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Połamane gałęzie, nieprzejezdne drogi, brak prądu
i wody, dziury w jezdniach powstałe po powalonych drze-
wach, wyrwanych z ziemi z korzeniami, przewrócone i po-
obracane znaki. To tylko niektóre ze szkód uczynionych 
przez nawałnicę, jaka nawiedziła naszą gminę i całe woje-
wództwo na początku lipca. Trwająca niespełna pół go-
dziny ulewa i niemal huraganowy wiatr, poczyniły wiele 
strat na drogach i w gospodarstwach domowych. Suk-
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cesywnie usuwano powstałe szkody. Priorytetem było 
oczyszczenie  dróg  oraz  przywrócenie  elektryczności.

Najtragiczniejszym skutkiem wichury była śmierć
jednego z mieszkańców Suszca, który zginął w drodze
do pracy, przygnieciony przez drzewo. W lipcu jeszcze
kilkukrotnie nad naszym regionem przechodziły gwał-
towne ulewy, jednak żadna nie poczyniła tylu szkód, co
ta  pierwsza.                                   

W numerze:
................ str. 2

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22

e-mail: dk@kulturasuszec.pl

43-267 Suszec, 
tel.: 32 212 44 91,
www.kulturasuszec.pl

Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
 
Skład: Sebastian Mrozek

Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl

Nakład:  900 sztuk

.......str. 3

........................ str. 4-5

...... str. 8

.......................... str. 10

................ str. 19-20

 .......... str. 16

zd
j. 

M
on

ik
a 

Pa
nf

il

Skutki nawałnicy przed Urzędem Gminy w Suszcu

........................ str. 5

............. str. 6

............ str. 7

.................. str. 9

.... str. 11

..... str. 12

............. str. 14

..................... str. 15

....... str. 16

............................... str. 18

czytaj więcej na stronie 4



NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / SIERPIEŃ 20152 OKIEM  WÓJTA

W dniach 17-19 lipca br. w naszej partnerskiej 
miejscowości Zákamenné na Słowacji obchodzono 
święto 400-lecia jej istnienia. Uczestnicząc w tej uro-
czystości, kolejny raz poczułem się bogatszy o no-
we przeżycia. Nasunęły mi się także wnioski, które 
wypływają z nie tak odległej historii, a które powin-
ny nam wszystkim dawać wiele do myślenia odnoś-
nie do naszej przyszłości. Historia dotycząca ludzi, 
ich życia, rozwoju, ale i ich dramatów, jest przera-
żająca. Pozostaje zawsze pytanie: dlaczego każde 
pokolenie jest tak krótkowzroczne i za sprawą fał-
szywych ideologów (szarlatanów), ciągle daje się 
wciągać  na  ścieżkę  zguby  i  unicestwienia? 

Założenie wsi Zákamenné jest datowane na 17 
lipca 1615 r. W roku 1659 wieś liczyła 418 mieszkań-
ców. Obywatele zajmowali się głównie rolnictwem, 
uprawiali len, tkali płótno, handlowali siemieniem 
lnianym, produkowali olej z lnu i gonty na sprzedaż. 
Hodowali bydło i owce. Zajmowali się ponadto wy-
rębem drzew, flisactwem i rzemiosłami domowy-
mi. Handlowali na targach nie tylko „Orawskich”,
ale także w Polsce. Aktualnie Zákamenné liczy 5300 
obywateli i stale się zmienia. Jest to wieś, która przez 
lata swój rozwój duchowy oparła na chrześcijań-
stwie, torując sobie równocześnie ścieżkę rozwoju 
gospodarczego. Nad wsią dominują dwa najwięk-
sze kościoły katolickie. Ważnym miejscem historycz-
nym jest Góra Kalwaria z czternastoma stacjami
i trzema kapliczkami. Bardzo duże znaczenie dla Zá-
kamenczan ma Izba Pamięci i grób biskupa Jána 
Vojtaššáka.

Obchodzone w tym roku 400-lecie istnienia 
miejscowości i uroczystości z nimi związane, miały 
doniosły, odświętny charakter. Mocny akcent padł 
na religijny aspekt święta. Uczestniczyły w nim sze-
rokie rzesze obywateli, zamieszkujących ten piękny 
rejon. Kolejne dni były dobrze zaplanowane i po-
twierdzały przywiązanie nie tylko starszych miesz-
kańców, ale także dzieci i młodzieży, do lokalnych 
tradycji. A co najważniejsze, dało się odczuć, że wy-
pływało to z potrzeb duszy, a nie z nakazu. Ten spo-
łeczny entuzjazm, potwierdzony mocnym akcen-
tem religijnym, z pewnością przyczyni się do tego, 
że ta piękna rocznica będzie impulsem dla kolej-
nych pokoleń w budowaniu wspólnoty i dobrosą-
siedzkich stosunków na tych ziemiach, odpornych 
na zawirowania historii. Na pewno dla części oby-
wateli (na szczęście niewielkiej), ten, przede wszyst-
kim religijny, charakter uroczystości będzie wyra-
zem  wstecznictwa,  średniowiecza  czy  zacofania. 

Jednak po głębokiej analizie, stwierdzam, że ta 
mniejszość jest w błędzie i lepiej będzie dla nich, je-
śli to zauważą. Przeżycia duchowe pozostają w sercu 
na długo i to one były, są i będą wskaźnikiem cywi-
lizacyjnego  rozwoju  dla  każdej  wspólnoty. 

Jubileusz rozpoczęto w piątek, 17 lipca o godz. 
15:00 odwiedzinami na cmentarzach, w celu odda-
nia czci zmarłym mieszkańcom, zasłużonym dla roz-
woju Zákamennégo. Kolejnym punktem programu 
była uroczysta msza święta, celebrowana w ko-
ściele na Górze Kalwarii. Obecność na niej bardzo
dużej liczby mieszkańców w różnym wieku świad-
czy o tym, że z właściwym szacunkiem odnoszą się 
oni do swoich przodków i z czcią chcą im podzię-
kować za to, że mogą, dzięki nim, piąć się po dra-
binie rozwoju. Po mszy świętej miała miejsce pre-
miera sztuki w miejscowym Domu Kultury. Sala wy-
pełniona była po brzegi, przede wszystkim mło-
dzieżą. Zarówno mieszkańcy, jak i goście, nie żało-
wali spędzonego tam czasu. Pomimo późnego za-
kończenia spektaklu, bo ok. godz. 23:00, uczestnicy 
nie byli skorzy wracać do domu i jeszcze długo 
prowadzili ożywione rozmowy. Mnie także udzielił 
się  niezwykły  klimat  tego  wieczoru. 

Sztuka, którą wystawiano, była poświęcona ży-
ciu i śmierci zasłużonego mieszkańca Zákamenné-
go, biskupa Jána Vojtaššáka. Na przykładzie jego ży-
cia, można było uzmysłowić, szczególnie młodemu 
pokoleniu, że życie to ciężka praca.  Historia to cią-
głe zmaganie się z przeciwnościami, doświadczanie 
tragizmów, zdobywanie doświadczeń, poświęcanie 
się jednostek ludzkich, bohaterów, dla budowania 
lepszej przyszłości kolejnych pokoleń. Czy młodzi 
ludzie to jeszcze rozumieją, cenią? Życie Vojtaššáka 
obfitowało od młodzieńczych lat w ciężką pracę na 
roli wraz z rodzicami oraz wieczorną i nocą naukę
i modlitwę. Wielu z nas, zwłaszcza starszych wie-
kiem, dobrze zna ten model życia. Młodzieńcze 
czasy były jedak najszczęśliwsze dla Jána Vojtaššá-
ka, gdyż, pomimo ciężkiej pracy i nauki w trudnych 
warunkach, były one naznaczone miłością panują-
cą w domu, wzajemnym szacunkiem, pokorą wo-
bec Boga i natury. Najgorsze przyszło dla niego, kie-
dy był już znanym oraz szanowanym człowiekiem
o wielkiej erudycji, sprawującym urząd biskupa po 
1948 r. Po wojnie Czechosłowacją zawładnął terror 
komunistyczny. Okazało się, że w tamtych czasach 
za największych wrogów ludu uważano Kościół Ka-
tolicki, a nie, jak to było w doktrynie partyjnej ko-
munistów, amerykańskich imperialistów. 73-letnie-
go biskupa, który nie zgodził się na kolaborację, 
współpracę z reżimem, osadzono w więzieniu. Czyż 
nie podobny był los polskich księży i biskupów, 
szczególnie Wyszyńskiego? Biskupa Jána Vojtaššá-
ka osadzono w celi 2x2 m, w której z sufitu lała się 
woda. Pomieszczenie z otwartym oknem, w którym 
zabudowane były kraty. Podczas mrozów, więzień 
musiał się poruszać, żeby nie zamarznąć. Całą noc 
małą celę oświetlała żarówka o mocy 200 W. Często 
był budzony i prowadzony na przesłuchania. Tortu-
rowano go głodem, poniżano – nie tylko jego, ale 
też jego współpracowników. Nie obyło się bez po-
dawania małych ilości trucizn czy środków psycho-
tropowych. Niejednokrotnie polewano go wodą,
a następnie wyciągano na mróz. Ważył ok. 45 kg.
W takim stanie ten starszy człowiek często mdlał
z bólu, a jedyne, o co prosił i błagał oprawców, to 
litość. Niestety, nigdy jej nie doświadczył. Jednak 
jego wiara i niezłomny charakter sprawiły, że nigdy 
się nie poddał ohydnym komunistycznym opraw-
com, którzy za pieniądze zrobiliby wszystko (a ilu 
takich ludzi jest dziś i zawsze było na świecie, choć 
nie  zwali  się  komunistami). 

Pomimo, że słowackiego oporu z tych lat nie
da się porównać z polskimi, jeszcze bardziej tragi-
cznymi doświadczeniami, widzimy, jak bardzo hi-
storia naznaczona jest ludzkimi tragediami. Na 
przykładzie tej, jakże pięknej postaci widzimy, że 
dzisiejsze czasy pokoju (oby trwały jak najdłużej)
i to, że możemy żyć w wolnym kraju, zawdzięczamy 
takim ludziom, jak słowacki biskup – ich wierze i nie-
złomnemu charakterowi. A często o nich nie pamię-
tamy. Tych natomiast, którzy dziś próbują nas z dro-
gi  unicestwienia  zawrócić,  często  wyśmiewamy.

Kolejny dzień obchodów, 18 lipca, pokazał, że 
duch chrześcijaństwa w tym twardym, przywykłym 
do ciężkiej pracy narodzie, jest obecny. Uroczystości 
rozpoczęły się licznym zgromadzeniem się miesz-
kańców o godz. 10:00 na Górze Kalwarii, gdzie zo-
stała odprawiona msza święta w intencji wszystkich 
mieszkańców. Takich tłumów, jakie zgromadziły się 
na nabożeństwie – i to w sobotnie przedpołudnie
– a szczególnie ludzi młodych i w średnim wieku, 
trzeba Słowakom pozazdrościć. Bo to nie tylko od-
danie Bogu, co boskie, ale wyraz czci dla tej ziemi
i jej przodków, jak również wyraz szacunku dla sa-
mych siebie. Swoim życiem nasi przodkowie, ojco-
wie i matki pokazali, że ludzka egzystencja na tej 

Zákamenné - dochowanie wierności tradycji i przeszłości
ziemi może być lżejsza tylko dzięki głębokiej wierze. 
Dobra materialne stanowiły dla nich zawsze war-
tość  drugorzędną. 

Tego dnia po południu odbyły się również do-
niosłe uroczystości świeckie, w których wzięli udział 
ci sami uczestnicy. Wszyscy się wspaniale bawili.
Nie inaczej było w trzecim dniu świętowania, który 
obfitował w wydarzenia sportowe. Znów rozpoczę-
to ten dzień od udziału mieszkańców, w szczegól-
ności sportowców, we mszy świętej. Nakreślając te 
krótkie przeżycia z obchodów tegorocznych Dni Zá-
kamennégo, nie mam zamiaru wyciągać skrajnych 
wniosków, bo te wymagałyby podjęcia o wiele szer-
szej problematyki. Cały czas jednak zastanawiałem 
się, czym byłoby to święto, gdyby nie wymiar arty-
styczny i religijny – i to niezależnie od praktykowa-
nego wyznania. Jakże ubogie byłoby to świętowa-
nie, pomimo równie udanej części świeckiej. Wtedy 
jedynym wspomnieniem dla wielu byłyby ciała peł-
ne piwa, twarze wykrzywione po spożyciu alkoholu 
czy innych środków odurzających, przekleństwa itd. 
Ta młodzież, dzieci, które brały udział w uroczysto-
ściach religijnych (oby ich było jeszcze więcej i to 
niezależnie od praktykowanego wyznania), będzie 
odporniejsza na nicość dzisiejszego świata – świata 
bez prawdy i miłości. To piekło, które komuniści zgo-
towali biskupowi i wielu uczciwym ludziom, dziś 
propagatorzy kultury zachodu, również bez Boga,
w jeszcze gorszej formie, próbują przenieść na nasz 
grunt, wyniszczając przede wszystkim zdrową tkan-
kę narodów – młodzież. Przykładem tego mogą być 
dopalacze, które niszczą psychicznie i fizycznie wie-
le istnień ludzkich, również w naszym kraju. Żadne 
zakazy, policyjne działania, rządowe ustawy czy psy-
chologowie tu nie pomogą. Jeśli nie będziemy czer-
pać wzorców z cywilizacji przodków, ich kultury, 
wiary, autorytetów i nie odetniemy się od cywiliza-
cji śmierci promowanej przez zachód, nic nie wskó-
ramy. Narkomania i wiele innych przypadłości tego 
świata, wyniszczających człowieka, to problem du-
chowy. Proroków, którzy obiecywali ludziom szczęś-
cie na ziemi, było wielu. Ten mający nastąpić dobro-
byt, po odrzuceniu zasad moralnych i tradycji na-
szych przodków, Boga – zarówno w przypadku ko-
munizmu, jak i liberalnego kapitalizmu, nie tylko
nie nastąpił, ale pcha ludzkość w otchłań zguby
i unicestwienia. Marksiści uruchamiali na potęgę 
słynne „psychuszki”, czyli więzienia psychiatryczne,
a w krajach liberalnych zachodu zapotrzebowanie 
na psychiatrów jest tak duże, że nie możliwe jest 
zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb. Rodzi się py-
tanie:  gdzie  ten  raj? 

Ta bardzo prosta, zarówno wzniosła, jak i tragi-
czna przeszłość i historia tak małej miejscowości, jak 
Zákamenné, w zderzeniu z obecną cywilizacją po-
kazuje, że te wszystkie tragizmy, nieszczęścia, które 
dosięgły jej obywateli na przestrzeni wieków, są ni-
czym w stosunku do tego, co osiągają dziś oprawcy. 
Posiadają status biznesmenów w znacznej części 
krajów obecnego świata i rugują z życia ludzi Boga, 
obiecując im raj na ziemi. Bogacą się na tragedii
i nieszczęściach ludzkich, zniewalając znaczną część 
populacji,  sprzedając  im  chemicznego  boga.

Zróbmy wszystko, aby naszą młodzież, przyszłe 
pokolenia, uwolnić od tej zarazy, od zguby. Tęskno-
ta za Bogiem jest nieodłączną częścią natury ludz-
kiej. Niestety, bardzo wielkie rzesze ludzi zaufały 
fałszywym bożkom, za którymi kryją się spryciarze
i oszuści, wręcz bandyci. Poszukiwania tego obiecy-
wanego raju w najlepszym przypadku kończą się
w szpitalu psychiatrycznym. Strzeżmy siebie i nasze 
dzieci przed ucieczką w nicość, przed unicestwie-
niem. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas



środków jest emisja obligacji komunalnych. Pod-
czas ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w tej 
sprawie. Najbliższe miesiące pokażą jednak, czy 
Gmina Suszec zdecyduje się na pójście w ślady Pa-
włowic, które kilka miesięcy wcześniej wyemito-
wały  obligacje,  aby  spłacić  dług  wobec  JSW.

Radni zaniepokojeni po nawałnicach
Brak prądu, wiele złamanych gałęzi, zabloko-

wane drogi, wyrwy w ulicach po powalonych drze-
wach czy zniszczone oznakowania – o tym wspo-
minali Radni podczas lipcowej sesji. Spotkanie wło-
darzy, które miało miejsce zaledwie jeden dzień po 
nawałnicy, obfitowało w dyskusje o jej skutkach dla 
całej Gminy. Padały pytania o wykonawców, którzy 
będą uporządkowywać tereny oraz o rozmiary wy-
rządzonych szkód. Wójt Gminy Suszec Marian Paw-
las zapewniał, że wszystkie awarie będą usuwane
w  najszybszym  możliwym  czasie.

Apelował także o cierpliwość i zrozumienie
– straty dotyczyły nie tylko jednej gminy, ale całego 
województwa, a firm zajmujących się usuwaniem 
skutków nawałnicy, jest zaledwie kilka. Prosił także, 
aby każdą szkodę, która utrudnia mieszkańcom 
funkcjonowanie (np. zablokowane drogi) zgłaszać 
od razu do odpowiednich służb – to w znacznej 
mierze  przyspiesza  ich  likwidację.

Monika Panfil
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9 lipca, mimo planowanej wcześniej przerwy 
wakacyjnej, odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy. Podczas spotkania Radni podjęli kilka 
decyzji ważnych dla mieszkańców Gminy. Po trwa-
jących od dłuższego czasu konsultacjach związa-
nych z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w części so-
łectwa Rudziczka i Suszec, Radni uchwalili nowy 
plan. Ważną decyzją było także podjęcie uchwały
w sprawie planowanej przez Gminę Suszec emisji 
obligacji komunalnych.

Podczas sesji, odbywającej się dzień po gwał-

townej nawałnicy, padło także wiele pytań o upo-
rządkowanie terenów i interwencje służb na tere-
nach wszystkich sołectw. Radni zgłaszali również 
szkody, które sami zauważyli w okolicy, w której  
mieszkają.

Miejscowy plan zagospodarowania ustalony
Po długich konsultacjach i licznych uwagach 

zgłaszanych przez mieszkańców, podczas lipcowej 
sesji Radni uchwalili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych w częś-
ci sołectwa Rudziczka i Suszec. Dzięki wielu uwa-
gom, w znacznej części uwzględnionym przez wła-
dze Gminy, m.in. udało się wyznaczyć przebieg 
przyszłych dróg czy ustalić przeznaczenia niektó-
rych działek. Uporządkowano plany tak, aby za-
równo właściciele działek, jak i cała Gmina odnieśli
z  tego  korzyść. 

Gmina przygotowuje się do emisji obligacji
Władze Gminy przygotowują się na różne mo-

żliwe scenariusze, mogące się zrealizować w nie-
dalekiej przyszłości. W związku z wciąż trwającymi 
ustaleniami dotyczącymi zwrotów podatku nali-
czanego kopalniom za budowle podziemne oraz 
rozbieżnymi wyrokami sądów w tej sprawie, poja-
wia się potrzeba posiadania zabezpieczenia finan-
sowego. Pomysłem na pozyskanie dodatkowych 

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Osiedla przy ul. Piaskowej w Susz-
cu nie boją się podejmować różnych inicjatyw, aby 
poprawić wygląd swojego otoczenia. Niejednokrot-
nie udowadniali, że potrafią się zjednoczyć i stwo-
rzyć coś dla wspólnego dobra. Dzięki współpracy 
suszczan przy Osiedlu powstał już plac zabaw „Pan-
da”, boisko do piłki siatkowej czy stanęły urządzenia 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Tym razem ak-
tywni mieszkańcy postanowili wybudować alejkę, 
prowadzącą do terenów rekreacyjnych i ogródków 
działkowych. Wszystko w ramach czynu społeczne-
go. Z pieniędzy gminnych zakupiono część materia-
łów – m.in. krawężniki czy podłoże. Kostka jest zaś
„z odzysku” – z sołectwa Kryry. Przy okazji budowy 
kanalizacji zlikwidowano oryginalną ścieżkę przy 
szkole, a pozyskany materiał można było wykorzy-
stać do stworzenia alejki. Wkładem suszczan w bu-
dowę deptaka była zaś robocizna. Grupa chętnych 
zebrała się przy osiedlowych ogródkach i pracowała 
dla  wspólnego  dobra.

- Jesteśmy przekonani, że powstająca właśnie 
alejka okaże się dobrym rozwiązaniem dla wszyst-

Alejka na Osiedlu - dobra inicjatywa!
kich mieszkańców. Przy deszczowej pogodzie było tu-
taj błoto i czasem ciężko było się poruszać. Nie mó-
wiąc już o matkach, które jeździły tędy z wózkami. 
Chcemy zagospodarować tę przestrzeń. Może z cza-
sem powstanie tutaj park z prawdziwego zdarzenia
– mamy piękne drzewa, wystarczyłyby dwie dodatko-
we alejki, kilka ławek i oświetlenie. Zależy nam, żeby 
dbać o nasze otoczenie. Planujemy stworzyć prze-
strzeń przyjazną dla mieszkańców – zwłaszcza dla 
młodych rodzin z dziećmi – tłumaczył Radny Gminy 
Suszec Henryk Król, jeden z inicjatorów tego czynu 
społecznego. Wtórował mu suszecki Sołtys, Tade-
usz  Paszek:

- Cieszę się, że są tacy ludzie, którym się chce pra-
cować dla wspólnego dobra. Poświęcają swój czas
i umiejętności, aby wszystkim było wygodniej. To oni 
scalają lokalną społeczność. Poza tym z doświadcze-
nia wiem, że jak coś się samemu stworzy to łatwiej 
później o to dbać i szanować. To nie jest jakaś alejka.
To jest ich alejka – sami ją zbudowali, sami będą z niej 
korzystać. Przy okazji czynów społecznych widać, że
są  wśród  nas  ludzie,  którym  po  prostu  zależy. zd
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Mieszkańcy osiedla podczas budowy alejki

Teren przy Szkole Podstawowej, który jest do-
stępny dla wszystkich mieszkańców Kobielic, wzbo-
gacił się o nowy nabytek. Od czerwca, oprócz sprzę-
tu do ćwiczeń należących do tzw. „siłowni na świe-
żym powietrzu”, kobieliczanie będą mogli korzystać 
także z metalowego stołu do tenisa stołowego. Zo-
stał on usytuowany niedaleko sali gimnastycznej.

- Postawienie stołu to tzw. „czyn społeczny”.
W przygotowanie terenu pod nowy sprzęt włączyli
się aktywnie mieszkańcy – miłośnicy Kobielic, którzy 
chcą działać dla lokalnej społeczności – wyjaśniała 
Sołtys Kobielic Bogusława Czernecka. – Wiele osób, 
zwłaszcza młodzieży, mówiło, że chętnie uprawiali-
by ten sport także na świeżym powietrzu. Teraz ma-
ją  taką  możliwość. 

Urząd Gminy sfinansował materiały, takie jak 
m.in. krawężniki, kostki czy podłoże, ale wszystkie 
prace wykonali sami mieszkańcy Kobielic. Stół znaj-
duje się na wykostkowanym podłożu i jest na stałe 
umocowany w ziemi. Dzięki zaangażowaniu kobie-

Mieszkańcy Kobielic mają nowy sprzęt sportowy
liczan, teren obok Szkoły Podstawowej zmienia się 
w miejsce aktywnego wypoczynku. Można tutaj 
skorzystać z urządzeń siłowni, można zagrać na 
boisku. Jest też wiata i altana – doskonałe do od-
poczynku czy spotkań. Pani Sołtys wraz z Radą So-
łecką oraz mieszkańcami dbają o jak najlepszy stan 
tego miejsca. W ramach czynu społecznego za-
montowano także łapacze do piłek przy boisku do 
siatkówki. 

- W czasie gry zdarzało się, że piłka lądowała na 
polu sąsiadującym z boiskiem. Chcieliśmy rozwiązać 
jakoś ten problem. Mieliśmy trochę szczęścia, bo na 
boisku przy szkole wymieniano słupki i siatki, a my 
dostaliśmy zgodę na ponowne wykorzystanie tych 
starych. Wystarczyło kupić linki do naciągnięcia siatki 
i małym kosztem uzyskaliśmy doskonały efekt – mó-
wiła pani Sołtys.

Oprócz ostatnio wykonanych prac, w planach 
jest jeszcze wymiana desek w ławkach, które znaj-
dują się na wspomnianym terenie. W najbliższym 
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Co prawda budowa alejki uzależniona jest od 
posiadanych materiałów i pozyskanych środków, 
ale trzeba się cieszyć, że suszczanie dbają o swoje 
otoczenie. Poza tym powstający właśnie deptak 
może w przyszłości stać się częścią osiedlowego 
parku. Brawo dla mieszkańców Osiedla za inicjaty-
wę  oraz  wzorową  realizację  pomysłu.  

Monika Panfil 
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Nowy stół do tenisa stołowego

czasie zostaną też pomalowane łowostoły, znajdu-
jące się pod wiatą. Mieszkańcy Kobielic przykładają 
dużą uwagę do wyglądu ich wspólnej przestrzeni. 
Zależy im, aby wszyscy mogli korzystać z możliwoś-
ci, jakie oferuje ich miejscowość. Z pewnością jest
to  inicjatywa  godna  podziwu  i  naśladowania.

Monika Panfil
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Nawałnice w Gminie Suszec
NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / SIERPIEŃ 2015

Wyjątkowo słoneczna i upalna aura oraz wyso-
kie temperatury towarzyszyły nam przez większość 
lipca. Pogoda sprzyjała wszystkim wyjeżdżającym 
na urlopy oraz tym, którzy spędzali wolny czas w do-
mu. Korzystając z uroków lata, tłumnie odwiedza-
liśmy akweny wodne w naszym regionie. Jednak 
wraz z upałami, nad cały kraj nadciągnęły burze
i gwałtowny wiatr, czyniąc szkody i zniszczenia tak-
że w naszej gminie. 8 lipca br. ok. godziny 5:00 rano 
nad naszym regionem wystąpiły huraganowe wia-
try połączone z silnymi opadami deszczu. Wśród 
szkód powstałych po nawałnicy należy wymienić 
powalone i mocno połamane drzewa, nieprzejezd-
ne drogi, brak prądu i wody, zniszczone mienie
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 Jedno z wielu złamanych przez wichurę drzew

– uszkodzone domy czy samochody. Przedłużający 
się brak prądu (w niektórych wypadkach trwający 
nawet 3-4 dni!) doprowadził także do strat w wielu 
przedsiębiorstwach. 

Do najtragiczniejszych skutków nawałnicy na-
leży zaliczyć wypadek, który zdarzył się w Studzion-
ce. 42-letni mieszkaniec Suszca, jadący do pracy
o godz. 5:15 rano swoim Chevroletem Cruze, za-
trzymał się na poboczu przy ulicy Wodzisławskiej. 
Jest to droga wojewódzka nr 933 i główna ulica 
przecinająca wieś. Zrobił to prawdopodobnie, aby 
przeczekać najgorszy okres nawałnicy i uchronić 
samochód przed spadającymi konarami. Niestety, 
jeden z konarów zerwanych przez burzę spadł na 
jego  samochód.  Mężczyzna  zginął  na  miejscu. 

Tego dnia w wielu miejscach gminy zamknięto 
sklepy. Nieprzejezdne były także niektóre drogi. 
Skutki zniszczeń usuwano stopniowo, zapewniając 
przede wszystkim przejazd czy porządkując miej-
sca wyjątkowo niebezpieczne. Zgodnie z raportem 
przedstawionym przez Komendę Powiatową Straży 
Pożarnej z Pszczyny, najwięcej interwencji strażacy 
odnotowali na terenie Miasta i Gminy Pszczyna, 
Gminy Pawłowice oraz Gminy Miedźna. Od godziny 
ok. 5:00 dnia 8 lipca, do godziny 23:00 dnia 13 lipca, 

zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej in-
terweniowały 545 razy. Działania Straży Pożarnej
w  głównej  mierze  polegały  na:
- usuwaniu nadłamanych drzew i konarów stwarza-
jących  zagrożenie,
- usuwaniu powalonych drzew z dróg, chodników, 
posesji,  samochodów  i  budynków,
-  zabezpieczaniu  uszkodzonych  dachów.

W tym samym dniu strażacy prowadzili również 
działania rozpoznawcze, związane z utknięciem po-
ciągu na trasie kolejowej między Kobiórem i Pias-
kiem oraz wykonywali przecinkę do busa z pasa-
żerami, który utknął na drodze w miejscowości Stu-
dzienice.

szych przypadkach nawet kilka dni. Warto wiedzieć, 
że w wypadku, gdy czas usuwania awarii przekra-
cza 24 godziny, klientom Tauron Dystrybucja przy-
sługuje bonifikata za niedostarczenie w tym okresie 
energii elektrycznej. Aby ją otrzymać, wystarczy 
wypełnić wniosek (zamieszczony np. na stronie in-
ternetowej dostawcy) i przesłać go na adres firmy 
Tauron albo dostarczyć do najbliższego Punktu 
Obsługi  Klienta.

Po nawałnicy, która miała miejsce na początku 
miesiąca, w wielu miejscach gminy nadal pozostały 
widoczne ślady. Niektóre drzewa złamały się w po-
łowie, inne, mocno pokiereszowane, stwarzały nie-
bezpieczeństwo, np. blokując drogi. Były także ta-

Szacunkowa ilość interwencji w poszczegól-
nych  gminach  przedstawia  się  następująco:
-  Miasto  i  Gmina  Pszczyna  304  interwencje,
-  Gmina  Pawłowice  78  interwencji,
-  Gmina  Miedźna  68  interwencji,
-  Gmina  Suszec  50  interwencji,
-  Gmina  Kobiór  27  interwencji,
-  Gmina  Goczałkowice-Zdrój  18  interwencji.

W działaniach brało udział 8 zastępów z JRG
w Pszczynie, 1 zastęp z JRG w Jastrzębiu-Zdroju i ok. 
35 zastępów OSP z terenu powiatu pszczyńskiego.

Oprócz Straży Pożarnej, szkody na terenie gmi-
ny usuwało PGK, firmy, z którymi podpisano wcześ-
niej umowy, a także sami właściciele posesji, na któ-
rych powstały. Prace porządkowe postępowały sto-
pniowo. W ciągu kolejnych dni połamane konary 
cięto i wywożono. Władze gminy wyraziły także 
chęć pomocy tym, którzy ponieśli straty w wyniku 
nawałnicy. Pomoc miała dotyczyć szkód w budyn-
kach mieszkalnych, uprawach rolnych czy budyn-
kach  gospodarczych.  Wnioski można było złożyć
w Urzędzie, jednak nikt nie skorzystał z tej możli-
wości. Istotne było również przywrócenie zasilania 
elektrycznego. Wiele domostw i zakładów na Śląsku 
pozostawało bez prądu ponad dobę, a w najgor-

kie, które silna wichura wyrwała z korzeniami. Usu-
wanie i porządkowanie terenów wymaga czasu. 
Wszystko  odbywa  się  jednak  sprawnie. 

Kolejne dni lipca przyniosły znów wysokie tem-
peratury, a wraz z nimi burze. W połowie miesiąca 
pojawiły się intensywne, krótkotrwałe opady, po-
łączone z silniejszym wiatrem. Nie przybrały one 
jednak już tak drastycznej formy, jak wspomniane 
nawałnice. Niemniej zdarzały się przerwy w dosta-
wie prądu oraz kolejne złamane gałęzie i pokiere-
szowane  drzewa. 

- Sytuacja była trudna, ale szybko udało się ją 
opanować – mówił Wójt Marian Pawlas. – Najważ-
niejsze, że mieliśmy pomoc służb mundurowych. Du-
żo osób chciało też pomóc i uporządkować tereny 
samodzielnie. W takich sytuacjach ważne jest, żeby 
każdy, kto zauważy szkody wyrządzone przez na-
wałnice, jak najszybciej zgłosił ten fakt. Dzięki temu 
możemy szybko i sprawnie zareagować. Pamiętajmy 
o tym, że takie sytuacje zdarzają się latem i trzeba
być  na  nie  przygotowanym.

Niestety, przy wysokich temperaturach takie 
anomalia mogą mieć miejsce. Ważne, że służby sta-
rają  się  je  szybko  i  sprawnie  usuwać. 

Monika Panfil
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 Szkody przy kapliczce Św. Anny w Suszcu

Tradycyjnie już, pod koniec czerwca w słowac-
kiej Gminie Novot’ odbył się Jarmark Serów. Impre-
za miała miejsce 28 czerwca i spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Każdego roku mieszkańcy Gmi-
ny Suszec również uczestniczą w tym święcie. Mają 
wtedy okazję podziwiać piękne ekspozycje, przy-
gotowane w całości z sera, degustować lokalne wy-
roby oraz brać udział w licznych rozrywkach przy-
gotowanych przez Słowaków. Także tym razem, po-
mimo braku zorganizowanego przejazdu, nie za-
brakło chętnych, którzy zechcieli odwiedzić Novot’. 
27 osób, mieszkańców naszej Gminy, dotarło na Sło-
wację,  aby  reprezentować  nas  podczas  Jarmarku. 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej,

w której uczestniczył m.in. poczet sztandarowy
Rolników z parafii w Suszcu, a także trzy panie
w tradycyjnych śląskich strojach ludowych: Hele-
na Piesiura, Teresa Musiolik oraz Celina Bernert. 
Na Mszy Św. poświęcono podarowaną figurę św. 
Izydora, a po nabożeństwie kapliczkę, w której ona  
stanęła. 

Podczas Jarmarku zorganizowano stoisko do-
tyczące Gminy Suszec. Znalazły się na nim materia-
ły promocyjne oraz produkty wytwarzane w naszej 
Gminie, które cieszyły się dużą popularnością. Były 
to: żurek i smalec produkowane i podarowane przez 
firmę EKa oraz pieczarki podarowane i dostarczone

Świętowanie na Słowacji
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 Od lewej: Helena Piesiura, Teresa Musiolik i Celina Bernert
cd. na stronie 5
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Po wypadku w Kobielicach helikopter za-
brał  dziecko  do  szpitala. 13 lipca br., przed godz. 
6:00 rano, na ul. Pszczyńskiej (DW 935) w Kobieli-
cach zderzyły się czołowo dwa samochody osobo-
we: Kia Shuma oraz Opel Zafira. Kierowca jednego
z aut, z niewyjaśnionych przyczyn, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu. Zdarzyło się to na łuku drogi, 
przy  wyjeździe  z  lasu. Według informacji pszczyń-
skiej policji, w wyniku wypadku cztery osoby trafiły 
do szpitala. Byli to: 36-letni kierowca Shumy (miesz-
kaniec Bierunia), 40-letni kierowca oraz pasażer-
ka Zafiry i 7-letnie dziecko (cała trójka pochodziła

z Suszca). Dorośli zostali przewiezieni karetkami do 
szpitala w Pszczynie. Do rannego dziecka zadyspo-
nowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, aby jak 
najszybciej przetransportować je do szpitala spe-
cjalistycznego. Stan dziecka określono jako poważ-
ny. W działaniach, które zakończono około godz. 
9:25, uczestniczyły dwa zastępy z JRG w Pszczynie, 
pogotowie ratunkowe, LPR, policja oraz pomoc dro-
gowa. Droga przez kilka godzin była zablokowana, 
co stanowiło znaczące utrudnienie dla podróżują-
cych  tą  trasą.

KPP w Pszczynie

Wypadek w Kobielicach

Pożar baraku w Suszcu
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 Wypadek w Kobielicach

NUMER 8 (253)

W dniu 26 czerwca br. po godzinie 18:30 
przyjęto zgłoszenie o pożarze baraku na terenie je-
dnego z zakładów w Suszcu. Paliła się drewniana 
wiata, wewnątrz której znajdowały się pojazdy me-
chaniczne. Strażacy gasili palący się budynek oraz 
samochód  ciężarowy  i  ładowarkę.

Po ugaszeniu pożaru rozebrano spaloną kon-
strukcję baraku i przelano pogorzelisko wodą. Dzia-
łania strażaków trwały aż do godz. 21:30. W akcji 
uczestniczyły 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej w Pszczynie, 1 zastęp z JRG w Żorach,
po 1 zastępie z OSP w Rudziczce i OSP w Suszcu, 
policja  oraz  personel  zakładu.

KP PSP w Pszczynie zd
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 Dogaszanie pożaru baraku w Suszcu

Suszczanin zranił nożem barmankę i ukradł pieniądze
8 lipca br., na wniosek pszczyńskich śledczych

i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 36-latka
z Suszca. Zarzuca się mu rozbój z użyciem noża. 
Mężczyzna został złapany dzięki błyskawicznej ak-
cji policjantów. Grozi mu nawet do 12 lat więzienia.

Zdarzenie odnotowano w nocy, z poniedziałku 
na wtorek (6/7 lipca br.), w jednym z lokali w Suszcu. 
Z relacji zatrudnionej tam barmanki wynikało, że 
ubrany na czarno mężczyzna, w kominiarce i z no-
żem w ręku, wszedł na zaplecze, gdzie ona akurat 
przeliczała dzienny utarg. Kobieta natknęła się na 
niego w wąskim przejściu w momencie, kiedy szła 
sprawdzić, kto wszedł do pomieszczenia przezna-
czonego tylko dla personelu. Wówczas została zra-
niona przez napastnika w rękę. Na szczęście rana 

okazała się powierzchowna. Mężczyzna, grożąc jej 
nożem, zażądał wydania pieniędzy. Wystraszona 
kobieta, w obawie o swoje życie, nawet nie pró-
bowała podjąć jakichkolwiek czynności, które po-
wstrzymałyby go przed kradzieżą. Sprawca zabrał 
leżące na stole pieniądze i wybiegł z lokalu. Bar-
manka po jego wyjściu natychmiast zamknęła 
drzwi wejściowe i powiadomiła o wszystkim poli-
cjantów z komendy powiatowej. Dokładnie opisa-
ła, w co był ubrany sprawca i jak wyglądał. Podany 
rysopis i ustalenia policjantów w kilka kwadransów 
później doprowadziły do zatrzymania 36-letniego 
mieszkańca  Suszca. 

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. Podejrzany przyznał 

się do dokonania tego napadu, a także do dokona-
nia kilka miesięcy wcześniej czterech innych, podo-
bnych czynów. Do ich popełnienia, jako „straszaka” 
używał plastikowego pistoletu na kulki. Jak zeznał, 
pozbył się go po czwartym napadzie. Wyjaśnił, że na 
drogę przestępczą pchnęła go trudna sytuacja fi-
nansowa i świadomość, że pilnie potrzebuje pie-
niędzy na spłatę długów. Za każdym razem jednak 
cały  skradziony  łup  przegrywał  w  salonach  gier.

8 lipca br., na wniosek policji i prokuratury, sąd 
tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Za roz-
bój z użyciem noża kodeks karny przewiduje nawet 
do  12  lat  pozbawienia  wolności.

KPP w Pszczynie

cd.  ze  strony  4
przez  Państwa  Grażynę  i  Szczepana  Polok.

- Podczas degustacji chleba ze smalcem Słowa-
cy mieli okazję zamienić z nami kilka słów, nawiązać 
przyjacielskie stosunki. To bardzo cenne. Szczególne 
wyrazy uznania należą się paniom, które zaangażo-
wały się w obsługę stoiska i naprawdę pięknie repre-
zentowały nas w czasie całych uroczystości – mówił 
Czesław  Smusz,  Zastępca  Wójta.

Udział mieszkańców Gminy w Jarmarku Serów 
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 Poświęcenie kapliczki z figurą św. Izydora

był także okazją do nawiązania kontaktów pomię-
dzy Kołami Łowieckimi – z Polski i ze Słowacji. By-
ły one kontynuowane podczas odbywających się
trzy tygodnie później Dni Zákamennégo. Myśliwi
z Koła Łowieckiego „Ostoja” z Gliwic uczestniczyli 
tam w uroczystej Mszy Świętej. Poczet sztandaro-
wyw składzie: Piotr Paszyna, Zbigniew Ciemniew-
ski i Stefan Paździor godnie reprezentował myśli-
wych podczas słowackich uroczystości. Myśliwi już 
planują polsko-słowacką współpracę i wspólne wy-

prawy na łowy. Być może przerodzą się one w dłu-
gotrwałe  relacje.

Wyjazd na Słowację okazał się dla mieszkań-
ców naszej Gminy dużym przeżyciem i ogromną ra-
dością. Wyrazy uznania w szczególności trzeba zło-
żyć na ręce tych, którzy zaangażowali się w uroczy-
stości. Podziękowania należą się także naszym sło-
wackim partnerom, którzy starannie przygotowali 
imprezę, a także po raz kolejny okazali się bardzo 
gościnnymi  gospodarzami.

zd
j. 

Št
ef

an
 K

ol
en

čí
k

 Degustacja serów - podczas Jarmarku Serów w Novoti
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 Konkurs serów figuralnych podczas Jarmarku Serów w Novoti

Monika Panfil



6 POSTAĆ  MIESIĄCA

W tym numerze prezentujemy postać dobrze 
znaną mieszkańcom naszej Gminy. Laureatkę wie-
lu nagród i wyróżnień, ostatnio docenioną za swój 
wkład w rozwój kultury „Klejnotem Ziemi Pszczyń-
skiej”. Barbara Garus - chórmistrzyni, nauczyciel-
ka muzyki, rytmiki i plastyki, absolwentka Studiów 
Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego. Ukończyła również Państwową Szkołę 
Muzyczną II stopnia w Cieszynie. Od 2014 roku jest 
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
IVTOM (International Voice Teachers of Mix) oraz 
nauczycielem emisji głosu i rehabilitacji głosu te-
chniką MIX w okresie certyfikacji. Od 2009 roku 
pełni funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpie-
waczego Lutnia. W ramach projektu Stanisław Soy-
ka & Lutnia przygotowała Chór do blisko dwuletniej 
wspólnej trasy koncertowej Silesian Friendship 
Tour. Jest również założycielem, dyrygentem oraz 
kierownikiem artystycznym dwóch innych zespo-
łów: Chóru Kameralnego Canticum (2002 r.) oraz 
Daisy`s Ladies (2009 r.) Na swoim koncie ma cztery 
nagrania płytowe – dwa z muzyką chóralną: „Sa-
crum” (nagranego z Chórem Lutnia, 2012 r.), „W Be-
tlejem” (wynik pracy z chórem Canticum, 2010 r.) 
oraz kolejne dwa związane z folklorem: „Tańce 
śląskie” (nagranego z zespołem „Mizerowianie”
w 2010 r.) oraz „Przoć i błoznować czyli pieśni mi-
łosne i żartobliwe” (nagranego z chórem „Pogodna 
Jesień” w 2010 r.) W 2011 r. wraz z chórem Canti-
cum nagrała utwory barokowe, które stanowią mu-
zyczne tło dla zwiedzających kaplicę św. Kingi 
w Kopalni Soli w Bochni. Jest to muzyczny element 
multimedialnej trasy ekspozycyjnej. Nam pani Bar-
bara opowiada o swojej pasji, pracy i planach na 
przyszłość.

Nowiny Suszeckiej Gminy: W tym roku otrzy-
mała Pani znaczące wyróżnienie – nagrodę „Klejnot 
Ziemi Pszczyńskiej”. Czy stanowi ono swoiste pod-
sumowanie  Pani  pracy?

Barbara Garus: Absolutnie! Mam nadzieję, że 
nie jest to podsumowanie i dane mi będzie konty-
nuować moje muzyczne działania. Otrzymanie na-
grody „Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej” odbieram jako 
ogromny kredyt zaufania, który wymaga ode mnie 
godnego spłacenia. To jest dopiero dziewiąty rok 
mojej pracy zawodowej i trzynasty, odkąd zaczę-
łam prowadzić scholę przy suszeckiej parafii. Mam 
już pewne doświadczenie, ale wiem, że chcę się 
wciąż uczyć i doskonalić, nigdy nie mówić „nigdy”. 

Chcę być niezwykle elastyczną i otwartą na to, 
co proponuje życie. Kończąc w 2012 r. chórmi-
strzostwo nie sądziłam, że już dwa lata później 
przyjdzie mi rozpocząć trwające kilka lat szkolenia
w jeszcze węższej dziedzinie, jaką jest zdrowa te-
chnika emisji głosu z rehabilitacją głosu. Proble-
my, jakie spotykam w mojej pracy, motywują mnie 
do samorozwoju. Bardzo chcę efektywnie rozwią-
zywać niedyspozycje wokalne u chórzystów, woka-
listów, a docelowo ludzi, którzy pracują głosem.  Do-
piero teraz jestem w stanie ocenić, jak mało wie-
działam i jak wiele pracy jeszcze przede mną. Na 
podsumowania  przyjdzie  jeszcze  czas. 

Nowiny: Co w Pani zajęciach i obowiązkach 
daje  najwięcej  satysfakcji?

Barbara Garus: Chwilą, którą lubię najbardziej, 
jest moment, kiedy podczas koncertu staję przed 
bardzo dobrze przygotowanym chórem, mocno 
skoncentrowanym na mnie. Wtedy tak naprawdę 
jestem dyrygentką – czyli osobą, która ruchem rąk, 
mimiką, gestami potrafi „zagrać” na tym dętym in-
strumencie, jakim jest chór, wydobywając z nie-
go melodię i harmonię w odpowiedniej dynamice
i  tempie. 

Postać miesiąca - Barbara Garus 
Czuję też ogromną satysfakcję kiedy ludzie,

z którymi pracuję, czerpią wiele radości z tych za-
jęć czy prób. Lubię też, kiedy dzieci wychodzące
z lekcji muzyki na korytarzu podśpiewują poznane 
piosenki albo same uczą się utworów fletowych. 
Cieszy mnie też, kiedy zainspiruje je jakiś utwór
z muzyki klasycznej. Pięknie jest czuć, że zasiało się 
w  kimś  ziarnko  ciekawości  do  muzyki. 

Nowiny: Pracuje Pani ze starszymi i młodszy-
mi  -  co  jest  w  tych  relacjach  najcenniejsze?

Barbara Garus: Od starszych osób otrzymuję 
wiele ciepła, wyrozumiałości dla mojego niedo-
świadczenia, wsparcia. Lubię ich spokój, dystans
i doświadczenie. Takie osoby potrafią być wdzięcz-
ne za to, co się im ofiaruje, potrafią też wiele z sie-
bie dać, czasem ponad ich siły. Z wielką sympatią 
wspominam pracę z „Mizerowianami” i „Pogodną 
Jesienią”. Otrzymałam od nich wiele dobroci, serca
i  autentycznej  uwagi.
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 Barbara Garus podczas „Białego Koncertu” 

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / SIERPIEŃ 2015

Dzieci natomiast uczą mnie pokory i cierpli-
wości. Doskonale filtrują moje lepsze czy gorsze po-
mysły na zajęcia. W swojej szczerości pozwalają mi 
stanąć  w  prawdzie  przed  sobą  samą. 

Nowiny: Gdzie szuka Pani motywacji i inspira-
cji  do  dalszej  pracy?

Barbara Garus: Wiele pomysłów czerpię prze-
glądając Internet, uczestnicząc w festiwalach, prze-
glądach czy szkoleniach. Bardzo inspirujące są też 
rozmowy z ludźmi, wtedy rodzą się piękne pomysły! 

Czasem potrzeba jakiegoś przedsięwzięcia 
motywuje do działania. Nie ma innego wyjścia, jak 
tylko  twórczo  podejść  do  problemu. 

Nowiny: Czy jest teraz jakiś projekt, któremu 
poświęca  Pani  więcej  uwagi?

Barbara Garus: Już od półtorej roku biorę 
udział w przygotowaniach do obchodów 100-lecia 

istnienia strumieńskiego Towarzystwa Śpiewacze-
go Lutnia, które będzie miało miejsce w 2018 roku. 
Nie chcę zdradzać zbyt wiele. Mogę tylko powie-
dzieć, że, w konsultacji z muzykologami, odkrywa-
my pieśni sprzed 100 lat, które zostają obecnie 
opracowane na chór mieszany. W czerwcu 2015 r. 
nagraliśmy w studiu  pierwszą część tych utworów, 
w których głosem solowym zaśpiewa Stanisław 
Soyka. Wiosną 2016 roku planujemy kolejne nagra-
nie – tym razem z Kubą Badachem. A co dalej? Niech 
pozostanie  to  na  razie  tajemnicą. 

Nowiny: Czy ma Pani jakieś motto, którym kie-
ruje  się  pracując  z  zespołami?

Barbara Garus: Oczywiście! „Wszystko zrobio-
ne z pasją przynosi efekty”. To naprawdę się spraw-
dza.

Nowiny: Czy któryś ze swoich projektów okre-
śliłaby  Pani  jako  najlepszy?

Barbara Garus: Daleka jestem od takich ocen. 
Każdy projekt był wielką szkołą dla mnie. Mogłam
z nich wyciągać wnioski na przyszłość. Czasem, 
kiedy przypominam sobie przygotowania do „Bia-
łego Koncertu” w hołdzie Janowi Pawłowi II w 2014 
roku, to czuję wielkie wzruszenie. Nie był to mój 
pomysł, a Agaty Lisowicz-Wali – kierującej GOK-iem, 
ale cieszę się, że mogłam współuczestniczyć w jego 
organizacji. Był to o tyle wyjątkowy koncert, że two-
rzyli go ludzie z całej naszej Gminy – śpiewem i grą 
uwielbiali Boga. Między utworami, na telebimie wy-
świetlane były krótkie filmiki z życia i pontyfikatu 
Jana Pawła II, fragmenty kazań. Przygotowując je 
wcześniej, płakałam ze wzruszenia. Dla mnie oso-
biście – ten koncert – był wyjątkowy, przeżyłam go 
głębiej, duchowo. 

Nowiny: Z jakich swoich osiągnięć jest Pani 
najbardziej  dumna?

Barbara Garus: Jest tego naprawdę wiele. 
Obecnie chyba najbardziej jestem dumna z wyni-
ków tegorocznych konkursów kolędowych. Na 
przykład w XXIV Myślenickim Konkursie Pieśni 
Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” otrzymaliśmy ze 
strumieńską Lutnią II miejsce w kategorii chórów 
kameralnych. Dla mnie to wysoka lokata w tej ran-
dze konkursu chóralnego, gdzie wystąpiliśmy obok 
naprawdę  znakomitych  chórów. 

Nowiny: Kiedy, przy tak dużej ilości projektów
i  zajęć,  znajduje  Pani  czas  dla  siebie?

Barbara Garus: Obecnie nie prowadzę już tylu 
zespołów i zajęć, jak kilka lat temu. Mniej więcej od 
dwóch lat staram się nieco wyhamować, co zresztą 
mi się udaje. Myślę, że taka technologiczna przerwa 
jest  konieczna,  by  się  zbyt  szybko  nie  wypalić.

Nowiny: Czy czuje się Pani spełniona?
Barbara Garus: Trudne pytanie. Powiedziała-

bym raczej, że to proces, który wciąż trwa. Ja ciągle 
się  spełniam.

Nowiny: Jaka jest Pani recepta na sukces? Czy 
w  ogóle  coś  takiego  istnieje?

Barbara Garus: Odpowiem prosto – trzeba 
brać życie takie, jakie jest. Wyciągać z niego jak 
najwięcej dobra, szanować ludzi i Boga. I być przy 
tym  wszystkim  pracowitym. 

Nowiny: Klejnot Ziemi Pszczyńskiej - jak to jest, 
posiadać  takie  wyróżnienie?

Barbara Garus: Czuję się mile zaskoczona, wy-
różniona, doceniona i zmotywowana do działania. 
Przecież  takie  odznaczenie  zobowiązuje!

Nowiny: Dziękujemy za rozmowę.
Pani Barbarze życzymy jeszcze wielu sukcesów i sa-
tysfakcji z tego, co robi. Wszyscy możemy dostrzec 
efekty jej zaangażowania, ciesząc się z posiadania 
tak  zdolnej  artystki  w  naszym  gronie.

Monika Panfil



Kolejnym zespołem, który chcemy zaprezento-
wać w ramach cyklu „Artyści naszej gminy”, jest gru-
pa świętująca w tym roku 25-lecie swojej działal-
ności. Jest to zespół „Mizerowianie”, dobrze znany 
mieszkańcom naszej gminy z występów na różnego 
rodzaju uroczystościach. Artyści mają na swoim 
koncie wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. Nie-
jednokrotnie zdobywali uznanie, nie tylko na sce-
nach powiatu, ale także w konkursach o zasięgu 
ogólnokrajowym. Motto zespołu to: „Gdzie słyszysz 
śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie, 
wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” (cyt. za J.W. Goe-
them).

POCZĄTKI
Nietrudno określić, kiedy powstał zespół śpie-

waczy „Mizerowianie”. Stało się to 8 marca 1990 r. 
W czasie obchodów Dnia Kobiet, zorganizowanych 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, zaprezen-
tował się zespół folklorystyczny ze Studzionki. Ich 
występ tak bardzo przypadł do gustu członkiniom 
mizerowskiego KGW, a zwłaszcza pani Rozalii Ku-
biczek, że od razu postanowiły one założyć własny 
zespół. Bardzo szybko zebrała się grupa chętnych 
osób, które chciały wspólnie śpiewać i podtrzymy-
wać śląskie tradycje. Początkowo do „Zespołu Lu-
dowego Mizerowianki” zgłosiło się 17 osób. Nieba-
wem trzeba było jednak zmienić nazwę na „Mize-
rowian”, gdyż w szeregi zespołu wstąpili także męż-
czyźni. Pierwszy występ grupy miał miejsce pod-
czas poświęcenia sztandaru strażackiego lokalnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie zespołu, 
zawsze chętni do wspólnego spędzania czasu, śpie-
wu, ale i śmiechu, doskonale się rozumieją i z su-
kcesami współpracują ze sobą już 25 lat. Obecnie 
pieczę  nad  zespołem  sprawuje  GOK  w  Suszcu.

STROJE
Dla członków z zespołu śpiewaczego „Mizero-

wianie” zawsze ważne było zachowanie tradycji, 
dbałość o kulturę śląską oraz autentyczność. W swo-
ich strojach chcieli zawrzeć informację o miejscu,
z którego pochodzą, o swoich przodkach i swoich 
korzeniach. Naturalne było więc, że wybrali praw-
dziwy śląski ubiór. Panie występują w jaklach, kiec-
kach, fortuchach, czepcach i żurkach. Pan nosi tra-
dycyjny męski strój – spodnie, wysokie buty, koszu-
lę, kamizelkę, płaszcz i kapelusz. Początkowo człon-
kowie zespołu korzystali z ubiorów otrzymanych od 
innych mieszkańców wsi. Obecnie występują w uje-
dnoliconych strojach, uszytych specjalnie dla nich. 
Sprzyja to postrzeganiu grupy jako całości, wywo-
dzącej się z jednego miejsca i będącej wspólnotą.

REPERTUAR
Przy założeniu zespołu od razu pojawiło się py-

tanie o repertuar. Dla członków grupy nie stanowił 
on jednak żadnego problemu. Wiele osób pamię-
tało jeszcze ze swoich domów sporo pieśni i przy-
śpiewek. Jak mówi Pani Halina Gryszko, kierownik 
artystyczny  zespołu:

- U „Mizerowian” ważna jest różnorodność. Ze-
spół stawia na utwory mające trafić do różnych od-
biorców. Kiedy przygotowujemy się do konkursów
i przeglądów, pracujemy nad tradycyjnymi pieśniami 
ludowymi, jednak kiedy występujemy dla lokalnej 
społeczności, często prezentujemy utwory biesiadne. 
Ważne, że zachowujemy gwarę i dobrze się przy tym 
bawimy.

Zespół ma na swoim koncie ponad 200 pieśni 
ludowych, kościelnych i biesiadnych, a także skecze 
i monologi o charakterze ludowym. Ich repertuar 
opiera się w głównej mierze na lokalnych, oryginal-
nych tekstach i melodiach. Korzystają również ze 
zbiorów pieśni M. Cieśli, A. Dygacza i J. Rogera. „Mi-
zerowianie” prezentują swoje talenty podczas ro-
zlicznych konkursów i gościnnych występów. Za-
wsze  spotykają  się  z  ciepłym  przyjęciem.

Nieraz ich autentyzm oraz dbałość o język i kul-

turę śląską wzbudzają zachwyt, przynosząc im na-
grody  na  przeglądach  i  turniejach.

DYRYGENCI
Przez 25 lat zespół kilkukrotnie zmieniał kiero-

wnictwo muzyczne. Początkowo „Mizerowian” pro-
wadziła pani Rozalia Kubiczek, nauczycielka śpie-
wu. Po 8 latach jej miejsce zajęła pani Maria Jar-
czyk, która przez 5 lat sprawowała funkcję kierow-
niczki. W 2003 r. przekazała ona zespół Markowi Ku-
kli, który także od początku przygrywał śpiewają-
cym na akordeonie. W 2007 r. na stanowisku kierow-

Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”
IX Turnieju Zespołów Ludowych im. M. Cieśli „Jak ze 
Suszca powędruję” w 2012 r.; III miejsce na Między-
kulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie
i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej w 2014 r.; II miejsce 
na XXXIV Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem 
w Wodzisławiu Śląskim w 2014 r.; I miejsce na XI Tur-
nieju Zespołów Ludowych im. M. Cieśli „Jak ze Susz-
ca powędruję” w 2014 r.; II miejsce podczas Folklo-
riady Jurajskiej w Poraju w 2014 r.; II miejsce w 2014 r.
i III miejsce w 2015 r. na Wojewódzkim Przeglądzie 
Wiejskich  Zespołów  Artystycznych  w  Brennej.

nika zastąpiła go pani Barbara Garus, a od 2010 r. 
pieczę nad „Mizerowianami” sprawuje pani Halina 
Gryszko. 

CZŁONKOWIE
Zespół pierwotnie składał się z 17 osób. Obec-

nie liczy sobie 13 członków, wliczając w to panią
dyrygent. Są to: Marta Czech, Gertruda Welchar, 
Iwona Grzegorzek, Łucja Grzegorzek, Grażyna 
Grzegorzek, Elżbieta Kumor, Helena Godziek, 
Gertruda Czech, Piotr Figura, Regina Figura, Bro-
nisława Konieczny, Aleksandra Gryszko i Halina 
Gryszko. Wszyscy śpiewający tworzą wielką rodzi-
nę. Cieszą się ze wspólnych sukcesów, cenią spę-
dzony ze sobą czas, potrafią się zrozumieć i dążą do 
podobnych celów. Łączy ich miłość do śpiewu, tra-
dycji i do Mizerowa. Zapraszają też wszystkich chęt-
nych, którzy podzielają ich pasje, aby zasilili szeregi 
zespołu, zapewniając mu trwałość na kolejne lata.

OSIĄGNIĘCIA
W ciągu minionych lat na koncie „Mizerowian” 

pojawiło się wiele nagród i wyróżnień. Zespół chęt-
nie bierze udział w różnych przeglądach, konkur-
sach czy festiwalach. Nie sposób wymienić wszyst-
kich zdobytych wyróżnień. Wśród najważniejszych 
z  pewnością  należy wspomnieć:  Główną Nagrodę 
– Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na XIII 
Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych w Bieruniu w 2008 r.; II miejsce na Międzyna-
rodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zło-
ty Kłos” w Zebrzydowicach w 2009 r.; I miejsce na 
XXX Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym 
„Wici-2009” w Chorzowie oraz nominację jury do 
reprezentowania Śląska na Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą w 2010 r.; Nagrodę GRAND PRIX podczas 
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 Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie” podczas V Suszeckiej Jesieni Kulturalnej

Ogromnym wyróżnieniem dla zespołu jest również 
odznaczenie go w 2008 r. Złotą Odznaką Honorową 
za  Zasługi dla  Województwa  Śląskiego.

NAGRANIA
Przy okazji obchodów 20-lecia swojego istnie-

nia, w 2010 r., „Mizerowianie”, przy wsparciu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Suszcu, wydali płytę zaty-
tułowaną „Tańce Śląskie”. Znajdują się na niej róż-
norodne tańce – od tych najbardziej popularnych, 
jak trojak, po mniej znane, np. druciorz, grozik, mie-
tlorz, gołąbek, owczarek, diobołek itp. W nagra-
niach zespołowi towarzyszyła kapela, złożona z na-
stępujących instrumentów: trąbka, klarnet, skrzyp-
ce, akordeon i kontrabas. Wartością albumu jest je- 
go dydaktyczny charakter. Może być on wykorzy-
stywany w nauce młodzieży i dzieci tradycyjnych
tańców z naszego regionu i w podtrzymywaniu kul-
tury i gwary śląskiej. Zespół sukcesywnie zbiera ma-
teriały i być może w przyszłości znów wyda płytę, 
prezentującą  swój  dorobek.

25 LAT  TO  DOPIERO  POCZĄTEK!
Podobnie jak w wypadku innych grup dzia-

łających na terenie naszej gminy, „Mizerowianie” 
także liczą na kolejne wspólne lata, pełne dobrej 
zabawy i sukcesów. Jak mówią członkowie zespołu: 

- Lubimy się spotkać, lubimy śpiewać, chce się 
nam wciąż tu przychodzić i spędzać ze sobą czas. 
Czujemy się dzięki temu młodziej i czerpiemy z tych 
spotkań wiele radości. To dla nas bardzo ważne, że 
jesteśmy  częścią  takiej  grupy.

Życzymy „Mizerowianom”, aby radość ze wspól-
nego przebywania i sukcesy towarzyszyły im przez 
kolejne lata i nigdy nie zabrakło chętnych do śpiewu 
i  kultywowania  tradycji.

7ARTYŚCI  NASZEJ  GMINYNUMER 8 (253)

Monika Panfil
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Kolejna mieszkanka naszej gminy doczekała 
pięknego jubileuszu. Pani Marta Hes obchodziła
17 lipca br. swoje dziewięćdziesiąte urodziny. So-
lenizantka mieszka w Kobielicach na ul. Wiejskiej. 
Swoje życie poświęciła prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz wychowywaniu dzieci. Z okazji ju-
bileuszu panią Martę odwiedził Wójt Gminy Suszec 
Marian Pawlas oraz pani Sołtys Bronisława Czer-
necka. Wręczyli oni jubilatce list gratulacyjny oraz 
upominek. Świętująca dziewięćdziesiąte urodziny 
mieszkanka Kobielic bardzo ucieszyła się z odwie-
dzin,  życzeń  oraz  wspólnie  spędzonego  czasu.

- Odwiedzanie osób starszych, które doczekały 
tak pięknego jubileuszu, to prawdziwy zaszczyt. Wi-
dzimy, jak bardzo cieszą się z naszej obecności i ile 
radości daje im to, że o nich pamiętamy – mówiła po 
spotkaniu  pani  Sołtys.

Pani Marcie, świętującej piękny jubileusz, ży-
czymy kolejnych lat w zdrowiu oraz wszelkiej po-
myślności.

Monika Panfil

Niezwykły jubileusz

Festyn emerytów na „Gwarusiu”
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 Jubilatka pani Marta Hes z Sołtyską Kobielic i Wójtem Gminy

22 lipca, tradycyjnie już, członkowie suszeckie-
go Koła PZERiI urządzili na Ośrodku Rekreacyjnym 
„Gwaruś” letnie spotkanie. Wśród przybyłych gości 
pojawili się m.in.: przewodniczący rejonu PZERiI
w Pszczynie Roman Czarnecki, Wójt Marian Pa-
wlas, dyrektorka GOK-u Agata Lisowicz-Wala czy 
Sołtysi. Nie zabrakło także chętnych do wspólnego 
biesiadowania emerytów. Na specjalne zaproszenie 
zjawili się również członkowie, zaprzyjaźnionego
z chórem „Pogodna Jesień”, zespołu śpiewaczego 
„Ćwikliczanie”. Uświetniali oni swoim śpiewem i grą 

na  akordeonie  festyn,  zachęcając  do  zabawy. 
Idea letnich spotkań pojawiła się w 1995 r. i od 

razu spotkała się z dużym zainteresowaniem i po-
zytywnym odzewem członków Koła. Tak jest do dzi-
siaj. Nawet najstarsi uczestnicy lipcowego festynu 
chwalili organizatorów za konsekwentne zapew-
nianie  rozrywki  emerytom:

- Cieszę się, że możemy się spotkać z mieszkań-
cami Suszca i innych sołectw. Nieraz brakuje nam 
okazji do wspólnego spędzania czasu, a podczas ta-
kiego festynu można zobaczyć starych znajomych. 
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 Festyn emerytów udał się doskonale
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 Był też czas na rozmowy

Wspominamy, rozmawiamy, cieszymy się pogodą
i dobrym towarzystwem. Korzystamy z propozycji 
spotkań czy wyjazdów organizowanych przez Zwią-
zek Emerytów. Dawniej bywaliśmy na wycieczkach,
a jeśli tylko zdrowie pozwala, regularnie pojawiamy 
się na wiosennych, letnich i zimowych zebraniach
– mówił 87-letni mieszkaniec Suszca Konrad Gą-
sior,  który  na  spotkanie  przybył  z  małżonką.

Organizatorzy festynu zadbali o poczęstunek 
dla wszystkich przybyłych. Każdy otrzymał kiełbasę 
z grilla i napoje. Przewidziano także liczne rozrywki. 
Emeryci mogli się sprawdzić w kilku konkurencjach. 
Był konkurs wiedzy o gminie, bieg z jajkiem na łyżce, 
rzut do tarczy z odległości, Ekspander – czyli kon-
kurs sprawdzający siłę i wytrzymałość oraz zabawa 
zręcznościowa polegająca na wkładaniu ołówka do 
butelki. Cieszyły się one zainteresowaniem i wpro-
wadzały ogólną wesołość wśród przybyłych. Wszy-
scy uczestnicy festynu byli bardzo zadowoleni ze 
wspólnego spotkania. Jak mówili, piękna pogoda, 
dobre towarzystwo i czas, który mogli ze sobą spę-
dzić – zagwarantowały  letniemu  festynowi  sukces.

Podziękowania i gratulacje za przygotowanie 
festynu należą się całemu zarządowi Koła, a zwłasz-
cza paniom, które były odpowiedzialne za orga-
nizację lipcowego spotkania i z dużym poświęce-
niem pełniły funkcję gospodyń. Dzięki takim inicja-
tywom nasi emeryci wciąż tryskają humorem i mo-
gą  się  czuć  ważną  częścią  lokalnej  społeczności.

Monika Panfil
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 Wspólne śpiewanie



Organizatorzy: Partoni medialni:

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
NOWINY



Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 9:00 do 17:00
osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91 w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, e-mail: bozena@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

3 września 2015 - godz.  12:00 - 15:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie

58 września 201
 w  godzinach:
 

Będzie można:zapisać się na zajęcia z 15% zniżką

wziąć udział w krótkich lekcjach pokazowych

porozmawiać z prowadzącymi

Zapraszamy
również

na dni otwarte:

2 września 2015 - godz.  12:00 - 15:00
w Szkole Podstawowej w Radostowicach

16:00 – 19:00

KINOPOD

CHMURKĄ

wstęp wolny!
Informacje można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 osobiście
lub telefonicznie: 32 212 44 91 w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, e-mail: dk@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Każdorazowo
 w godzinach 19:00-21:00

zapraszamy na darmowe
animacje dla dzieci.

29 lipca 2015 r. godz. 21:00

 występują: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth)
teren przy Remizo-Świetlicy w Mizerowie

„Marzyciel” (reż. Marc Forster
występują: Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffman)
teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobielicach

26 sierpnia 2015 r. godz. 21:00
„Złap mnie, jeśli potrafisz” (reż. Steven Spielberg,

 występują: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks)
teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

„Mamma Mia” (reż. Phyllida Lloyd,

12 sierpnia 2015 r. godz. 21:00

PIKNIK RODZINNY
NA OSIEDLU

SUSZEC - UL. PIASKOWA

22 SIERPNIA
2015 R.

„Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem,
 Dopóki są ogródki działkowe – dopóty są pikniki wielopokoleniowe”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu
Hala Sportowa w Suszcu
Suszecka Inicjatywa Działkowo-Osiedlowa
Rada Osiedlowa w Suszcu
Sołtys i Rada Sołecka w Suszcu
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
przy KWK „Krupiński” w Suszcu

Organizatorzy:

WSTĘP WOLNY

Program pikniku:

Bezpłatne: animacje prowadzone
prze Klub Działań Pozytywnych
oraz Centrum Edukacji i Rozwoju,
a także dmuchańce.

Dodatkowe atrakcje:

TERENY PRZY OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH

15:00 - Rodzinny Rajd Rowerowy
„Na kole bez gmina”

17:00 - gry i zabawy animacyjne dla dzieci
17:00 - uroczyste zakończenie Rodzinnego Rajdu

Rowerowego „Na kole bez gmina”
18:00 - ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

- na boisku sportowym
18:00 - ZABAŃKOWANIE OSIEDLA

- prowadzone przez Centrum Edukacji i Rozwoju
18:00 - ZUMBA - prowadzona przez

Szkołę Tańca „Tańczymy” Joanny Dziedzic
19:00 - wspólne pieczenie darmowych kiełbasek

19:00 - ZABAWA TANECZNA
z zespołem BIBA

14:30 - rejestracja i zbiórka uczestników przy
Hali Sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130 a

15:00 - rozpoczęcie rajdu, trasa: Hala Sportowa
- Wielodroga - Stara Poczta w Kryrach - Bagna

- Szoszowy - ośrodek "Gwaruś" - osiedle w Suszcu. 
17:00 - zakończenie rajdu na „Pikniku

               Rodzinnym na Osiedlu”, 
przy ul. Piaskowej w Suszcu

Program rajdu:

RODZINNY RAJD
ROWEROWY

„NA KOLE BEZ GMINA”
22 SIERPNIA

2015 R.

Zapisy na rajd przyjmowane są w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 w terminie do 20 sierpnia 2015 r.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
Hala Sportowa w Suszcu

Organizatorzy:

WSTĘP WOLNY



21. Poniedziałek
10 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

22. Wtorek
11 sierpnia 2015 8:30 - 19:00

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

Wycieczka do Opola
Dzieci zwiedzą Filharmonię Opolską i wezmą udział w interaktywnych
warsztatach muzycznych (instrumentarium), ale w połączeniu z rytmiką
i matematyką w muzyce. Odbędą się także warsztaty interdyscyplinarne
muzyka - malarstwo sztalugowe - zajęcia z plastykiem jako wyraz uczuć
dzieci na słuchaną muzykę.
Ponadto dzieci będą miały okazję zwiedzić zabytkową starówkę Opola
i dowiedzieć się wielu ciekawostek o mieście.

24. Czwartek
13 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

Figlarny poranek w GOK Suszcu

Warsztaty modelarstwa z Panem Janem Pietrzykowskim

Piątek
14 sierpnia 201525. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

26. Poniedziałek
17 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią w GOK w Suszcu
29. Czwartek

20 sierpnia 2015
10:30 - 12:30

14:00 - 16:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

28. Środa
19 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek  w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

30. Piątek
21 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

31. Sobota
22 sierpnia 2015 wstęp wolnyPiknik rodzinny na osiedlu w Suszcu

27. Wtorek
18 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

zajęcia bezpłatne

18 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

32. Poniedziałek
24 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

36. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w KryrachPiątek
28 sierpnia 2015

34. Środa
26 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

Kino pod chmurką przy GOK w Suszcu

35. Czwartek
27 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

30 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

19. Czwartek
6 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

30 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

Piątek
7 sierpnia 201520. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

23. Środa
12 sierpnia 2015

Figlarny Poranek  w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

Kino pod chmurką przy SP w Kobielicach

10:30 - 12:30

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

33. Wtorek
25 sierpnia 2015

Wycieczka do Wrocławia
W ramach programu  „Teatr od kuchni” dzieci zwiedzą budynek Teatru
Polskiego we Wrocławiu, gdzie będą mogły zajrzeć w miejsca zwykle
niedostępne dla widzów, dowiedzą się także, nad czym pracują
charakteryzatorzy i choreografowie, jak się robi scenografię i jak
powstaje spektakl. Wezmą także udział w warsztatach aktorskich
i lekcji teatralnej, podczas której dowiedzą się nie tylko najważniejszych
faktów z dziejów teatru, ale także wystąpią na prawdziwej scenie.
Następnie wyruszą „Tropem Legend Wrocławskiego Rynku”, gdzie
w terenie i z przewodnikiem poznają nie tylko ciekawostki, ale i fakty
z historii architektury i sztuki. 

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

8:00 - 20:00

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

18. Środa
 20155 sierpnia

10:30 - 12:30

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

LP. DATA GODZINA KOSZTPLAN

16. Poniedziałek
3 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

zajęcia bezpłatne

18 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

17. Wtorek
4 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

WAKACJE W GOK W SUSZCU - SIERPIEŃ 2015



   W związku rozpoczęciem nowego sezonu za-
jęciowego, przedstawiamy harmonogram dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2015-2016. 
Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już od sierpnia. 
Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć będzie można 
uzyskać podczas dnia otwartego, który odbędzie się
8 września 2015 r. w GOK w Suszcu oraz na naszej 
stronie  internetowej:  www.kulturasuszec.pl

Harmonogram zajęć

UWAGA! 
na wszystkie karnety miesięczne zakupione

między 3 sierpnia a 8 września 2015 r.

10% zniżki

 Zajęcia w SP w Kobielicach, 
ul. Topolowa 61:

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

13:30 - 14:45
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Gitarowo
czwartek

gr. I: 14:30 - 16:00 
gr. II: 16:00 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Mini On The Beat
nowa grupa
piątek

13:30 - 14:30
zajęcia bezpłatne

On The Beat
taniec nowoczesny
piątek

14:30 - 15:30
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP i GP Radostowicach, 
ul. Dworcowa 56:

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał
SP Radostowice

Zumba
wtorek

18:00 - 19:00
15 zł / spotk., 45 zł / mies.
SP Radostowice

Modelarstwo
środa

15:00 - 17:15
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

18:00
zajęcia bezpłatne
SP Radostowice

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Disco Robaczki
taniec nowoczesny
wtorek

gr. I: 17:15 - 18:00
gr. II: 18:00 - 18:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
środa

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Jump Crew
Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

gr. I: 18:00 - 19:00
gr. II: 19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne 
czwartek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
środa

gr. I: 5-6 lat: 17:00 - 17:45
gr. II: 7-9 lat: 18:00 - 18:45
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

 Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

16:45 - 17:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Kolorowe Łapki
zajęcia plastyczne
poniedziałek

15:00 - 16:00
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Taniec Nowoczesny
nowa grupa
wtorek

15:15 - 16:15
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
wtorek

16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Rytmika
środa

15:30 - 16:30
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Dziecięcy Zespół 
Taneczny „Akolada”
środa

16:30 - 18:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Balance Crew
taniec nowoczesny
wtorek

18:00 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:30 
gr. II: 16:30 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 17:00 
gr. II: 17:00 - 18:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Język niemiecki
dla dorosłych
środa

18:00 - 19:30
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. I: 15:45 - 16:30
gr. II: 16:40 - 17:25
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Klub Malucha 
„Puchatek”
piątek

gr. I: 16:00 - 17:00
gr. II: 17:00 - 18:00
płatne u prowadzącego
80 zł / mies.

Modelarstwo
środa

17:30 - 19:45
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Zumba dla dzieci
czwartek

17:00 - 17:45
15 zł / spotkanie, 
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba mama i ja
czwartek

17:45 - 18:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Latino solo / sexy 
dance
poniedziałek

18:00 - 19:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

gr. Londyn: 16:45 - 18:15
gr. Nowy Jork: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
środa

gr. San Francisco:
16:45 - 18:15
gr. początkująca:
18:20 - 19:50
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Zumba Gold
(dla seniorów, kobiet 
w ciąży oraz osób 
rozpoczynających 
przygodę z zumbą)
czwartek

16:00 - 17:00
15 zł / spotkanie, 
w zależności od ilości 
uczestników 35 zł lub
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba fitness
czwartek

18:30 - 19:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

16:30 - 18:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał
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na gemy
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Jak zwykle, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
przygotował wiele wakacyjnych atrakcji dla dzieci
i młodzieży. Każdy może znaleźć coś dla siebie
w bogatym programie, stworzonym z myślą o mło-
dych mieszkańcach Gminy. Wakacje rozpoczęły się 
od obozu językowego, przeznaczonego dla ucz-
niów gimnazjum. Od połowy lipca młodsze dzieci 
mogą zaś uczestniczyć w Figlarnych Porankach
– bezpłatnych zajęciach, odbywających się w Mi-
zerowie, Kryrach, Rudziczce i Suszcu. W trakcie ich 
trwania najmłodsi rozwijają swoje umiejętności 
manualne  i  artystyczne.

GOK proponuje także liczne warsztaty i zajęcia 
tematyczne. W lipcu odbyły się już warsztaty pt. 
„Afryka dzika”, pierwsze „Kulinarne spotkania
z ciocią Joasią” czy warsztaty modelarstwa. W sier-
pniu dzieci będą znów mogły szlifować kulinarne 
umiejętności, uczyć się modelarstwa oraz wziąć 
udział w laboratorium kreatywności pt. „Robo-
kids”.

Dla wielbicieli filmów i bajek Ośrodek Kultury 
przygotował liczne wydarzenia z nimi związane. 
Wyjazdy do kina w Rybniku, połączone ze zwie-
dzaniem parku tematycznego nad Nacyną, letnie 
„Kino pod chmurką” oraz całonocne maratony 
filmowe, znane wszystkim jako NOC-niki – to atrak-
cje  dla  wszystkich  kinomaniaków.

Z kolei każdy, kto kocha wycieczki, mógł w lip-
cu odwiedzić Kraków (a tam zwiedzić m.in. Muze-
um Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha, Muzeum 
Sztuki Współczesnej Mocak oraz odwiedzić Kopiec 
Kościuszki), a także wybrać się w Pieniny na górską 
wyprawę. W planach na sierpień są kolejne wyjaz-
dy – do Opola oraz Wrocławia. Pod koniec wakacji 
ma się także odbyć wspólny, rodzinny piknik na 
osiedlu  w  Suszcu.

Choć to dopiero połowa wakacji, dzięki Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury młodzież nie może na-
rzekać na nudę i brak atrakcji. Niemal codziennie 
wiele osób korzysta z propozycji przygotowanych 
specjalnie dla nich. Zajęcia cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Okazuje się bowiem, że lato to dobry 
moment, żeby nauczyć się czegoś nowego albo kre-
atywnie spędzić wolny czas. Załoga GOK-u zapew-
nia, że w bogatej ofercie każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. A sierpień zapowiada się jeszcze cie-
kawiej. Atrakcje zapewniane przez Ośrodek stano-
wią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy spędza-
ją wakacje w domu i szukają alternatywy dla waka-
cyjnej  codzienności.

Wakacje z GOK-iem czyli nie ma czasu na nudę!
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 Dzieci na Kopcu Tadeusza Kościuszki podczas wycieczki do Krakowa
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 Kulinarne spotkania z ciocią Joasią

Monika Panfil
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Początek wakacji to, zdawałoby się, idealny 
czas na wypoczynek i lenistwo. Młodzież szuka 
wówczas sposobu na oderwanie się od szkolnej 
rzeczywistości i nauki. Jednak nie wszyscy myślą 
podobnie. W tym roku 31 osób, głównie uczniów 
klas gimnazjalnych, pochodzących z terenów gmi-
ny Suszec, wzięło udział w tygodniowym obozie 
językowym. Odbył się on w dniach 6-11 lipca br.
w Gminnym Ośrodku Kultury. English Camp, któ-
rego tematem przewodnim było „upside down”
– czyli różnorako pojęte wywrócenie rzeczywistoś-
ci do góry nogami, spotkał się z dużym zaintereso-
waniem  młodych  mieszkańców  naszej  gminy.

Organizatorami obozu byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu, Klub Działań Pozytywnych 
oraz Stowarzyszenie „Fala”. Tego typu inicjatywy  
przeprowadzono już po raz kolejny w całym kraju.

Obóz w Suszcu był jednym z 15 podobnych, 
mających miejsce w innych rejonach Polski. W na-
szej gminie spotkania odbywały się przez tydzień
– codziennie w GOK-u i każdorazowo trwały po
6 godzin. Nie przypominały jednak w niczym stan-
dardowych  lekcji  języka  angielskiego.

- Początkowo obawiałam się, że zajęcia na
obozie będą wyglądały podobnie, jak lekcje w szko-
le. Bałam się, że nie wytrzymam tylu godzin ucząc się 
języka. Każdego dnia przekonywałam się jednak, że 
jest to fantastyczny sposób na wspólne spędzenie 
czasu. Wszystko, co robiliśmy, było interesujące i do-
brze zorganizowane – mówiła 15-letnia Natalia, je-
dna  z uczestniczek  English  Camp. 

Na czym polegała więc wyjątkowość tego 
przedsięwzięcia? Można wskazać kilka elementów, 
które zagwarantowały mu sukces. Lektorzy języka 
pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, bardzo in-
teresujący i bogaty program, otwartość organiza-
torów obozu oraz ogromna chęć wspólnego prze-
bywania – uczniów i prowadzących – to z pewno-
ścią  najważniejsze  z  nich. 

- Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy, którzy 
zgłosili się na nasz obóz, napisali krótki test, spraw-
dzający ich umiejętności. Dzięki niemu mogliśmy 
podzielić młodzież na 4 grupy – od najmniej do naj-
bardziej zaawansowanej. Potem przez tydzień pra-
cowaliśmy ze wszystkimi nad rozwojem ich indy-
widualnych umiejętności – tłumaczył Michał Skiba, 
jeden  z  organizatorów.

- W tym przedsięwzięciu nie chodzi o powielanie 
schematów nauki, który dzieci dobrze znają. Przede 
wszystkim chcieliśmy ich zaktywizować, zmusić do 
mówienia po angielsku, do używania języka i wy-
próbowywania swoich umiejętności – wtórowała 
nauczycielka i współorganizatorka obozu, Hanna 
Mrozek. 

I faktycznie, English Camp dawał młodzieży 
niepowtarzalną możliwość weryfikowania zdoby-
tej wiedzy. Działo się tak głównie za sprawą pro-
wadzących zajęcia Amerykanów. W grupach pra-
cowali zarówno pochodzący z USA nastolatkowie, 
jak i osoby starsze – z jednej strony ułatwiając kon-
takt z młodzieżą, z drugiej wnosząc życiowe do-
świadczenie. Dzieci dyskutowały z lektorami o róż-
nych aspektach wywracania życia do góry noga-
mi – np. w relacjach damsko-męskich, rodzinnych, 
ale szukały też przykładów w otaczającym je świe-
cie. To zmuszało do myślenia, refleksji, poszerzało 
horyzonty, a także rozwijało umiejętności języko-
we  uczestników.

- Fantastyczna sprawa – lektor, który nie rozumie
i nie potrafi powiedzieć słowa po polsku. To zmusza
do używania języka angielskiego. Oczywiście, duże 
wsparcie stanowiły dla nas dziewczyny z KDP – one 
pełniły funkcje tłumaczek i pomagały przekazać 
niezbędne informacje uczestnikom. Ale młodzież, 
przebywając ciągle w towarzystwie anglojęzycznych 

lektorów, o wiele bardziej oswajała się z ich językiem. 
Poznawała też kulturę i zdobywała wiedzę o przeszło-
ści  USA  –  dodawał  Michał  Skiba.

Uczestnicy obozu swój czas spędzili bardzo ak-
tywnie. Uprawiali sport, znaleźli czas na prace ręcz-
ne, naukę piosenek i tańca. Odbyli też wspólną wy-
cieczkę na Czantorię. Dla jedenastu Amerykanów, 
lektorów na English Camp, była to doskonała okazja 
do odwiedzenia jednego z interesujących miejsc
w Polsce oraz do integracji. Zresztą popołudniami, 
po zakończeniu zajęć, goście zza oceanu chętnie 
zwiedzali bliższe i dalsze zakątki naszego regionu. 
Pozwoliło to im lepiej zrozumieć naszą kulturę i sku-
teczniej  pracować  z  młodzieżą.

- To miejsce, Suszec, przypomina mi dom. Zresz-
tą czuję się u siebie wśród moich polskich przyja-
ciół – mówił Greg, odwiedzający już trzeci raz Pol-
skę i uczestniczący w English Camp jako lektor. - Po-
dobny krajobraz, atmosfera i ludzie sprawiają, że
nie chce się stąd wyjeżdżać. Wasza kultura bardzo mi 
odpowiada. Uwielbiam odwiedzać miejsca, za któ-
rymi stoją stulecia historii. Jesteście tacy gościnni,
mili, a Wasze dzieci wychowujecie w szacunku i mi-
łości. Jako Amerykanin, muszę powiedzieć, że u nas 
coraz rzadziej widzi się takie postawy. Tym bardziej 

cieszy, że są one wciąż obecne w Waszym życiu. Praca 
na obozie była dla mnie dużą przyjemnością. Nie tyl-
ko mogłem się podzielić swoimi doświadczeniami,
ale spotkałem wielu fantastycznych ludzi. I choć nie 
zapamiętam wszystkich imion, to każde z tych dzieci 
dało mi wiele wspomnień, których nie zapomnę  do  
końca  swojego  życia. 

Zwieńczeniem tygodniowej pracy podczas 
obozu, było spotkanie z rodzicami oraz wspólny 
piknik. Oficjalna część stała się dla młodzieży okazją 
do zaprezentowania swoich świeżo nabytych umie-
jętności. Nie zabrakło więc tańców, wspólnych śpie-
wów, skeczy oraz gier. Rodzice mogli też posłuchać, 
jak ich dzieci, po angielsku, opowiadają o swoich 
doświadczeniach z obozu. Wszyscy zgodnie przy-
znawali, że był to doskonale spędzony czas – twór-
czy  i  ubogacający  dla  każdego  z  uczestników. 

Wspólny piknik, kończący suszecki obóz języ-
kowy, stał się nie tylko swoistym pożegnaniem, ale
i początkiem trwalszych przyjaźni. Wśród zebra-
nych wielu deklarowało, że z pewnością za rok weź-
mie znów udział w obozie językowym. Okazuje się 
bowiem, że nauka może być doskonałym sposo-
bem  na  spędzanie  wakacji!

Monika Panfil
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 Amerykańscy lektorzy

English Camp - czyli świat do góry nogami
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Akcja „Weź paragon”
Nie dajmy się oszukać! Sprawdzajmy para-

gony! Kolejny raz Ministerstwo Finansów prze-
prowadza akcję „Weź paragon”. Zachęca ona ku-
pujących nie tylko do brania, ale też do spraw-
dzania paragonów wydawanych z kas fiskal-
nych. To najważniejszy cel akcji: „Nie daj się
oszukać - sprawdź  paragon”.

Nowa akcja ma przede wszystkim zwrócić uwa-
gę podatników, że obok paragonów fiskalnych 
sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne.
Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie 
powinny być przekazane kupującemu jako dowód 
zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do 
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrują-
cych.

Podobnie jak poprzednie, tegoroczna odsło-
na kampanii paragonowej kierowana jest do kon-
sumentów, ponieważ to konsument decyduje
o tym, czy ostatecznie bierze paragon. To również 
on, jako posiadacz paragonu, ma możliwość jego 
sprawdzenia.

W przypadku niewydania paragonu, jak rów-
nież wydania paragonu niefiskalnego przez po-
datnika, na którym ciąży obowiązek jego wysta-
wienia, wartość podatku VAT z reguły i tak jest po-
bierana od konsumenta i to on płaci podatek w ce-
nie  towaru  lub  usługi.

Przykładem branży, w której zjawisko parago-
nów niefiskalnych jest szczególnie zauważalne,
jest gastronomia, ponieważ funkcjonuje tu często 
jako paragon tzw. rachunek lub paragon kelnerski. 

Jak zaznacza Urząd Skarbowy, biorąc paragon 
wspieramy uczciwą konkurencję - mamy pewność, 
że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkuren-
cji. Zyskujemy również pewność, że nie zostaliśmy 
oszukani, ponieważ wiemy dokładnie za co i ile pła-
cimy.

W okresie wakacyjnych wyjazdów i częstszego 
korzystania z restauracji, miejmy na uwadze swoje 
dobro  i  przysługujące  nam  prawa.

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Czy Twoje dziecko zażywa dopalacze?
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa 

dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na te-
mat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o ne-
gatywnych skutkach tych niebezpiecznych sub-
stancji? Masz informacje o miejscach, w których 
handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uza-
leżniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
przygotowało listę numerów telefonów, pod 
którymi  można  szukać  pomocy.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym nume-
rem telefonu możemy uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz
o możliwościach leczenia. Infolinia jest także prze-
znaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy 
ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS 
można przekazywać także informacje, które mogą 
ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących ty-
mi  nielegalnymi  substancjami.

116 111 –  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży.  Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym 

wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym 
możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o spra-
wach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych 
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Ni-
czyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 
12:00-22:00, pomoc online dostępna jest na stro-
nie: www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku 
specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczą-
cych kontaktu dzieci z substancjami psychoakty-
wnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna
i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla ro-
dziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wyni-
kające z problemów i zachowań ryzykownych, ta-
kich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc
i zagrożenia związane z nowymi technologiami, 
wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancja-
mi psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli 
samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon pro-

wadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od 
poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00. Pod 
adresem: pomoc@800100100.pl dostępna jest 
pomoc online. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 
rozmów dotyczyło problemów z substancjami psy-
choaktywnymi  (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzeczni-
ka Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz 
informacji na temat dopalaczy mogą korzystać 
także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. 
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:15 do 20:00. Po godzinie 20:00 
oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić 
problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik 
telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na 
terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji MEN
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Nie daj się oszukać!  Sprawdź paragon!
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Na zdjęciu (z lewej) dopalacze zarekwirowane przez Śląską Policję w sklepie w Bielsku-Białej
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Klub sportowy GKS Krupiński w Suszcu po-
wstał w 1984 r. Początkowo nosił nazwę GLKS Kru-
piński (Górniczy Ludowy Klub Sportowy). Został on 
stworzony po przejęciu LZS-u Suszec i brał wówczas 
udział w rozgrywkach B klasy. Po ukonstytuowaniu 
się jako GKS, od razu awansował do klasy A i do roz-
grywek terenowych. Po kolejnych dwóch latach ze-
spół znalazł się w klasie okręgowej. Przełomowy był 
rok 1992 r., w którym GKS Krupiński awansował do
IV ligi. Niestety, dwa lata później wrócił znów do 
klasy okręgowej. Kolejny awans do IV ligi przypadł 
na rok 2014. Jak mówi Marian Neumann, prezes
zarządu  klubu:

- Największym wyzwaniem dla zespołu jest teraz 
utrzymanie się w rozgrywkach IV ligi. Będzie to ciężkie 
zadanie, bo w tym roku następuje reorganizacja roz-
grywek, co wiąże się ze spadkiem najsłabszych dru-
żyn do klasy okręgowej. Przypuszczam, że dopiero 
uplasowanie się minimum w połowie tabeli zapewni 
bezpieczeństwo zespołowi. Trzeba grać o najwyższe 
cele,  żeby  utrzymać  swoją  pozycję.

Od 2011 r. do dyspozycji GKS-u oddano nowy 
obiekt, spełanijący normy i wymagania niezbędne 
do prowadzenia rozgrywek na wysokim poziomie.
Z boiska znajdującego się przy osiedlu na ul. Pia-
skowej korzystają zawodnicy grający w IV lidze. 
Zespół rezerwy trenuje na boisku usytuowanym
w Suszcu przy ul. Klubowej. GKS-owi brakuje tylko 
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierz-
chnią, aby móc trenować w okresie wiosenno-je-
siennym. 

GKS Krupiński wystawia obecnie trzy drużyny: 
seniorów, rezerwy oraz juniorów. Wielu zawodni-
ków grających w klubie pochodzi z gminy Suszec.

SENIORZY
Zespół od 2014 r. bierze udział w rozgrywkach 

IV ligi. Ten sezon zawodnicy rozpoczną z nowym tre-
nerem. Pod koniec maja współpracę z drużyną za-
kończył Piotr Sibik, którego zastąpił Piotr Sowisz.
W składzie zespołu nastąpiła duża rotacja zawo-
dników. Z klubu odeszło kilku graczy, a w ich miej-

sce pozyskiwani są nowi. Inauguracja nowego se-
zonu nastąpi w Jaworznie, gdzie Krupiński zagra
z drużyną Szczakowianki. Zespół będzie walczył
w nowym składzie i z nowym trenerem o jak naj-
lepsze  wyniki  i  utrzymanie  się  w  IV lidze.

REZERWA
Kolejną drużyną wystawianą do rozgrywek 

przez klub jest drużyna rezerw. W tym sezonie 
będzie ona występować w klasie A albo B. Nowym 
trenerem zespołu został Jarosław Warzecha. Po-
przednio zawodnikom zabrakło motywacji i nie-
które mecze trzeba było oddać walkowerem, ale 
nowy prowadzący to szansa dla drużyny na więk-
szą mobilizację i lepszy start w rozpoczynających
się właśnie rozgrywkach. Chętnych do gry nie bra-
kuje , więc  i  szanse  na  sukces  są  spore.

GKS „Krupiński”
JUNIORZY

Trzeci zespół wystawiany przez GKS Krupiński 
to juniorzy młodsi, czyli zawodnicy, którzy urodzili 
się w 1998 r. i później. Ich nowym trenerem został 
Przemysław Brychlik, zastępujący na tym stano-
wisku Marka Kumora i Sebastiana Furlepę. Obecnie 
jest to drużyna, która nie może narzekać na brak za-
wodników. Dzięki temu z pewnością uda się skom-
pletować dobry skład, reprezentujący GKS w nad-
chodzących rozgrywkach. Z pewnością uda się też 
wywalczyć  dobrą  pozycję.

Nowe składy oraz terminarz rozgrywek klubu 
zostaną podane po rozpoczęciu sezonu. W nad-
chodzących meczach wszystkim drużynom życzy-
my  sukcesów.

Monika Panfil

Na zaproszenie Starosty Gminy Zákamenné,
w dniu 19 lipca 2015 r. na Słowacji gościła grupa  
sportowców  z  Gminy  Suszec.

Zawodnicy wzięli udział w turnieju piłkarskim
z udziałem drużyn z gminy Novot’, Suszec i Záka-
menné. Okazją do rozegrania zawodów były: Dni 
Zákamennégo, odbywające się w dniach 17-19 lip-
ca 2015 r., obchody 400-lecia Zákamennégo oraz, 
przypadające na ten rok, 10-lecie współpracy z Gmi-
ną Suszec. Wcześniej już, w dniu 17 lipca br., gościł 

Piłkarskie zmagania w Zákamenném!
tam Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, który m.in. 
wziął udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji 
wszystkich mieszkańców Zákamennégo. Drużynę 
piłkarską tworzyli głównie piłkarze z UKS Czapla 
Kryry, którzy, pomimo dużego upału, godnie repre-
zentowali  Gminę  Suszec. 

W turnieju zwyciężyli gospodarze, choć wynik 
nie był tu najważniejszy. Uczestnicy wyjazdu tra-
dycyjnie spotkali się, z wielką gościnnością organi-
zatorów. Mieszkańcy naszej gminy podziwiali zna-
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  Nasi piłkarze z władzami gminy Zákamenné 
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 Drużyna grająca obecnie w IV lidze

czący udział i ogromne zaangażowanie Słowaków
w przygotowanie całej imprezy. To dzięki nim w na-
szej pamięci na długo zapadną wakacyjne zma-
gania w Zákamenném, bo było to nie tylko święto 
miejscowości,  ale  również  święto  nas  wszystkich.

Po zawodach podziękowania dla organizato-
rów, a także dyplomy i puchary dla drużyn w imie-
niu Gminy Suszec wręczył Dyrektor Gminnego Ze-
społu  Oświaty  i  Sportu  w  Suszcu.

Zbigniew Łoza GZOiS w Suszcu
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 Drużyna reprezentująca Gminę Suszec
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Przypominamy świadczeniobiorcom pobie-
rającym w obecnym okresie zasiłkowym świad-
czenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczy-
nające od września 2015 r. naukę w szkołach po-
nadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia 
do 10 września br. zaświadczeń (wystawionych 
we wrześniu 2015 r.) lub oświadczeń potwier-
dzających  naukę  dzieci  w  tych  szkołach.

Przypominamy również, że 30 września br. 
kończy się okres świadczeniowy dotyczący wy-
płaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Od miesiąca sierpnia 2015 r. w tutejszym Dziale 
Świadczeń Rodzinnych można pobierać wnioski 
na  nowy  okres  świadczeniowy  2015/2016.  

 UG w Suszcu

Świadczenia na dzieci

NZOZ REMEDIUM w Suszcu przy ul. Wyzwo-
lenia 2 zaprasza na bezpłatne szczepienie prze-
ciw meningokokom „C”, które realizowane jest
w ramach programu profilaktycznego finanso-
wanego  przez  Gminę  Suszec.

Szczepienia dotyczą dzieci z rocznika 2013
i 2001, zameldowanych na terenie Gminy Suszec. 
Są to dzieci z grup wiekowych o podwyższonym 
ryzyku zachorowania na sepsę meningokokową. 
Szczegółowych informacji udziela punkt szcze-
pień w suszeckim ośrodku zdrowia - czynny co-
dziennie  w  godz. 7:00-18:00,  tel.  32  212  44  18.

UG w Suszcu

Bezpłatne szczepienie
przeciwko
Meningokokom „C”

W pierwszą niedzielę miesiąca, 6 września
2015 r., odbędzie się referendum ogólnokrajowe 
dotyczące spraw szczególnie ważnych dla pań-
stwa. Będziemy odpowiadać, wybierając opcję 
„TAK”  lub  „NIE”,  na  trzy  pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wyborach 
do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychcza-
sowego sposobu finansowania partii politycz-
nych  z  budżetu  państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykład-
ni przepisów prawa podatkowego na korzyść po-
datnika?

Lokale do głosowania będą znajdować się 
tam, gdzie zwykle. Będą jednak otwarte dłużej,
bo w godzinach 6:00-22:00. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać na stronie internetowej 
Urzędu  Gminy  w  zakładce  „referendum”.

UG w Suszcu

Referendum na początku
września

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres do 3 lat. W wykazie 
znajduje się działka nr 2933/203, obręb Suszec, kar-
ta mapy 5 o powierzchni 0,0148 ha, przeznaczona 
do wydzierżawienia pod parking. Bliższe informa-
cje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73. 

UG w Suszcu

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Wójt Gminy Suszec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki gruntowej 
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  w  użytkowaniu  wieczystym  Gminy  Suszec 

1. Przedmiotem przetargu jest część działki o powierzchni 10m2 z działki gruntowej nr 2952/358 obręb Suszec o powierz-
chni 0,2233 ha (użytek dr), KW nr KA1P/00044649/8. Cześć działki przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest na załączniku 
do uchwały IX/71/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 28 maja 2015 r. Cześć działki oddawana jest w dzierżawę w celu zlokali-
zowania i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Minimalna  roczna  stawka  czynszu  za  dzierżawę  wynosi  400,00 zł. 
3. Planowany termin obowiązywania umowy dzierżawy: 10 lat od dnia podpisania umowy.
4. Termin wnoszenia opłat za dzierżawę: do 30 czerwca każdego roku, a za rok, w którym zostanie podpisana umowa 
dzierżawy: 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Wadium: 80,00 zł
5. Przetarg odbędzie się dnia 13 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1.
6. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Suszec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach Od-
dział Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 do dnia 11 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu na ww. konto 
Gminy).
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem ne-
gatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej rocznej stawki 
czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Umo-
wa powinna zostać podpisana w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, z terminem obowiązywania zawar-
tym w ogłoszeniu. 
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  złotych.
9. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
10. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy 
ul. Lipowej 1, pok. nr 1A, tel.: 32  449  30  73.

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suszec dnia 15.07.2015 r. 
Urząd Gminy w Suszcu

Szczegółowych informacji udzielają Panie: Iwona Pawełek i Maria Karaś, tel.: 32 212 44 91, e-mail:
maria@kulturasuszec.pl. Wolne terminy w 2016 roku to: 16 i 17 kwietnia, 14 i 15 oraz 28 i 29 maja,

18 i 19 czerwca, 2 i 3, 9 i 10, 23 i 24 oraz 30 i 31 lipca,  6 i 7 sierpnia, 29 i 30 października. 

Serdecznie zapraszamy do wynajmu dużej sali
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22

Dożynki sołeckie w Kobielicach
- niedziela 30 sierpnia 2015 r.

Program dożynek:
13:00 - Msza Święta w Kościele
Parafialnym pw. NMP Królowej

Polski w Kobielicach
14:30 - Rozpoczęcie imprezy

Występ Zespołu „Radostowianki”
Rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży

Mecz oldbojów:
Keta Wieś - Zic Podlesie

Występ kapeli góralskiej „Hulajniki”
Zabawa taneczna

Dodatkowe atrakcje:
Animacje dla dzieci, drabina strażacka, 
dmuchańce oraz darmowy poczęstunek 
kołoczem i kiełbaskami z grilla
Miejsce:
Centrum Integracji Lokalnej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kobielicach
Starostowie dożynek:
Barbara i Krystian Masny
Organizatorzy:
Sołtys Kobielic, Rada Sołecka Kobielic,
Radni Kobielic oraz miłośnicy Kobielic
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W lipcu kilkukrotnie przez nasz kraj przecho-
dziły fale upałów. Straż Pożarna oraz Policja przypo-
minają o zagrożeniach wiążących się z wysoką tem-
peraturą.

Wysokie temperatury powietrza i słonecz-
na, bezdeszczowa pogoda sprawiają, że w lasach 
bardzo  szybko  wzrasta  zagrożenie  pożarowe. 

Wysoki stopień zagrożenia pożarowego w la-
sach może skutkować zakazem wstępu. Należy pa-
miętać także, że zarówno w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, zabrania się rozniecania ognia poza 
miejscami, które są do tego celu wyznaczone przez 
właściciela terenu lub nadleśniczego. Palenia za-
brania się  także  w  odległości  do  100 m  od  grani-
cy  lasu.

Nie przebywamy na słońcu, jeśli nie jest to 
konieczne.

Dzieci oraz osoby starsze powinny ograniczyć 
przebywanie na słońcu, zwłaszcza w czasie najin-
tensywniejszego jego działania, czyli w godzinach 
od 12:00 do 15:00. Pamiętamy też o spożywaniu 
dużej ilość płynów (najlepiej wody) oraz zakrywa-
niu głowy, aby ochronić się przed działaniem pro-
mieni  słonecznych.

Dbajmy o najmłodszych, niepełnospraw-
nych  i  seniorów.

Podczas upałów nie zapominajmy o wymaga-
jących naszej opieki – dzieciach, osobach niepełno-
sprawnych czy ludziach w zaawansowanym wieku. 
W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich – na-

Uważajmy na upały!
wet na chwilę – w samochodach, bądź na otwartym 
terenie, gdzie grozi im przegrzanie albo porażenie 
słoneczne. Takie zachowanie bezpośrednio zagraża 
ich życiu. Pamiętajmy, że samochody szybko się 
nagrzewają. Jeśli widzimy osobę albo zwierzę zam-
knięte  w  pojeździe,  reagujmy!

Nie  zapominajmy  o  zwierzętach.
Zwierzęta także odczuwają negatywne skutki 

wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga 
w samochodzie czy bezpośrednio na słońcu naraża 
go na cierpienie i utratę życia! Pamiętajmy też, by 
zapewnić zwierzętom dostęp do wody i możliwość 
schronienia  w  cieniu.

KPP w Pszczynie, KP PSP w Pszczynie
Oprac. Monika Panfil

Straż Pożarna apeluje o uwagę. Przeby-
wasz  na  terenach  zielonych,  uważaj!

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która jest 
bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. 
Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne 
do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są 
ropne  pęcherze,  gojące  się  nawet  przez  kilka  lat.

Jak rozpoznać Barszcz Sosnowskiego? 
- na pierwszy rzut okna wygląda jak przerośnięty 
koper, jednak osiąga nawet 4 m wysokości,
- ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej 
części  jest  pokryta  fioletowymi  plamkami,
-  liście są szerokie, o średnicy do 150 cm, a wzdłuż 
brzegów  mają  krótkie  zaokrąglone  ząbki,
- kwiaty są białe i zebrane w gęsty i duży baldach
o  średnicy  do 50 cm,
- ze względu na swoją inwazyjność, łatwość roz-
przestrzeniania się i zdolność do regeneracji, może 
występować na terenach zielonych w mieście oraz 
na wsi.

Uważaj na Barszcz Sosnowskiego!
-  ma  działanie  toksyczne  i  alergizujące,
- powoduje oparzenie skóry, podobne do oparze-
nia  wrzątkiem,
-  oparzenia te powodują ropne pęcherze, gojące się 

nawet  przez  kilka  lat,
-  właściwości parzące ma każda część tej rośliny,
- szczególnie niebezpieczny jest w okresie kwitnie-
nia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką 
temperaturę  powietrza.

Miałeś kontakt z Barszczem Sosnowskiego?
- unikaj kontaktu miejsca skażonego z promienia-
mi  słonecznymi,
- dokładnie przemyj zaatakowane miejsca wodą
z  mydłem,
-  jak  najszybciej  zasięgnij  porady  lekarza.

Pamiętaj!
Za bezpieczne użytkowanie terenu, a więc rów-

nież zabezpieczenie przed zagrożeniami ze strony 
Barszczu Sosnowskiego, odpowiedzialny jest właś-
ciciel  lub  zarządca.

Uwaga!
Jednostki ochrony przeciwpożarowej nie reali-

zują działań związanych z usuwaniem Barszczu 
Sosnowskiego. Wynika to z faktu, że zakres takich
interwencji pozostaje poza ustawowymi zadania-
mi tych jednostek. W celu usunięcia zagrożenia 
skontaktuj się z właściwymi terytorialnie struktu-
rami władz samorządowych lub firmami specjali-
stycznymi.

KP PSP w Pszczynie

Barszcz Sosnowskiego - niebezpieczna roślina!
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Barszcz Sosnowskiego

Uwaga na kleszcze!
Problem kleszczy, a szczególnie chorób z nimi 

związanych, staje się w naszym klimacie bardzo 
poważny. Tylko w tym roku wiele osób w naszych 
rejonach już zachorowało na boreliozę. A ilość 
przypadków zapadania na tę chorobę z roku na rok 
wzrasta – i to w zastraszającym tempie. Jak groźna
i niebezpieczna jest to choroba, odciskająca pięt-
no na zdrowiu na całe życie, jeśli nie zostanie stłu-
miona w zarodku, przekonało się i doświadcza wie-
lu,  którzy  się  z  nią  zmagają.

W Polsce i w innych krajach jest coraz więcej 
kleszczy, a statystycznie co trzeci z nich jest zarażo-

ny i może przenosić na człowieka wiele groźnych 
chorób. Wśród nich najpoważniejsze to: zapalenie 
mózgu czy borelioza – choroba, która atakuje układ 
nerwowy,  naczyniowy,  serce,  itd. Zakażone klesz-
cze można znaleźć prawie wszędzie, gdzie stykamy 
się z naturą. Najbardziej niebezpieczne miejsca to 
lasy liściaste i mieszane, okolice skwerów, i parki,
a nawet przydomowe ogrody. Szkodniki te atakują 
najczęściej w godzinach porannych i późnonoc-
nych. Najgorzej jest wiosną. W tym roku, z powodu 
lekkiej zimy, kleszcze uaktywniły się już w pierw-
szych  miesiącach  roku.

Dlatego udając się we wspomniane miejsca, 
chrońmy odsłonięte części ciała. Zaleca się profi-
laktykę: noszenie długich spodni, koszulek z dłu-
gim rękawem czy czapek podczas pobytu w lesie.
Po każdej wizycie na łonie przyrody, należy dokład-
nie obejrzeć swoje ciało. Kleszcze trzeba natych-
miast usunąć. Najlepiej, kiedy zrobi to personel 
medyczny, ponieważ sami, nieumiejętnie wyciąga-
jąc szkodnika, możemy doprowadzić do dodatko-
wych  komplikacji.

Wirus powodujący zapalenie opon mózgo-
wych, wydalony przez kleszcza, przenika natych-
miast do naszego organizmu. W przypadku bore-

liozy czas inwazji wynosi 36 godzin i tutaj, w przy-
padku szybkiej reakcji, skuteczne są antybiotyki, 
które uchronią przed poważnymi skutkami. Po 
ukąszeniu kleszcza często pojawia się tzw. rumień 
wędrujący, łamanie w kościach, bóle stawów czy  
gorączka.

Chrońmy przed tymi groźnymi pajęczakami nie 
tylko siebie, ale szczególnie swoje dzieci, nieświa-
dome ogromu zagrożenia. Szczególnie kontrolujmy 
ich ciała. Wakacje to przecież czas wzmożonego 
przebywania na łonie natury. Niech będzie on dla 
nas  bezpieczny  i  wolny  od  zagrożeń.

UG Suszec
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 Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus)

Uwaga wszyscy szukający pracy! Wiele ofert 
pracy, na bieżąco uaktualnianych, znajdziecie 
na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Pod 
wskazanym adresem można znaleźć oferty
z całego powiatu, oferty pracy w krajach UE 
oraz propozycje stażów i praktyk zawodo-
wych. Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem:  pszczyna.praca.gov.pl.  

UG w Suszcu

Oferty pracy



Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali
wiele serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie

chwilach, pocieszając słowem i dodając otuchy.
Dziękuję za przybycie na uroczystość

pogrzebową mojego męża Grzegorza wszystkim
delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom.

Dziękuję również za liczne intencje mszalne,
złożone wieńce oraz kwiaty.

Z wyrazami wdzięczności - żona z córką

znajomym i 

Podziękowanie



* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński

Wakacyjny konkurs

fotograficzny
 Zabierz  frisbee
   lub torbę
z logiem GOK
     w suszcu
 na wakacje!

      Zrób
z nimi
    zdjęcia

           dostarcz
             nam
maksymalnie
  3 fotografie
w formacie

     20 x 30 cm

w terminie
   do 30.09.2015 r.

3

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

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 9:00 do 17:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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