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Czas na relaks

Koniec roku szkolnego stał się faktem. Organizowane
z tej okazji uroczystości stanowiły pretekst do podziękowań dla uczniów, rodziców i pracowników oświaty za cały
rok ich starań. Słowa wdzięczności można było usłyszeć
również podczas pikników rodzinnych czy imprez plenerowych przygotowanych z okazji Dnia Dziecka. Relacje z tych
wydarzeń zamieszczamy w lipcowym numerze „Nowin”.
Beztroski czas wakacji nie powinien przesłonić jednak
zdrowego rozsądku. Zachowajmy rozwagę, aby urlopowe

szaleństwa nie okazały się zgubne w skutkach. Zachęcamy
do lektury artykułu „Bezpieczne wakacje” informującego
o tym, na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni w podróży, w lesie, na plaży czy nad wodą. Wyposażeni w taką
wiedzę możemy w pełni korzystać z uroków lata i oddać
się wakacyjnemu lenistwu.
A dla tych, którzy wolny czas wolą spędzić aktywnie,
Gminny Ośrodek Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć
odbywających się w lipcu i sierpniu.

1.06.2018 16:00-20:00

Zdj. Adam Kajda
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Sesja Rady Gminy
W czwartek, 21 czerwca odbyły się obrady
XLVIII Sesji Rady Gminy Suszec. Głosowano nad
przyjęciem kilku uchwał.
Przyjęcie uchwał
Jednogłośnie została przyjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwalono zmiany w planowanych wydatkach,
dochodach i przychodach budżetu gminy Suszec
na rok 2018 poprzez zwiększenie planowanych
wydatków bieżących o kwotę 113 494,00 zł, w tym
zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 145 497,00 zł
oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 32 003,00 zł.
Zmiany dotyczą także zwiększenia planowanych
dochodów bieżących o kwotę 13 494,00 zł oraz
zwiększenia planowanych przychodów budżetu
o kwotę 100 000,00 zł poprzez zwiększenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z ubiegłych lat.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025. Dokonano zmiany w ramach następujących przedsięwzięć:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie
Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, studium wykonalności)” – zmniejszono limit wydatków na rok 2018 (z kwoty 1 000 000
zł na 920 000 zł) i jednocześnie zwiększono limit
wydatków na rok 2020 (z kwoty 1 000 000 zł na
1 080 000 zł);
- „Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej
w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania
z ul. Kolonia Podlesie” – zwiększono limit wydatków
na rok 2018 (z kwoty 20 000 zł na 60 000 zł) i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2019
(z kwoty 2 461 955 zł na 2 421 955 zł);
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków
szkoły podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz
z dostosowaniem budynków do przepisów pożarowych” – skrócono okres realizacji do 2020 roku i jednocześnie zlikwidowano limity wydatków ustalone
na lata 2022-2023 oraz ustalono limit wydatków na
rok 2020 w wysokości 170 502,94 zł;
- „Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach” –
zlikwidowano limit wydatków ustalony na rok 2018
i jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok
2019 z kwoty 130 000 zł na kwotę 150 000 zł;
- „Budowa boiska sportowego w Mizerowie”
– ustalono limity wydatków w poszczególnych
latach, tj. na rok 2018 w wysokości 10 000 zł, na rok
2019 w wysokości 50 000 zł i na rok 2020 w wysokości 240 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie
300 000 zł.
Również jednogłośnie przyjęto uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklarację składaną za
pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej ePUAP. Deklaracja
taka musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
– na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, następuje na wniosek podatnika.
Warunkiem zastosowania zwolnienia jest utrzymanie gruntów, w stosunku do których zastosowano
zwolnienie, w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
Następnie przyjęto także jednogłośnie uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Mizerowie i Suszcu. W uzasadnieniu można przeczytać, że nieruchomości zlokalizowane w Mizerowie gmina nabyła w drodze
spadku, a środki uzyskane ze sprzedaży stanowić
będą dla niej rekompensatę za poniesione z tytułu
ich nabycia koszty (przejęty spadek obciążony był
długami). Działkę w Suszcu gmina nabyła w drodze
komunalizacji mienia skarbu państwa.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Suszec
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z dniem 1 września
zostanie utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radostowicach (po połączeniu szkoły podstawowej z przedszkolem) oraz zostaną utworzone
2 dodatkowe oddziały przedszkolne przedszkola
w Suszcu dla dzieci 6-letnich w szkole podstawowej
w Suszcu.
Dyskusje wzbudziły projekty dwóch uchwał
dotyczących Programu Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Suszec
oraz w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje
związane z budową biologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suszec”.
W odniesieniu do pierwszej uchwalono autopoprawkę polegającą na określeniu w treści programu,
iż w 2018 roku zakłada się dofinansowanie i montaż
40 przydomowych oczyszczalni ścieków (pierwotnie zakładano 82 na bieżący rok). Dofinansowanie
będzie wynosić 5 tys. zł do każdej oczyszczalni.
W budżecie gminy zarezerwowano 200 000 zł na
ten cel. Autopoprawkę oraz uchwałę przegłosowano
jednogłośnie.
W odniesieniu do drugiej uchwały złożono
wniosek o wprowadzenie w regulaminie zapisu dotyczącego kontroli funkcjonowania przydomowych
oczyszczalni. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Gospodarki Komunalnej
oraz Ładu i Porządku przekonywały o konieczności
przeprowadzania kontroli prawidłowości korzystania z oczyszczalni przez użytkowników – beneficjentów Programu. Dyskutowano, czy zapis o kontroli
powinien zostać umieszczony w regulaminie czy
w umowie pomiędzy gminą a osobą otrzymującą
dotację.
Wątpliwości rozwiała radca prawna, stwierdzając, że związanie stron następuje w umowie i strona
podpisująca ma świadomość, że będzie kontrolowana. Umieszczenie takiego zapisu w „Regulaminie”
stanowi powielanie zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska (która taką kontrolę dopuszcza).
Ostatecznie zdecydowano o umieszczeniu odpowiednich zapisów w umowach z beneficjantami
Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni
Ścieków, umożliwiających gminie przeprowadzanie
kontroli w zakresie prawidłowego eksploatowania
oczyszczalni.
Urząd Gminy Suszec od stycznia 2017 roku
do kwietnia 2018 roku przyjmował deklaracje od
mieszkańców gminy, którzy chcieliby przystąpić
do programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suszec”. Złożono
82 deklaracje, w tym 19 z sołectwa Radostowice, 25
z sołectwa Kobielice i 29 z sołectwa Suszec (część
północna). Mieszkańcy sołectw Rudziczka i Mizerów
złożyli łącznie 9 deklaracji. Z przydomowych oczyszczalni ścieków będzie korzystało 351 osób.

Sprawozdania, odpowiedzi na interpelacje
Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli i oceny organizacji
dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy Suszec w 2017 r.
Przewodniczący rady odczytał odpowiedzi na
interpelacje składane na ostatnich sesjach. Zarząd
Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II z DW 935
oraz poinformował, że budowa chodnika pomiędzy Kobielicami a Suszcem, wzdłuż DW 935, tuż
przy ścianie lasu (5 km) może być realizowana na
zasadzie współfinansowania przez gminę Suszec.
Orientacyjnie Zarząd oszacował, że koszt budowy
takiego chodnika wyniesie około 10 mln zł. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg na interpelację składaną w maju br. odpisał, że z uwagi na brak środków nie wyremontuje drogi pomiędzy Ośrodkiem
Rekreacyjnym „Gwaruś” a szybem IV.
Interpelacje
Radni na sesji w dniu 21 czerwca zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Zgłoszono potrzebę przebudowy przepustu
przy ul. Wiejskiej w Kobielicach. Przy posesji nr 23
znajduje się przepust o długim przebiegu i małym
przekroju (tzn. na całej długości posesji nr 23 jest
zarurowany rów). Wnosi się o powiększenie światła
przepustu do tej samej średnicy jak na ul. Pochyłej.
W uzasadnieniu podano, że podczas ostatnich intensywnych deszczów przepust stanowił tzw. „wąskie
gardło” i miał istotny wpływ na wystąpienie sytuacji
powodziowej na ul. Wiejskiej. W bieżącym roku przebudowano dwa sąsiednie przepusty, zwiększając ich
średnice, a przedmiotowy przepust pozostał ostatnim, aby poprawić bezpieczeństwo powodziowe
w tym rejonie.
Zgłoszono potrzebę wykoszenia potoku Dokawa
w Radostowicach na odcinku od ul. Pszczyńskiej do
ul. Czarkowskiej. Bujna roślinność opóźnia spływ wód
podczas intensywnych deszczów i grozi zatopieniem
łąk i domów w tym rejonie.
W związku z trwającą inwestycją przebudowy
ul. Cichej w Suszcu zwracano uwagę, że ul. Cicha
jest utwardzona i zamieszkała na długości 120 mb,
a obecnie remontowany odcinek obejmuje tylko około 90 mb. Na odcinku nieobjętym remontem pozostała jedna posesja. Wnosi się, aby wójt w drodze swoich
uprawnień skorygował długość obecnego remontu
i uwzględnił ten pozostały budynek, tym bardziej, że
dalszy odcinek ul. Cichej jest niezamieszkały. Zapytano, jak długi będzie okres oczekiwania na uzyskanie
dofinansowania na zadanie utwardzenia pozostałego
odcinka ul. Cichej wraz z łącznikiem do ul. Szkolnej.
Ponowiono interpelację w sprawie zamontowania jednej lampy na zjeździe z ul. Wodzisławskiej
na ul. Lipki w Mizerowie. Oświetlenie tego miejsca
jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę, że zadanie to było ujęte w wydatkach
inwestycyjnych.
Na zakończenie ustalono także, że co miesiąc
wójt będzie na piśmie składał radzie gminy sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji. W sprawie
herbu gminy ustalono, że w poprawionej wersji,
z dwoma stojącymi listkami, zostanie przesłany do
zaakceptowania do Komisji Heraldyki i Weksykologii.
Z prac komisji
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r.
wysunęła wniosek o podjęcie działań przez Urząd
Gminy w celu zobowiązania mieszkańców do zawierania umów na wywóz ścieków ze zbiorników
bezodpływowych oraz przeprowadzanie kontroli
częstotliwości wywozu ścieków.
Oprac. JG
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Stop pożarom traw
W tym roku po raz kolejny prowadzona jest
kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już
następna edycja akcji uświadamiającej, przygotowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Ma ona uzmysławiać, jak groźne dla
człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego są
tego rodzaju pożary.
W minionym roku stanowiły one 32% wszystkich pożarów w Polsce, a ich liczba wyniosła 38 634.
Twórcy kampanii, przywołując statystyki, podają,
że w 2017 roku w wyniku tych zdarzeń 101 osób
zostało rannych, odnotowano również 2 ofiary
śmiertelne. Straty finansowe spowodowane takim nieodpowiedzialnym działaniem człowieka są
ogromne – te oszacowane za ubiegły rok opiewają
na ponad 10 milionów złotych.
Nie sposób pominąć katastrofalnych skutków pożarów traw i nieużytków dla środowiska

naturalnego. Spalenie trawy, wbrew fałszywemu
przekonaniu, nie wpłynie pozytywnie na rozwój
nowej roślinności i nie przyniesie tym samym korzyści ekonomicznych. Takie działanie to prawdziwe
spustoszenie dla fauny i flory. Wyjaławia glebę, na
której najszybciej odrosną chwasty, a łąka po pożarze regeneruje się kilka lat.
Mimo braku ekonomicznych i ekologicznych
przesłanek ludzie nadal wypalają trawy, chociaż
jest to zabronione przez prawo. Zakaz wypalania
traw zawarto w następujących aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W art. 131 pkt 12 można przeczytać:
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”. Z kolei art. 131 informuje, że: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

- Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
w której w art. 30 ust. 3 pkt 3 znajduje się zapis:
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania
ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Trzeba mieć świadomość, że za wykroczenia
tego typu grożą surowe sankcje, takie jak kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 złotych (na podstawie Kodeksu
wykroczeń), a nawet kara pozbawienia wolności
od roku do 10 lat (art. 163 § 1 Kodeksu karnego).
Źródło: www.straz.gov.pl
www.stoppozaromtraw.pl
Oprac. JG

Działania Ochotniczej Straży Pożarnej
Wizyta na Słowacji nie była jedynym ważnym
wydarzeniem dla OSP Kryry w majowym kalendarzu. Pod koniec miesiąca delegacja z tej jednostki
udała się do OSP Karniszewo na uroczystość poświęcenia wozu bojowego, który trafił do Karniszewa
z kryrskiej remizy. Jak można przeczytać na portalu strażacki.pl, pojazd jest legendą polskiej motoryzacji, obiektem westchnień i wspomnień wielu
strażaków, a w jednostce w Kryrach służył od 1981
roku. Strażacy pożegnali się z 40-letnim klasykiem
na początku tego roku po otrzymaniu fabrycznie
nowego następcy.
W sobotę, 16 czerwca odbyła się uroczystość
poświęcenia nowego wozu połączona z wręczeniem odznaczeń i zakończona festynem dla
wszystkich, którzy chcieli świętować razem z OSP
Kryry. W tym dniu miały miejsce również Zawody
Sportowo-Pożarnicze na boisku sportowym przy
remizie w Suszcu.
Marzenie o nowym samochodzie spełniło się
także strażakom z OSP Rudziczka. Jak poinformował
nas prezes jednostki Jacek Szymanowski, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na
zakup wozu. OSP Rudziczka w liście skierowanym
do przedsiębiorców i mieszkańców gminy zwraca
się z prośbą o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Koszt nowego samochodu wynosi ok. 800

tysięcy złotych. Jego zakup sfinansuje po części
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za pośrednictwem Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie w kwocie 380 tys. oraz
Urząd Gminy w Suszcu, który przyznał jednostce
395 tysięcy złotych.
Dla realizacji tej inwestycji potrzebny jest jeszcze wkład własny OSP Rudziczka. Dlatego strażacy
liczą na pomoc ludzi dobrej woli, którzy mogą dokonywać wpłat na konto podane w piśmie (dostępne
na profilu facebookowym: OSP Rudziczka Straż).
JG

źródło: UG Suszec

W niedzielę, 3 czerwca intensywne opady
spowodowały lokalne podtopienia. Poszczególne
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające
na terenie naszej gminy zostały rozdysponowane
do poszczególnych działań. Strażacy wielokrotnie
interweniowali, wypompowując wodę z zalanych
posesji i dróg.
Oprócz działań związanych z koniecznością
usuwania skutków nawałnic, strażacy otrzymywali
w minionych miesiącach zgłoszenia o podpalaniu
traw. Poszczególne jednostki OSP z naszej gminy
interweniowały, aby powstrzymać rozprzestrzeniający się ogień. Dlatego ponawiamy apel o zaprzestanie wypalania nieużytków, a o skutkach takich
działań można przeczytać na stronie internetowej
www.stoppozaromtraw.pl.
Maj i czerwiec okazały się również intensywnym czasem dla poszczególnych jednostek OSP
z powodu uczestnictwa w różnych uroczystościach.
Delegacje z naszej gminy brały udział w obchodach
130-lecia OSP Kobiór połączonych z Powiatowym
Dniem Strażaka.
Przedstawiciele OSP Kryry mieli okazję
zobaczyć, jakim sprzętem dysponują Słowacy
podczas wizyty w miejscowości Novoť, dokąd udali
się 13 maja, by wspólnie z zaprzyjaźnioną gminą
świętować Dzień Strażaka.

Wręczenie odznaczeń

Wędkarski Dzień Dziecka
najbardziej. W tym dniu zwycięzcą było każde
dziecko, niezależnie od rezultatów. Wszyscy młodzi
wędkarze otrzymali nagrody i słodkie upominki,
a kiełbasą z grilla częstował sam prezes.
Wyróżnieni odebrali dodatkowo dyplomy, medale, puchary i gratulacje z rąk zastępcy wójta gminy
Suszec Czesława Smusza.
Wyniki rywalizacji można sprawdzić na stronie internetowej Koła PZW nr 114 pod adresem:
www.pzw.org.pl/suszcu/wiadomosci/171534/66/
zawody_dzien_dziecka
JG

- Mirosław Kos, Sklep Wędkarski w Żorach
- Adam i Wojciech Dziadkowie, Zakład Obróbki
Metali w Suszcu
- Marcin Karpiński, Skład Węglowy w Suszcu
- „BISAM” z Suszca
- Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
- Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu
Zarząd Koła PZW nr 114 w Suszcu

PODZIĘKOWANIE
Koło PZW nr 114 w Suszcu składa serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania i sponsorowania zawodów wędkarskich, które odbyły się 2 czerwca w OR „Gwaruś” z
okazji Dnia Dziecka. Finansowego wsparcia udzielili:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Suszcu
- Urząd Gminy w Suszcu

zdj: JG

W sobotę, 2 czerwca w Ośrodku Rekreacyjnym
„Gwaruś” odbył się nietypowy Dzień Dziecka. Przyszli adepci wędkarstwa i ich rodzice mogli miło spędzić czas na łonie natury, z dala od zgiełku i wrzawy.
Nie było popularnych „dmuchańców”, balonów czy
malowania twarzy. Dzieci miały za to okazję wsłuchać się w odgłosy matki natury.
Najważniejsze jest jednak to, że podczas imprezy panowała przyjazna atmosfera. Prezes Koła PZW
nr 114 w Suszcu Edmund Mrówczyński podkreślił,
że ma ona charakter otwarty i każde dziecko może
w niej uczestniczyć. Wędkarski Dzień Dziecka organizowany jest nieprzerwanie w OR „Gwaruś” od
1987 roku, czyli w zasadzie od samego początku
działalności Koła PWZ nr 114 (funkcjonującego od
1986 roku – przyp. red.).
W tym roku w zawodach spławikowych wzięło
udział 51 uczestników, którzy zostali podzieleni na
cztery kategorie wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16
lat oraz powyżej 16 roku życia, zrzeszeni w PZW.
Rozlosowano stanowiska i zawodnicy przystąpili do rywalizacji. Po zważeniu ryb wyłoniono najlepszych, jednakże to nie wyniki liczyły się

Zawody spławikowe
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Spotkanie rodzinne „Najlepsza drużyna to moja rodzina”
Przedszkolna muzyka jeszcze długo rozbrzmiewała nie tylko w ogrodzie, ale również w sercach
zgromadzonych osób. W podzięce dzieci obdarowały swoich ukochanych rodziców upominkami
– pieczołowicie zdobionymi sercami. Następnie
dzieci wysłały do nieba kolorowe balony, na których umieściły swoje marzenia.

źródło: Przedszkole Publiczne w Suszcu

Rodzinne świętowanie na stałe zapisało się
w kalendarzu suszeckich uroczystości przedszkolnych. Tegorocznemu spotkaniu przyświecało iście
sportowe hasło: „Najlepsza drużyna to moja rodzina”. Uroczystość, której organizatorem była Rada
Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną
i pracownikami Przedszkola Publicznego w Suszcu,
odbyła się 25 maja br. w ogrodzie przy probostwie
Parafii Św. Stanisława B.M. w Suszcu.
Na początku rodzinnego spotkania dyrektor
przedszkola Róża Dubiel w wyjątkowej atmosferze
przywitała zaproszonych gości, rodziców i wychowanków. Otoczone piękną scenografią i ubrane
w kolorowe stroje dzieci zaprezentowały bogaty
program artystyczny. Podczas występu poszczególnych grup nie zabrakło wierszy, piosenek i tańców
mających wyrazić bezmiar dziecięcej wdzięczności
za rodzicielską miłość, poświęcenie i trud wychowania. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki
wspólnie zaśpiewały „Sto lat”. Występ wywarł wielkie
wrażenie na rodzicach, którzy gromkimi brawami
oklaskiwali młodych artystów.

Rodzinne świętowanie

W dalszej części uroczystości na przedszkolaków czekała moc atrakcji. Umilił ją zespół „Ha Nutka”,
który przeprowadził wiele ciekawych zabaw integracyjnych. Każde dziecko mogło znaleźć coś ciekawego dla siebie. Przedszkolaki miały możliwość
zjeżdżać w dmuchanym zamku, skakać na trampolinach, obejrzeć pokaz baniek mydlanych czy wziąć
udział w zabawach plastycznych i sportowych.
Wszystkim uczestnikom spotkania rodzinnego
dziękujemy za cudownie spędzony czas. To była
naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Z pewnością na długo zapadnie
w pamięci przybyłych gości, rodziców i ich dzieci.
Serdeczne podziękowania składamy ks. proboszczowi Dariuszowi Grodoniowi, sołtysowi
Tadeuszowi Paszkowi, młodzieży z Gimnazjum
Publicznego w Suszcu oraz Rodzicom ze wszystkich grup przedszkolnych za zaangażowanie,
aktywną i otwartą postawę oraz życzliwość.
To dzięki Państwa pomocy udało nam się zorganizować tak wspaniałą imprezę.
Przedszkole Publiczne w Suszcu

W sobotę, 16 czerwca miała miejsce impreza
przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kobielicach. Uczestnicząc w niej, można było przy okazji
pokibicować zawodnikom podczas zawodów kolarskich zorganizowanych przez UKS „Avatar”.
Oprócz imprez plenerowych w poszczególnych
placówkach oświatowych na terenie gminy odbywały
się akademie dla rodziców, podczas których dzieci
prezentowały swoje taneczno-wokalne umiejętności,
wzruszając i rozczulając tym swoich opiekunów.
Dla dzieci z okazji ich święta specjalną ofertę
przygotował również Gminny Ośrodek Kultury,
który już po raz kolejny 1 czerwca zorganizował
Dzień Zbira. W umilaniu czasu tym najmłodszym
pomogli policjanci, strażacy z OSP Kryry, bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu, Klub Działań
Pozytywnych oraz Teatr Eksperymentalny Poszukiwań Twórczych „Epidemia”. Dzieci miały okazję m.in.
pograć w gry planszowe, usiąść w wozie policyjnym
i strażackim, poszaleć na „dmuchańcach”, a nawet
spróbować chodzenia na szczudłach.
Bogata oferta imprez organizowanych w maju
i czerwcu dla całych rodzin spowodowała, że było
w czym wybierać. Coś dla siebie znaleźli zarówno
miłośnicy przyrody, fani sportu, amatorzy dobrego
jedzenia, ale przede wszystkim ci, którzy chcieli sprawić przyjemność tym najmłodszym.
JG

Dzień Dziecka w szkole

zdj: JG

Obchodzony 1 czerwca Dzień Dziecka stał się
pretekstem do organizacji wielu uroczystości poświęconych rodzinie. Często łączono je z obchodami
Dnia Matki i Dnia Ojca. Część placówek oświatowych
zdecydowała się na imprezy plenerowe.
Wśród nich znalazło się Przedszkole Publiczne
w Suszcu, które zorganizowało tego typu uroczystość jako jedno z pierwszych w naszej gminie, bo
już 25 maja.
Ciekawym punktem imprezy były balony marzeń z życzeniami dla wszystkich dzieci świata. Krasnoludki, Misie, Zajączki, Jeżyki, Motylki, Pszczółki,
Biedronki, Żabki wybierały, a następnie wypuszczały
baloniki do nieba, natomiast prowadzący odczytywali przyczepione do nich karteczki z marzeniami.
Wśród życzeń można było usłyszeć takie jak:
- aby dzieci na całym świecie były szczęśliwe,
- żeby na buziach wszystkich dzieci gościł
uśmiech,
- żeby nasi rodzice odnosili same sukcesy,
- żeby wszystkie dzieci miały szczęśliwy dom,
- żeby otaczający nas świat był zawsze barwny
i kolorowy.
W Rudziczce festyn sportowo-rekreacyjny został zaplanowany na 3 czerwca, jednakże z powodu niesprzyjającej aury odbył się tydzień później.
O atrakcje dla dzieci 10 czerwca zadbali Rada Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

zdj: JG

Majowo-czerwcowe imprezy dla dzieci i rodziców

Festyn dla dzieci

Europejskie tournée Canticum Novum
Chór Canticum Novum po ostatnim sukcesie
w VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach (I miejsce oraz
Złoty Puchar Metropolity Katowickiego) przygotowuje się do gościnnych występów w Europie.
Na początku lipca Canticum Novum da we Francji kilka koncertów z muzyką sakralną i organową
pod dyrygenturą Barbary Garus i Szymona Cichonia,
który także będzie grał na organach. Chór zaśpiewa
m.in. w Lyonie oraz miejscowościach Dargoire i Rive
de Gier.
Następnie artyści pojadą do Barcelony, by tam
wziąć udział w Światowym Kongresie Chórów Pueri
Cantores, na który zostali zaproszeni przez Rolanda
Comte’a, dyrektora Teatru L'imprimerie w Rive-de-Gier. Jak poinformowała nas Barbara Garus, kongres
stanowi okazję do spotkania z chórami dziecięcymi

i młodzieżowymi z całego świata. Chórzyści wspólnie zaśpiewają utwory skomponowane specjalnie
na tę okoliczność, wezmą udział w uroczystej mszy
świętej w bazylice Sagrada Familia, wykonując prapremierowe pieśni. Uczestnictwo w kongresie – jak
zapewnia dyrygentka – to także integracja, przeżycia
duchowe związane z modlitwą o pokój i wymiana
doświadczeń.
Aby wziąć w nim udział, należało się wcześniej
zarejestrować (ze względu na ograniczoną ilość
miejsc). Canticum Novum zrobił to w czwartej minucie po otwarciu rejestracji i otrzymał numer 006.
Obecnie w chórze śpiewa 25 osób, jednakże na gościnne występy pojedzie nieco mniej.
Warto podkreślić, że Canticum Novum wciąż
jest otwarte na nowych śpiewaków, tym bardziej, że
w naszej gminie nie brakuje prawdziwych talentów.

Do swojego grona zaprasza młodzież od 14 lat, studentów i osoby pracujące.
Początki zespołu sięgają 2002 r., kiedy swoją działalność rozpoczęła schola „Canticum”. W 2016 r. chór
przyjął nazwę „Canticum Novum”, a w 2017 roku zadebiutował na ogólnopolskim festiwalu, uzyskując wyróżnienie. Od tamtego czasu grupa bardzo dynamicznie się rozwija, czego dowodem są uzyskane wysokie
miejsca w konkursach [...]. Chórowi patronuje Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu oraz Parafia św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Suszcu. „Canticum Novum”
jest także członkiem Międzynarodowej Federacji „Pueri
Cantores” zrzeszającej chóry dziecięce i młodzieżowe
służące liturgii.
(fragmenty z folderu przygotowanego
na kongres)
JG
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Z kroniki policyjnej
W sobotę, 9 czerwca o godz. 16:09 w Radostowicach przy ul. Czarkowskiej policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej 36-letnię mężczyznę, mieszkańca powiatu pszczyńskiego. Okazało się, że kierowca motocykla znajdował się w stanie nietrzeźwości (0,42 mg/l), co oznacza, że popełnił przestępstwo
z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.
Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie
po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu (górna granica wynosi
0,25 mg/l).

Przestępstwo prowadzenia samochodu
w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się natomiast
od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kierowców, aby nie wsiadali za kółko po spożyciu
alkoholu.

mechanicznymi oraz 7703 kierujących pojazdami
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, z czego 4700 kierujących pojazdami
mechanicznymi.
W porównaniu z kwietniem 2017 roku odnotowano wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu
lub w stanie nietrzeźwości) o 844 osoby, a także
wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami
mechanicznymi pod wpływem alkoholu o 56 osób.
Źródło: statystyka.policja.pl
Oprac. JG

W kwietniu 2018 roku na terenie całego kraju policjanci ujawnili ogółem 2162 kierujących
pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, z czego 1369 kierujących pojazdami

Inwestycje w gminie
Zakończono roboty związane z przebudową
ul. Jabłoniowej w Suszcu.
W ramach robót wymieniono górną warstwę
podbudowy, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną drogi oraz zabezpieczenie przesyłowej sieci
gazowej. Roboty wykonała firma EUROVIA Polska S.A.
za kwotę 94 849,05 zł.
Trwają prace związane z przebudową ul. Cichej
w Suszcu.
Przebudowany został gazociąg kolidujący
z drogą, wykonane zostały roboty kanalizacyjne,
a obecnie wykonywana jest konstrukcja drogi. Przebudową w ramach realizowanego I etapu robót objęty jest odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Jana do

Zgodnie z ofertą koszt zadania wynosi
23 124,00 zł. Wstępnie założono termin realizacji
zadania do końca sierpnia br.

posesji nr 1 o długości 85 mb. Zakończenie robót
przewidziano do połowy lipca br.
Wznowiono granice działki drogowej stanowiącej ul. Sołecką w Kobielicach.
Po zakończeniu prac geodezyjnych, które pokazały możliwości dot. zakresu przebudowy drogi,
przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin wykonania prac
projektowych do 30 listopada br.

Na początku czerwca wykonano wielkopowierzchniowy remont nawierzchni ul. Szkolnej
w Suszcu na odcinku od szkoły podstawowej do
skrzyżowania z ul. Polną o długości około 900 mb.
Stara nawierzchnia drogi na tym odcinku została
sfrezowana, a w jej miejsce została wykonana nowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego, której krawędzie zostały zabezpieczone poboczami tłuczniowymi. Roboty remontowe wykonała firma DROGRÓD
z Ćwiklic za kwotę 330 596,30 zł.
UG Suszec

Wyłoniono dostawcę i wykonawcę dwóch
lamp solarnych oświetlenia ulicznego, które
zabudowane zostaną w Kobielicach przy
ul. Pszczyńskiej.

Posiedzenie komisji rewizyjnej
We wtorek, 12 czerwca odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej na temat kontroli i oceny
organizacji dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Suszec w 2017 r.
Przedmiotem kontroli były: zatrudnienie pracowników obsługi w poszczególnych placówkach,
koszty przygotowania posiłków (w tym wynagrodzenia i pochodne, środki żywnościowe, media),
ilość wydanych posiłków w 2017 r. w porównaniu
z rokiem 2015 i 2016, koszty dowozu posiłków do
szkół i przedszkoli, dokumentacja dotycząca wyboru
przewoźników.
W pięciu stołówkach (ZS Kryry, SP Kobielice,
SP Radostowice, ZSP Rudziczka, SP Suszec) zatrudnionych jest 30 osób, z czego 25 osób pracuje
w stołówkach, a 5 osób w wydawalni posiłków.
Środki na zakup żywności pochodzą z opłat
za obiady od uczniów oraz z Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej. Średnio w 2017 r. dożywianych
było 1704 dzieci, w tym 99 ze środków pomocy społecznej. Odnotowano wzrost o 316 uczniów w stosunku do roku 2016 r.
Ze środków gminy na dożywianie dzieci z pomocy społecznej przeznaczono 20 000 zł, a z budżetu
państwa 28 291,00 zł. Koszt utrzymania stołówek,
bez środków żywnościowych, w 2017 r. wyniósł
1 250 653,18 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy i pokrywają koszty wynagrodzenia i pochodne
obsługi (tj. 940 826,87 zł), media (108 088,20 zł),
pozostałe koszty takie jak: odzież robocza, badania
okresowe, wyposażenie, remonty (211 858,11 zł) oraz
koszty dowozu posiłków (32 270,47 zł).
W 2017 r. podpisano umowę z jednym przewoźnikiem na przewóz posiłków ze stołówek przy
szkole podstawowej w Suszcu do przedszkola przy
ul. Wyzwolenia i do przedszkola przy ul. Św. Jana

oraz ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kryrach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Wyboru przewoźników dokonano na podstawie zapytania ofertowego. W obu przypadkach
wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe. Posiłki do
Mizerowa i w Suszcu dowozi restauracja PHU „Sepia”
z Suszca.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji z poszczególnych placówek żywieniowych stwierdza
się, że organizacja dożywiania dzieci w placówkach
oświatowych na terenie gminy Suszec prowadzona jest prawidłowo. Z dożywiana korzystało około
1700 dzieci, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju działalność. Komisja nie wnosi
uwag do prowadzonej dokumentacji finansowej
i organizacyjnej.
Źródło: protokół Komisji Rewizyjnej
z 12 czerwca 2018 r.

Konkurs „Mam talent na bezpieczeństwo” rozstrzygnięty!
na dwie części. Pierwsza skierowana była do przedszkolaków, druga – do przedstawicieli szkół podstawowych i średnich. Laureaci odebrali nagrody
i gratulacje z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta

źródło: www.slaska.policja.gov.pl

W poniedziałek, 11 czerwca w Teatrze Śląskim
im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród laureatom konkursu promującego zasady właściwego zachowania się w ruchu
drogowym. Uczniowie z Suszca zajęli III miejsce w kategorii „Film” za przygotowanie spotu zatytułowanego „Na drodze swojej drogi”.
Zwycięskie prace wyłoniono spośród 300 projektów nadesłanych na konkurs, w trzech kategoriach:
plastycznej, filmowej oraz teatralno-artystycznej.
W jury zasiadali przedstawiciele organizatorów,
tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
oraz oddziału TVP 3 w Katowicach.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na
teatralnej „Scenie w Malarni” i podzielona została

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej KWP w Katowicach

Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach
oraz współorganizatorów. Galę uświetniły występ
Orkiestry Reprezentacyjnej KWP w Katowicach, obchodzącej w tym roku 45. rocznicę istnienia, a także
koncert zespołu Need For Strings wykonującego
muzykę rockową na wiolonczeli.
Młodzieży z Suszca gratulujemy sukcesu i życzymy, aby ich spot przedstawiający konsekwencje
braku ostrożności przemówił do szerokiego grona
odbiorców. Film gimnazjalistów stanowi przestrogę przed nierozważnym używaniem smartfonów
i słuchawek podczas poruszania się po jezdni. Jego
przesłanie powinno towarzyszyć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zwłaszcza w zbliżającym się
czasie urlopów. Okres wakacji nie zwalnia bowiem
od konieczności zachowania ostrożności na drodze.
Źródło: www.slaska.policja.gov.pl
JG
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Wizyta gości z Ukrainy
natury w Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś”.
Następnie goście zostali przyjęci na probostwie
w Suszcu. Ksiądz proboszcz Dariusz Grodoń zaprosił
dzieci do kościoła i udzielił im błogosławieństwa relikwiami św. Stanisława.
Wizyta zespołu „Perła” z Ukrainy w naszej gminie
i powiecie pszczyńskim stanowiła okazję do poznania kraju przodków, jego historii i kultury. Była także
pretekstem do zdobycia wiedzy na temat obyczajów
i tradycji Śląska.
JG

Podziękowanie
Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych pragnie podziękować wszystkim osobom,
które przyczyniły się do organizacji pobytu dzieci z Ukrainy w gminie Suszec, a w szczególności
nauczycielom, Pani Grażynie Gruszce z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach oraz Pani
Małgorzacie Kani z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudziczce, Panu Józefowi Rozmusowi, właścicielowi gospodarstwa rolnego w Mizerowie i Zarządowi
PZW w Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” w Suszcu.
Zbigniew Łoza

zdj. Adam Kajda

a wyjazd jest formą nagrody za ciężką pracę. Stanowi motywację, by dać z siebie jeszcze więcej. Zespół
obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia, a na co dzień
ćwiczy w nim 100 osób.
Goście spędzili w naszej gminie trzy dni. W poniedziałek, 11 czerwca zostali oficjalnie przywitani w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Po swoim
występie i obejrzeniu programu artystycznego przygotowanego przez uczniów z Kryr udali się do Leśnego
Parku Niespodzianek w Ustroniu.
We wtorek, 12 czerwca grupa miała okazję spotkać
się z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Rudziczki. Oprócz zwiedzania sołectwa gościom
zaproponowano wyjazd do Żor. Tam czekała ich moc
atrakcji: zwiedzanie Muzeum Ognia, Muzeum Żor oraz
uroki starego miasta. Dzień zakończono uroczystą mszą
świętą w kościele parafialnym w Rudziczce w intencji
dzieci, ich rodziców oraz pokoju na Ukrainie.
Młodzi artyści pojawili się jeszcze w naszej gminie
pod koniec swojego pobytu, tj. 23 czerwca. Ostatnia
sobota podczas tegorocznej wizyty w Polsce upłynęła im pod znakiem dobrej zabawy. Najpierw grupa
skorzystała z atrakcji Westernowego Parku Rozrywki
„Twinpigs” w Żorach, by później odpocząć na łonie

źródło: GZUW

W dniach od 9 do 25 czerwca do powiatu pszczyńskiego zawitała grupa polskich dzieci mieszkających w Archidiecezji Lwowskiej i skupionych
wokół Archidiecezjalnego Centrum Oazowego
w miejscowości Dolina koło Lwowa. Goście przybyli
na zaproszenie Parafii Podwyższenia Krzyża i Matki
Bożej Częstochowskiej w Pszczynie oraz Śląsko-Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim
Archidiecezji Lwowskiej.
Grupa odwiedzająca powiat pszczyński to członkowie muzyczno-tanecznego zespołu „Perła”. W tym roku
przyjechali w 15-osobowym składzie wraz z trzema
opiekunami. Na co dzień uczęszczają do ukraińskich
szkół, a w weekendy, oprócz języka polskiego, uczą się
także śpiewu i tańca. Ich umiejętności artystyczne można było podziwiać podczas występów w placówkach
oświatowych w naszej gminie.
Zaprezentowali się również przed szerszą publicznością podczas Ogrodówki (imprezy zorganizowanej
przez GOK – przyp. red.). Odziani w ludowe stroje
pięknie śpiewają, wykonują tradycyjny taniec ukraiński, w ich programie artystycznym nie brakuje także
polskich akcentów. Jak poinformowała nas opiekunka
zespołu pani Halina, do Polski przyjeżdżają najlepsi,

Występy zespołu „Perła” w szkole

Występ dzieci z Ukrainy na „Ogrodówce” w Suszcu

Pisarze są wśród nas…
Na łamach „Nowin” nieraz pisaliśmy o różnych
artystach mieszkających w naszej gminie. Wśród
nich byli muzycy, śpiewacy, tancerze, poeci, malarze. Czytelnicy mieli okazję poznać ich z imienia
i nazwiska. Tym razem będzie inaczej. Młode pisarki,
które tworzą prozę z cyklu opowieści niesamowitych, postanowiły na razie pozostać anonimowe,
a tak tłumaczą swoją decyzję:
O NAS
Jesteśmy trzyosobową grupą, która uwielbia pisać
i wspólnie dzielić się swoimi efektami pracy. Nasza
przygoda z piórem trwa od I klasy gimnazjum, kiedy to
zdecydowałyśmy się „zasmakować” tej nieznanej dotąd
dziedziny. Od tego czasu ciągle ćwiczymy swoje umiejętności i doskonalimy się w tym, co robimy. Na ten moment chcemy pokazać innym skrawki naszych tekstów,

a właściwie jedną, łączącą nas historię. Duże znaczenie
ma dla nas skupianie się na samym opowiadaniu, jego
bohaterach i wydarzeniach. Autor w tym jest tylko tak
zwanym „pośrednikiem”. Dlatego postanowiłyśmy pisać
anonimowo – to w końcu nasi bohaterzy opowiedzą Wam
ich własną historię.
[autorki]
W następnych numerach „Nowin” zamierzamy
publikować kolejne fragmenty powieści młodych
pisarek, a z ich tekstami będzie można zapoznać
się również w Internecie. O szczegółach wkrótce
poinformujemy naszych czytelników. Tymczasem
dajemy próbkę ich twórczości:
WSTĘP
Wyobraź sobie, że ktoś pyta cię, czym są duchy.

Co byś odpowiedział?
Byłbyś w stanie wydusić z siebie jakiekolwiek słowo?
Zmarszczyłbyś brwi, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego
ktoś zastanawia się nad takimi nieistotnymi sprawami?
A może roześmiałbyś się stojącej naprzeciwko osobie
w twarz i wyśmiał jej herezje?
Jeśli jednak zdecydowałbyś się na udzielenie odpowiedzi, mógłbyś zacząć od tego, z czego składają się duchy.
Z ludzkich wspomnień? Starych pamiątek, bibelotów,
zapomnianych twarzy? Niektórzy powiedzieliby, że są one
wyłącznie kłębkiem srebrnej mgły, podmuchem wiatru
albo skrzypieniem podłogi, gdy wracasz do pokoju po
obejrzeniu horroru. Może to za szybko bijące serce, może
historie opowiadane złaknionym strachu ludziom.
Dla mnie duchy to rzeczywistość. I największe
przekleństwo.
[autorki]
Oprac. JG

„Śląskie Śpiewanie”
W piątek, 8 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
odbył się finał Regionalnego Przeglądu Pieśni im.
Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Zespół „Radostowianki” za zajęcie III miejsca otrzymał nagrodę
w formie trzydniowych warsztatów artystycznych.
To już 25. jubileuszowa edycja „Śląskiego Śpiewania” organizowana przez Związek Górnośląski

w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i Telewizję TVS. Celem przeglądu jest
propagowanie wartości muzycznych, odtwarzanie
i przekazywanie tradycji ludowych Śląska.
Cieszymy się, że w naszej gminie również działają zespoły, którym leży na sercu dbałość o kulturalne i muzyczne wartości regionu. Jednym z nich są
nagrodzone w Koszęcinie „Radostowianki”, mające

w swoim repertuarze ok. 150 pieśni ludowych. Występują w autentycznych strojach noszonych niegdyś
przez mężatki na ziemi pszczyńskiej. Zespół powstał
w 1980 roku, a jego kierownikiem artystycznym
nieprzerwanie do 2017 roku była Jadwiga Masny,
nauczycielka muzyki. Obecnie grupa liczy 16 osób,
a opiekuje się nią Joanna Pudełko.
JG
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Relacja z Ogródówki
tylko zajęcia taneczne. Alicja Mazur-Rokita uczy dzieci języka angielskiego, pracując m.in. metodą Callana.
Do uczestnictwa w jej lekcjach powinien zachęcić
występ jej grupy, która muzycznie zaprezentowała
swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wreszcie nadszedł czas na debiutujących w tym
roku młodych projektantów przygotowujących pod
czujnym okiem instruktorki Magdaleny Biedrończyk
różnego rodzaju przedmioty, makiety itp.

Jedna z grup tanecznych występujących na „Ogrodówce”

Zajęcia wystartowały po raz pierwszy we wrześniu
2017 r. i znalazły swoich zwolenników, a ich prace można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury. By działał
on prężnie oprócz zaangażowanych pracowników
potrzebni są także wolontariusze zrzeszeni w Klubie
Działań Pozytywnych. Ogrodówka stała się okazją
do podziękowania im za pracę i wspieranie imprez
organizowanych przez GOK. Młodymi wolontariuszami na co dzień opiekują się, w ramach wolontariatu
pracowniczego, Katarzyna Krzempek i Agnieszka
Zielonka-Mitura.

Podczas Ogrodówki swój koncert dała również grupa gitarowa prowadzona przez Bogdana
Szymurę, a po niej o swojej działalności opowiedział
Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz „Enigma”,
zapraszając jednocześnie wszystkich, którzy chcą ze
sceny opowiedzieć o tym, co czują – jak wyraził się jeden z członków zespołu przygotowującego spektakle
o problemach współczesnego świata.
Myli się ten, kto sądzi, że zajęcia GOK-u adresowane są wyłącznie do młodego odbiorcy. Oferta
skierowana jest dla wszystkich, a suszecką publiczność przekonały o tym panie z „Babskiej Pracowni”
prowadzonej przez Joannę Musiolik. Opowiedziały o efektach swojej pracy i pokazały własnoręcznie
wykonaną podczas tych zajęć torbę, zachęcając tym
samym do aktywnego spędzania wolnego czasu. By
wspólnie się spotkać, porozmawiać, oddać się pracy
twórczej namawiali także „Aktywni seniorzy” działający we wszystkich sołectwach pod przewodnictwem
Marioli Dzierżawy.
Prezentacje poszczególnych grup zamknęły występy kilku zespołów tanecznych prowadzonych przez
Karolinę Głowińską trenującą 240 dzieciaków, którzy
chcą rozwijać swoje umiejętności. Publiczność miała
okazję zobaczyć kilka układów tańca nowoczesnego,
by później obejrzeć jeszcze gościnny występ ukraińskiego zespołu „Perła”.
Podczas Ogrodówki można było nacieszyć nie
tylko oczy i uszy, ale także podniebienie, kosztując potraw ze straganów. A miłośnicy dobrej zabawy mogli
z kolei potańczyć przy muzyce zespołu „Eventualni”.
Taka impreza to także pretekst do tego, by przekonać
się, jak wiele interesujących inicjatyw podejmowanych
jest w naszej gminie. Każdy, kto ma ochotę ciekawie
spędzić czas, może w kolejnym sezonie skorzystać
z bogatej oferty zajęć GOK-u.
JG

zdj. Adam Kajda

zdj. Adam Kajda

W sobotę, 23 czerwca po raz pierwszy w naszej
gminie odbyła się impreza nazwana Ogródówką,
podczas której podsumowano cały rok pracy na
zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Rozpoczęła się od parady uczestników zajęć wraz
z opiekunami spod Urzędu Gminy w Suszcu. Z racji
tego, że w tym roku obchodzone jest 100-lecie niepodległości naszego kraju, podczas marszu nie zabrakło
akcentów patriotycznych. Każdy jego uczestnik niósł
małą flagę Polski, a maszerujących powitała ze sceny
Agata Lisowicz-Wala, dyrektor GOK-u.
Ogrodówka stała się okazją do pokazania szerszej publiczności, czym zajmuje się Gminny Ośrodek
Kultury. Poszczególne grupy pokazywały się na scenie
z przygotowanym wcześniej programem artystycznym. Zaczęło się od występu tych najmłodszych –
dzieci tańczyły w rytm piosenki z bajki o pszczółce
Mai pod czujnym okiem instruktorek Anny Krzempek
i Klaudii Krosny. Po nich zaprezentował się „Klub Jasia i Małgosi”, który cieszy się w naszej gminie dużą
popularnością, gdyż w ciągu roku w zajęciach prowadzonym przez Lucynę Budziszak w każdym sołectwie
uczestniczy 74 dzieci.
Następnie na jakiś czas scenę opanowały małe
baletnice, zachwycające wdziękiem i gracją. Ich instruktorem jest Monika Janas-Nowacka, pracująca
również z utalentowaną 12-letnią solistką, laureatką
wielu konkursów baletowych, która wystąpiła w sobotę przed suszecką publicznością. Warto zaznaczyć,
że swoje pierwsze kroki w balecie stawiała właśnie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Artystycznie
i muzycznie rozwijają się także dzieci uczestniczące
w zajęciach rytmiki prowadzonych przez Barbarę Garus. I one miały swoje 5 minut na scenie, prezentując
dwa układy choreograficzne.
W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są nie

„Ogrodówka” w Suszcu - rodzice oglądają występy swoich pociech

KONCERTY

Jammowanie przy fontannie
10 lipca 2018, godz. 19:30,
plac św. Jana w Suszcu,
wstęp wolny

(Mateusz Szewczyk – kontrabas, Grzegorz Pałka – perkusja,
Elchin Shirinov - klawisz elektryczny,
Tomasz Kałwak - instrumenty elektryczne, efekty)

Manu Domergue Special
11 lipca 2018, godz. 19:30,
sala widowiskowa GOK w Suszcu,
bilety w cenie: 20 zł

1 maja – 30 września

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

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

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI

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

1.
2.
3.
4.

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

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.
Zgłoście Wasz pomysł
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, zaproszenia, balony itp.),
które pomogą Wam w organizacji.

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

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

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

Warsztaty instrumentalne i wokalne
przeznaczone są dla dzieci w wieku 7+.
Warsztaty jednodniowe - 25 zł,
warsztaty dwudniowe - 40 zł,

VOICINGERS
.COM

(w cenę wliczono drobny poczęstunek).

Międzykulturowe

OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY!

Spotkania Muzyki
Kreatywności i Ekspresji
Intercultural Gathering for Music, Creativity and Expression

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

Sołeckogminne

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

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

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 2 lipca do 7 września 2018 r.
Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2018 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwaliﬁkowały
do II etapu do 15 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2018 r.

Suszec

2018

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

2.09.2018

tereny zielone przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, Suszec)
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

Piknik dla dzieci
i rodziców

Festiwal
VOICINGERS 2018

30.08.2018, godz. 17:00

Jammowanie przy fontannie.
10.07.2018, godz. 19:30

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.
Wstęp wolny

Miejsce: plac św. Jana w Suszcu.

(Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi)

Wstęp wolny

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

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

Warsztaty & Parada
& Koncert w wozie
Willi Śmiesznotce
w ramach projektu
Pippi Pończoszanka

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

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
w wieku 6-12 lat.
9.08.2018, godz. 15:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 20 zł.

Wstęp wolny

Piknik dla dzieci
i rodziców
28.07.2018, godz. 17:00
Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.
Wstęp wolny
(Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi)

Spektakl „Pippi
Pończoszanka” w reż.
K. Dworakowskiego
w wykonaniu Teatru
PINOKIO z Łodzi
10.08.2018, godz. 18:00
Miejsce: tereny zielone za GOK w Suszcu.
Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

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

Podwórkowe
Szaleństwa

Miejsce: GOK w Suszcu.

Miejsce: GOK w Suszcu.

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

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

Koszt: 250 zł.

Miejsce: na terenie całej gminy.
Wstęp wolny

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

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

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.
Wstęp wolny

Kombinatorium
Arystyczne

Obóz Taneczny
z Karoliną Głowińską

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

Warsztaty tańca nowoczesnego
dla dzieci do 14 r.ż.
28-30.08.2018, godz. 9:00-13:00

Miejsce: GOK w Suszcu.
Koszt: jednodniowe zajęcia – 30 zł,
5-dniowy cykl zajęć – 120 zł.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.
Wstęp wolny

Harmonogram zajęć
na sezon 2018-2019

Zapisy od sierpnia 2018, Dzień otwarty - 5 września 2018

APETYT NA KULTURĘ!
Jeśli masz skończone 50 lat, jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!
W programie:
- pokazy kinowe - wyjazdy na wycieczki - mini-koncerty - spotkania przy kawie z ciekawymi ludźmi Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!
Zapisy i informacje:
sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

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

Craig Shriner

9-13 lipca 2018
godz.: 18:30-19:30

TYDZIEŃ DETEKTYWISTYCZNY
30.07-03.08.2018, godz. 7:45-16:15

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
Półkolonie dla dzieci w wieku od 7 lat.

Koszt: 250 zł.

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

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

1-31.08.2018, godz. 10:30 -12:00
na terenie całej gminy

Uwaga!
Obowiązują zapisy
w sekretariacie
GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Bezpłatne spotkania z językiem angielskim w kawiarnianej atmosferze prowadzi
amerykański lektor Craig Shriner.
Spotkania są przeznaczone dla osób początkujących, które miały już jakikolwiek
kontakt z językiem angielskim oraz dla wszystkich bardziej zaawansowanych,
którzy chcą poćwiczyć rozmowy.
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

NUMER 7 (288)

13

WYDARZENIA / INFORMACJE

„RzeczpospoCzytacze” w bibliotece
zdobytą wiedzę. W przerwach między zajęciami
bibliotekarki urozmaicały czas m.in. prezentacją

źródło: GBP w Suszcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po raz
drugi przyłączyła się do obchodów ogólnopolskiej
akcji Noc Bibliotek. W ten wieczorno-nocny czas
z 8 na 9 czerwca w murach książnicy przebywało 50
dzieci z całej gminy. Główne hasło spotkania brzmiało
RzeczpospoCzyta.
Z tej okazji bibliotekarki przygotowały dla
dzieci sporo atrakcji z wydźwiękiem patriotycznym.
Uczestnicy – dzieci z klas I-VI oraz goście – pojawili
się w biało-czerwonych strojach bądź z elementami
kolorystycznymi w narodowych barwach.
Wydarzenie rozpoczął spektakl teatru Moralitet
pt. „Wielkie hece w bibliotece”. Kolejnym punktem
programu były warsztaty etnologiczne „Ptaki i dzieci”.
Prowadzący Piotr Mojżyszek w bardzo pomysłowy
sposób aktywizował wszystkie dzieci. Quizy, zajęcia plastyczne oraz konkursy sprawnie utrwalały

Młodzi uczestnicy Nocy Bibliotek

o ilustracjach dla dzieci oraz postaci i twórczości
Jana Marcina Szancera. Uczestnicy sprawdzali się
ponadto w technice origami, składając proste
zakładki, a także brali udział w grach i zabawach
ruchowych integrujących grupę.
Noc Bibliotek uświetniły również materiały udostępnione przez organizatorów akcji – poznaliśmy
historię Kunkusha, zaginionego kota pewnych emigrantów oraz zobaczyliśmy familijno-przygodowy
film „Tarapaty”.
Dzieci zasnęły dopiero bladym świtem. Ledwo
żywych, ale mimo wszystko zadowolonych uczestników żegnał nad ranem sołtys Tadeusz Paszek
wraz z bibliotekarkami i pielęgniarką Anną Bielanik.
Dziękujemy za uczestnictwo oraz zaangażowanie
i zapraszamy za rok.
Ewa Pala

Przelew przez Internet? Żaden problem!
Dotychczas w kursie „O finansach… w Bibliotece” uczestniczyło 15 osób. To jeszcze nie koniec!
Do 30 września jeszcze można wziąć w nim udział.
Wystarczy zgłosić się do Centrali i w zaciszu

domowym bądź w murach biblioteki sprawdzić
swoją wiedzę z zakresu finansów.
Zapraszamy!
Ewa Pala

zdj. GBP w Suszcu

Już kilkanaścioro mieszkańców naszej gminy
od maja do czerwca wzięło udział w kursie z edukacji finansowej organizowanym w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Suszcu. Projekt „O finansach… w Bibliotece” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej.
Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, należało zgłosić się do biblioteki po klucz dostępu
i uczestniczyć w spotkaniach pod okiem trenera – bibliotekarza. Istotnym warunkiem był wiek
50+ (ale udział mogła wziąć również jedna osoba
z rodziny ok. 35 r. ż.). Pierwszymi kursantami były
osoby uczestniczące w zajęciach z podstaw obsługi komputera, organizowanych również w naszej
bibliotece.
Realizując kolejne moduły, uczestnicy mogli
dowiedzieć się, jak zarządzać budżetem domowym,
wybrać najlepszą ofertę bankową, korzystać z bankowości elektronicznej, wyszukać najtańszy produkt
czy zrobić zakupy przez Internet.

Uczestnicy warsztatów z certyfikatami

Jak nie czytam, jak czytam

Współcześnie dużo mówi się o kryzysie czytelnictwa. Według statystyk ok. 60% dorosłych Polaków
nie czyta książek i stan ten utrzymuje się na podobnym poziomie od 2012 roku – jak pokazują dane pozyskane przez Bibliotekę Narodową. Bibliotekarze,

poloniści i wszyscy pozostali orędownicy spędzania
czasu z książką dwoją się i troją, by przekonać do lektury zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z czytaniem. W tym celu też zorganizowano
ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”.
Kampania ma zachęcić do lektury w gronie koleżanek i kolegów, a skierowano ją szczególnie do
uczniów, którzy nie odkryli jeszcze radości z czytania
– jak piszą na swojej stronie internetowej organizatorzy. Przekonują również, że choć symbolem akcji jest
bicie rekordu liczby czytających w jednym czasie, to
tak naprawdę jej idea sprowadza się do budowania
pozytywnego wizerunku książki.
Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz
trzeci i cieszy się niesłabnącą popularnością. W jego
pierwszej edycji w 2016 roku wzięło udział 432 608

osób. W ubiegłym roku także ustanowiono rekord
w czytaniu w jednym momencie – swój udział zgłosiło 459 409 osób z całej Polski. Dane o ilości tegorocznych uczestników akcji dopiero spływają do
organizatorów i znane będą po 30 czerwca.
Wspólne czytanie rozpoczęło się 8 czerwca
o godz. 10:00. Chęć udziału w kampanii zgłosiło 2901
placówek, w tym Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Suszcu. Do akcji przystąpili uczniowie wszystkich
klas, którzy zebrali się w hali sportowej, by poczytać
ulubioną lekturę w gronie swoich kolegów i koleżanek. Przyczynili się w ten sposób do promocji czytelnictwa w naszej gminie, dając dobry przykład tym,
którzy z książką są na bakier.
Źródło: czytamy.org
JG

Zakończenie roku szkolnego w gminnych szkołach
W piątek, 22 czerwca nastał wyczekiwany przez
wszystkich uczniów dzień. Po 10 miesiącach wytężonej pracy odebrali oni świadectwa, a najlepsi tradycyjnie otrzymali także dyplomy i nagrody książkowe.
Gminne zakończenie roku szkolnego odbyło
się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Suszcu. Na uroczystej gali obecny był dyrektor
Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Zbigniew

Łoza, który w imieniu władz gminy złożył podziękowania pracownikom oświaty, rodzicom angażującym się w pracę szkoły, sponsorom wspierającym
placówki oświatowe, a także uczniom odnoszącym
sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne, którzy
w ten sposób promują naszą gminę.
Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym rokiem
obowiązywania nowej reformy oświatowej.

W czerwcu mury szkolne opuścili tylko absolwenci oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących
w ramach szkół podstawowych. W sumie było ich
148, z czego 58 w Suszcu, 51 w Radostowicach i 39
w Kryrach.
Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom
oświaty życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!
JG
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Bezpieczne wakacje

zdj: Vicko Mozara

Od wielu lat w okresie wakacyjnym w mediach
prowadzone są różnego rodzaju kampanie społeczne uświadamiające, jakie niebezpieczeństwa
czyhają na beztroskich urlopowiczów. Właśnie owa
beztroska i wakacyjny luz sprawiają, że zapomina
się o zdrowym rozsądku i przepisach bezpieczeństwa, a konsekwencje braku ostrożności bywają
nieodwracalne. Zarówno rolą mediów, jak i służb
do tego powołanych jest przypominanie o podstawowych zasadach obowiązujących podczas
letniego wypoczynku.
Wysokie temperatury zachęcają do relaksu
nad wodą. Pamiętać należy jednak o tym, by korzystać z odpowiednio oznakowanych kąpielisk,
najlepiej pod nadzorem ratownika.
Według danych policji w okresie od kwietnia
do czerwca br. utonęło już ok. 150 osób. To nie
jedyne przerażające statystyki. Co roku docierają
do nas informacje o tragicznych skutkach skoków
na „główkę”. Bywa, że taka niefrasobliwość kończy się nieodwracalnym uszkodzeniem rdzenia
kręgowego, co oznacza kalectwo do końca życia.
W mediach od wielu lat prowadzona jest kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo” informująca
o konsekwencjach takiej lekkomyślności. Więcej
szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie
internetowej: www.plytkawyobraznia.pl.

Wakacyjny luz, dobra zabawa i ucieczka od
codzienności wcale nie oznaczają, że zdrowy
rozsądek i ostrożność należy schować do szuflady z napisem „Po urlopie”.
Z wakacji powinniśmy przywieźć piękną opaleniznę, dobry nastrój, zdjęcia z zachwycającymi
widokami i cudowne wspomnienia. Zadbajmy o to,
aby były to jedyne urlopowe konsekwencje.
JG

Żar lejący się z nieba stanowi nieraz przyczynę niebezpiecznych udarów słonecznych.
Przed nimi również można się ustrzec. Ich
przyczyną jest zbyt długie przebywanie na słońcu
w upalne dni bez zachowania odpowiednich środków ostrożności. Unikanie ekspozycji na słońce
w godzinach największego nasłonecznienia, nakrycie głowy i regularne picie wody to bardzo proste
czynności, które mogą uchronić przed skutkami
przegrzania organizmu.
Nie wszyscy urlopowicze preferują kąpiele
słoneczne. Coraz więcej osób decyduje się na
aktywne spędzanie wolnego czasu.
Wybierając się na górską wędrówkę, należy
przede wszystkim zadbać o odpowiedni strój. Niedopuszczalne jest wspinanie się na Giewont w sandałach lub w klapkach (a tacy turyści widywani
są w Tatrach). Planując wyprawę, trzeba również
sprawdzić prognozę pogody. W okresie wakacyjnym burze w górach zdarzają się dosyć często i są
bardzo niebezpieczne. GOPR na swojej stronie
internetowej przedstawił poradnik dla turystów,
w którym szczegółowo omawia, co powinno zawierać wyposażenie miłośnika górskich wycieczek,
jakie kroki należy podjąć przed wyjściem w góry
i jak się zachować w razie wystąpienia zagrożenia.
Formą aktywnego wypoczynku są też leśne
wędrówki.
Zbieracze jagód czy grzybów spędzają w lesie
całe dnie. By taka wyprawa nie miała przykrych
konsekwencji, należy wcześniej odpowiednio się
zabezpieczyć przed kleszczami. Wywołują one
groźne choroby, w tym boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).
Na tę ostatnią przypadłość można się zaszczepić, na boreliozę szczepionki nie ma. Dlatego eksperci zalecają, by unikać miejsc endemicznych,
odpowiednio się ubierać i stosować tzw. repelenty
(środki odstraszające). Istotne jest również to, by
po przyjściu z lasu uważnie obejrzeć swoje ciało
i zmienić ubranie.

Zawody kolarskie
W sobotę, 16 czerwca w Kobielicach odbyły się
zawody kolarskie – I Kryterium Kolarskie o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Kobielicach. Impreza została bardzo dobrze przygotowana i zorganizowana z dużym rozmachem
przez UKS Avatar działający przy tej placówce. Patronat honorowy nad nią objęli Wójt Gminy Suszec
oraz dyrektor szkoły w Kobielicach.
Do rywalizacji przystąpili zawodnicy zrzeszeni w różnych klubach sportowych z terenu całego
Śląska oraz startujący w kategorii masters/amator.
Uczestnicy zostali podzieleni na różne kategorie wiekowe, najmłodsi mieli po 7 lat. Zawody rozpoczęły
się o godzinie 11:00, a zakończyły ok. godz. 16:00.
Z wynikami rywalizacji można zapoznać się na profilu
facebookowym UKS Avatar lub stronie internetowej
klubu: www.uksavatar.pl.

Kategoria 7-8 lat dziewczyny:
1 miejsce Lena Ruszkiewicz
2 miejsce Natalia Szulik

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
odebrali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
a tym najlepszym wręczono pamiątkowe puchary.
Zawodnikom osobiście pogratulowali organizatorzy,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza oraz
zastępca wójta gminy Suszec Czesław Smusz.
My także gratulujemy uzyskania dobrych wyników wszystkim kolarzom, a organizatorom pomysłu
na świetną imprezę sportową.
JG

Kategoria 9-10 lat dziewczyny:
2 miejsce Agata Sekta
4 miejsce Judyta Wloka
8 miejsce Amelia Sekta
Kategoria 9-10 lat chłopcy:
1 miejsce Rutkowski Łukasz
9 miejsce Piotr Gadowski
11 miejsce Dawid Stalski
12 miejsce Jacek Kościelny

Wyniki I Kolarskiego Kryterium o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Kategoria 11-12 lat chłopcy:
1 miejsce Dawid Szulik
2 miejsce Jakub Matula
6 miejsce Mateusz Kościelny
8 miejsce Karol Wojtak
9 miejsce Maks Klimas

Kolejny udany wyścig za nami. Obok przedstawiamy wyniki naszych podopiecznych.

źródło: JG

foto: Dawid Musiolik

Kategoria Żak licencjonowany:
9 miejsce Kuba Matula

Uczestnicy zawodów kolarskich

Uczestnicy zawodów kolarskich

Kategoria Młodzik:
1 miejsce Mikołaj Szulik
5 miejsce Dawid Sekta
Gratulujemy!

UKS Avatar
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Ważna informacja dla rolników
W maju weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy
przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
W kwietniu 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej
– umowy o pomocy przy zbiorach, na podstawie
której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni
pomocnikowi:
§
prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez
niego czynności określonych w umowie o pomocy
przy zbiorach,
§
dostęp do ochrony zdrowia w okresie
wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.
Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca
odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu,
owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich
na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
Pomocnikiem może być:
§
obywatel Polski,

§
cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na
podstawie przepisów szczególnych z obowiązku
posiadania zezwolenia na pracę.
Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być
zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej
zakres.
Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może
być wykonywana na podstawie umowy o pomocy
przy zbiorach, dostępny jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub
kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może
przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.
Przed zawarciem umowy rolnik powinien
uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie
dni świadczenia pomocy w danym roku kalendarzowym na podstawie umów zawartych z innymi
rolnikami.
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do
ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną
wysokością składek dziennych oraz wysokością
składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie
zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc,
rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15
dnia następnego miesiąca.
Pomocnika należy zgłosić do ubezpieczeń
w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż
przed upływem okresu, na który zawarta została
ta umowa.
Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego
wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia,
bez wezwania ze strony KRUS.
Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie
internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS
osobiście, przesłać za pośrednictwem operatora
pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika
dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień
w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy
pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest
na stronie internetowej KRUS.
Pełna wersja tekstu do wglądu na stronie
internetowej: www.suszec.pl
UG Suszec

„Sztyjc jadymy drap!”, czyli Rajd Śląska 2018
W ostatnie dni czerwca (29-30) zaplanowano
Rajd Śląska „Sztyjc jadymy drap!”. Fani motoryzacji
pojawią się także w Suszcu, gdzie przebiega trasa
wyścigu. Jak zapewniają organizatorzy, na odcinkach specjalnych będzie można podziwiać nie tylko
współczesne samochody rajdowe, ale również piękne rajdówki sprzed lat, które niegdyś królowały na
wyścigowych trasach. Co więcej, w jednym punkcie
będzie można zobaczyć je aż dwa razy, gdyż odcinki
specjalne w Chybiu i Suszcu są zapętlone.

To motoryzacyjne święto organizuje Automobilklub Ziemi Tyskiej, a honorowy patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa
Śląskiego. Bazę rajdu ulokowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie, który jest także współorganizatorem imprezy. W piątek będzie tam można obejrzeć
ceremonię startu, a w sobotę podziwiać wyczyny
rajdowych mechaników, którzy w zaledwie 30 minut
przygotują samochód do wyścigu.
W ubiegłym roku wydarzenie cieszyło się

sporym powodzeniem – do udziału w wyścigu
zgłosiły się 102 załogi. Organizatorzy liczyli, że
i tym razem zawodnicy dopiszą. Nie zawiedli się,
gdyż w tegorocznym rajdzie swój udział zgłosiło
125 załóg. Zakończenie imprezy przewidziano na
rynku w Żorach, gdzie o godzinie 17:45 zaplanowano ceremonię mety. Wówczas poznamy zwycięzców
tegorocznego Rajdu Śląska.
Źródło: www.slask.rsmsl.pl
Oprac. JG

przedstawili dzieciom i młodzieży program rajdu,
który w tym roku po raz kolejny zagości na drogach
Suszca oraz szczegółowo omówili zasady bezpiecznego kibicowania.
Po prelekcji uczniowie mieli okazję zadać wiele

pytań kierowcy i pilotowi, a nawet otrzymać ich
autografy.
Na koniec spotkania mogli przyjrzeć się z bliska
prawdziwemu samochodowi rajdowemu.
AM

W samochodzie rajdowym

zdj. AM

W czwartek, 21 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu spotkali
się z organizatorami samochodowego Rajdu Śląska
2018.
Przedstawiciele Automobilklubu Ziemi Tyskiej

zdj. AM

Rajdowcy w szkole

Młodzież z uwagą słuchała o zasadach bezpieczeństwa
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Nowe taryfy za wodę i ścieki
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu
opracowało nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w oparciu o znowelizowaną w grudniu
2017 r. ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tą nowelizacją
nastąpiła dość istotna zmiana, która wprowadziła
jako organ zatwierdzający przedmiotowe taryfy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dotychczas taryfy były zatwierdzane uchwałą Rady
Gminy Suszec.
Nowe taryfy zostały złożone do zatwierdzenia
12 marca br. i po rozpatrzeniu naszego wniosku organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryf
z przepisami cytowanej wyżej ustawy oraz ustawy
Prawo wodne, dokonując analizy oraz weryfikacji
kosztów związanych ze świadczeniem usług przede
wszystkim pod względem celowości ich ponoszenia
w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców
usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Organ regulacyjny, wskazując w wydanej decyzji, iż
wynik oceny, weryfikacji i analizy przedstawionego
przez PGK Sp. z o.o. projektu taryfy jest pozytywny,
zatwierdził przedmiotową taryfę, która weszła w życie od 1 czerwca br. Całkowitą nowością jest to, iż
nowe taryfy zostały opracowane na trzy lata, a nie
jak dotychczasowe na 1 rok. W przypadku jednak
zaistnienia okoliczności, które mogą spowodować
zarówno wzrost taryfy, jak i jej spadek, może zostać opracowany nowy wniosek taryfowy i poddany
ocenie organowi regulacyjnemu.
Od 1 czerwca br. zgodnie z ww. zmianą ustawy
w skład taryfy nie wchodzi już opłata za przyłączenie
do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Suszcu. Natomiast koszty z nią związane musiały zostać doliczone
do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, co niekorzystnie wpłynęło na te taryfy. Kolejnym bolesnym dla nas zdarzeniem jest znaczny spadek sprzedaży wody na rzecz
dotychczas największego naszego odbiorcy wody
KWK Krupiński, która została przeniesiona z dniem
1 kwietnia 2017 r. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
S.A. w Bytomiu i postawiona w stan likwidacji.
Można by w tym miejscu zadać pytanie, co by
było gdyby taryfa za przyłączenia była nadal obowiązująca, a sprzedaż wody na rzecz KWK Krupiński
była przynajmniej na poziomie roku 2017. Wówczas
taryfy zarówno za wodę, jak i ścieki byłyby niższe
od dotychczas obowiązujących. Działania, jakie podejmował i w dalszym ciągu podejmuje Zarząd PGK
Sp. z o.o., przyczyniły się jednak do tego, iż skutki
zmian warunków ekonomicznych, jakie wystąpiły
w ostatnim czasie w projekcie nowych taryf, zostały
zminimalizowane, a wzrost taryfy zarówno za dostarczoną wodę, jak i oczyszczone ścieki jest niewielki, tj.
dla wody o nieco ponad 2%, natomiast dla ścieków
o niespełna pół procent (w pierwszych dwunastu
miesiącach obowiązywania taryfy).
Skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich
kosztów gospodarki wodno-ściekowej stawki taryfowe przedstawiają w tabelach obok.

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(w pierwszych dwunastu miesiącach obowiązywania nowej taryfy)*
Cena/
Cena/
Wyszczególnienie stawka stawka
netto brutto

Jednostka
miary

Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

1

2

3

4

5

6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

W1

Stawka opłaty
abonamentowej

21,90

23,65

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

13,66

14,75

zł/1 m-c

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

23,66

25,55

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

23,74

25,64

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

15,48

16,72

zł/1 m-c

Cena za 1 m3

6,44

6,96

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

23,72

25,62

zł/2 m-ce

W2

W3

W4

W5

W6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 1-miesięcznym

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia w cyklu 2-miesięcznym
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie
zużytej
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 1-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie
zużytej
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz do
pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe
odprowadzanie ścieków (w pierwszych dwunastu miesiącach obowiązywania nowej taryfy)*
Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

1

2

K1

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

K2

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena/
Wyszczególnienie stawka
netto

Cena/
stawka
brutto

Jednostka
miary

3

4

5

6

Cena za 1 m3

13,51

14,59

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

21,00

22,68

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

13,51

14,59

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

10,50

11,34

zł/1 m-c

* Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe
odprowadzanie ścieków w okresie od 13. do 36. miesiąca taryfy dostępna na stronie internetowej
www.pgksuszec.pl (w zakładce „Nowe taryfy”).

NUMER 7 (288)
Podobnie jak to ma miejsce obecnie, właściciele
nieruchomości przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, a posiadających własne ujęcie wody (studnia),
będą mogli skorzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia w celu rozliczania odprowadzonych
ścieków do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia
ryczałtowego. Oczywiście decyzja o przejściu na taki
system należy do klienta.
W przypadku posiadania przyłącza wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., jak
i posiadania własnego ujęcia wody ilość ścieków
odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako suma wskazań wodomierzy na przyłączu
wodociągowym, jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiadania wyłącznie własnego ujęcia wody
będzie to ilość wskazana przez wodomierz na tym
ujęciu. W przypadku podjęcia decyzji o chęci zabudowy takiego wodomierza należy zwrócić się
do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. W przypadku zaistnienia
możliwości zabudowy tego wodomierza właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowiedniego bezpiecznego
miejsca jego zabudowy (np. przed zamarzaniem)
oraz przeróbki instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wodomierza, jego wbudowania
w przygotowane miejsce oraz jego plombowanie,
a także późniejszą legalizację.
Rada Gminy Suszec na sesji w dniu 24 maja
br. uchwaliła dopłatę do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
w dotychczasowej wysokości netto 5,92 zł do 1 m3
ścieków, zaś brutto 6,39 zł (w okresie pierwszych
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dwunastu miesięcy obowiązywania taryfy). Dopłatę
gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Od 1 czerwca br. obowiązuje również nowa
stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy
ul. Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 8,27 zł/
m3 ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 8,93
zł/m3.

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

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu gminy
do taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 5,92 zł/m3 w pierwszych dwunastu miesiącach
obowiązywania nowej taryfy)
Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

1

2

K1

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

K2

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena/
Wyszczególnienie stawka
netto

Cena/
stawka
brutto

Jednostka
miary

3

4

5

6

Cena za 1 m3

7,59

8,20

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

21,00

22,68

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

7,59

8,20

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

10,50

11,34

zł/1 m-c

Wyróżnienie dla firmy z naszej gminy
W tym roku firma POLOK – Grupa Producentów Grzybów z Suszca uzyskała tytuł Wicemistrza
Krajowego AgroLigi 2017. Laureatom podczas uro-

czystej gali pogratulował sam prezydent Andrzej
Duda, zapewniając o swoim wsparciu dla polskich
rolników.
JG

zdj. Jakub Szymczuk

W czwartek, 14 czerwca w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego odbyła się uroczysta gala konkursu AgroLiga, organizowanego na szczeblu wojewódzkim przez wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego, a na szczeblu krajowym przez Redakcję
Audycji Rolnych Programu 1 TVP i Stowarzyszenie
AgroBiznesKlub. Tegoroczna gala odbyła się już
po raz 25 i jak co roku miała na celu uhonorowanie najlepszych rolników w kraju i przedstawicieli
najintensywniej rozwijających się firm agrobiznesowych.
Wśród laureatów znalazł się Szczepan Polok, prezes firmy Polok Group z Suszca specjalizującej się w uprawie i sprzedaży pieczarek.
Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od
1990 roku i niejednokrotnie zostało wyróżnione
w różnego rodzaju konkursach. Firma otrzymała dotychczas tytuł Laureata Krajowego AgroLigi
2003 w kategorii „Rolnicy” oraz tytuł Mistrza Województwa Śląskiego w kategorii „Rolnicy”, nagrodę specjalną Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa „Diamentowy Kłos 2004”
w kategorii „Najlepsze średnie przedsiębiorstwo
w gminie Suszec”, Puchar Prezesa ARiMR Wojciecha Pomajdy za najlepsze inwestycje w programie
SAPARD w 2005 r. oraz nagrodę starosty pszczyńskiego w 2008 roku w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo”.

Wspólne zdjęcie laureatów z Parą Prezydencką

Nabór uzupełniający do przedszkoli
Według stanu na 18 czerwca 2018 roku gmina
Suszec dysponuje jeszcze 13 wolnymi miejscami
w czterech przedszkolach.
W ramach naboru uzupełniającego do placówki w Suszcu przyjęto 9 dzieci, w tym dwoje spoza
terenu gminy. W przedszkolu pozostały jeszcze
4 wolne miejsca. Podobnie sytuacja przedstawia
się w Mizerowie, gdzie przyjęto dwoje dzieci spoza

terenu gminy (ze względu na brak wniosków z naszej
gminy), a przyjętych może zostać jeszcze 4 przedszkolaków. Placówka w Radostowicach ma do zaoferowania 3 miejsca po przyjęciu 8 dzieci w ramach
naboru uzupełniającego. Dwoma wolnymi miejscami
dysponują także Kryry.
W przedszkolach w Rudziczce i Kobielicach nie
ma już żadnych wolnych miejsc. W Rudziczce złożono

15 wniosków w ramach naboru uzupełniającego,
choć placówka dysponowała 5 wolnymi miejscami.
Dlatego nie przyjęto 10 dzieci, w tym 9 spoza terenu
gminy i jednego dwuipółletniego dziecka z terenu
gminy. W Kobielicach z kolei wypełniono jedno wolne
miejsce, a nie przyjęto dwoje dwuletnich dzieci ze
względu na wiek.
JG
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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

Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Joanna Gruszczyńska
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC
o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest działka gruntowa
oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków numer 2674/18, obręb Radostowice, karta
mapy 2, powierzchnia 0,0274 ha (użytek B), zapisana w Księdze Wieczystej nr KA1P/00026582/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
13 230,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100).
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 1500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych).
4. Ww. działka położona jest w Radostowicach
pomiędzy ulicami Dębową i Sosnową. Działka ma
kształt wydłużonego trapezu, jest płaska, teren nieogrodzony. Działka położona jest pomiędzy działkami
należącymi do innego właściciela. Na działkach sąsiednich oraz działce będącej przedmiotem sprzedaży
właściciel działek sąsiednich wybudował w latach 90.
budynek pieczarkarni.
Aktualnie budynek jest nieużytkowany, w złym
stanie technicznym. Wartość budynku nie przekracza
znacznie wartości zajętej na ten cel działki. Przedmiotem zbycia jest wyłącznie prawo własności działki
gruntowej nr 2674/18 bez prawa do posadowionego
na niej części budynku, który nie stanowi własności
gminy Suszec.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: F36MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności ww. działki.
7. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 19 lipca
2018 roku o godz. 9:00.
8. Wadium należy wpłacić do dnia 13 lipca
2018 r. na konto gminy Suszec nr 58 8456 1019
2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu na
konto.
9. Przetarg prowadzony będzie zgodnie
z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia
skok w
łyżwiarstwie

wśród
bakalii

wskazany w
jedzeniu
i piciu
wywiadowca

angielskie
mocne
piwo

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC 2018
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
10. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec i opublikowane na stronie internetowej
www.suszec.pl.
11. Szczegółowe informacje dotyczące
ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1,
pok. nr 3, tel. 32 449 30 73.
UG Suszec

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
do 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 497/21
położona w Suszcu w rejonie ul. Mokrej, przeznaczona do użytkowania pod ogród.
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.
UG Suszec

Wykaz części nieruchomości
przeznaczonej do oddania
w użyczenie
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości
przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do
10 lat. Przedmiotem użyczenia będą pomieszczenia
położone na piętrze budynku o łącznej powierzchni
użytkowej 183 m2 , zlokalizowanym w Suszcu przy
ul. Wyzwolenia 2.
Użyczana powierzchnia przeznaczona jest na
biura Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu.
Planowane jest zawarcie kolejnej umowy użyczenia
z dotychczasowym użytkownikiem.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel. 32 449 30 75 lub na
stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec
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Informacje działu świadczeń rodzinnych GOPS Suszec
Przypominamy, że 30 września br. kończy się
okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (Program 500+), a 31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń
rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.
Aby nadal otrzymywać powyższe świadczenia
– ZŁÓŻ WNIOSEK!!!
Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu „Dobry Start”.
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego
raz w roku wszystkim uczniom uczącym się w szkole.
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na
dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy
zastępczej.
Szkoła (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
realizacji rządowego programu „Dobry Start”) to: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła
ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla
dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy
ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy.
Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry
Start”?
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały
umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku
dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej
szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie
pełne utrzymanie
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku
na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia
przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie
24. roku życia.
Gdzie złożyć wniosek?
W gminie Suszec wnioski o świadczenie będą
przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń
Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy

zastępczej wnioski będą realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane:
- od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. – drogą
tradycyjną, tj. papierową.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia
się bez rozpatrzenia.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30
września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych
miesiącach organ będzie miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start”
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia
nie później niż do 30 września.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start”.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga
wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację
o przyznaniu świadczenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.
mrpips.gov.pl/DobryStart
Wnioski o ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawczego (500+),
- świadczenia „Dobry Start”
na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:
- drogą elektroniczną – od 1 lipca 2018 r.
- w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) – od 1 sierpnia 2018 r.
Informujemy, że w okresie od 1 sierpnia 2018
r. do 31 sierpnia 2018 r. dział świadczeń rodzinnych
gminnego ośrodka pomocy społecznej w suszcu
będzie czynny:
- poniedziałek od godz. 8:00 do 17:00,
- wtorek, środa, czwartek i piątek od godz. 8:00
do 15:30.
W okresie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu będzie
czynny:
- poniedziałek od godz. 8:00 do 16:30
- wtorek od godz. 8:00 do 15:00
- środa, czwartek od godz. 8:00 do 12:00

- piątek wprowadzanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych.
GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do powyższych harmonogramów.
Rokiem bazowym do ustalenia prawa do wyżej
wymienionych świadczeń uzależnionych od dochodu
na nowy okres 2018/2019 jest rok 2017 (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).
Nie zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz
świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, a świadczenie
wychowawcze (500+) przysługuje, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (przy
dziecku niepełnosprawnym – 1200 zł).
Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom,
w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza
kwoty 674 zł (przy dziecku niepełnosprawnym – 764 zł).
Przypominamy, że w przypadku, gdy osoba
uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do
wojewody.
Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do
innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic
niepozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka).
Poniżej podajemy link do komunikat Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian
w przepisach przy ustalaniu prawa do powyższych
świadczeń: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/
GOPS Suszec

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

S kład O pału
WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ
Wysoka jakość Niska cena!
-

OFERUJEMY:

WĘGIEL ORZECH
WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL EKOGROSZEK
WĘGIEL RETOPAL

ADRES:

Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:
600 029 967 , 600 029 965

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

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

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

tel. 602 768 414

