
W lipcu b.r. odbyło się bardzo ważne wydarzenie dla 
Polski i całego katolickiego świata – Światowe Dni Mło-
dzieży. Pod koniec miesiąca do Polski przybyli pielgrzymi 
ze wszystkich zakątków globu. Pojawili się także w naszej 
Gminie (a właściwie w naszym dekanacie). W dniach 21 
- 25 lipca w domach wielu mieszkańców zagościła mło-
dzież z Włoch i Szwajcarii, wnosząc radość, pozytywny 
nastrój i ducha chrześcijańskiej miłości. Codziennie młodzi 

ludzie gromadzili się w Żorach na rynku i dodatkowo w so-
botę w Katowicach Muchowcu, gdzie odbywały się oficjal-
ne uroczystości, a wieczorami spędzali czas z rodzinami, 
u których mieszkali przez te kilka dni. To było wyjątkowe 
doświadczenie – zarówno dla gości z zagranicy, jak i dla 
mieszkańców naszej Gminy, którzy mogli poczuć atmos-
ferę wielkiego, międzynarodowego święta młodzieży.                                 
(czytaj więcej na str. 7)

Światowe Dni Młodzieży
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Do świata, w którym żyjemy coraz to częściej, 
po kolejnych tragicznych wydarzeniach, przenika 
perspektywa „skończoności”, która dla naszego nowo-
czesnego myślenia była i jest czymś obcym. Nie tak 
dawno taki tok myślenia był kojarzony z zaburzenia-
mi psychicznymi czy czarnowidztwem. Obecne wy-
zwania, przed którymi stoi współczesna cywilizacja, 
nie miały i nie mają odpowiednika w przeszłości. Naj-
ważniejsze problemy, których z dnia na co dzień do-
świadczamy, to trwający, a wręcz narastający kryzys 
gospodarczy, narastające rozwarstwienie społeczne, 
problemy z zapewnieniem dostępu do kluczowych 
zasobów – takich jak energia, woda, żywność oraz 
ściśle powiązany z tym postępujący kryzys ekolo-
giczny. Do tych komplikacji doprowadził, i nie widać 
ich rozwiązania, nie kto inny, jak Homo Sapiens. To 
rodzi niewyobrażalną dotychczas agresję. A przyczy-
niamy się do tego sami, wskutek braku wyobraźni 
i hołdowania krótkim perspektywom życiowym, 
podporządkowanym upadającemu konsumpcjoni-
zmowi. Po raz kolejny powinniśmy sobie uświado-
mić, a zdecydowanie udowadniają nam to ostatnie 
wydarzenia, że przekroczyliśmy w wielu dziedzinach 
otwartą, wydawałoby się, granicę nieograniczonych 
możliwości.

Nasza cywilizacja przypomina obecnie holo-
kaust. Eksploatacja środowiska naturalnego prowadzi 
do nieodwracalnych strat w jego substancji i będzie 
coraz to bardziej ograniczać możliwość przeżycia 
większości ludzi w przyszłości, a obecnie ujawnia się 
w rozprzestrzenianiu konfliktów. Chcąc zrozumieć 
naturę obecnego kryzysu i sprostać jego wyzwa-
niom, nie możemy się zdać tylko na ducha przed-
siębiorczości, polityków, umiejętności inżynierów, 
ekonomistów, ale sami musimy wziąć się za zmianę 
sposobu życia. 

Mówiąc o tych problemach nie chodzi o stra-
szenie perspektywą naszego świata – jedynego, jaki 
mamy, ale uświadamianie sobie, że tak naprawdę 
to te problemy można rozwiązać jedynie poprzez 
zmianę dotychczasowego myślenia, naszych postaw 
oraz nowe podejście do problemów, patrzenie pod 
innym kątem na wiele spraw. Dzisiaj za górami i lasa-
mi nie ma żadnej ziemi obiecanej, a po drugiej stro-
nie oceanów czy w kosmosie nie czeka na swoich 
odkrywców żaden nowy kontynent. Obecnie każdy 
człowiek na Ziemi jest już czyimś sąsiadem. Uświa-
dommy to sobie po raz kolejny i na zawsze – póki nie 
jest za późno. Problemy są i będą globalne, dlatego 
sposób życia, który dotychczas kazał nam wierzyć, że 
to co mamy „się nam należy” – odchodzi w przeszłość. 
Solidarność i miłość (dalekiego i bliskiego) bliźniego 
można wprawdzie postulować, apelując do uczucia 
moralności, ale gdy np. na półkuli północnej, w tym 
u nas, są konieczne pewne ograniczenia wysokie-
go standardu życia, kompletnie nieprzyjmowane 
do naszej świadomości, to w większej, szczególnie 
w południowej części, globu chodzi już tylko o to, 
żeby przeżyć. To właśnie doświadczenie zachodnie-
go, konsumpcyjnego, kosztem wykluczenia innych, 
modelu i standardu życia zrodziło i rodzi u terrory-
stów chęć zniszczenia Zachodu. Podwyższanie zaś 
standardu życia jednych (z tego w końcu musimy 
zdawać sobie sprawę, a nie udawać, że problemu nie 
ma), niechcący sprawia, że życie innych staje się pie-
kłem. Ostatnie lata turboglobalizacji nie przyczyniły 
się kompletnie do zrozumienia tych współzależności, 
a wręcz je pogłębiły, dlatego świat się niesamowicie 
skomplikował. Przecież gospodarki wszystkich krajów 
nie mogą rosnąć w nieskończoność, bo wszystko 
w tym świecie jest skończone.

Nadeszła ostateczna pora, ale nie jest jeszcze 
za późno na przebudzenie naszej mentalności, wy-
obraźni, wrażliwości. Można jeszcze ograniczyć do 
minimum skutki zbliżającej się katastrofy, zmienić 
bieg przyszłych, negatywnych wydarzeń, nadciąga-
jących ogromną, niezmierzoną masą. Świat obronił 

się już nieraz, chociaż obecnie będzie to, o wiele 
trudniejsze. Porozumienia globalne ponoszą kolejne 
fiaska, indywidualne wysiłki spotykają się z niezrozu-
mieniem, a rosnące potęgi gospodarcze Azji, Chin, 
Indii itd. dopiero uruchomiły silniki rewolucji przemy-
słowej i rosnącej konsumpcji na masową skalę. A co 
z Afryką? Gdy np. tak, jak na zachodzie rozwinie się 
tam motoryzacja, to niedługo będziemy oddychać 
powietrzem, jakie spotyka się dziś tylko w ciasnych 
i dusznych łodziach podwodnych. Sprawy ekologii to 
jedno. A co ze znacznym nadwyrężeniem nieodna-
wialnych zasobów surowcowych ziemi itd.? Problem 
ekologii jest bardzo istotny i każdy może zmienić go 
w swoim otoczeniu, lub ograniczyć go do minimum. 
Szczególnie w krajach o nienajgorszym standardzie 
życiowym. Jesteśmy przecież jedną wielką ekoro-
dziną. Jak pokazują doświadczenia, na tym polu jest 
przede wszystkim dużo do zrobienia, jeżeli chodzi 
o dalsze uczenie się, kształtowanie właściwych po-
staw, przyjmowanie oczywistych praw naturalnych. 
Problemy wyczerpywania surowców będą o wiele 
poważniejsze. Jednak obecnie mieniące się jako „no-
woczesne” państwa opierają się na zgubnym prawie. 
Prawda najpierw jest wyśmiewana, potem się ją zwal-
cza, a dopiero potem akceptuje (Gandhi). Niestety na 
działania niekiedy jest już za późno.

Przyroda, środowisko człowieka to organizm 
taki, jak nasz, który potrzebuje tlenu, ciepła, wody 
dla przetrwania i rozwoju. Dbanie o ekologię, go-
spodarkę ograniczonymi zasobami ziemi to przede 
wszystkim źródło myślenia o przyszłych pokole-
niach. To poczucie odpowiedzialności, wyobraźni, 
wykształcenia w naszych umysłach instynktu życia, 
a nie toksycznych postaw, które już obecnie urucha-
miają jadowite relacje międzyludzkie. Te dobra należy 
chronić niezależnie od rachunku korzyści i kosztów. 
W obecnej chwili, gdy dokonuje się historia, ludzie 
dalej żyją jeszcze teraźniejszością. W oderwaniu od 
huraganów i trzęsień ziemi. Katastrofy ekologiczne, 
surowcowe nie następują nagle, lecz są dla obserwu-
jących je na bieżąco ledwie zauważalnym procesem, 
który dopiero po fakcie, po czasie uznaje się za zda-
rzenie przełomowe, często jako załamanie cywilizacji. 
Dziś już mamy wyraźne, negatywne tego symptomy. 
Znane jest powiedzenie, że im więcej wiemy, tym 
więcej także nie wiemy. Najgorsze, że najczęściej je-
steśmy niepoprawnymi optymistami i wierzymy, że 
społeczeństwa opartego na wiedzy żadne zagrożenie 
nie jest w stanie doświadczyć, ze wszystkim sobie 
poradzimy. Jednak obecny metakryzys jest wielkim 
ostrzeżeniem i pokazuje wyraźnie, że na wielu fron-
tach mamy dziś do czynienia z bezbrzeżną nieznajo-
mością skutków naszego działania, a niekiedy wręcz 
głupotą. Przykładem może być to, jak bardzo dużo 
mówi się o toksyczności państw w naszym świecie, 
w tym np. o gospodarce wodno-ściekowej, niskiej 
emisji itd. Są to tematy trudne, a przedsięwzięcia 
nie należą do łatwych, bo też nie są tanie. Ale czy 
można powoływać się w tej materii na jakiekolwiek 
argumenty, ubóstwo czy inne, kiedy od tego zależy 
nasze zdrowie: wręcz życie przyszłych pokoleń, ich 
egzystencja. Czy chcemy, aby nasza planeta opu-
stoszała? Odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie 
nie robią tego, co wiedzą, że powinni, jest prosta. 
Z jednej strony powodem takiej postawy są bardzo 
różne zadania i cele, jakim muszą sprostać jednost-
ki i społeczeństwa w skomplikowanej rzeczywisto-
ści, egoizm bogatych, a z drugiej bagatelizowanie 
niepokojących sygnałów, ślepota, niezdolność do 
oceny przyszłych zagrożeń. W Afryce, Azji i Ameryce 
Łacińskiej w dalszym ciągu 80% ścieków kieruje się 
do morza. Oceany stały się w ten sposób po części 
strefą śmierci, która stawia pod znakiem zapytania 
dzisiejsze, a przede wszystkim przyszłe podstawy 
egzystencji. Oceany stanowią dzisiaj więcej niż 50% 
zasobów będących źródłem wyżywienia dla ludno-
ści z tendencją wzrostową. Gdy to zniszczymy, to 

dochodzimy do następnego megakryzysu. Ale za 
biedę, niedorozwój tej części świata zachodnie cywili-
zacje są nierzadko odpowiedzialne wskutek wyzysku 
tych obszarów w przeszłości, jak i teraz. Gospodarka 
wodno-ściekowa również nienajlepiej funkcjonuje 
w naszym kraju. 

Próba unormowania choćby tej gospodarki 
u wielu mieszkańców naszego kraju, a i naszej Gmi-
ny, których warunki życiowe są nieporównywalne do 
krajów biednych, budzi sporo emocji. Faktem nieza-
przeczalnym jest, że nieczystości, które produkujemy 
w swoich gospodarstwach, nie pochodzą z nieba, ale 
z naszego bytowania, konsumpcji. Niestety ich utyli-
zacja kosztuje i nikt za nas tego nie zapłaci. Dlatego 
zdziwienie części mieszkańców przy wypełnianiu 
deklaracji na wywóz nieczystości jest niezrozumiałe.

U nas te problemy mają charakter myślowy, mo-
ralny, poczucia odpowiedzialności. U nas w Gminie 
– i to trzeba sobie jednoznacznie uświadomić – wsku-
tek rozproszonej zabudowy kanalizacja jeszcze długo 
nie będzie tania. Kanalizacja zbiorcza przy naszym 
zagęszczeniu zabudowy jest luksusem i jeszcze długo 
tak będzie. Aby koszt ponoszony przez mieszkańca 
nie rujnował budżetu domowego, to wszelkie wyli-
czenia wykazują, że na 1 km sieci kanalizacyjnej musi 
przypadać minimum 120 osób, a obecnie w Europie 
mówi się już o 160 osobach. Większość obszarów 
w naszej Gminie nie potrafi przekroczyć tego współ-
czynnika na poziomie 50 osób na 1 km sieci. Koszt 
uzbrojenia jednego domu przy 120 mieszkańcach na 
1 km sieci to około 50 tys. zł. Uświadommy to sobie. 
Luksus przestrzeni niestety kosztuje. Ale czy to trafia 
do naszej świadomości, że nikt za nas tego nie zapła-
ci? Bez wsparcia zewnętrznego w postaci środków 
unijnych czy innych, lokalne społeczności, a i nasza 
Gmina, nie są w stanie udźwignąć tego, aby wszędzie 
była kanalizacja zbiorcza. Za całość, niestety, musi 
zapłacić podatnik, użytkownik (dobrych wujków 
już nie ma). Tylko wsparcie uzyskane w postaci do 
80% dofinansowania na wybrane obszary, które ten 
współczynnik przekroczyły i były w stanie spełnić te 
warunki, umożliwiło budowę kanalizacji zbiorczej. 
Niestety, żadna instytucja do luksusu przestrzeni, 
do pozostałego obszaru, nam nie dopłaci, a my nie 
jesteśmy w stanie do tego współczynnika zbliżyć 
się kompletnie w Radostowicach, Mizerowie, części 
sołectw Kryr, Suszca, Rudziczki. To są fakty. Wszyscy 
wiemy, że zielone wyspy, jakimi są nasze wioski, wy-
magają potężnych środków na infrastrukturę, ale nie 
przyjmujemy tego do wiadomości. A będzie ona na 
tych terenach coraz to więcej kosztować. Chętnych 
do udzielenia dopłat, a i możliwości do współfinan-
sowania luksusu, ciągle ubywa. Gdyby Gmina ska-
nalizowała wszystkie tereny, to koszt 1 m³ ścieków, 
co wykazują wszelkie wyliczenia, wyniósłby ponad 
35 zł/1m³ (wywóz szamba to koszt około 20 zł/1m³). 
Jeżeli Unia Europejska czy inne organizacje światowe 
obecnie do czegokolwiek dopłacą, to do krajów bied-
nych, bo tamta sprawa jest megaproblemem, który, 
niestety, decyduje również o naszym przetrwaniu 
w Europie.

Dlatego domaganie się kanalizacji zbiorczej 
w rozproszonych terenach, gdzie nie sposób w obec-
nej chwili osiągnąć minimalnego współczynnika 120 
osób na 1 km sieci, jest domaganiem się zwiększenia 
i tak już dużego kosztu ich utylizacji. Z tego trzeba 
sobie zdawać sprawę. Jest to z punktu widzenia 
ekonomicznego kompletnie nieuzasadnione, bo my 
– mieszkańcy – nie będziemy w stanie udźwignąć 
takich obciążeń. Realu nie da się oszukać, budynki 
nie zagęszczą się z dnia na dzień. Mówiliśmy o ście-
kach, a gdyby popatrzeć na ilość odpadów na całym 
świecie, to tutaj także występuje wyraźna tendencja 
wzrostowa. W 2007 roku każdy Europejczyk wyrzucił 
przeciętnie 522 kg odpadów, obecnie to już 680 kg 
na osobę, a w Ameryce 760 kg na osobę. Niby prosty 
problem, ale mamy tutaj do czynienia z dużą dozą 

Perspektywę „skończoności” musimy zatrzymać!
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Trwa przebudowa ul. Deszczowej w Suszcu.  Na 
przełomie maja i czerwca podpisano umowę z wyko-
nawcą drugiego etapu przebudowy ul. Deszczowej, 
tj. odcinka wschodniego o długości około 225 mb. 
Najkorzystniejszą ofertę na realizację tego zadania 
złożyła firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Biela-
nach Wrocławskich za cenę 84 987 zł brutto. Podob-
nie jak w pierwszym etapie, założono wyrównanie 
istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego z fragmentem z kostki betono-
wej w miejscu kolizji drogi z magistralą wodociągo-
wą. Ponieważ oba etapy realizuje jeden wykonawca, 
roboty prowadzone są jednocześnie na całej długości 
ulicy. Zakończenie prac założono do dnia 30 września 

2016 r., choć najprawdopodobniej zakończą się one 
już w połowie sierpnia.

W sierpniu rozpocznie się także przebudowa 
ul. Baraniok w Rudziczce – Etap II – na odcinku od 
posesji nr 36 B do posesji nr 42, o długości około 
383 mb. Na odcinku tym zostanie wykonana pełna 
konstrukcja jezdni – czyli korytowanie, podbudowa 
oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Najkorzyst-
niejszą ofertę na wykonanie zadania złożyła firma Eu-
rovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. 
Wartość robót to 135 267 zł brutto. Zakończenie prac 
założono do dnia 14 października 2016 r.

Na sierpień zaplanowano również rozpoczęcie 
II etapu przebudowy ul. Pańskiej w Kobielicach na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Równą do posesji nr 
16, o długości 555 mb. W ramach prac zostanie wy-
konana pełna konstrukcja jezdni – korytowanie, pod-
budowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania zło-
żyła firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich. Wartość robót to 202 388,95 zł brutto. 
Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie tego 
odcinka drogi w wysokości 49% kosztów, tj. około 
100 000 zł z budżetu województwa śląskiego z puli 
przeznaczonej na przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Zakończenie prac założono do 
dnia 31 października 2016 r.

Urząd Gminy Suszec

dobrych chęci, wybitnie złą organizacją. A co z niską 
emisją wręcz truciem siebie i sąsiadów?

W Polsce niestety „święte prawo własności”, jak 
nigdzie na świecie, święci – tak się przynajmniej 
niektórym wydaje – triumfy. Niedługo i ono zetknie 
się z „brukiem”, na co wybitnie wskazują światowe 
realia. Stąd plany zagospodarowania przestrzennego 
w naszym kraju są opracowane dla umożliwienia za-
budowy dla 360 mln ludzi, czyli 10 razy więcej niż jest 
nas obecnie. To pokazuje, że rozproszona zabudowa 
będzie się w wielu częściach naszej ojczyzny rozra-
stać. U nas w Gminie nie jest jeszcze tak źle, chociaż 
i my mamy działek na 70 tys. ludzi. Kolejni budu-
jący domy czy kupujący działkę w terenie dziewi-
czym, muszą się liczyć w przyszłości z ponoszeniem 
wszelkich obciążeń, których prawdopodobnie nie 
udźwigną, bo wspólnoty ze wspólnych podatków 
nie będą chętne dopłacać. Dodatkowo najgorsze 
jest to, że obecne pokolenie rozdętą konsumpcję 
chętnie opłacało i opłaca pieniędzmi, których nawet 
nie ma. Stąd problemy ze spłatą kredytów, dramaty 
ludzkie. Cóż się dziwić, skoro nie my sami, a reklama 
określa, czego potrzebujemy. Stąd zbyt wielu uwie-
rzyło, że można żyć ponad stan. To globalnie patrząc 
mieszkańcy „peryferii” (rozproszonych osiedli), którzy 
wiedząc wprawdzie co robią, ale chcąc spełnienia 
dobrobytu i wzrostu wyłącznie dla siebie, najbardziej 
potęgują światowe problemy. To jest trudna do zro-
zumienia prawda dla społeczeństw konsumpcyjnych.

Obecnie kryzys systemu globalnego pokazu-
je wyraźnie, że skutki naszych działań nie ujawnią 
się w odległej przyszłości, jak nam się wydaje, lecz 
walą się nam na głowę „teraz”. Styl, w jakim ludzkość 
funduje sobie odkładanie problemów szczególnie 
ważnych – jak ekologia, woda, powietrze  – „na zaś” 
obecnie przynosi coraz to bardziej zauważalne skutki 
uboczne i budzi przerażenie. Dotychczas zbyt wielu 
ludzi – i to świadomych – zachowuje się jak narkoma-
ni, którzy dopóki mają kolejną działkę, nie przejmują 
się przyszłością. Cztery największe pozycje w bilansie 
ludzkiej egzystencji to transport, mieszkanie, ogrze-
wanie oraz żywność. Niewłaściwe relacje w tych dzie-
dzinach mają najbardziej istotny wpływ na problemy 

globalne. Mówiąc dokładniej przeciętny człowiek 
krajów ucywilizowanych za dużo jeździ samocho-
dem, lata samolotem, za bardzo grzeje w miesz-
kaniu (i to przeważnie zbyt dużym), spożywa zbyt 
kaloryczne jedzenie. To Zdecydowanie, ta luksusowa 
egzystencja niewielkiej części mieszkańców globu, 
prowadzi gwałtownie do kryzysu sytemu globalnego 
i w dramatyczny sposób pokazuje, budzi trwogę, że 
obecny kryzys ma związek z tym wymiarem. Kryzys 
ekologiczny związany z konsumpcją jest gorszy od 
finansowego. Krach banków czy innych instytucji 
finansowych da się w krótkim czasie odbudować, 
a dla środowiska to czas na dziesięciolecia, a nawet 
wieki. Odnosi się wrażenie, że obecna cywilizacja za-
chodnia, do której my dołączyliśmy w 1990 r., wsiadła 
niecały wiek temu do pociągu, który potrafił ciągle 
przyspieszać i bardzo szybko jedzie, ale nie spraw-
dziła, że ten pociąg, kiedy zwalnia lub się zatrzymuje, 
wybucha. Dodatkowo nie ma hamulców. Rodzi się 
odpowiedź na gorące pytanie: czy jeszcze z tego 
pociągu w biegu potrafimy wysiąść? Liczę, że znaj-
dzie się na to sposób, ale to nie będzie łatwe. Z taką 
sytuacją mamy dziś do czynienia. Uświadommy so-
bie po raz kolejny, że gospodarka nie może rosnąć 
w nieskończoność, hołdując konsumpcjonizmowi, 
bo wszytko na tym świecie jest skończone – włącznie 
z surowcami. Życzenie naszym dzieciom, co czynią 
spontanicznie rodzice w bogatych krajach, „lepszego 
życia” wskazuje już dziś, że przede wszystkim należy 
je przygotować do innego stylu życia. A co powie-
dzieć o emerytach, których przyszła rzesza nie tylko 
będzie musiała zacisnąć pasa, ale będzie tworzyć 
enklawę biedy? To są trendy światowe, a my nie ży-
jemy w innej rzeczywistości. Niebywały rozwój, jaki 
nastąpił w XX wieku (czy aby rozwój?), spowodował 
dwudziestodwukrotny wzrost wydajności (ludzie 
harują jak woły, pomimo rozwoju techniki). Czte-
rokrotnie zwiększyła się liczba ludności! Jednak to 
wszystko zrobiono wbrew naturze. A co gorsza, 
kompletnie zdehumanizowano człowieka. Ta pre-
sja dalej trwa. Tylko jak długo tak jeszcze może być? 
Chciałoby się powiedzieć: jakże ciężko pracujemy 
na unicestwienie. Czym więcej pracujemy, tym per-

spektywa skończoności zbliża się milowymi kroka-
mi. To nie przypadek, że kościół, każda religia, która 
uczłowiecza ludzką egzystencję tu na ziemi, jest pod 
bezlitosnym obstrzałem, bo jest główną przeszko-
dą w budowaniu społeczeństwa konsumenckiego, 
przynoszącego krociowe zyski wybranej elicie, która 
dzieło zniszczenia maskuje iluzorycznymi pomysłami 
reform i propagandy, nie zważając na skutki. Liczą się 
tylko pieniądze tu i teraz. Najgorsze, że wielu w to 
wierzy. Ze zrozumiałych względów prawdę niezbyt 
chętnie przyjmuje się do wiadomości. Jednak to, co 
się dzieje dziś w świecie, jest wręcz dowodem, że styl 
życia w tym wydaniu się kończy. 

To, co wyżej napisane, to nie straszenie czarnymi 
scenariuszami, ale większość chyba nie ma już złu-
dzeń, że gdy teraz nie przystąpimy do zmiany stylu 
życia, morale, itd., to pogarszanie się warunków na-
stępnych pokoleń będzie następowało w postępie 
geometrycznym. Wszyscy chcemy dobrze, a niestety 
nasze dzieci, wnuki już zostały obarczone następ-
stwami naszych nieodpowiedzialnych działań. To, aby 
przyszłym pokoleniom nie żyło się gorzej, zależy od 
nas. I choć będzie naprawdę trudne do zrealizowania, 
jest jeszcze realne. Wierzę, że w naszym pokoleniu 
doczekamy się jeszcze czasów, że ludzie będą mó-
wić: „Nie jesteśmy tacy głupi, że będziemy jeździć 
po mieście samochodem”, „Nie latamy samolotem 
ileś razy w roku bez celu”, „Korzystamy maksymalnie 
z transportu publicznego”, „Produkujemy znikomą 
ilość odpadów i nie trujemy sąsiada”, itd. Źródła 
takiego postępowania nie leżą w bogactwie, lecz 
w zachowaniach, w naszym morale i są dostępne 
w pełni dla każdego – demokratycznie. Nadzieję na 
zamiany daje młodzież, która wbrew obiegowym opi-
niom, jest naprawdę uduchowiona i rozumie lepiej 
niż nasze pokolenie, że status i majątek zaczynają 
się rozpływać i nie mogą być głównym budulcem 
tożsamości. Światowe Dni Młodzieży, które odby-
ły się w lipcu (aby takich było więcej) pokazują, że 
doskonale możemy się rozumieć w skali globalnej, 
poczuć wspólną odpowiedzialność za siebie, za świat 
w którym żyjemy, otworzyć się na niego. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas 

NUMER 8 (265) 3OKIEM WÓJTA / INFORMACJE

Wakacje to czas intensywnych prac remonto-
wych na drogach Gminy i całego powiatu. Zakoń-
czyła się już większość prac na prawie dwuipółki-
lometrowym odcinku drogi pomiędzy Mizerowem, 
a Pawłowicami. Natomiast w Warszowicach rozpoczął 
się remont ul. Pszczyńskiej. W związku z pracami obo-
wiązywać będą objazdy.

Na trasie pomiędzy Mizerowem, a Pawłowicami 
wyremontowany został odcinek drogi od skrzyżowa-
nia ulic Mlecznej i Wyzwolenia w Mizerowie do ul. 
Wyzwolenia w rejonie stawu Budrowiec w Pawłowi-
cach. Ruch na tym docinku drogi został przywrócony, 
jednak ze względu na prace wykończeniowe może 
się odbywać wahadłowo.

W poniedziałek, 11 lipca rozpoczął się kolejny 

remont, tym razem ul. Pszczyńskiej w Warszowicach. 
Wyremontowany zostanie ponad 1,3 km odcinek tej 
drogi. W związku z prowadzonymi pracami od 11 
lipca remontowany odcinek drogi został wyłączony 
z ruchu do października. Kierowcy jadący od strony 
Mizerowa muszą korzystać z objazdu ulicami: Mlecz-
ną w Mizerowie, dalej Wyzwolenia w Pawłowicach do 
DK 81 w Pawłowicach. 

Prace na tych ulicach prowadzone są w ramach 
II etapu zadania:  „Poprawa układu komunikacyj-
nego ciągu dróg powiatowych – ul. Wyzwolenia 
w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz ul. 
Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową 
obiektu mostowego”. Łączny koszt całego zadania to 
ponad 4,3 mln zł. Niemal połowę środków udało się 

pozyskać z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, reszta pochodzi z połączenia 
sił powiatu pszczyńskiego, gminy Pawłowice oraz 
gminy Suszec.

Wkrótce mają się rozpocząć także prace polega-
jące na przebudowie ponad 360 m odcinka ul. Jana 
Pawła II w Kobielicach.

- Wszystkie inwestycje realizowane są w taki spo-
sób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch. 
Oprócz remontów w całym powiecie prowadzimy także 
prace polegające na odmalowaniu 125 km pasów na 
drogach powiatowych i wojewódzkich – podkreślał 
starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Oprac. Monika Panfil

Przebudowy dróg w Gminie

Remonty na drogach powiatowych 



Festyn w Radostowicach

z balonów, wspólne zabawy w basenie z piłeczkami, 
gry w kółko krzyżyk kamieniami na pieńku czy wyko-
nywanie szalonych figur na twisterze wymalowanym 
na trawie – to tylko niektóre z ciekawych propozy-
cji, przewidzianych dla najmłodszych. Starsi spędzili 
czas pod parasolami, szukając ochłody w ten gorący 
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Festyn w Kryrach

Tradycyjnie początkiem lipca w Kryrach odby-
wa się festyn, organizowany przez Sołtysa oraz Radę 
Sołecką oraz wspomagających ich strażaków z kry-
rskiego OSP. Tym razem miał on miejsce w pierwszą 
sobotę miesiąca – 2 lipca. Na parkingu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym zgromadzili się mieszkań-
cy wsi, aby spędzić wspólnie ten letni czas. Recepta 
organizatorów na imprezę była prosta: poczęstunek 
dla wszystkich przybyłych, muzyka do tańca i atrakcje 
dla najmłodszych. 

- Taki prosty schemat działa – mówił Sołtys Woj-
ciech Brudek. – Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest miej-
sce do siedzenia i do tańców, najmłodsi mogą korzystać 
z placu zabaw oraz z animacji. A starsi przychodzą po 
to, żeby ze sobą porozmawiać i po prostu się spotkać.

Każdy z obecnych na kryrskim festynie mógł 
liczyć na smaczną zupę – grochówkę albo żurek. 
Młodzi uczestnicy imprezy bawili się doskonale 
dzięki animacjom, o które zadbał Klub Działań Po-
zytywnych. Malowanie twarzy, zwierzątka wykonane 
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Festyn obfitował w sportowe atrakcje

Pomimo wcześniej zaplanowanej letniej prze-
rwy, 28 lipca Radni Gminy Suszec spotkali się na 
Sesji. W trakcie spotkania m.in. przyjęto uchwałę 
regulującą wynagrodzenie nauczycieli, zweryfiko-
wano propozycję planu Aglomeracji Suszec, a Wójt 
Gminy zdawał sprawę ze swojej działalności. Na ko-
niec obecny na Sesji mieszkaniec Rudziczki poruszył 
temat boiska do piłki nożnej.

Aglomeracja Suszec powiększy się
Utworzenie aglomeracji w Gminie było potrzeb-

ne, aby uzasadnić budowę kanalizacji w poszczegól-
nych miejscowościach. Warunkiem jej utworzenia 
jest zaludnienie na poziomie 120 osób/km sieci ka-
nalizacyjnej. Zapewnia ona zarówno wysoki poziom 
ochrony środowiska, jak i przyczynia się do minima-
lizowania opłat za odprowadzenie i oczyszczenie 
ścieków. Poza tym umożliwia uzyskanie środków 
zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Dotychczasowy obszar Aglomeracji 
Suszec został powiększony o tereny części sołectw 
Kryry i Mizerów, tereny KWK  „Krupiński” , tereny osie-
dla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej w Suszcu oraz 

To była bardzo udana impreza! Dopisała za-
równo pogoda, jak i mieszkańcy. Bogaty program 
Festynu sportowo-rekreacyjnego przyciągnął wielu 
uczestników. Organizatorzy – Sołtys, Rada Sołecka, 
UKS Josieniec, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Pu-
bliczne w Radostowicach oraz Gminy Zespół Oświaty 
i Sportu – zadbali, aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Imprezę rozpoczął występ „Radostowianek”. Następ-
nie na scenie zaprezentowali się uczniowie z tutejszej 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego. 
Pokaz swoich umiejętności dali: Zespół Regionalny  
„Radość”, prowadzony przez Igę Heczko-Blankenstein 
oraz Chór „Piano-Forte” wraz z zespołem flecistów, 
prowadzony przez panią Katarzynę Machnik. Po nich 
„Z piosenką francuską” wystąpiły ucznennice z Gim-
nazjum w Kryrach – Agata Dyrda i Agnieszka Pasieka. 
Całości oprawy muzycznej dopełniła Michalina Wituła 
– młoda wokalistka z Mizerowa. Naszych lokalnych 
artystów oklaskiwali licznie przybyli rodzice oraz po-
zostali mieszkańcy wsi. Oczywiście nie zabrakło także 
atrakcji dla fanów sportu. Najpierw rozegrano mecz 
piłkarski młodzików UKS Josieniec, a później odbył 
się mecz piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Suszec 
Oldbojów. Do walki stanęły trzy drużyny: Oldboje 
UKS Josieniec, reprezentacja Związku Górnośląskie-
go koło Suszec oraz Miłośnicy Kobielic. Ostatecznie, 

tereny oczyszczalni ścieków administrowanej przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji 
S.A. Pomoże to w skanalizowaniu dotychczas nie-
skanalizowanych obszarów części wspomnianych 
sołectw oraz uzyskaniu środków z EFRR.

W szkołach Gminy ruszą projekty unijne
Od sierpnia we wszystkich szkołach naszej Gmi-

ny, a także w Przedszkolu Publicznym w Suszcu ruszą 
projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Z dotacji wynoszącej 1 360 971 zł zostaną zakupione 
do wszystkich placówek sprzęty i materiały wspoma-
gające naukę. Środki zostaną także przeznaczone na 
zakup specjalistycznych urządzeń pomagających 
w leczeniu zaburzeń i dysfunkcji. Przewidziano także, 
że w szkołach będą odbywać się zajęcia wyrównaw-
cze, logopedyczne oraz zajęcia dla wybitnie zdolnych 
uczniów. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w su-
szeckim Przedszkolu został także utworzony ósmy, 
popołudniowy oddział, do którego przyjęto w roku 
szkolnym 2016/2017 25 dzieci w wieku 3 i 4 lata. 

Boisko w Rudziczce kością niezgody
„Orlik” znajdujący się przy Zespole Szkolno-

po zaciętej rywalizacji i serii rzutów karnych, puchar 
przypadł tej ostatniej drużynie. Dorośli i dzieci mieli 
także możliwość spróbowania swoich sił w rozma-
itych konkursach piłkarskich i sportowych, takich jak: 
strzały do celu, wykonywanie rzutów karnych oraz 
inne zawody angażujące rodziców i ich pociechy. 

Gościem specjalnym niedzielnego festynu 
był Andrzej Rzeszutko – artysta występujący np. 
w Miasteczku Twinpigs, który dla każdego potrafił 
wyczarować z balonów niezwykły upominek – od 
kwiatów, po zwierzęta czy najbardziej fantazyjne 
kształty. Najmłodsi licznie korzystali z przygotowa-
nych dla nich atrakcji. Do dmuchanych zjeżdżalni 
czy ścianek wspinaczkowych ustawiały się kolejki 
chętnych. Maluchy cieszyły się z malowania twarzy, 
a pokaz gigantycznych baniek mydlanych wywarł na 
nich ogromne wrażenie. Nie odmawiały sobie także 
łakoci, takich jak wata cukrowa czy lody. Ogromną 
atrakcją, zwłaszcza dla młodych mieszkańców Ra-
dostowic, okazał się również pokaz straży pożarnej, 
przygotowany przez OSP Mizerów. Organizatorzy Fe-
stynu zadbali o wszystkich przybyłych – na każdego 
czekał poczęstunek w formie smacznej grochówki.

Ostatnim punktem lipcowej imprezy w Rado-
stowicach był występ zespołu „Widmo” i wspólne 
biesiadowanie do późnego wieczora.

-Przedszkolnym w Rudziczce budzi wśród miesz-
kańców wiele emocji. Z jednej strony stoją ci, dla 
których boisko to przede wszystkim obiekt spor-
towy, z którego chcą korzystać w jak największym 
wymiarze godzin, z drugiej zaś ci, którzy mieszkają 
w bezpośrednim sąsiedztwie „Orlika”. Tym ostatnim 
przeszkadzały nieuregulowane godziny otwarcia 
boiska, nieodpowiednie zachowanie użytkowni-
ków obiektu, a także piłki często wpadające na ich 
posesje. Po spotkaniach władz Gminy oraz miesz-
kańców ul. Pawiej i Szkolnej udało się wypracować 
kompromis, wskutek którego zatrudniono 2 osoby 
do zarządzania „Orlikiem”.

- Jestem tutaj, aby zakończyć te spory. Wiele się po-
prawiło od 4 lipca, kiedy zatrudniono zarządców, choć 
uważamy, że godziny otwarcia boiska nadal powinny 
ulec zmianie – mówił Przemysław Klabuhn.

- Monitorujemy na bieżąco funkcjonowanie obiek-
tu i staramy się reagować na uwagi mieszkańców. Chce-
my, aby sytuacja się uspokoiła, a wierzę, że zatrudnienie 
zarządców rozwiąże problem – odpowiadał Wójt.

Monika Panfil

- To była naprawdę udana impreza. Cieszymy 
się, że na Festynie pojawiło się tak wielu mieszkańców 
Radostowic. To dla nich przygotowujemy wszystkie 
atrakcje. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali 
się w to wydarzenie – mówiła pani Sołtys Barbara 
Matula.

Festyn wsparły firmy: „Marmur” Edmund Dulem-
ba; „Dekor Import Eksport” Barbara i Piotr Misiak; Za-
kład Elektromechaniczny „Bast” Bartas, Stęchły; „Ko-
bielanka” Sylwester Ficek; Piekarnia „Vito”; Stolarstwo 
Tadeusz Widera; Marek Gołyszny Uprawa Pieczarek; 
Lokwenc Autorecykling Radostowice. 

Monika Panfil

dzień. Do tańca i wspólnych śpiewów wieczorem za-
chęcał z kolei zespół INOX – składający się z młodych 
mieszkańców Kryr, Mizerowa i Wisły Małej. I choć nie 
obyło się bez przeszkód – chwilowego braku prądu, 
upałów, a potem burzowej aury – mieszkańcy Kryr 
nie zawiedli.

- Przyszło naprawdę dużo osób. Mieliśmy przygo-
towane 250 miejsc i wszystkie były zajęte. Każdy, kto nas 
odwiedził, bawił się dobrze i miło spędził czas. Szkoda, 
że nadchodząca burza rozgoniła wszystkich do domów. 
Gdyby nie pogoda, jestem przekonany, że bawilibyśmy 
się do późnych godzin nocnych. Dziękuję wszystkim za 
obecność – dodawał Sołtys.

Mieszkańcy Kryr po raz kolejny udowodnili, że 
żadna aura im niestraszna – upały czy burze nie są 
w stanie powstrzymać ich przed spotkaniem i wspól-
ną zabawą. Najważniejsze, że chcą razem spędzić 
czas i skorzystać z propozycji, jakie przygotowali dla 
nich organizatorzy. 

Monika Panfil

Sesja Rady Gminy

Kryry w letniej aurze
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Poświęcenie sztandaru górlaskiego

Jarmark Serów na Słowacji 

Zlot samochodów sportowych w Suszcu 

W niedzielę 3 lipca br. w zaprzyjaźnionej Gminie 
Novot’ na Słowacji miała miejsce wzruszająca uroczy-
stość poświęcenia sztandaru góralskiego, w ramach 
co roku organizowanego tam Jarmarku Serów. Na 
mszy świętej o godzinie 10:00 w Kościele parafialnym 
p.w. Narodzenia Maryi Panny licznie zgromadzili się 
mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni goście ze 
Słowacji, Czech i Polski. W świątyni obecne były pa-
rafialne poczty sztandarowe strażaków, myśliwych 
i rolników. Od tego roku miejscową parafię wzbogacił 
też sztandar góralski. Mieszkańcy tej małej Gminy na 
Orawie szczycą się tym, że są góralami i wskazują na 
przywiązanie do tej ziemi, podkreślają, że są wier-
ni chrześcijańskim wartościom, starają się być silni 
w wierze, pielęgnują dziedzictwo kulturowe.

Perfekcyjnie przygotowaną uroczystość poświę-
cenia sztandaru góralskiego i ornatu góralskiego, 
podarowanego wikaremu, wzbogacił wspaniały 
śpiew męskiego chóru i profesjonalna gra organisty. 
Głębokie w swej treści kazanie, wygłoszone przez 
księdza wikarego, nawiązywało do wartości bliskich 

To pierwsze tego typu wydarzenie zorgani-
zowane w Suszcu przez „Nitrogen Squad” – klub 
motoryzacyjny z Orzesza. 15 lipca na parkingu przy 
Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” spotkali się ama-
torzy sportowych samochodów i motocykli z całej 
okolicy. Spotkanie miało charakter zlotu, podczas 
którego organizatorzy – młodzi pasjonaci motory-
zacji – zaplanowali ciekawe konkursy z nagrodami. 

Parking przy suszeckich stawach zamienił się 
w ten letni piątkowy wieczór w wystawę stuningo-
wanych, „dopieszczonych” samochodów. Nie liczyła 
się marka auta, ale jego parametry. Właściciel nie-
mal każdego z tych „cacek” mógł pochwalić się ob-
niżonym zawieszeniem, sportowym wydechem czy 
interesującą karoserią swojego pojazdu. W sumie 
w Suszcu spotkało się około 120 -130 fanów moto-
ryzacji, a wielu z nich stanęło do rywalizacji w kon-
kursach. Najpierw sprawdzano, który samochód ma 
najgłośniejszy wydech. Ta konkurencja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem i wywołała mnóstwo 
emocji wśród przybyłych. Następnie zaproszono 
uczestników na test niskiego zawieszenia. W tym 
wypadku potrzebna była dogrywka, aby wyłonić 

góralom – wiary, etosu pracy, kultywowania trady-
cji, funkcjonowania w zgodzie z naturą. Poświęcony 
sztandar jest swoistym dziełem sztuki. Nie sposób 
nie nadmienić, że na jednej z dwóch szarf, które są 
elementem sztandaru, został wyhaftowany wizeru-
nek świętego Jana Pawła II – jak twierdzą Novocianie 
– największego górala z Polski.

zwycięzcę. Ostatecznie wygrała Honda Civic – z wy-
nikiem 4,4 cm. Na koniec wybrano najładniejszy 
samochód zlotu.

Imprezie towarzyszyły zbiórki na szczytne cele. 
Każdy z przybyłych mógł przekazać dobrowolną 
darowiznę na rzecz chorującego na autyzm Kamila 
Cichosa – pochodzącego z Orzesza chłopca, który 
wymaga ciągłej terapii i specjalistycznej pomocy. 
W sumie udało się zebrać ponad 1000 zł. W trakcie 
zlotu przybyli mogli także wesprzeć Fundację „Jestem 
głosem tych, co nie mówią” z Rybnika – opiekującą 
się porzuconymi zwierzętami i pomagającą im w zna-
lezieniu nowych domów. Uczestnicy przekazywali 
organizacji zakupioną wcześniej karmę.

Cały zlot zakończyła iluminacja świetlna. Pod-
czas piosenki kończącej imprezę, wszyscy obecni 
na parkingu włączyli światła awaryjne, a członkowie 
klubu „Nitrogen Squad” odpalili fajerwerki, rozświe-
tlające nocne niebo nad „Gwarusiem”.

- To była naprawdę udana impreza. Nasza pierw-
sza, ale na pewno nie ostatnia w Suszcu! Świetne wa-
runki na parkingu, dużo miejsca, dobra nawierzchnia 
i dużo chętnych, którzy zechcieli spędzić z nami ten 

Po uroczystej mszy świętej, tradycyjnie już, w ra-
mach Jarmarku Serów miejscowi księża, w artystycz-
nej oprawie z udziałem góralskiej kapeli, poświęcili 
zwierzęta gospodarskie, pasące się w pobliżu miejsca 
imprezy. A potem już było dużo zabawy z udziałem 
regionalnych zespołów, wiele zachwytów nad ar-
tystycznymi wyrobami z sera (w tym wyjątkowymi 
konstrukcjami i wymyślnymi kompozycjami, wy-
konanymi w całości z tego lokalnego przysmaku), 
towarzyskich spotkań, jak też degustacja serów i za-
kupy na licznie przygotowanych stoiskach. Każdy, 
kto zdecydował się spędzić to popołudnie u naszych 
słowackich przyjaciół, z pewnością nie żałował swo-
jego wyboru. Doskonała zabawa oraz pogoda, która 
tego dnia wyjątkowo dopisała sprawiły, że Jarmark 
Serów stał się udanym wydarzeniem, które na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy za przekazane do naszej Gminy za-
proszenie. Serdecznie gratulujemy organizatorom 
fantastycznego jarmarku.

Urząd Gminy Suszec   

wieczór – upewniają nas w przekonaniu, że takie zloty 
to dobry pomysł. Jesteśmy bardzo zadowoleni – dekla-
rowali członkowie klubu.

Być może tradycją staną się cykliczne spotkania 
wielbicieli sportowych samochodów w Suszcu. To nie 
lada gratka – nie tylko dla właścicieli aut, ale także dla 
mieszkańców Gminy – którzy mogą z bliska przyjrzeć 
się tym unikatowym egzemplarzom, a nawet zapre-
zentować własne pojazdy. Monika Panfil
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Okres wakacyjny sprzyja odpoczynkowi i relak-
sowi na świeżym powietrzu. Rokrocznie w okresie 
letnim swoje spotkanie organizują emeryci zrzesze-
ni w suszeckim Kole Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Tym razem miało ono miej-
sce 20 lipca. Pogoda, która wyjątkowo dopisała tego 
dnia, pozwoliła na organizację Festynu na terenie 
Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś” w Suszcu. Oprócz 
bardzo licznie przybyłych członków Koła, w spotkaniu 
uczestniczyli Wójt Gminy Marian Pawlas oraz Za-
stępca Przewodniczącego Rady Gminy Jan Matula. 

Nasi seniorzy dbają, aby każde ich spotkanie ob-
fitowało w atrakcje, a wspólnie spędzony czas okazał 
się dla wszystkich miłą alternatywą dla codziennych 
zajęć. Na tegoroczny Festyn Emerycki zaplanowano 
więc serię konkursów, w których uczestnicy mogli 
wykazać się wiedzą o Gminie i jej mieszkańcach, 
rywalizować w konkurencjach sportowych i zręcz-
nościowych (tj. rzut lotkami do tarczy czy celowanie 
ołówkiem do butelki). Nie było jednak łatwo. Biorący 
udział w konkursie wiedzy musieli poradzić sobie 
z pytaniami dotyczącymi miejsca, w którym mieszka-
ją. „Ilu mieszkańców liczy Gmina Suszec?”; „Od kiedy 
herb Suszca jest herbem całej Gminy?”, „Jak nazywają 

się Wójt i jego Zastępca?”, „Ile sołectw liczy Gmina Su-
szec?” czy „Z jakimi Gminami graniczy nasza Gmina?” 
– to tylko niektóre z nich. Do tego konkursu stanęło 5 
uczestników – każdy z innej miejscowości. Po wyrów-
nanej walce udało się wyłonić zwycięzców. Jednak 
nikt nie odszedł tego dnia z pustymi rękami. Każdy 
z biorących udział otrzymał nagrody, przygotowane 
przez Gminę oraz PZERiI. Kolejne konkursy opierały 
się na testowaniu sprawności uczestników. Celowa-
nie ołówkiem do butelki wymagało skupienia i uwagi, 
a rzut lotkami do tarczy – dobrej koordynacji i celno-
ści. Tężyzny i sprawności wymagał także ekspander. 
W dwóch ostatnich konkurencjach wprowadzono 
podział ze względu na płeć, więc osobno swych sił 
próbowali panowie, a osobno panie. Oczywiście – 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Dla emerytów, którzy licznie zjawili się w środo-
we popołudnie na „Gwarusiu” przygotowano poczę-
stunek w formie kiełbasy z grilla oraz ciepłych napo-
jów. Z pewnością udział w Festynie stał się świetną 
okazją do spotkania, rozmów, wspólnego spędzenia 
czasu i integracji dla członków tej prężnie działającej 
grupy. Pojawiło się też sporo nowych twarzy.

- Dużo nowych osób dołączyło ostatnio do nasze-

go grona. Niektórzy z naszych członków, ze względu na 
stan zdrowia czy wiek, opuścili Koło, ale w ich miejsce 
pojawili się nowi. I choć liczba ogólna nie uległa zmia-
nie, dobrze widzieć nowe twarze i wiedzieć, że nasza or-
ganizacja cieszy się popularnością wśród mieszkańców 
Gminy i powiatu – komentował Józef Kołodziejczyk.

Wspólnie spędzone popołudnie, które upłynęło 
na rozmowach, śmiechu i dobrej zabawie, z pewno-
ścią przyniosło seniorom dużo radości. A to przecież 
jest najważniejsze! Monika Panfil

Emeryci w letnich nastrojach 
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Emeryci sprawdzali swoją wiedzę o Gminie

Na zlocie pojawiło się wiele ciekawych pojazdów



Na początku wakacji, w dniach 4 – 9 lipca mło-
dzież z całej Gminy, a nawet województwa, zjecha-
ła do Suszca, aby wspólnie uczestniczyć w drugiej 
edycji, cieszącego się wciąż rosnącą popularnością 
projektu o nazwie English Camp. Tym razem tema-
tem przewodnim trwających 5 dni zajęć było „You are 
here”. Organizatorzy English Camp’u: Stowarzyszenie 
„Fala”, GOK w Suszcu oraz Hala Sportowa w Suszcu 
– pomagają młodym ludziom spotkać się z lektora-
mi języka angielskiego i przeżyć wyjątkowy obóz, 
w trakcie którego główną metodą pracy jest nauka 
poprzez zabawę. 

Przez 5 dni młodzi ludzie w wieku gimnazjal-
nym i ponadgimnazjalnym uczestniczyli w zajęciach 
z native speakerami (osobami używającymi języka 
angielskiego jako swojego języka ojczystego). Zajęcia 
odbywały się na Hali Sportowej w Suszcu. Ameryka-
nie pracowali z blisko 60-osobową grupą uczniów. 
Podzielili młodzież na kilka mniejszych grupek 
i codziennie przygotowywali dla nich różnorodne, 
ciekawe zajęcia i atrakcje. Jak przekonywali organi-
zatorzy: „Poza nauką języka angielskiego, ogromną 
dawką zabawy, sportu i relacji z rówieśnikami z Polski 
i z zagranicy, młodzież ma też możliwość refleksji na 
temat wartości w dzisiejszym świecie. Celem obo-
zów English Camp jest rozwój młodzieży w wielu 
sferach życia.” Faktycznie – młodzi ludzie podczas 
suszeckiego obozu łączyli dobrą zabawę i naukę 
z refleksjami nad codziennym życiem. Prowadzono 
wiele warsztatów, np. sportowe, muzyczne, związane 
z mediami, teatralne czy survivalowe. Młodzież wraz 
z lektorami uczyła się wierszyków, śpiewała piosenki, 
grała w różne gry, a nawet wyjechała na wspólną 
wycieczkę. Wszystko zaś – nieustannie używając 
języka angielskiego. Bowiem nic tak nie aktywizu-
je i nie zachęca do posługiwania się językiem, jak 
obecność native speakerów. Lektorzy starali się także 
zachęcić młodych, aby zastanowili się i zdali sobie 
sprawę z tego, jak znaleźli się w tym miejscu swojego 
życia, w którym teraz są. Uświadamiali im, jak ważni 
są inni ludzie i jak wiele można czerpać ze swoich 
doświadczeń przy budowaniu swojej przyszłości. 
Wszystko to zaś odbywało się w nawiązaniu do te-
matu przewodniego obozu – „You are here” (tłum. 
„Jesteś tutaj / w tym miejscu”). 

Pięciodniowy obóz kończyło spotkanie wszyst-
kich uczestników z rodzicami młodzieży na Hali 

Sportowej w Suszcu, a następnie wspólny piknik na 
terenach przy remizo-świetlicy w Rudziczce. Podczas 
części artystycznej młodzi ludzie zaprezentowali swo-
je umiejętności. Były śpiewy, tańce, a nawet krótkie 
przedstawienie, przygotowane przez jedną z grup. 
Młodzież dzieliła się swoimi wspomnieniami z tych 
kilku dni, opowiadała, co się im najbardziej podobało 
w minionym tygodniu i jak obozowe doświadczenie 
ich zmieniło.

- Poznaliśmy w ciągu tych 5 dni historie, które spra-
wiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzieci miały okazję 
dzielić się swoimi doświadczeniami. Prawda jest taka, 
że każdy z nas jest w podróży. Każdy z nas ma przed 
sobą przyszłość i przeszłość, z którą musi sobie poradzić. 
Musimy czerpać z naszych doświadczeń, aby stawać się 
lepszymi. To chcieliśmy uświadomić młodym ludziom 
podczas naszego spotkania – mówił Michał Skiba, 
jeden ze współorganizatorów obozu.

Wtórowali mu lektorzy – wolontariusze, którzy 
także pragnęli podzielić się swoimi doświadczeniami 
i przemyśleniami:

- Jestem mamą i sama mam dzieci. Nie zawsze 
wiem, co one robią, ale wiem, że chcę mieć z nimi 
jak najwięcej wspomnień, zwłaszcza, gdy są jeszcze 
w domu. Moja rodzina – rodzina, u której mieszkałam 
w Polsce i którą pokochałam, jak moją własną – stanie 
się także częścią moich wspomnień i mojej historii. Dzię-
kuję, że pozwoliliście nam uczyć swoje dzieci i spędzić 
z nimi czas, abyśmy się nawzajem ubogacili i znaleźli 
w miejscu, w którym jesteśmy – mówiła lektorka Nicki.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki 
oraz zestawy upominków. Podziękowała także 16 
lektorom – rodowitym Amerykanom – za ich pracę 

i oddanie, z jakim prowadzili zajęcia. Następnie wszy-
scy udali się do Rudziczki, aby piknikiem zakończyć 
English Camp. Na terenach przy remizo-świetlicy 
ponad 100 osób przez kilka godzin doskonale się 
bawiło i radośnie spędzało ostatni wspólny dzień. Był 
pyszny poczęstunek, przygotowany przez młodzież, 
grill, a nawet mecz siatkówki.

- Szkoda, że to już koniec. Te 5 dni zdecydowanie za 
szybko minęło. Następnym razem chciałybyśmy, żeby 
English Camp trwał co najmniej 2 tygodnie – mówiły 
dziewczęta z Polski. Deklarowały przy tym, że z chęcią 
wezmą udział w kolejnej edycji obozu.

- To naprawdę niesamowite doświadczenie. Jestem 
tutaj drugi raz i znów spotykam się z ogromną życzliwo-
ścią, radością i entuzjazmem. Przyjmujecie nas z otwar-
tymi sercami i bardzo się cieszę, że mogę być częścią 
tego wspaniałego przedsięwzięcia! – przyznawał Greg, 
lektor ze Stanów Zjednoczonych. – Fakt, niektórzy 
uważają, że obóz powinien trwać dłużej, ale to bardziej 
przypominałoby lekcje w szkole. Formuła jednego ty-
godnia sprawia, że znajdujemy czas na naukę i dobrą 
zabawę – i wszystko jest wyważone. Cudownie było 
też obserwować, jak niektórzy, na początku nieśmiali, 
otwierali się i opowiadali swoje historie w trakcie zajęć. 
Poza tym między uczestnikami i lektorami nawiązuje 
się taki rodzaj więzi, która przetrwa więcej niż tylko 
ten obóz. Ja do teraz mam kontakt z młodzieżą, która 
uczestniczyła w ubiegłorocznej edycji English Camp’u. 
I to jest największa wartość naszych działań!

Młodzież z naszej Gminy w ciekawy i twórczy 
sposób przeżyła początek wakacji. Nawiązała też 
liczne przyjaźnie i znajomości, które być może prze-
trwają przez wiele lat.                   

Monika Panfil

You are here!
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Piknik w Rudziczce kończący tegoroczny obózWystępy na Hali Sportowej w Suszcu
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Przedstawiciele Grupy Polok z włodarzami Gminy i Powiatu

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Pałacu Bel-
weder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVI 
edycji konkursu „Sposób na Sukces” pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Przy-
pomnijmy, że jednym z laureatów konkursu została 
Grupa producentów grzybów POLOK, funkcjonująca 
w Suszcu. W Gali uczestniczyli przedstawiciele Grupy 
oraz władz Gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego.

Spośród zgłoszonych w XVI edycji 65 przedsię-
wzięć, Rada konkursu wyłoniła 13 laureatów, których 
nagrodzono w pięciu  kategoriach: indywidualnej, 
rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowa-
nych przez kobiety oraz 3 podmioty uhonorowano 
wyróżnieniem. Podczas Gali Barbara Fedyszak-Ra-
dziejowska, doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa, 
odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja 
Dudy. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powitał gości, 
podkreślając znaczenie zrealizowanych przedsię-
wzięć dla rozwoju obszarów wiejskich. Zaznaczył 
również rolę ośrodków doradztwa rolniczego w reali-
zacji konkursu poprzez promowanie najciekawszych 
przykładów pozarolniczej działalności. Szczepan 

Zalewski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, w swoim powitaniu szczególną uwagę 
zwrócił na znaczenie firm rodzinnych, które są naj-
trwalszym elementem w krajobrazie i w przestrzeni 
wiejskiej.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali 
ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nagrody rzeczowe (rowery), statuetki i dyplomy 
ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które wręczyli: Ryszard Zarudzki – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Szczepan Zalewski – Dyrektor Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie. 
Laureaci konkursu „Sposób na Sukces” otrzymali 

również nagrody ufundowane przez samorządy wo-
jewódzkie, powiatowe i gminne. Nagrody te wręczali 
przedstawiciele samorządów, podkreślając znacze-
nie działań poszczególnych laureatów dla danego 
terenu.

W imieniu laureatów XVI edycji konkursu organi-
zatorom podziękował Mateusz Nędza-Kubiniec, pro-
mujący swoją „Małą Ojczyznę” poprzez strój góralski, 
mówiąc: „Tegoroczni wyróżnieni i laureaci dołączyli 
do wąskiego grona najlepszych, którzy szukając wła-
snych dróg, znaleźli swój sposób na sukces”.

W imieniu sponsorów konkursu wystąpił Bartosz 
Urbaniak – Członek Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. 
odpowiedzialny za obszar Agro i MSP podkreśla-
jąc, że najcenniejszą wartością, jaką niesie ze sobą 
konkurs, jest niezwykła różnorodność zgłaszanych 
przedsięwzięć.

Galę uświetnił muzyczny występ artystyczny 
Tomasza Michalskiego oraz Włodzimierza Trzeciaka, 
nawiązujący do historii Belwederu. Podsumowaniem 
uroczystości był poczęstunek ufundowany m.in. 
przez laureatów konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oprac. Monika Panfil

Gala finałowa XVI edycji konkursu „Sposób na Sukces” 



W minionym roku szkolnym 2015/2016 przed-
szkolaki z Kobielic nawiązały współpracę z uczniami 
w Grecji, a także przedszkolakami w Turcji. Utwo-
rzono projekt eTwinning pod nazwą „Through The 
Seasons” (tłum. „Przez Pory Roku”). Wydarzenie to, 
jest niezwykłe, ponieważ to pierwsza tego rodzaju 
współpraca w Szkole Podstawowej w Kobielicach. 
Głównym celem takiej współpracy jest promowa-
nie polskiej kultury, wymienianie się informacjami 
z rówieśnikami, a przy okazji pokonywanie barier 
językowych przez dzieci. 

Jak wszystko się zaczęło? Nauczycielki angiel-
skiego, pani Klaudia i pani Ewa, pracujące w od-
działach przedszkolnych poszukiwały partnerów 
do stworzenia projektów. Chętnych było tak wielu, 
że musieliśmy odrzucić kilka propozycji. Gdy powstał 
plan, poinformowano dzieci o projekcie. Dzieci do-
wiedziały się, na czym będzie on polegał, kto weźmie 
w nim udział. Obejrzeliśmy też mapę świata, poka-
zując, w jakich krajach mieszkają rówieśnicy. Dzieci 
były bardzo podekscytowane. Projekt był realizowany 
poprzez codzienne zajęcia w przedszkolu: zabawę, 
naukę angielskiego, eksperymenty, a także prace 
plastyczne. Nagrywano filmiki z życzeniami świątecz-

Pod koniec lipca w Krakowie odbyły się Świato-
we Dni Młodzieży – czyli spotkanie młodzieży z całe-
go świata z papieżem Franciszkiem. Zanim najsłyn-
niejsze miasto Małopolski przywitało pielgrzymów, 
część z nich zagościła w polskich miastach w ramach 
tzw. „Dni w Diecezjach”. Celem tych wizyt była moż-
liwość zapoznania się z kulturą naszego kraju. Z tej 
okazji w Żorach zorganizowano festiwal Youth Arise 
International. Sąsiadujące z naszą Gminą miasto od 

22 do 24 lipca gościło aż 1600 młodych ludzi z całego 
świata! Były to głównie osoby z Włoch, Hiszpanii, USA, 
Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwej-
tu, Omanu oraz Malezji. Suszec został włączony do 
rejonu, w którym znalazły się także Żory i Orzesze.

Festiwal Youth Arise International rozpoczął się 
w piątek 22 lipca i trwał trzy dni. Po noclegu u rodzin, 
młodzi ludzie każdego dnia spotykali się w centrum 
Żor, aby razem spędzać czas, modlić się, poznawać 
miasto, uczestniczyć w warsztatach sportowych, 
artystycznych, ewangelizacji, wolontariacie, kon-
ferencjach oraz wieczornych koncertach. Poranne 
zajęcia zawsze odbywały się na scenie plenerowej 
żorskiego MOK-u. Po przerwie obiadowej pielgrzymi 
wraz z wolontariuszami uczestniczyli w warsztatach 

nymi, została wysłana paczka pocztowa z naszymi 
pracami, kolorowankami z Pszczyny i listem. Dzieci 
miały mnóstwo pytań do swoich kolegów: „Czy pada 
u was śnieg?”; „Czy macie taki plac zabaw, jak my?” 
- pytaniom nie było końca. Nadarzyła się również 
okazja, aby porozmawiać poprzez Skype. 

Głównym miejscem spotkań była platforma 
TwinSpace, na której na bieżąco publikowane były re-
zultaty działań. Wspólnie z dziećmi oglądano zdjęcia. 
Rodzice dzieci również mieli dostęp do tej platformy 
i w domu mogli śledzić postępy projektu.  Głównym 
celem była wymiana informacji na temat pór roku 
w poszczególnych krajach – informacje o pogodzie, 
świętach, tradycjach, jedzeniu. Przedszkolaki chętnie 
pozowały, a nawet same robiły zdjęcia. Wybierały 
prace, które chciały pokazać rówieśnikom. Dzieci 
z chęcią uczyły się piosenek i rymowanek w języku 
angielskim, które nagrywano, aby przesłać je na plat-
formę. Świetną zabawą była nauka mówienia „dzień 
dobry” w języku greckim i tureckim.  „Taka współpraca 
ma same plusy” – przyznawali rodzice dzieci, które 
żywo zaangażowały sie w projekt. Znikają bariery 
językowe, liczy się dobra zabawa. Bo nauka przez 
zabawę jest kluczem do sukcesu. Uczniowie i na-

oraz zajęciach sportowych i rekreacyjnych w róż-
nych częściach Żor. Wieczorem wszyscy uczestniczyli 
w koncertach i wieczorach uwielbienia z udziałem 
polskich i zagranicznych zespołów na żorskim Ryn-
ku. Z kolei w sobotę 23 lipca młodzież wzięła udział 
w wydarzeniach na katowickim Muchowcu.

Mieszkańcy naszej Gminy gościli u siebie w do-
mach pielgrzymów z Włoch i Szwajcarii. Zapew-
niali im nocleg oraz posiłki w trakcie pobytu (czyli 

w dniach 21 – 25 lipca). W sumie w Dekanacie Suszec 
zamieszkało na te kilka dni aż 244 młodych ludzi. 
W Suszcu przebywało 108 osób, w Kobielicach  – 16, 
w Kryrach – 26, w Radostowicach – 40, w Rudziczce 
– 16, a w Brzeźcach – 38. Gmina Suszec wzięła na 
siebie obowiązek organizacji transportu dla pielgrzy-
mów przebywających w naszym Dekanacie. Młodzie-
ży zapewniono 2 autobusy przegubowe kursujące na 
trasie: Brzeźce – Kryry – Suszec – Rudziczka – Żory 
oraz Radostowice – Kobielice – Suszec – Żory. 

To był wyjątkowy czas – zarówno dla pielgrzy-
mów, jak i goszczących je rodzin. Te spotkania i kilka 
wspólnie spędzonych dni przepełniała atmosfera 
chrześcijańskiej miłości, radości, głębokiej ducho-
wości i rodzących się więzi. Polacy polubili i zżyli się 

uczyciele z Kobielic mają nadzieję, że w przyszłym 
roku również wezmą udział w projekcie eTwinning. 
Składamy podziękowania wszystkim, którzy włączyli 
się w realizację projektu – nauczycielom, partnerom, 
dyrekcji, rodzicom, a przede wszystkim kobielickim 
przedszkolakom, promującym swoją małą ojczyznę 
w świecie, bo bez nich nie powstałby ten projekt. 

Autor: Klaudia Kapek – uczestnik projektu, na-
uczyciel w oddziale przedszkolnym w Szkole Podsta-
wowej w Kobielicach.

z włoską i szwajcarską młodzieżą. W kontaktach nie 
przeszkodziły nawet bariery językowe czy kulturowe. 

- To był naprawdę piękny czas. Niesamowite, że 
w tak krótkim czasie udało się nam nawiązać tak zażyłe 
relacje. Przyjęliśmy pielgrzymującą młodzież, bo tak 
postępują chrześcijanie. Czerpaliśmy z tego tak samo 
dużo radości, jak nasi goście – mówili członkowie 
jednej z rodzin przyjmujących młodych Włochów.

Pielgrzymi z Włoch także byli bardzo poruszeni 

wizytą w Polsce oraz uczestnictwem w Festiwalu. 
Dario i Suany – para 22-latków, którzy od roku są 
małżeństwem – opowiadali o swoich wrażeniach:

- Głębokie, ubogacające doświadczenie – tak moż-
na określić nasz pobyt tutaj. Wszędzie wokół widać, że 
chrześcijaństwo żyje, jest silne i skupia młodych. My 
także nie poradzilibyśmy sobie bez Boga. Chcemy Mu 
podziękować za dary, które otrzymujemy. Niebawem 
przypada pierwsza rocznica naszego ślubu i chcieli-
śmy ją przeżyć właśnie tak – wśród innych kochających 
Boga i ludzi. Dziękujemy rodzinom, które nas gościły 
i okazały nam tyle miłości. Nigdy was nie zapomnimy!

Dobrze jest być częścią tak pięknego i wyjątko-
wego wydarzenia.   

               Oprac. Monika Panfil

Pory roku w oczach przedszkolaków z Kobielic 

Światowe Dni Młodzieży w Gminie Suszec
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linoryt. Lubię tę formę sztuki.
Nowiny: Kto Cię zachęcił do próbowania swoich 

sił w tym kierunku?
Antoni Litera: Od zawsze bardzo lubiłem prace 

plastyczne. Nigdy nie był to jednak mój priorytet.  
W 5 klasie szkoły podstawowej miałem drobne pro-
blemy zdrowotne i mama pomogła mi znaleźć zaję-
cia niezwiązane ze sportem. Okazało się, że bardzo 
spodobała mi się ta propozycja. Nawet udało mi 
się zachęcić jednego z moich kolegów z Suszca do 
wspólnego udziału w zajęciach.

Nowiny: Wyjazd do Chin – to z pewnością nie-
samowite doświadczenie i nie lada nagroda. Jak to 
się stało, że zostałeś tam zaproszony?

Antoni Litera: Przygotowywałem pracę na 
konkurs – XXIV Międzynarodowy Festiwalu Sztuki 
Pięknej COLOR-ART w Goleniowie. Tematem była 
baśń polska. Moja praca przedstawiała wnętrze kate-
dry, a w nim trębaczy. Nosiła tytuł „Na wejście króla”. 
Myślę, że istotną część stworzonego dzieła stanowi 

jego tytuł. To on je definiuje, pomaga w interpreta-
cji. W Polsce moja praca zdobyła III miejsce. Potem 
została wysłana na konkurs do Chin i tam także się 
spodobała. Zająłem III miejsce. A do Hong-Kongu 
poleciałem jako reprezentant grupy polskiej. Towa-
rzyszyły mi dwie koleżanki – jedna zdobyła II miejsce, 
a druga – wyróżnienie we wspomnianym konkursie. 
Razem z nami jechała opiekunka naszej pracowni – 
pani Aldona. 

Nowiny: Sami musieliście opłacić pobyt?
Antoni Litera: Nie. O wszystko zadbali organi-

zatorzy – poczynając od transportu, a na atrakcjach 
kończąc. 

Nowiny: Czy był to wyjazd typowo rekreacyjny?
Antoni Litera: Organizatorzy konkursu zaprosili 

nas na jego finał. W czasie tygodniowego pobytu 
mieliśmy tak zaplanowany czas, aby codziennie 
przygotować przynajmniej jedną pracę. Na przy-
kład przed południem przez godzinę zwiedzaliśmy 
różne obiekty, takie jak świątynie buddyjskie, a póź-
niej rozkładaliśmy sztalugi i wykonywaliśmy prace. 
Popołudniami był czas na stworzenie kolejnej. My 
jednak staraliśmy się zawsze wygospodarować trochę 
czasu na zwiedzanie. Szkoda byłoby nie wykorzystać 
możliwości zobaczenia takiego miasta! Co wieczór 
mieliśmy też okazję jeść kolację w innym miejscu. 
Poznawaliśmy więc różne smaki i różne obyczaje. 
Ostatecznie nie wygraliśmy już nic w drugim etapie 

8 POSTAĆ MIESIĄCA

Antoni Litera ma 16 lat. W czerwcu zakończył 
z wyróżnieniem edukację w Gimnazjum Publicznym 
w Suszcu, a od września rozpocznie naukę w II Li-
ceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza-Modrzew-
skiego w Rybniku. Rozwija różne zainteresowania 
i pasje, lubi uprawiać sport, ale także próbuje swoich 
sił w różnorakich przedsięwzięciach artystycznych. 
Od 5 lat uczęszcza na zajęcia do Pracowni Plastycznej 
„CREATIO”, działającej przy Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rybniku. Jak możemy przeczytać na stro-
nie Domu Kultury: „Pracownia skupia dzieci i mło-
dzież w wieku 5 – 25 lat w pięciu różnych grupach 
wiekowych. Jest prowadzona przez Aldonę Kacz-
marczyk-Kołucką. Pracujemy w różnych technikach. 
Zajmujemy się malarstwem (olej, gwasz, akwarela), 
rysunkiem (węgiel, piórko, ołówek, pastel), grafiką 
(linoryt, monotypia). Do tego dochodzą techniki 
mieszane i eksperymentalne. Sporadycznie prze-
prowadzamy zajęcia z zakresu rzeźby. W czasie za-
jęć wprowadzane są elementy teorii i historii sztuki 
i kultury. […] Uczestnicy zajęć prezentują swoje prace 
na wystawach, konkursach i przeglądach artystycz-
nych w Polsce i za granicą, zdobywając w nich liczne 
nagrody i wyróżnienia.” Antoni, jako uczestnik zajęć, 
również brał udział w różnych konkursach. Do jego 
osiągnięć w ubiegłych trzech latach na pewno warto 
zaliczyć udział w: X Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym IN MY HOMELAND (Białoruś) – III miej-
sce; XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym GRA-
FIKA 2015 (Lublin) – nagroda; XXXI Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym WARSZAWA – MOJA STOLICA 
(Warszawa) – nagroda; XXV Międzynarodowym Kon-
kursie Sztuki Graficznej Dzieci i Młodzieży PIĘKNY, 
DO KWIATÓW PODOBNY JEST MÓJ KRAJ… (Czechy) 
– nagroda; XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 
Pięknej COLOR-ART (Goleniów) – III miejsce; 43 Mię-
dzynarodowym Konkursie Plastycznym LIDICE 2015 
(Czechy) – nagroda; Międzynarodowym Konkursie 
Twórczości Plastycznej OBRAZ OJCZYZNY (Rosja) 
– nagroda; XII Międzynarodowym Biennale VÝTVAR-
NE ALTERNATIVÝ (Słowacja) – nagroda; Międzyna-
rodowym Konkursie Plastycznym BRUSHSTROKES 
OVER HONG-KONG 2015/2016 (Chiny). I to właśnie 
ten ostatni konkurs okazał się wyjątkowy dla Anto-
niego. Jego praca zajęła III miejsce podczas pierw-
szego etapu konkursu, a młody suszczanin, wraz 
z 2 dziewczętami z pracowni „CREATIO” oraz opie-
kunką wyjechał do Chin, aby reprezentować grupę 
polską podczas finału konkursu. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak wyglądają zaję-
cia, w których uczestniczysz? Na czym się skupiacie?

Antoni Litera: Głównym celem tych zajęć jest 
rozwijanie młodzieży poprzez sztukę. Rysujemy, 
malujemy, poznajemy różne techniki artystyczne-
go wyrazu. Ale wyjeżdżamy też na plenery. Co roku 
do innego w kraju. W ciągu 5 lat, kiedy uczestniczę 
w zajęciach, byliśmy w: Finlandii, Słowenii, Grecji i Ho-
landii, a w tym roku wyjeżdżamy do Szwecji. Podczas 
10-dniowego pobytu jest czas na uprawianie sportu, 
rozrywkę, ale naszym głównym celem jest zwiedza-
nie i malowanie. Na tym jednak nasza artystyczna 
aktywność się nie kończy. Przygotowywaliśmy do-
tychczas np. scenki teatralne, nagrywaliśmy krótkie 
filmy – więc można powiedzieć, że rozwijamy się na 
wielu polach.

Nowiny: A tematyka zajęć? Czy jest ona urozma-
icona, czy stawiacie raczej na ćwiczenie konkretnych 
technik – rysunku, malarstwa, rzeźby?

Antoni Litera: Przede wszystkim te zajęcia nie 
opierają się na teorii. Pani Aldona podaje temat, po-
kazuje prace innych uczestników z nim związane, 
a potem daje nam swobodę w jego interpretacji. 
W trakcie tworzenia pomaga nam jednak modyfiko-
wać i dopracowywać nasze pomysły. Podczas cotygo-
dniowych 2,5-godzinnych zajęć skupiamy się głównie 
na pracach plastycznych. Moja ulubiona technika to 

konkursu, ale nie to było dla nas najważniejsze.
Nowiny: Podobno udało się Wam spotkać z Kon-

sulem.
Antoni Litera: To prawda. Nasza opiekunka 

miesiąc przed wyjazdem wpadła na pomysł, żeby 
napisać do Konsula Generalnego z pytaniem, czy 
znajdzie czas, żeby się z nami spotkać. Odpowiedź 
potwierdzającą otrzymała, gdy wylatywaliśmy do 
Chin. Spotkanie odbyło się w dzień, w który mieliśmy 
wolne przedpołudnie. W Hong-Kongu oprócz bar-
dzo wysokich wieżowców, są piękne góry. I właśnie 
w góry zabrał nas Konsul. Odbyliśmy 2-godzinną wy-
cieczkę szlakiem „Dragon’s back”, potem pojechali-
śmy autobusem na plażę i zjedliśmy wspólny lunch. 
Bardzo dobrze wspominam to spotkanie.

Nowiny: Co zrobiło na Tobie największe wraże-
nie podczas całego wyjazdu?

Antoni Litera: Muszę przyznać, że wszystko 
było niesamowite. Poczynając od ludzi, przez bu-
dynki, z których najniższe miały po 20 pięter, a na 
doskonałej komunikacji kończąc. Pierwszy raz w życiu 
widziałem tam też rusztowania zbudowane z bambu-
sów! Ogromne wrażenie zrobiło na mnie też pewne 
zdarzenie. W niedzielę malowaliśmy w parku, gdzie 
całą alejkę zajmowały kobiety – siedzące na karto-
nach, reklamówkach, kocach i rozmawiające między 
sobą czy grające w karty. Trudno było się między nimi 
przecisnąć! Kiedy zapytaliśmy o nie organizatorów 
konkursu, odpowiedzieli, że to kobiety, które nie 
wyjeżdżają wraz ze swoimi rodzinami za miasto, że-
by odpocząć, ale zostają w mieście. Z kolei Konsul 
zasugerował, że to pomoce domowe, które w ten 
sposób spędzają swój jedyny wolny dzień w tygo-
dniu, uciekając od ciasnych pomieszczeń. 

Nowiny: Czy Twoja grupa była jedyną zagra-
niczną na finale konkursu?

Antoni Litera: Nie. W sumie zaproszono mło-
dzież z 10 państw, ale przedstawiciele Iranu nie do-
tarli. Poza nami byli tam mieszkańcy: Rosji, Litwy, 
Ukrainy, Czech, Serbii, Rumunii, Malezji i Tajlandii. 
Nasza grupa stanowiła część uczestników konkursu. 
Drugą część stanowili Chińczycy. Udało mi się przy 
okazji tego wyjazdu nawiązać znajomości i przyjaźnie 
z pozostałymi uczestnikami konkursu. Organizatorzy 
wpadli także na ciekawy pomysł, aby nas zintegrować 
i poprosili wszystkich uczestników, aby przywieźli 
swoje regionalne stroje. Podczas zapoznawczej ko-
lacji prawie wszyscy wystąpili w strojach ze swojego 
kraju. Ja ubrałem nasz – śląski. Tylko buty okazały 
się za ciężkie i nie zabrałem ich ze sobą! A z cieka-
wostek mogę dodać, że przyjaźnie nawiązane na 
tym wyjeździe okazały się na tyle trwałe, że z jednym 
z Czechów, których poznałem w Chinach, spotkałem 
się w Katowicach Muchowcu podczas Światowych 
Dni Młodzieży.

Nowiny: Można więc powiedzieć, że pomi-
mo braku zwycięstw w kolejnym etapie konkursu, 
największą nagrodą dla Was była sama możliwość 
wyjazdu?

Antoni Litera: Zdecydowanie tak. Chodziło nie 
tyle o rywalizację, co o możliwość zobaczenia tych 
pięknych, egzotycznych miejsc i spotkania cieka-
wych ludzi. 

Nowiny: Wiążesz swoją przyszłość ze sztuką?
Antoni Litera: Rozważałem taką możliwość. Na 

pewno będę uczestniczył nadal w zajęciach w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Postanowiłem jednak 
wybrać Liceum w Rybniku. Profil – poszerzona bio-
logia, chemia i fizyka. Zobaczymy, jak dalej ułożą się 
moje wybory. W tej chwili cieszę się z tego, co udało 
mi się osiągnąć i chcę czerpać z tego jak najwięcej 
przyjemności.

Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę po-
wodzenia w dalszej edukacji i rozwoju artystycznym.

Antoni Litera: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Z Suszca do Chin. Rozmowa z Antonim Literą
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Egzotyczna wyprawa do Chin



Sponsorzy:

Kozik

Partoni medialni:Organizatorzy:

Rok zał. 1988

BANK SPÓŁDZIELCZY
W PSZCZYNIE

ROK ZAŁOŻENIA 1907

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŻORACH

ROK ZAŁOŻENIA 1927

BANK SPÓŁDZIELCZY
W MIEDŹNEJ





Projekt „Pozytywna Moc” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



EKO Spółka Jawna



K10
taniec nowoczesny
piątek

16:15 - 17:15
zajęcia bezpłatne
w Gimnazjum Publicznym
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

17:00
zajęcia bezpłatne
w Szkole Podstawowej
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

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

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

gr. I: 17:40 - 18:40
zajęcia bezpłatne

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

Gitarowo
czwartek

16:00 - 17:30 (kontynuacja)
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Mini Mini
On The Beat I
piątek

13:00 - 14:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

gr.I 17:30 - 19:00 ( nowy nabór)
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

Gr I: 16:30 - 18:00 (nowy nabór)
Gr.: II 18:00-19:30 (kontynuacja)
80 zł / mies., 216 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
środa

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

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

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

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

17:30 - 18:30
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

16:00 - 17:30
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

18:45 - 19:45
zajęcia bezpłatne

Akademia 
Młodego Artysty
poniedziałek

14:00 - 15:00
zajęcia bezpłatne

Biesiadnie 
Paradnie
czwartek

17:00 - 18:30
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
środa

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

Taniec towarzyski
i użytkowy
środa

18:00 - 19:30
100 zł / mies./os
płatne u prowadzącego
(zapisy w parach lub solo)

Zumba fitness
dla dorosłych
czwartek

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

Zajęcia w Radostowicach:

Akademia Młodego
Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

14:45 - 15:45
zajęcia bezpłatne
w salce przy parafii p.w. Imienia
Maryi w Radostowicach, 
ul. Dworcowa 38

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Joga
wtorek

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

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Formacja K-BUM 
CREW
taniec nowoczesny 
wtorek

15:10 - 17:10
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
poniedziałek

16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:15 (nowy nabór)
gr. II: 16:15 - 17:00
gr. III:  17:00 - 18:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 17:00  (nowy nabór)
gr. II: 17:00 - 18:30 (kontynuacja)
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

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

On The Beat III 
taniec nowoczesny
piątek

15:00 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Klub Podróżniczy
poniedziałek
(co 2 tygodnie)

18:30 - 20:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Rytmika
środa

16:15 - 17:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

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

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. I : 15:15 - 16:00 (nowy nabór)
gr. II: 16:15 - 17:00
gr. III : 17:15 - 18:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Hooperki
czwartek

19:00 - 20:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Fotograficzny
środa

17:00 - 18:15
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Malucha 
„Chatka Puchatka”
piątek

17:00 - 17:45
(od 20 m-ca do 3 lat)
zajęcia bezpłatne

„Tańczące brzdące”
piątek

17:45 - 18:30
(od 3 do 5 lat)
zajęcia bezpłatne

Mini On The Beat II
piątek

14:00 - 15:00
zajęcia bezpłatne

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Grupa Teatralna
poniedziałek

18:30 - 20:00
zajęcia bezpłatne
(dla młodzieży gimnazjalnej i starszej)

Zajęcia dla młodzieży starszej i dorosłych:
Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Chór Canticum 
Novum
sobota

10:00
zajęcia bezpłatne
(przesłuchania chętnych odbywać się 
będą w godzinach prób we wrześniu. 
Zapraszamy młodzież gimnazjalną, 
licealną oraz studentów z całej Gminy)

Zajęcia w salce przy parafii św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Suszcu, ul. Św. Jana 55

Indywidualna
nauka śpiewu 
środa

płatne u prowadzącego
(Szczegółowych informacji udziela
Pani Barbara Garus, tel. 781 885 185,
www.muzycznagaleria.com )

Zajęcia w Suszcu

Harmonogram zajęć

na wszystkie karnety miesięczne zakupione
między 8 sierpnia, a 6 września 2016 r. oraz 
10% zniżki na karnety zakupione 7 września
podczas  dnia  otwartego.

W związku z rozpoczynającym się no-
wym sezonem zajęciowym, przedstawia-
my harmonogram dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na rok szkolny 2016-2017.
 Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już 
8 sierpnia. Szczegółowe informacje do-
tyczące zajęć będzie można uzyskać pod-
czas dnia otwartego, który odbędzie się
7 września 2016 r. w godz.: 17:00 - 20:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22 oraz na stronie interne-
towej:  www.kulturasuszec.pl.

UWAGA! 15% zniżki
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Kto powiedział, że wakacje w domu muszą być 
nudne? Ten, kto spędza je z GOK-iem, na pewno nie 
może narzekać na brak zajęć. Ośrodek Kultury przy-
gotował wyjątkowo bogatą ofertę dla młodszych 
i starszych mieszkańców naszej Gminy. W lipcu odby-
ło się wiele ciekawych imprez, wyjazdów i inicjatyw. 
A to dopiero połowa wakacji! 

Pierwszy miesiąc wakacji upłynął pod znakiem 
aktywności. Rozpoczął go interesujący English Camp 
pod hasłem „You are here”. W obozie językowym 
uczestniczyło tym razem prawie 60 młodych ludzi 
– czyli aż dwukrotnie więcej niż rok temu. Do tego 
blisko 30 osób zaangażowanych w projekt (lektorzy, 
wolontariusze, obsługa) – czyli w sumie 90 miłośni-
ków języka angielskiego, którzy przez tydzień spoty-
kali się na Hali Sportowej w Suszcu, aby razem uczyć 
się i bawić. Wydarzenie zakończyło się wspólnym 
piknikiem w Rudziczce. 

Z kolei GOK, wraz z Klubem Działań Pozytyw-
nych, zaproponował w tym roku dzieciom w wieku 
5-10 lat serię zajęć na świeżym powietrzu, pod ha-
słem „Podwórkowe szaleństwa”. W ich czasie najmłod-

si mają okazję zagrać w dobrze znane gry w nowym 
wydaniu, a także wziąć udział w bardzo ciekawych 
animacjach. Te zajęcia dla najmłodszych odbywają 
się we wszystkich sołectwach naszej Gminy i cieszą 
się dużym zainteresowaniem.  

Dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje 
pasje lub nauczyć się czegoś nowego, przygotowa-
no też warsztaty – w prawie każdą środę wakacji. 
W lipcu młodzież miała okazję podszlifować swoje 
umiejętności w jeździe na deskorolce, nauczyć się, jak 
stworzyć własny komiks oraz spróbować swoich sił 
w wikliniarstwie. Kinomaniacy – zarówno ci starsi, jak 
i młodsi – chętnie skorzystali z propozycji wyjazdów 
do Cinema-City w Rybniku. Chętnych nie brakowa-
ło na Nocny Maraton Filmowy NOC-nik, który miał 
miejsce w połowie miesiąca w Mizerowie.

 Nieodłącznym elementem wakacji z GOK-iem 
są wyjazdy na wycieczki. Tym razem oferta jest bar-
dzo bogata i przewiduje „małe i duże wycieczkowe 
wtorki”. Te małe – skierowane są do młodszych dzieci 
i obejmują tereny bliższe naszej Gminie, z kolei duże 
– to całodniowe eskapady w bardzo ciekawe miejsca. 
Plany wyjazdów dotyczą zwiedzania interesujących 
miejsc i wiele dodatkowych atrakcji. W lipcu młodzież 
odwiedziła: Jurę Krakowsko-Częstochowską (a tam: 
Pustynię Siedlecką, Bramę Twardowskiego – Źródła 
Zygmunta, zamki Mirów i Bobolice oraz Rezerwat 
Przyrody Góra Zborów), Góry Sowie (zwiedzano 
Kopalnię Uranu, Jaskinię Niedźwiedzią i Muzeum 
Ziemi w Kletnie) oraz Park Rozrywki i Planetarium 
w Chorzowie, a także Muzeum Śląskie. 

Sierpień zapowiada się nie mniej interesująco. 
Na początku miesiąca młodzież i dorośli wyruszą 
w Lasy Kobiórskie na 3-dniowe warsztaty surviva-
lu i bushcraftu, aby spróbować przeżyć na łonie 
natury – tylko z tym, co oferuje otaczająca flora. 

Na chętną młodzież w GOK-u czekają także warsz-
taty: lalkarskie połączone ze spektaklem teatru la-
lek; podróżniczo-kreatywne „sen o Australii”; tańca 
nowoczesnego oraz tworzenia biżuterii. Odbędzie 
się także NOC-nik w Suszcu oraz „Kino pod Chmur-
ką” w Mizerowie i w Kobielicach. Na spragnionych 
wycieczek czekają zaś: wyjazd do Zatoru, atrakcje 
w Beskidzie Śląskim, wycieczka do Ojcowskiego 
Parku Narodowego oraz ekscytująca gra terenowa 
połączona ze zwiedzaniem Kopalni Złota w Złotym 
Stoku podczas ostatniego wyjazdu tego lata – do 
Srebrnej Góry.

- GOK przygotował w tym roku naprawdę ciekawy 
i bogaty program wakacyjnych atrakcji. Podwoiliśmy 
liczbę wycieczek, aby każdy znalazł propozycję, która 
najbardziej będzie mu odpowiadać. Zachęcamy do 
aktywnego udziału w imprezach i wydarzeniach przy-
gotowanych specjalnie z myślą o mieszkańcach naszej 
Gminy – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura.

Jak widać latem nie ma czasu na nudę! O cieka-
wej wakacyjnej ofercie można dowiedzieć się więcej 
w biurze GOK-u i na stronie www.kulturasuszec.pl.

Monika Panfil

Aktywne wakacje
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Zwiedzanie kopalni uranuPodwórkowe szaleństwa w Suszcu
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Szkoły i przedszkola w naszej Gminie w tym 
i przyszłym roku szkolnym skorzystają ze środków, 
jakie udało się pozyskać z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz 
Społeczny). W sumie Urząd Marszałkowski przekaże 
na rozwój gminnych placówek 1 360 971 zł. Środki te 
zostaną rozdysponowane na 4 projekty, realizowane 
w poszczególnych placówkach – według ich potrzeb. 

Pierwszym projektem dofinansowanym ze środ-
ków unijnych jest „Dzielny Przedszkolak – rozsze-
rzenie oferty Przedszkola w Suszcu”. Jest to projekt 
realizowany w okresie 1 lipca 2016 – 31 sierpnia 2017, 
dzięki któremu w suszeckim przedszkolu utworzo-
no dodatkowy, popołudniowy oddział dla dzieci 
3- i 4-letnich, do którego przyjęto 25 dzieci. Placówce 
przyznano środki w kwocie 286 411 zł.  Zostaną one 
przeznaczone na zaspokojenie różnorodnych po-
trzeb przedszkolaków i ich opiekunów. Zaplanowano 
m.in. zakup wyposażenia do Przedszkola – większej 
ilości szafek do szatni, dodatkowego wyposażenia 
do sali, w której będzie się mieścił oddział popo-
łudniowy oraz adaptację łazienki (zamontowanie 
dodatkowej umywalki oraz toalety). W ramach 
wydatkowania środków przewidziano także zakup 
urządzenia do przeprowadzania badań Biofeedback 
– pomagających w diagnozowaniu i pracy terapeu-
tycznej przy różnego rodzaju zaburzeniach neurolo-
gicznych, psychiatrycznych, depresjach, nerwicach, 
ADHD, Zespole Aspergera czy braku skupienia. Do-
tacja przeznaczona zostanie także na przeszkolenie 
3 nauczycieli do obsługi wspomnianego urządze-
nia. W roku szkolnym 2016/2017 pozyskana kwota 
pomoże sfinansować również zakup sprzętu do 
zajęć logopedycznych oraz przeprowadzać zajęcia 
logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz 

zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem sprzętu do 
terapii Biofeedback. Realizatorem projektu jest Dy-
rektor Przedszkola w Suszcu.

Drugi projekt nosi nazwę „Rozwiń skrzydła – od-
kryj swoje uzdolnienia” i będzie realizowany w okre-
sie 1 sierpnia 2016 – 31 grudnia 2017 w Szkole Pod-
stawowej w Suszcu. Kwota dofinansowania wyniesie 
w tym wypadku 223 153 zł i zostanie przeznaczona 
na różnorodne działania i zakup sprzętów wspoma-
gających edukację. W ramach pozyskanych środków 
zostaną zakupione 2 urządzenia do przeprowadza-
nia badań Biofeedback – wspomagających diagno-
zowanie różnych zaburzeń. 3 nauczycieli przejdzie 
zaś szkolenie niezbędne do obsługi tych urządzeń. 
Poza tym planowany jest zakup pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenie pracowni przyrodniczej oraz za-
kup materiałów do prowadzenia zajęć z: matematyki, 
języka angielskiego, logopedii oraz edukacji wcze-
snoszkolnej i zajęć wyrównawczych. Przewidziane 
jest także prowadzenie zajęć wyrównawczych z ma-
tematyki, przyrody, języka angielskiego oraz zajęć 
z logopedii. Środki z projektu przeznaczone będą też 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie: 
indywidualizacji procesu nauczania z uczniem zdol-
nym; aktywizujących metod pracy z wykorzystaniem 
nowoczesnych multimediów oraz oceniania kształ-
tującego. Za realizację projektu odpowiedzialny jest 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suszcu.

Kolejny projekt, pod nazwą „Liga mądrych 
głów”, będzie realizowany w okresie 1 sierpnia 2016 
– 31 grudnia 2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Kryrach. Dyrektor tej placówki odpowiedzialny bę-
dzie za koordynację realizacji projektu w: ZSP w Kry-
rach, Gimnazjum Publicznym w Suszcu, Gimnazjum 
Publicznym w Kryrach oraz Gimnazjum Publicznym 
w Radostowicach. Środki przyznane na projekt, czyli 

358 254 zł, zostaną przeznaczone na: prowadzenie 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z: matematyki, 
fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, języka 
niemieckiego i języka francuskiego; zakup pomocy 
dydaktycznych z: matematyki, chemii, biologii, ję-
zyka niemieckiego, języka angielskiego, geografii 
oraz na zakup sprzętu komputerowego, tablic in-
teraktywnych i laptopów. Przewidziano także, że 
dzięki tym środkom możliwe będzie prowadzenie 
zajęć wyrównawczych, zajęć indywidualnych ze 
zdolnymi dziećmi oraz zajęć z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Część kwoty zostanie 
przeznaczona na zajęcia wyrównawcze i zajęcia lo-
gopedyczne dla klas I szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2017/2018.

Ostatni, czwarty projekt, nosi nazwę „Super 
dzieciaki – wspólnie osiągniemy sukces” i opiewa 
na kwotę 493 151 zł. Odpowiedzialnym za realizację 
projektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Rado-
stowicach. Będzie on koordynował jego wykonanie 
także w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizero-
wie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce, 
Szkole Podstawowej w Radostowicach oraz Szkole 
Podstawowej w Kobielicach. W ramach projektu 
będą realizowane zajęcia z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych – zarówno zajęcia wy-
równawcze z matematyki, przyrody i języka angiel-
skiego, jak i zajęcia rozwijające uzdolnienia z mate-
matyki, przyrody i języka angielskiego. Odbywać 
się będzie także terapia logopedyczna w klasach 
I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018. 
Sfinansowany zostanie również zakup: pomocy 
dydaktycznych i sprzętu pomocnego przy nauce 
matematyki, przyrody, języka angielskiego oraz ma-
teriały do zajęć plastycznych; zestawów do zajęć 
rozwijających uzdolnienia uczniów z klas IV-VI oraz 

Środki z Unii dla szkół



jednego z kierowców, wymagają jeszcze sprawdzenia 
i ich potwierdzenia lub ewentualnego wykluczenia. 
Odpowiedź na pytania dotyczące tego wypadku zo-
staną już wkrótce wskazane w prowadzonym postę-
powaniu, po skompletowaniu wszystkich materiałów.

Spowodował kolizję, kierując mimo braku 
prawa jazdy

2 lipca o godz. 12:21 w Suszcu na ul. Piasko-
wej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ujęli 
58-latka z Suszca, który spowodował kolizję drogową 
kierując samochodem marki Nissan Primera, pomimo 
cofniętych przez starostę uprawnień do kierowania 
pojazdami.  Wobec mieszkańca naszej Gminy zostaną 
teraz wyciągnięte konsekwencje nieodpowiedzial-
nego zachowania. 

Kolejni nietrzeźwi kierowcy 
„wyłączeni” z ruchu

W środę 13 lipca z prawem jazdy pożegnał się 
następny mieszkaniec naszej Gminy. Do kontroli 
został zatrzymany 45-latek z Suszca, który kierował 
Citroenem Berlingo. Około 17:00 przemierzał on ulice 
swojej wsi. W jego przypadku urządzenie do pomiaru 

sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, 
projektorów, lapotopów i tablic multimedialnych.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w ramach 
godzin ponadwymiarowych. Co ważne, w każdej 
z placówek będą one prowadzone przez nauczycieli 

na co dzień pracujących w tych jednostkach. 
Dyrektorzy wszystkich szkół wykazali duże za-

angażowanie w napisanie tego projektu , mając na 
uwadze problemy finansowe Gminy oraz potrzebę 
rozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów zdol-

nych, a także potrzebę wyposażenia sal lekcyjnych 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Należą się im wyra-
zy uznania za zrozumienie i chęć pracy przy realizacji 
projektu.

Oprac. Monika Panfil 
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Tragiczny wypadek w Suszcu

NUMER 8 (265)

Bardzo pracowity był ostatni weekend czerwca 
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu 
powiatu pszczyńskiego. W wyniku silnego wiatru oraz 
intensywnych opadów deszczu, w dniach od 25 do 
26 czerwca 2016 r., strażacy interweniowali prawie 
50 razy na terenie całego powiatu. Najwięcej zdarzeń 
odnotowano w Gminie Pszczyna (27 interwencji) oraz 
w Gminnie Suszec (13 interwencji).

W głównej mierze działania zastępów ratowni-
czych polegały na usunięciu powalonych na jezdnię 
drzew oraz konarów, a także zabezpieczeniu zerwa-
nych przewodów elektrycznych i telekomunikacyj-
nych. Ponadto między innymi w Mizerowie strażacy 
zabezpieczyli dachy na budynkach, które uszkodzo-
ne zostały w trakcie nawałnicy. Łącznie w usuwanie 
skutków wichury, zaangażowanych było ponad 65 
zastępów PSP oraz OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie ostrzega przed niebezpie-
czeństwami związanymi z silnym wiatrem. Bądź 
ostrożny:

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody i ostrze-
żeń w środkach masowego przekazu;

2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, 
które mogą zostać porwane przez wiatr;

3. Zamknij okna i drzwi;
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elek-

tryczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.;
5. Wyładowanie atmosferyczne może spowo-

Czołowe zderzenie ciężarówki z osobówką 
w Kobielicach

W piątek 24 czerwca w godzinach wieczornych 
w Kobielicach doszło do bardzo poważnego wypad-
ku. Kierowca ciężarowej Scanii, mieszkaniec Bielska-
-Białej, z nieustalonych przyczyn na prostym odcinku 
drogi w kierunku Żor rozpoczął manewr hamowania, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo 
zderzył się z Fordem Focusem, który prowadziła 
28-letnia bielszczanka. Kierująca Fordem doznała 
ciężkich obrażeń ciała i śmigłowcem Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego została przetransportowana 
do szpitala w Sosnowcu. Policjanci ustalają przebieg 
zdarzenia.

Kradzież w Kobielicach
30 czerwca o godz. 8:00 w Kobielicach na ul. Rol-

nej nieznany sprawca włamał się na tzw. „pasówkę” 
do kontenera technicznego stacji bazowej telefonii 
komórkowej, skąd skradł 4 akumulatory o wartości 
3 000 zł. Policja poszukuje sprawcy.

Śmiertelny wypadek w Suszcu
Policjanci z Pszczyny w dalszym ciągu ustalają 

dokładny przebieg wypadku drogowego, w którym 
zginął na miejscu 31- letni mieszkaniec Suszca. Nie 
wiadomo, co było przyczyną zderzenia się jego oso-
bowego Hyundaia z ciężarowym Volvo. Wiadomo, że 
do czołówki doszło na łuku drogi. Kierowca tira był 
trzeźwy w chwili zdarzenia. Do wypadku doszło 30 
czerwca  wieczorem, tuż przed godziną 20:00. Na 
ul. Pszczyńskiej w Suszcu, na jednym z  łuków dro-
gi, z niewiadomych przyczyn kierowca samochodu 
osobowego zderzył się czołowo z ciężarowym Volvo, 
którym kierował 33- letni obywatel Łotwy. Mieszka-
niec Suszca jechał w kierunku Pszczyny. Nieznany jest 
szczegółowy przebieg tego zdarzenia. Wstępne usta-
lenia wskazujące na przekroczenie osi jezdni przez 

dować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie 
instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich 
włączonych urządzeń;

6. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź 
z domu;

7. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, 
żywności i niezbędnych lekarstw;

8. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awa-
ryjne oraz naładowany telefon komórkowy;

9. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien 
i drzwi;

10. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraga-
nowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod 
ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, na najniższej 
kondygnacji;

11. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opa-
dy deszczu zaskoczą cię podczas podróży samocho-
dem, najlepiej nie kontynuuj jazdy;

12. Zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schro-
nienia i zostań w pojeździe;

13. Nie zatrzymuj samochodu pod drzewami, 
słupami i liniami energetycznymi, lekkimi konstruk-
cjami budowlanymi. Pamiętaj, że wysokie elementy 
doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne;

14. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
15. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz 

możliwości schronienia się przed burzą lub hura-
ganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu 
(rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się 

w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na 
ziemi – przykucnij;

16. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie 
dotykaj ich;

17. Podczas burzy i huraganu, nie przebywaj 
nad wodą;

18. Gdy jesteś na wodzie jak najszybciej udaj się 
na bezpieczne miejsce na lądzie. Opuść żaglówkę, 
łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj je 
do brzegu;

19. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wol-
no przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przy-
padku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem;

20. Pamiętaj – porażenie piorunem najczęściej 
kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem.

KPSP w Pszczynie

pokazało ponad pół promila.
Nie trzeba było długo czekać, żeby w ręce poli-

cjantów z pszczyńskiej drogówki wpadł kolejny nie-
trzeźwy kierowca. 54-letni mieszkaniec Radostowic 
zakończył swoją podróż z wynikiem przekraczającym 
promil alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany 
do kontroli w czwartek 14 lipca kwadrans po 15:00 na 
ul. Spacerowej w Kobielicach. Kierował motorowerem 
marki Benzhou. 

Obydwaj kierowcy musieli oddać swoje prawa 
jazdy. Co więcej grozi im teraz do 2 lat więzienia oraz 
dotkliwe kary finansowe.

Przypominamy!
W maju zeszłego roku weszły w życie nowe prze-

pisy dotyczące ruchu drogowego. Znacznie zaostrzo-
ne zostały kary w stosunku do niesfornych kierow-
ców -  w  szczególności tych nietrzeźwych. Okres, 
na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów 
został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 
3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeź-
wości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami 
finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd 
będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie 
mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby, którą 
złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys. 
złotych, dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje 
wypadek drogowy pod wpływem alkoholu, nawiązka 
nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. złotych. 
Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane 
na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Kradzież w Suszcu
18 lipca około godz. 10:00 w Suszcu nieustalony 

sprawca na terenie Kopalni dokonał kradzieży telefo-
nu komórkowego marki Sony Xperia o wartości 600 
zł. Szkodę zgłosił 30-letni mieszkaniec Żor.                                              

KPP w Pszczynie

Czerwcowe wichury 

Kronika policyjna
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 Przypominamy świadczeniobiorcom pobiera-
jącym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia 
rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od wrze-
śnia 2016 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 
o konieczności dostarczenia do 10 września br. 
zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających 
naukę dzieci w tych szkołach.

Przypominamy również, że 30 września br. 
kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a 31 paź-
dziernika br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący 
wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych 
świadczeń.

 Rokiem bazowym do ustalenia prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie 
świadczeniowym tj. od 1 października 2016 r. do 
30 września 2017 r. oraz świadczeń rodzinnych 
w nowym okresie zasiłkowym tj. od 1 listopada 
2016 r. do 31 października 2017 r. jest rok 2015 
(z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmienia się kryterium dochodowe uprawnia-
jące do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzi-
nom, w których miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełno-
sprawnym – 764 zł).  

Przypominamy, że od stycznia 2016 r. zmieniły 
się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodat-
ków do zasiłku rodzinnego – został wprowadzony 
mechanizm tzw. złotówka za złotówkę. Po tej zmia-
nie świadczeniobiorcy będą mogli otrzymać zasi-
łek rodzinny również po przekroczeniu kryterium 
dochodowego. Zmiana do ustawy o świadczeniach 
rodzinnych zmienia brzmienie art. 5 ust. 3 i dotych-
czasowa regulacja umożliwiająca zastosowanie za-
sady równoważnika zasiłkowego (tzn. do 31 grudnia  
2015 r. jeżeli kryterium dochodowe zostało przekro-
czone o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego 
zasiłku rodzinnego, a w poprzednim okresie zasił-
kowym rodzina korzystała ze świadczeń bez prze-
kroczenia kryterium – zasiłek rodzinny przysługiwał 
w pełnej wysokości) zostaje zastąpiona mechani-
zmem „złotówka za złotówkę”.

Wskutek nowelizacji, w przypadku gdy dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie prze-
kroczy kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 
674 zł i odpowiednio 764 zł dla rodziny, w której jest 
wychowywane niepełnosprawne dziecko, o kwotę 
nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie 
w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo 
do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatka-
mi przysługuje w wysokości różnicy między łączną 
kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą 
wnioskuje strona, a kwotą, o którą został przekroczo-
ny dochód rodziny. 

 Kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 r. wy-
noszą:

Zasiłek rodzinny: 95,00 zł – na dziecko w wieku 
do ukończenia 5. roku życia, 124,00 zł – na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. 
roku życia, 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 
18. roku życia.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej: 95,00 zł miesięcznie 
na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego: 90,00 zł – na dziecko 
do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł – na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
wynosi 100,00 zł na dziecko. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole (ponadgimnazjalnej): 113,00 zł 
– jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły, 69,00 zł – jeżeli dojeżdża 
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła.  

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – jed-
norazowo w wysokości 1000,00 zł

Dodatek z tytułu samotnego wychowywa-
nia dziecka – przysługuje samotnie wychowującym 
dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, 
ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimenta-

cyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
   Kwota tego dodatku wynosi 193,00 zł mie-

sięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 
zł na wszystkie dzieci.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka „becikowe” – w wysokości 1000 zł.

    Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi 
można składać się w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. Kryterium dochodowe wynosi 
1922,00 zł na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Otrzymają je rodzice, którym nie przysługu-

je zasiłek macierzyński m.in. matki bezrobotne, 
studentki, osoby pracujące na podstawie umów cy-
wilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpie-
czeniem chorobowym. Świadczenie to przysługuje 
osobom uprawnionym niezależnie od dochodu, 
w miesięcznej wysokości 1000 zł., przez okres 52 
tygodni (licząc od dnia porodu) – w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również 
rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej) i osobie, która przysposobiła dziecko.

ŚWIADCZENIA  OPIEKUŃCZE
- zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobie 

uprawnionej w wysokości 153,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje: od 

1 stycznia 2016 r. w wysokości 1300 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje, 

jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opie-
kę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wyso-
kości 520,00 zł miesięcznie.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika 
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgna-
cyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek 
dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie 
rolników bądź domownicy, świadczenia te przy-
sługują odpowiednio:

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadze-
nia przez nich gospodarstwa rolnego,                         

- małżonkom rolników lub domownikom w przy-
padku zaprzestania prowadzenia przez nich gospo-
darstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy 
w gospodarstwie rolnym.  

 W Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec 
będzie można od września pobrać wnioski na nowe 
okresy w godzinach podanych poniżej.

Godziny wydawania i przyjmowania uzupeł-
nionych wniosków: poniedziałki – od godz. 11:30 
do godz. 16:30, wtorki – od godz. 11:00 do godz. 
15:00, środy – od godz. 11:00 do godz. 15:00, czwartki 
– od godz. 8:00 do godz. 12:00, piątki – od godz. 8:00 
do godz. 12:00.  

W przypadku, gdy członek rodziny osoby 
uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pań-
stwie, w którym mają zastosowanie przepisy o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do 
marszałka województwa.                 GOPS w Suszcu

Informacje działu świadczeń rodzinnych GOPS w Suszcu

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków 
w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry po-
czątek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty 
edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. Celem kon-
kursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
z terenów wiejskich i małych miejscowości, a tak-
że wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu 
inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym 
integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-
-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

 O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowa-
rzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, 
sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich 
lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Do-
finansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można 
przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć 
dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla 
dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca 
do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzy-

jające interakcjom między dziećmi oraz aktywno-
ści ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji 
i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, 
empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych 
projektów wezmą udział w warsztatach nt. integra-
cyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się 
w grudniu br. w Warszawie.

 Organizacje zainteresowane udziałem w pro-
gramie grantowym „Na dobry początek” powinny 
złożyć wniosek do 12 września za pomocą formu-
larza online, dostępnego na stronie: www.dotacje.
fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez 
komisję konkursową z udziałem ekspertów w dzie-
dzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: 
trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wyko-
rzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi 
organizacjami, zaangażowanie rodziców i integracja 
wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środo-
wisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz 
klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przy-

znawane dla instytucji mających siedzibę w gminach 
o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., 
a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów 
nastąpi od stycznia do czerwca 2017 roku. 

 Harmonogram i dokumenty programowe 9. 
edycji konkursu „Na dobry początek!”: 12 września 
2016 r. godz. 12:00 – zakończenie naboru wniosków, 
31 października 2016 r. – ogłoszenie wyników kon-
kursu, 1 – 2 grudnia 2016 r. – szkolenie dla granto-
biorców, 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r. –  realizacja 
nagrodzonych projektów.

 Fundacja BGK realizuje programy zaangażo-
wania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa 
Krajowego – państwowego banku rozwoju. Koncen-
truje swoje działania na wyrównywaniu szans edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału 
społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. 
Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry 
początek!” i program wolontariatu pracowniczego 

Złóż wniosek, wygraj grant!
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„Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu 
Stypendiów Pomostowych oraz  programów edukacji 
obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – 

wspólna sprawa”. Od początku realizacji programu 
„Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 
238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten 

cel 2,058 mln zł. Z programu w Gminie Suszec w po-
przedniej edycji skorzystał już np. GOK.

Urząd Gminy Suszec
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Dawid Godziek doskonałymi wynikami rozpo-
czął sezon! Zawodnik freestyle BMX z Suszca ma 
za sobą udane starty w Austrii, Anglii, Polsce oraz 
w Moskwie.

2 lipca mieszkaniec naszej Gminy wystartował 
w Mistrzostwach Austrii – Austrain King of Dirt. W za-
wodach zdobył pierwsze miejsce. 

- Na miejsce przyjechało sporo zawodników 
z Czech, Słowacji, Węgier, lokalni Austriacki, ja byłem 
jedynym Polakiem – relacjonował Dawid. 

Tydzień później w Anglii na oficjalnych Mistrzo-
stwach Świata (NASS Festival) zajął czwartą pozycję. 

W sobotę 16 lipca zawodnik z Suszca był drugi 

Koleje Śląskie zachęcają do podróżowania jed-
nośladem i zwiedzania atrakcji naszego regionu. 
Od 1 sierpnia rowerowe wycieczki po niektórych tu-
rystycznych zakątkach Śląska będą jeszcze prostsze 
– na wybranych trasach obsługiwanych przez KŚ 
rower będzie można przewozić bezpłatnie.

Bezpłatny przewóz rowerów będzie obowiązy-
wać we wszystkich pociągach rozkładowych KŚ w na-
stępujących relacjach: Katowice – Tarnowskie Góry 
– Lubliniec – Częstochowa, Rybnik – Żory – Pszczyna, 
Wodzisław Śląski – Chałupki – Racibórz, Katowice 
– Oświęcim oraz Cieszyn – Czechowice-Dziedzice. 
Dzięki temu rowerzyści zyskają lepszy dostęp do 
szeregu atrakcji turystycznych – poczynając od wy-
jątkowych obiektów industrialnych, z których słynie 
województwo śląskie, poprzez różnego rodzaju za-
bytki historyczne, aż po urokliwe zakątki przyrody.

w zawodach Concrete Slabs w Lesznie. Kolejne wy-
zwanie, zawody w Moskwie - Moscow Games, odbyły 
w sobotę 23 lipca i także przyniosły suszczaninowi 
sukcesy. I to aż w trzech kategoriach. Jak skomento-
wał swój sukces zwycięzca: „Rosja podbita! Kolejne 
zwycięstwo Polski i to potrójne!”

Dawid „Szamanek” Godziek to najbardziej uty-
tułowany polski zawodnik freestyle BMX. Pochodzi 
z Suszca i razem ze swoim bratem, Szymonem „Sza-
manem” Godźkiem startuje jako zawodnik Red Bulla.

Gratulujemy i życzymy Dawidowi kolejnych 
sukcesów!

Oprac. Monika Panfil

Ciekawym kierunkiem wycieczek mogą się oka-
zać np. unikalne obiekty Szlaku Zabytków Techni-
ki  w Tarnowskich Górach (Sztolnia Czarnego Pstrąga 
i Zabytkowa Kopania Srebra), Rybniku (Zabytkowa 
Kopalnia Ignacy), Cieszynie (Muzeum Drukarstwa), 
a także inne przyciągające uwagę miejsca m.in. Park 
i Muzeum Zamkowe w Pszczynie czy liczne budowle 
znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej, jak 
np. XVII-wieczny kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny i św. Jerzego w Miasteczku Śląskim. Na 
miłośników przyrody czekają m.in. parki krajobrazo-
we Lasy nad Górną Liswartą i Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich, Arboretum Bramy Mo-
rawskiej w Raciborzu, Pojezierze Palowickie w pobliżu 
Żor, dolina i meandry Odry w Chałupkach, starorze-
cza Wisły w okolicach Oświęcimia, gdzie można ob-
serwować rzadkie gatunki ptactwa wodnego, czy też 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły, rezer-
wat przyrody Segiet oraz sportowa dolina Dolomity 
w regionie Bytomia, Chorzowa i Tarnowskich Gór.

Co istotne dla rowerzystów, podróż łącząca 
pociąg i rower stwarza możliwości na planowanie 
wycieczki bez potrzeby jej rozpoczęcia i zakończenia 
w tym samym miejscu. Bezpłatny przewóz rowerów 
może się także okazać ciekawą opcją dla osób, któ-
re mieszkają bądź pracują w miejscach nieco od-
dalonych od stacji kolejowych. W takim przypadku 
połączenie pociągu i roweru może stanowić dobrą 
(a na pewno zdrowszą) alternatywę dla podróży sa-
mochodem.

Oferta obejmuje połączenia kolejowe – bez 
przejazdów wykonywanych przez zastępczą komu-
nikację autobusową.

Koleje Śląskie

Dawid Godziek z sukcesami! 

Bezpłatny przewóz rowerów 
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Dawid triumfował w Moskwie

NUMER 8 (265)

Urząd Skarbowy ostrzega 
przed oszustwami

W ostatnim czasie Urząd Skarbowy w Pszczynie 
otrzymuje wiele zgłoszeń o fałszywych wiadomo-
ściach przesyłanych przez osoby podszywające się 
pod Ministerstwo Finansów lub Administrację Po-
datkową. Wiadomości te informują o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli podatkowej w wyznaczonym 
terminie. Urząd Skarbowy przestrzega, by po otrzy-
maniu podobnej wiadomości zwrócić szczególną 
uwagę na adres e-mail nadawcy, który w przypadku 
autentycznej wiadomości powinien kończyć się frazą 
mf.gov.pl lub mofnet.gov.pl. 

W wypadku otrzymania podobnej wiadomości, 
instytucja apeluje przede wszystkim o nieotwieranie 
załącznika do tej wiadomości, który jest zawirusowa-
ny. Jeśli podjęto próbę otwarcia załącznika, zaleca 
się przeskanowanie komputera oprogramowaniem 
antywirusowym.

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Konkurs fotograficzny 
pt. „Wieś Województwa 
Śląskiego okiem 
obiektywu” 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Kon-
kurs Fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego 
okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie 
walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi 
oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu 
rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które 
amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią 
i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane 
w trzech kategoriach: I kategoria – Tradycja, II ka-
tegoria – Krajobraz, III kategoria – „Dobre praktyki” 
w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapo-
znanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na 
stronie www.slaskie.ksow.pl. Prace konkursowe wraz 
z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na ad-
res: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. 
Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, Wydział Terenów Wiej-
skich – Jednostka Regionalna KSOW w województwie 
śląskim z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś 
Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. 

Szczegółowe informacje o konkursie można 
uzyskać pod numerem tel. 32 77 40 545 lub pisząc 
na adres mailowy: pgorzalka@slaskie.pl 

Zgłoszenia należy składać do dnia 19 sierpnia 
2016 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym ter-
minie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 r.

Urząd Gminy Suszec

Wykaz punktów 
i ośrodków pomocy 
dla mieszkańców Gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczy-
nie informuje o punktach konsultacyjnych i ośrod-
kach pomocy rodzinom. Poniżej publikujemy zak-
tualizowany informator jednostek zajmujących się 
pomocą potrzebującym w Pszczynie oraz w Gminie 
Suszec. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Pszczy-
na, ul. Dworcowa 23, tel./fax. 32 449 01 45, e-mail: 
pcprpszczyna@gmail.com.

Wykaz nieruchomości 
do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do pu-
blicznej wiadomości wykazu części nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Suszec, przezna-
czonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie 
znajdują się działki nr 3705/389 i 3709/389 o łącznej 
pow. 0,2446 ha, położone w Suszcu na terenie osie-
dla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej, zabudowane 
przeznaczonymi do rozbiórki pozostałościami budyn-
ku po byłej stołówce oraz przewiązką między blokami 
mieszkalnymi. Działki przeznaczone są pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73 lub w In-
ternecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

 Rodzaj świadczonych usług: Program korekcyj-
no- edukacyjny w poniedziałki o 16:30, porady psy-
chologiczne w poniedziałki 12:00 – 16:00, wtorki 9:00 
– 18:00 i piątki 8:00 – 15:00.

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Suszcu: 
Suszec ul. Ogrodowa 22 a, tel. 661 270 473. 

Rodzaj świadczonych usług: Konsultacje, porady, 
grupa wsparcia we wtorki i czwartki 16:00 – 20:00.

 Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Zespole In-
terdyscyplinarnym w Suszcu: Suszec ul. Lipowa 1, 
tel. 32 449 30 85, e-mail: gzi@gopssuszec.wizja.net.

 Rodzaj świadczonych usług: konsultacje i po-
rady dwa razy w tygodniu po telefonicznym uzgod-
nieniu terminu.  Oprac. Monika Panfil



Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka) 
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749 
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715 
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14
Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie 
tel. 32 210 11 33 
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
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Wyciąg z ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec.
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0293 ha 

zapisanej w Księdze Wieczystej KA1P/00078873/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczy-
nie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest 
numerem działki 2182/309, obręb Kryry, karta mapy 1, powierzchnia 0,0293 ha (użytek PsIII). 

2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 4.435,00 zł netto (słownie cztery 
tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doli-
czony podatek Vat w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 850,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Kryrach, w okolicach ul. Nierad. Działka ma kształt wydłu-

żonego prostokąta. Działka przebiega wzdłuż ogrodzenia innej nieruchomości, a od strony 
zachodniej ogrodzenie to obejmuje przedmiotową działkę. Od strony wschodniej działka 
graniczy z terenami zielonymi. Działka jest nieuzbrojona, nie posiada dostępu do drogi pu-
blicznej. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.

5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - Uchwała nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmio-
towa działka oznaczona jest symbolem: B43MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości.

7. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani 
nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 

8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. Trzeci przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 

1 w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00.
10. Pierwszy przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 4 marca 2016 r. 
11. Drugi przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 9 czerwca 2016 r.
12. Wadium należy wpłacić do dnia 17 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 

58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu na konto.
13. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy po odwołaniu albo 

zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem 
negatywnym.

14. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.

15. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 1774 ze zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi.

16. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia 
nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie 
koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

17. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

18. Organizator przetargu może z ważnych powodów odwołać lub unieważnić przetarg.
19. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej: www.suszec.pl
20. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzę-

dzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel. 32 449 30 73.

Wyciąg z ogłoszenia o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec 
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0397 ha 

zapisana w Księdze Wieczystej KA1P/00079203/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczy-
nie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest 
numerem działki 2179/251, obręb Kryry, karta mapy 1, powierzchnia 0,0397 ha (użytek Lz), 

2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 8.150,00 zł netto (słownie osiem 
tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony po-
datek Vat w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 1.500,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Kryrach, przy ul. Wilczej. Działka stanowi płaski, nieogro-

dzony teren o nieregularnym kształcie wielokąta. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebie-
ga sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć energetyczna. Przez działkę po południowej 
stronie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej 
działki budowlanej.

5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - Uchwała nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmio-
towa działka oznaczona jest symbolem B12MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w niewielkiej części B29ZŁ – co stanowi zapis planu 
tereny łąk i zieleni łęgowej.

6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości.

7. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani 
nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 

8. Nowonabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności 
przesyłu z tytułu posadowienia urządzeń kanalizacji sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą w Suszcu.

9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył 

się 24 lutego 2016 r.
11. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 

1 w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00.
12. Wadium należy wpłacić do dnia 17 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 

58 8456 1019 2001 0000 0446 0004.
13. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 1774 ze zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi.

14. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia 
nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie 
koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

16. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić 
przetarg.

17. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej: www.suszec.pl

18. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel. 32 449 30 73.

Urząd Gminy Suszec

kobieta
w filmie

zwierzę
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ścigach

mały Ty-
moteusz

świętuje
z

Pawłem

ryba jak
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30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele la-
sów mogą składać zastrzeżenia i wnioski na piśmie. 
Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie-
uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie pod-
stawą naliczenia podatku leśnego.

Urząd Gminy Suszec

Informacja o wyłożeniu 
projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasów 
na lata 2016-2025

Niniejszym informujemy, że w Urzędzie Gminy 
Suszec w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 3, parter) z dniem 
6 lipca 2016 r. na okres 60 dni wyłożony został do 
publicznego wglądu projekt uproszczonego planu 
urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa dla sołectw Kryry i Suszec na lata 2016-2025.

W tym terminie zainteresowani właściciele lasów 
będą mogli zapoznawać się z projektem. W terminie 

Wakacje na Hali 
Sportowej w Suszcu

W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież 
szkolną do korzystania z obiektów sportowych 
w Suszcu. Od 1 lipca do 31 sierpnia, od poniedziałku 

Przetarg na dzierżawę działek
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczo-

nego na dzierżawę działek nr 295/66, 293/66, 241/2, 242/2, 237/2 przeznaczonych 
do rolniczego użytkowania położonych w Suszcu, w rejonie ulic Okrężna, Na 
Grabówki. Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. Termin wpłaty wadium do 
22 sierpnia 2016 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449 
30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Godziny otwarcia 
GOK-u w wakacje

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

GOK w Suszcu

Przetarg na dzierżawę części działek
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem 

części działek gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze prze-
targu pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej na okres do 3 lat. 
W wykazie znajdują się działki położone w Suszcu przy ul. Piaskowej i na Placu 
Odnowy, w Rudziczce przy ul. Szkolnej, w Kobielicach przy ul. Kościelnej oraz 
w Radostowicach przy ul. Jesionowej. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie interne-
towej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia. Urząd Gminy Suszec 

do piątku, zapraszamy dzieci i młodzież do korzysta-
nia z boisk przy Hali Sportowej, kortów i stołów do te-
nisa stołowego. Będzie można  korzystać bezpłatnie 
ze sprzętu sportowego do tenisa ziemnego, plażówki, 
tenisa stołowego i piłek do gier zespołowych. 

Hala Sportowa w Suszcu



* 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


