zebranym. Dziewczęta z KDP przeprowadziły także

ankietę wśród grupy ponad 120 mieszkańców gminy, dotyczącą wspominanego terenu i przedstawiły
jej wyniki. Pytały o to, czy mieszkańcom podoba się
gmina, czego im brakuje w gminie, jak chcieliby wykorzystać tereny za GOK-iem oraz co chcieliby, aby
powstało w naszym otoczeniu. Ankietowani jednoznacznie wskazywali na potrzebę budowy kolejnych
miejsc spotkań oraz siłowni, placów zabaw i parków.
Na koniec członkinie KDP przedstawiły prezentację zawierającą ich pomysł na zagospodarowanie
przestrzeni za GOK-iem – miałoby to być inspirujące,
nietypowe, pełne ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań
miejsce, w którym każdy znalazłby coś dla siebie.
Zakończeniem spotkania był piknik, na który
zaproszono wszystkich zebranych. Był on także okazją do dyskusji o przyszłości naszej gminy i o tym,
czego w niej brakuje – zwłaszcza młodzieży. Projekt
Młody Obywatel miał rozbudzić w młodych ludziach
świadomość tego, że mają głos i mogą wyrazić swoją opinię o kształcie i przyszłości miejsca, w którym
mieszkają. Miał także zaktywizować i zachęcić młodzież do działania. I to się udało. Oby więcej takich
inicjatyw w przyszłości!
Monika Panfil

Młody Obywatel
Dziewczęta z Klubu Działań Pozytywnych mają
w ciągu roku mnóstwo pracy. Nie tylko aktywnie
uczestniczą w imprezach odbywających się w gminie, ale także starają się poszerzać swoją wiedzę
i nabywać nowe umiejętności. Są doskonałymi animatorkami, biorą także udział w rozmaitych projektach i szkoleniach. W okresie od marca do czerwca
KDP uczestniczył w projekcie Młody Obywatel. Jest
to ogólnopolski program edukacji obywatelskiej,
realizowany od 2010 roku przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Fundację BGK. W dotychczasowych
edycjach programu uczestniczyło ponad 1 150 szkół,
niemal 1 500 nauczycieli i nauczycielek oraz około 12
000 młodych ludzi. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie
sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Młody
Obywatel to ogólnopolski program skierowany do
młodzieży. W tegorocznej edycji organizatorom zależało na zachęceniu młodych ludzi do szerszego spojrzenia na temat aktywności obywatelskiej, bo to nie
tylko prawo wyborcze czy wypełnianie druczków
w urzędzie.

Rolniku (i nie tylko) – uważaj na kleszcze!
Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS
w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku
na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych
roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu
boreliozy). W minionym roku na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odnotowano 10
przypadków zgłoszeń przez rolników zachorowania
na boreliozę jako chorobę zawodową. Borelioza była
powodem 83% wszystkich zgłoszonych przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym terenie.
Łagodne zimy powodują korzystne warunki do
rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym
wysypem, obserwowanym obecnie na terenie niemal
całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować,
aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie
– jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.
Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą
występować jedynie na drzewach, w lesie i to tam
niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest największe.
Tymczasem, spotkać je można na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na miejskich
trawnikach. Ich największa aktywność, a zarazem
największe ryzyko zostania przez kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni.
Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia, na-

leży po powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy
na ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest to bardzo
ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje
znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia.
Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza należy jak
najszybciej usunąć, najlepiej przy pomocy specjalnej
pompki próżniowej lub wyciągnąć pęsetą – nie należy jednak próbować go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi
zbyt głęboko w ciele, powinno się niezwłocznie udać
do lekarza. Usunięcie kleszcza w pierwszej dobie po
ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Po upływie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna odżywiać się krwią żywiciela
i wtedy może zarazić przenoszonymi przez siebie
chorobami.
Okres inkubacji chorób wywoływanych przez
kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy zatem doszło do
zakażenia przez kleszcza, w miejscu ukąszenia na skórze pojawia się charakterystyczny rumień o średnicy
od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od
środka i zanika. W diagnostyce wystąpiły również
przypadki, gdy rumień nie wystąpił, a kleszcz został
niezauważony.
Należy pamiętać, że borelioza wywołuje czasami
objawy podobne do grypy, np.: stan podgorączkowy,

bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie,
nudności. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba
zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy
bądź poddania się leczeniu w razie potwierdzenia
choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.
Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami
odkleszczowymi należy:
- nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające
większość ciała,
- stosować środki odstraszające kleszcze,
- trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy
i tereny gęsto zakrzewione,
- po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć swoje ciało – skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.
Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka
przeciwko zakażeniu kleszczowym zapaleniem
mózgu (KZM) – warto z niej skorzystać. Nie istnieje
jednak szczepienie chroniące przed zachorowaniem
na boreliozę.
KRUS
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Festyn w Rudziczce
piłki nożnej w dmuchanych kulach, wspólne tańce
do muzyki, malowanie twarzy i paznokci – to tylko
nieliczne z atrakcji, z jakich mogli skorzystać najmłodsi. Dużą radość przyniosła dzieciom wizyta maskotki
– Myszki Miki, która zaprosiła wszystkich do wspólnego tańca, rozdawała łakocie i chętnie pozowała
do wspólnych zdjęć.
Ogromną niespodzianką był pokaz ratownictwa,
wykonany przez strażaków z Rudziczki. Zaprezentowali oni, jak gasi się pożar (płonął domek, w którym
umieszczono belę siana). Licznie przypatrujące się
akcji dzieci zaproszono następnie do zwiedzenia
wozu bojowego, a także pozwolono im lać wodę ze
strażackiego węża. OSP przygotowało także poczę-

źródło: Monika Panfil

Wielkim sukcesem okazał się Rodzinny Festyn
Rekreacyjno-Sportowy, zorganizowany przez Radę
Rodziców z ZSP, Sołtysa oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Rudziczki. W niedzielę 18 czerwca, w piękne,
ciepłe popołudnie przy remizo-świetlicy odbyło się
wielkie święto rodziny. Wzięło w nim udział wielu
mieszkańców – nie tylko wsi, ale całej gminy.
Wspólne świętowanie rozpoczęły występy najmłodszych. Dzieci z przedszkola i młodszych klas
przygotowały ciekawy program artystyczny. Były
wiersze, piosenki, tańce i przedstawienia. Zachwyceni rodzice oklaskiwali młodych artystów. Nikt nie
mógł narzekać tego dnia na nudę, bo ciekawych
atrakcji nie brakowało. Częściowo bezpłatny park
rozrywki z dmuchańcami, liczne konkursy z cennymi nagrodami i muzyka zagwarantowały doskonałą zabawę. Konkurencje sportowe, przygotowane
przez uczniów starszych klas oraz rodziców, zakładały wspólny udział: mam i córek oraz ojców i synów.
Nie lada gratką był też kołocz z niespodzianką. Pod
tackami z ciastem znajdowały się talony na nagrody – m.in. przejażdżkę konną czy wizytę u fryzjera.
Przedstawicielka formy AVON przygotowała zaś konkurs plastyczny, w którym nagrodami były zestawy
kosmetyków.
Dzieci tego dnia miały swoje prawdziwe święto.
Spędziły niedzielne popołudnie ze swoimi rodzicami, a także mogły skorzystać z mnóstwa rozrywek.
Zabawy sportowe, tj. konkurencje i zawody, mecz

Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Rudziczce

stunek dla wszystkich młodych uczestników festynu.
Każdy, kto odwiedził w niedzielę 18 czerwca
Rudziczkę i uczestniczył w Festynie, z pewnością
spędził tam ciekawe popołudnie. Połączenie sił Rady
Rodziców, Sołtysa i OSP przyniosło doskonałe efekty.
Świetna organizacja, moc atrakcji i wyborne towarzystwo sprawiły, że impreza ta na długo pozostanie
w pamięci rudziczan. Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Festynu – rodzicom, uczniom, uczestnikom oraz
sponsorom. Już nie możemy się doczekać przyszłorocznej imprezy!
Sponsorzy Festynu: Firma Eka z Suszca, Firma
Natalia sp. z o.o. Jarosław Kisiel, Sklep spożywczy p.
Geisler, Usługi budowlano-handlowe PK Bud Piotr
Kwaśny, Firma AVON – przedstawiciel Ewa Sobik, Produkcja kręgów betonowych Marcin Fonferek, ŻAK
Szkoła dla dorosłych Jastrzębie Zdrój, Księgarnia
FOKUS Magdalena Gryglik, Terapie Naturalne Olga
Slezińska, Zakład fryzjerski PAULA, Henryk Welchar
przejażdżki konne, Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki, Tomasz Rugor usługi blacharsko-dekarskie,
Salon Fryzjerski PRESTIGE, Piekarnia KUMOR, Piekarnia cukiernia Maria Witoszek, Firma TOLOS – Piotr
Walczak i wspólnicy, Ogrody Marek Wróbel, Centrum
Samochodowe Continental, Maciej Teodorowicz,
Fryzjerstwo H&S Henryk Gaża, Finanse Jacek Szymanowski.
Monika Panfil

Praca wytrwała zwycięży wszystko
najlepsze wyniki, ale także tych, którzy poprawili swoje
oceny w stosunku do ubiegłego roku. Wybierane jest
10% najlepszych z całego Gimnazjum, a nagrodą jest
wycieczka w ciekawe miejsca – całkowicie darmowa dla
zdolnej młodzieży. Jest to możliwe dzięki ogromnemu
wsparciu sponsorów (niektórzy pomagają od samego początku istnienia nagrody). W ubiegłych latach
młodzież zwiedzała m.in. Warszawę, Kotlinę Kłodzką,
Budapeszt czy Pragę. W tym roku aż 25 osób pojechało
do Bochni, Tyńca i Czernej.

źródło: Monika Panfil

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Publicznym w Radostowicach, które miało miejsce 23 czerwca 2017 r.
Poprzedziła je msza święta w kościele p.w. Imienia Maryi. Uroczystość miała podniosły charakter. To nie tylko zakończenie roku szkolnego, ale także, w pewnym
sensie, zakończenie epoki. To ostatni rok, w którym do
gimnazjów uczęszczały 3 roczniki. Teraz, przez 2 lata,
nastąpi wygaszanie tych szkół, a klasy gimnazjalne zostaną włączone do zespołów szkół. Na początku wyróżnieni zostali ci uczniowie z młodszych klas, którzy
otrzymali świadectwa z paskiem. Następnie wręczono
świadectwa wszystkim trzecioklasistom. Uczniowie klas
I i II żegnali tegorocznych absolwentów, przygotowując dla nich ciekawe występy artystyczne. Nie zabrakło
też upominków – książeczek ze złotymi myślami, które
mają pomóc młodzieży w podjęciu słusznych decyzji
w przyszłości. A to wszystko przy akompaniamencie
piosenki „Szczęśliwej drogi już czas”.
Kolejnym punktem programu było wysłuchanie
koncertu, jaki odbył się podczas gali dla laureatów
Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium. Warto zaznaczyć, że uczniowie z Radostowic co roku zdobywają najwyższe laury – głównie
w dziedzinie chemii – i zostają laureatami wspomnianych Konkursów.
Tradycją Gimnazjum w Radostowicach było przez
lata nagradzanie uczniów tzw. „nagrodą szkolną”. Jej
celem jest wyróżnienie uczniów, którzy w danym roku
szkolnym osiągnęli najwyższą średnią lub odnotowali
postęp w nauce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwość skorzystania z nagrody mają wszyscy uczniowie,
ponieważ uwzględnia się nie tylko tych, którzy uzyskali

Zakończenie roku szkolnego w GP w Radostowicach

Po prezentacji nagrodzonych uczniów, nadszedł
czas na wspomnienia z minionych lat. Uczniowie przygotowali na tę okazję prezentację podsumowującą 18
lat funkcjonowania Gimnazjum w Radostowicach. Konkursy, spotkania, nauka i zabawa w atmosferze przyjaźni, zrozumienia i szacunku – tak można podsumować
działalność GP im. Jana Pawła II.

Podczas piątkowej uroczystości uczniowie nie tylko żegnali absolwentów, ale także, odchodzącą z początkiem września na emeryturę, panią Dyrektor Teresę
Wyrobek. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, włodarze
gminy, a także były Dyrektor – pan Henryk Kostka dziękowali jej za przepracowane w szkole lata.
- Przez blisko 33 lata była Pani skutecznym i wzorowym nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą, a od
1999 roku dyrektorem nowo powstałego Gimnazjum […]
Dzięki Pani ta szkoła stała się wyróżniającą placówką na
szczeblu powiatu, województwa i kraju […] wspólnota
celów i wzajemnego szacunku była dla Pani Dyrektor podstawowym narzędziem działania i kreowania rzeczywistości szkolnej. Dziękujemy Pani za uśmiech i za zwykłą ludzką
życzliwość. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz realizacji swoich zamierzeń i pasji życiowych na emeryturze – mówił Dyrektor GZUW Zbigniew Łoza.
Pani Wyrobek otrzymała także nagrodę Wójta,
w uznaniu za swoją pracę. Z kolei odchodząca na
emeryturę pani Dyrektor dziękowała za współpracę –
nauczycielom, rodzicom, księżom, uczniom, władzom
gminy i wszystkim życzliwym mieszkańcom Radostowic:
- Nauczanie zawsze było moją pasją, a nie moją pracą. Dzięki temu zawsze dawało mi ono radość. Dziękuję
wszystkim za te lata. To był wspaniały czas. Dziękuję za
wszystko!
Kończącej swoją pracę pani Dyrektor życzymy
wszelkiej pomyślności oraz wiele zdrowia, a absolwentom dobrego wyboru szkoły średniej i powodzenia
w kolejnych latach edukacji.
Monika Panfil

Autobusem PKS dojedziesz nad morze i do Zakopanego
Początkiem lipca PKS uruchomił wakacyjne linie
autobusowe do Giżycka, Mrzeżyna i Łeby oraz do
Zakopanego.
Kurs autobusu rozpoczyna się w Bielsku-Białej.
Pojazd zatrzyma się w Pszczynie, Tychach, Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Wsiadając w tych
miejscach, będziemy mogli dotrzeć do: Mikołajek,

Mrągowa, Giżycka, Mielna, Sarbinowa, Gąsek, Ustronia Morskiego, Kołobrzegu, Dźwirzyna, Mrzeżyna,
a także: Torunia, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Łeby.
Powyższe linie będą kursowały z piątku na sobotę, a powrót będzie odbywał się w nocy z soboty
na niedzielę.

Ponadto PKS-em będzie można dojechać z Rybnika do Zakopanego przez Suszec, Bielsko-Białą, Żywiec, Suchą Beskidzką, Maków Podhalański, Nowy
Targ oraz Poronin.
Szczegółowe informacje i rezerwacje pod numerem: 32 210 41 31.
Oprac. Monika Panfil
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Dzieci z Ukrainy w gminie Suszec
W dniach od 12 czerwca do 26 czerwca br. na
zaproszenie Śląsko-Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej,
której Prezesem jest Pan Józef Ryguła oraz Powiatu
Pszczyńskiego i Starosty Pawła Sadzy na terenie powiatu gościło 20 dzieci wraz z dwiema opiekunami
z miejscowości Dolina na Ukrainie. Dzieci te stanowią
dziecięcy zespół pieśni i tańca „Perła”. Gmina Suszec
również włączyła się w organizację kolonii dla tych
dzieci, które przebywały przy Parafii Podwyższenia
Krzyża i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie,
dzięki otwartości i wsparciu ks. Proboszcza Marka
Brewki. Dzieci te są skupione na Ukrainie w Centrum
Oazowym Archidiecezji Lwowskiej w Dolinie koło
Lwowa, którego dyrektorem jest ks. prof. Krzysztof
Panasowiec. Gmina Suszec corocznie zbiera dary
w naszych placówkach oświatowych i przekazuje je
na tę parafię. Sytuacja na Ukrainie jest wyjątkowo

trudna, jeśli chodzi o koszty utrzymania, ale także
w zakresie dostępu do polskiej literatury, pomocy
dydaktycznych, książek oraz przyborów szkolnych,
a pomoc w tym zakresie ma tam wielkie znaczenie.
W dniach 13 i 14 czerwca dzieci przebywały z całodniową wizytą w Szkole Podstawowej w Kobielicach oraz w Szkole Podstawowej w Radostowicach.
Program pobytu był tak dopasowany, aby był czas
na wspólne występy artystyczne, muzyczne oraz gry
i zabawy. W miejscowościach tych odbyły się również
msze święte w intencji dzieci z Ukrainy, ich rodzin
oraz pokoju na Ukrainie.
Przy tej okazji podczas uroczystej mszy świętej
w kościele w Kobielicach, Pani Dyrektor Renata Sekta
otrzymała z rąk Prezesa Józefa Ryguły złote Serduszko
„Deus Caritas Est”, za duży wkład i pomoc przy zbieraniu darów dla dzieci z Ukrainy. W dniu 16 czerwca
dzieci wyjechały na wycieczkę do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Pozostałe dni pobytu w Polsce
dzieci spędziły na terenie Pszczyny i okolic, także
uczestnicząc w imprezach w szkołach pszczyńskich
i zwiedzając ciekawe miejsca.

Dla dzieci i ich opiekunów dni pobytu w Polsce
stanowią nieoceniony kontakt z krajem ich ojców,
z historią, kulturą i obyczajami. Przy tej okazji składam serdeczne podziękowania dla dzieci i rodziców
z naszej gminy za pomoc przy zbiórce darów.
Z. Łoza

źródło: Urząd Gminy w Suszcu

„Kto po sobie Miłości Ludzkiej nie zostawił,
Ten nie pozostawił żadnego dziedzictwa”.
Juliusz Słowacki

Goście z Ukrainy w naszej gminie

Początek lata na Osiedlu
mem turniejowym, w 2 setach, do 15 punktów. Po
zaciętej i wyrównanej rywalizacji, mecz o III miejsce
rozegrały drużyny: Orły Suszec oraz SFRC Suszec,
a zwycięzcami okazały się Orły. Finał należał zaś do
Blokersów i FC Piaskowej. Po ekscytującym finale
ubiegłoroczni mistrzowie musieli oddać tytuł Blokersom. Cała klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce – Blokersi Suszec
II miejsce – FC Piaskowe
III miejsce – Orły Suszec
IV miejsce – SFRC Suszec
V miejsce – Rudziczka
VI miejsce – Kryry
Tegoroczni zwycięzcy grali w składzie: Adam
Ludwiczak, Leszek Jaciubek, Damian Jaciubek,
Krystian Jaciubek, Łukasz Michalski, Wojciech
Gerus. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Sołtysa
pamiątkowe puchary. Wręczono także nagrodę dla
najlepszego zawodnika Turnieju. Został nim Leszek
Jaciubek.
- Ogromne brawa i gratulacje należą się wszystkim
uczestnikom. Z roku na rok jest coraz więcej drużyn
i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Najważniejszy w takim wydarzeniu jest aspekt społeczny.
Cieszę się, że mieszkańcy chcą brać udział w imprezie,
z dużym wyprzedzeniem przygotowują się do Turnieju,

pojawiają się licznie w dniu Festynu – mówił Radny
Ireneusz Król. – Szczególnie chciałbym podziękować
panu Andrzejowi Tomasikowi, który zawsze włącza
się w organizację Turnieju. Bez względu na wszystko
możemy na nim polegać. To bardzo ważne, żeby mieć
takie wsparcie.
Podczas Festynu zaplanowano także coś dla
wielbicieli biesiadowania. Od godziny 20:00 zgromadzonym przygrywał zespół „Avans” z Żor. Mieszkańcy
Suszca przy grillu i muzyce bawili się do późnych
godzin nocnych. To była bardzo udana impreza.
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

W sobotę 24 czerwca w Suszcu odbył się Osiedlowy Festyn Sportowy. Pogoda, jak co roku, dopisała
doskonale i na terenach przy Placu zabaw „Panda”
oraz na boisku sportowym zebrała się spora grupa
uczestników – nie tylko mieszkańców Suszca. Organizatorzy – Rada Osiedla Suszec, Gminny Ośrodek
Sportu w Suszcu – zadbali o wiele ciekawych atrakcji.
Dla najmłodszych przygotowano liczne konkursy
sportowe z ciekawymi nagrodami. Przewidziano
m.in. konkursy w strzałach do celu, wykonywaniu
rzutów karnych, a także wspólne konkurencje dla
rodziców i dzieci. Na boisku ustawiono także ogólnodostępne dmuchańce, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem najmłodszych.
Podczas festynu na Osiedlu najważniejsza jest
aktywność fizyczna. Nie inaczej było tym razem.
Wszystkich chętnych zaproszono do rozgrywek –
siatkarskich oraz piłkarskich. Po raz kolejny na Osiedlu odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa
Suszca. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością, a drużyny biorące w nim udział przygotowują się do niego dużo wcześniej, prezentując
coraz wyższy poziom. W tym roku do Turnieju głosiło
się aż 6 drużyn: Blokersi Suszec, FC Piaskowa Suszec,
Orły Suszec, SFRC (Suszecki Fanklub Ruchu Chorzów)
Suszec, Kryry i Rudziczka. Mecze rozgrywano syste-

Osiedlowy Festyn Sportowy

Suszecka Grupa Biegowa
W związku z zainteresowaniem, jakim cieszyły
się treningi biegowe prowadzone w kwietniu i maju
przez instruktora lekkiej atletyki – Kamila Poloczka,
GOS Suszec postanowił kontynuować program treningów biegowych i założyć w gminie Suszec amatorską grupę biegową.
Zajęcia będę prowadzone od 6 czerwca do 30
września br. (z przerwą wakacyjną od 1 lipca do
16 lipca 2017 r.) dwa razy w tygodniu, we wtorki
i czwartki, z możliwością przeniesienia poszczególnych zajęć na inny dzień.
Może wziąć w nich udział każdy, kto ma ochotę
biegać i ma ukończone 18 lat. Zapraszamy zarówno
osoby już biegające, jak i zupełnie początkujących,
którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biegami. Bez
względu na motywację (chęć poprawy kondycji, dla
lepszego samopoczucia, „zgubienia” kilogramów, czy
przygotowań do imprezy biegowej), która skieruje
Cię na zajęcia, będziesz uczestniczyć w zajęciach

w urozmaiconej formie i dostosowanej do możliwości fizycznych.
Zajęcia będą prowadzone zarówno w terenie,
jak i na bieżni przy hali sportowej.
Tak o szczegółach prowadzonych zajęć mówi
Kamil Poloczek:
- Moją, jak również ośrodka sportu w Suszcu, misją i celem jest dotarcie do jak największej rzeszy osób
chcących zacząć przygodę z bieganiem. Ale myślimy
także o osobach, które swoją przygodę już rozpoczęły.
Na zajęciach, oprócz wspólnego biegania, będziemy
kłaść nacisk szczególnie na podstawy lekkiej atletyki.
Każdy trening jest dopasowany do warunków atmosferycznych. To one będą uzależniać, czym w danym
dniu się zajmiemy. Wachlarz zajęć jest ogromny – od
ćwiczenia sprawności prze siłę, wytrzymałości, aż po
szybkość itp. Mogę obiecać, że każde zajęcia będą inne
i będą miały na celu wzmacnianie wszystkich partii

mięśniowych naszego ciała, jak również eliminowanie
błędów, przez które tracimy niepotrzebnie siłę i narażamy się na poważne kontuzje. Dlatego zapraszamy
każdego, kto potrzebuje naszej pomocy – bez względu
na to, na jakim jest poziomie – aby poszerzać swoją
wiedzę oraz uzyskać odpowiednią fachową pomoc.
Można się zapisać w dowolnym terminie, najlepiej w dniu danego treningu. Niezbędne jest podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i braku
przeciwwskazań do udziału w zajęciach biegowych.
Wpisowe wynosi 10 zł za cały okres zajęć, bez względu na to, od kiedy rozpocznie się swój udział w zajęciach. Nie ma też znaczenia w ilu zajęciach weźmie
się udział.
Informacji o zapisach, formie zajęć i innych
sprawach technicznych udziela Zuzanna Kajda,
email: info@hala-suszec.pl, tel. 32 449 11 14, kom.
725 330 335 (w dni robocze 7:00 – 15:00).
GOS Suszec
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Tabele rozgrywek piłkarskich
Tabela Klasy A po zakończonym sezonie 2016/2017

Tabela IV ligi po zakończonym sezonie 2016/2017
Mecze

Punkty

LKS Bełk

34

75

23

6

5

2.

GKS Radziechowy-Wieprz

34

70

20

10

4

8

3.

LKS Czaniec

34

63

18

9

7

10

4.

Podbeskidzie II
Bielsko-Biała

34

61

18

7

9

5.

MKS Lędziny

34

58

17

7

10

6.

Drzewiarz
Jasienica

34

55

16

7

11

7.

Unia Racibórz

34

53

16

5

13

8

11

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

Lp.

Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

1.

Ogrodnik Cielmice

29

70

22

4

3

1.

2.

Sokół Wola

29

69

22

3

4

3.

LKS Wisła Wielka

29

58

16

10

3

4.

LKS Studzienice

29

55

17

4

5.

Fortuna Wyry

29

47

14

5

6.

LKS Frydek

29

44

12

8

9

7.

LKS Studzionka

28

43

13

4

11

8.

LKS RudołtowiceĆwiklice

29

41

11

8

10

9.

Iskra II Pszczyna

29

39

11

6

12

10.

Znicz Jankowice

29

38

10

8

11

Drużyna

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

8.

Polonia
Łaziska Górne

34

53

15

9.

Gwarek
Ornontowice

34

51

16

3

15

Beskid Skoczów

34

49

14

7

13

11.

Stal Chełm Śląski

29

33

9

6

14

12.

Czapla Kryry

29

33

9

6

14

13.

Josieniec
Radostowice

29

30

9

3

17

10.
11.

Wilki Wilcza

34

48

15

3

16

14.

Siódemka Tychy

28

29

9

2

17

12.

34

47

13

8

13

15.

LKS Gardawice

29

24

7

3

19

Szczakowianka
Jaworzno

16.

Sokół Orzesze

29

0

0

0

29

13.

Concordia Knurów

34

46

13

7

14

14.

Spójnia Landek

34

45

12

9

13

15.

Iskra Pszczyna

34

35

9

8

17

16.

Granica Ruptawa

34

23

6

5

23

17.

Orzeł Mokre

34

20

4

8

22

18.

Krupiński Suszec

34

7

2

1

31

Tabela Klasy B po zakończonym sezonie 2016/2017
Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

ZwyRemisy Porażki
cięstwa

1.

Polonia
Międzyrzecze

26

58

19

1

6

2.

Czarni Piasek

26

54

17

3

6

3.

LKS Woszczyce

26

53

17

2

7

4.

LKS Brzeźce

26

50

16

2

8

5.

Polonia II
Łaziska Górne

26

44

13

5

8

6.

LKS Wisła Mała

26

41

12

5

9

7.

MKS Lędziny

26

41

12

5

9

8.

LKS II Goczałkowice-Zdrój

26

39

11

6

9

9.

Unia Bieruń Stary

26

37

11

4

11

10.

Leśnik Kobiór

26

32

9

5

12

11.

Krupiński II Suszec

26

20

6

2

18

4

17

12.

UKS Warszowice

26

19

5

13.

LKS Mizerów

26

18

5

3

18

14.

ZET II Tychy

26

15

4

3
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Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza na:
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 11-OSOBOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC
Boisko sportowe przy ulicy Piaskowej w Suszcu
Sobota, 29 lipca 2017 r. w godz. 14:00-19:00
Turniej odbędzie się z udziałem drużyn klubowych z terenu gminy Suszec oraz
reprezentacji Osiedla w Suszcu i ewentualnej drużyny zaproszonej przez Organizatora. Uczestnikami rozgrywek mogą być:
a) mieszkańcy gminy Suszec,
b) w składzie każdej drużyny dopuszcza się udział maksymalnie 3 zawodników spoza gminy Suszec.
c) dopuszcza się zawodników spoza terenu gminy Suszec, którzy w sezonie
2016/2017 byli zawodnikami zgłoszonymi w OZPN (w tym Podokręg Tychy)
i grali w jednym z klubów z terenu gminy Suszec.
UWAGA:
Prosimy o potwierdzenie udziału do 23 lipca 2017 r.
tel: 32 449 11 14, e-mail: info@hala-suszec.pl

Tour de Pologne w gminie

Wakacje 2017

W związku z przebiegiem 4 etapu 74 Tour do Pologne UCI Worl Tour, który
1 sierpnia 2017 r. będzie prowadził także przez gminę Suszec, zwracamy się z prośbą
do mieszkańców, aby w godzinach 15:00 – 18:00 nie pozostawiać samochodów na
pasie jezdni na następujących ulicach: ul. Królówka, ul. Dolna, ul. Powstańców Śląskich,
ul. Świętego Jana, ul. Szkolna, ul. Piaskowa, ul. Pszczyńska DW 935.
Zapraszamy także osoby chętne do pomocy w zabezpieczeniu trasy przejazdu
Tour do Pologne w gminie Suszec w charakterze wolontariusza w dniu 1 sierpnia
2017 r. (wtorek) w godzinach 15:00 – 18:00. Osoby zainteresowane zabezpieczeniem
trasy proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres, mk@hala-suszec.pl podając imię
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego w terminie do 24 lipca 2017 r. W zabezpieczeniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
GOS 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.
- W dniach 17–22 lipca 2017 r. odbędzie się obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Suszec. Informacje w SP Suszec tel. 32 212 42 19 lub na
hali sportowej w Suszcu tel. 32 449 11 14.
GOS Suszec
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Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK)
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC 2017

Nieodpłatna pomoc prawna
W 2017 roku – tak samo jak w poprzednim –
mieszkańcy gminy Suszec, jak również osoby spoza
gminy, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielanej we wtorki od 7:30 do 11:30,
w czwartki od 10:00 do 14:00 oraz w piątki od
14:00 do 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury przy ul. Ogrodowej 22 (pomieszczenie
z tyłu budynku).
Z pomocy prawnej mogą skorzystać:
· osoby, które nie ukończyły 26 lat;
· osoby, które ukończyły 65 lat;
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
· kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu
potwierdzającego ciążę;
· osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane co najmniej
jedno z wymienionych poniżej świadczeń z zakresu pomocy społecznej i wobec których w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
f ) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w celu połączenia się z rodziną i przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywają na tym terytorium w celu połączenia
się z rodziną i są członkami rodziny cudzoziemca
zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodź-

rurka z
podziałka˛

surowica

plemie˛
amazońskich
Indian

wojskowy
sztubak

marka
perfum

cy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie,
f ) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach
pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc
na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla
osób usamodzielnianych;
· osoby, które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
· osoby posiadające zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
· osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
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Trudne słowa: AKSA, BIURETA, BORN, CZOPIK, EARL, ELEW, GUARANI, KADI, LACOSTE, MANI, PENIUAR, SEYMOUR, STAN, TRYNIDAD
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Pomoc prawna polega na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawie problemu prawnego stanowiącego przedmiot porady, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną
w zakresie:
· prawa pracy;
· przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
· prawa cywilnego;
· prawa karnego i wykroczeniowego;
· prawa administracyjnego;
· ubezpieczeń społecznych;
· prawa rodzinnych;
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
· związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
(w tym podatkowych) oraz z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego współpracującego
ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z siedzibą w Mikołowie.
Stowarzyszenie od 13 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu
do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
Stowarzyszenie prowadząc także działalność
edukacyjną wspiera wiele oddolnych inicjatyw
służących polepszeniu jakości życia obywateli
w naszym kraju. Stowarzyszenie w ramach swojej
działalności podejmuje inicjatywy, których celem,
najogólniej rzecz ujmując, jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa pod kątem szeroko pojętej świadomości prawnej.
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Przetargi na dzierżawę

Przetargi na dzierżawę

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
drugich przetargów ustnych nieograniczonych na
dzierżawę działek gruntowych przeznaczonych do
rolniczego użytkowania na czas określony powyżej
3 lat. Przetargi obejmują działki nr 45 o powierzchni
0,6233 ha i 164/25 o powierzchni 0,5100 ha położone
w Suszcu – dojazd od ul. Stawowej i Wąskiej. Przetargi
odbędą się 13 lipca 2017 r. Termin wpłaty wadium
do 11 lipca 2017 r. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej
do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. W wykazie
znajduje się część działki nr 3965/284 o powierzchni
0,0130 ha położona w Suszcu, w rejonie Placu św.
Jana. Działka przeznaczona jest do dzierżawy jako
droga dojazdowa do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do
3 lat. Przedmiotem najmu będzie 5 samodzielnych
pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Suszec przy
ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu. Przedmiot najmu przeznaczony jest pod prowadzenie działalności usługowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3, tel. 32 449 30 75.
Urząd Gminy Suszec

Pamiętaj o wniosku na
500+
Przypominamy wszystkim mieszkańcom korzystającym lub planującym skorzystać ze świadczeń
500+, że wnioski na nowy okres świadczeniowy
2017/2018 można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS w Suszcu od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Godziny wydawania i przyjmowania uzupełnionych wniosków:
- poniedziałki – godz. 11:30 – 16:30,
- wtorki – godz. 11:00 – 15:00,
- środy – godz. 11:00 – 15:00,
- czwartki – godz. 8:00 – 12:00,
- piątki – godz. 8:00 – 12:00.
Przypominamy, że wnioski można składać także
przez Internet.
GOPS Suszec

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości
położonej w gminie Suszec przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu, stanowiącej 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Nierad 84
w Kryrach wraz z równoczesnym zbyciem ułamkowych części gruntu.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
oraz Rybnicki Chór Kameralny Autograph
pod dyrekcją Joanny Glenc zapraszają

Drogich Miłośników
Śpiewu Chóralnego
do udziału w projekcie przygotowania i nagrania płyty CD
pt.: Jak ze Suszca powyndruje…
w repertuarze której znajdą się dokonane przez Jacka Glenca
artystyczne opracowania 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej
wybranych ze zbiorów etnograficznych Mariana Cieśli.
Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się
12.07.2017 (środa) o godzinie 17.00 w GOK w Suszcu.
Wszelkie informacje dostępne w biurze GOK: 32 212 44 91 wew. 21
lub bezpośrednio u p. dyrygent Joanny Glenc: 609 166 443

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

SpOTkaNIa
Z kULtuRĄ

cYkL waRsZtaTóW tWóRcZyCh ŚląSkO-afRyKańSkICh
dLa dZIecI od 6 do 10 laT, goDz. 18:00 – 19:30
MiEjSce:
KrYrY, reMIzo-ŚwIeTlICa: 4, 6, 11, 13.07
RudZIcZka, rEMizO-ŚwiETliCA: 18, 20, 25, 27.07
SusZEc, GOk: 8, 10, 14, 17.08
RadOStoWIce, sALki PAraFIalNE: 22, 24, 29, 31.08
ZajĘCiA są BEzPłaTnE! obOWiĄzuJĄ zaPIsY w Gok-U.
OrGanIZatOR:
„EtNoAniMAtoRkI”, inICjaTyWA reALizOWanA W raMAcH
„KulTUraLnEGo wYdoByCIa”

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

