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Okres wakacyjny to czas żniw, które ze względu na 
warunki pogodowe znacznie przyspieszyły w tym roku. 
Według doniesień maj 2018 był najcieplejszym miesiącem 
od ponad 50 lat. Niesprzyjająca rolnikom aura wpłynie na 
zbiory zbóż, które według szacunków będą niższe od ubie-
głorocznych. Dlatego tak ważne jest, aby doceniać dary 
natury. Ma temu służyć m.in. inicjatywa Zielno w Suszcu, 
której celem jest uświadomienie wszystkim zabieganym 

współczesnym konsumentom, jakie bogactwo kryje nasza 
ziemia. Za dary natury będzie można również podziękować 
podczas dożynek, które odbędą się w tym roku 2 września 
w Suszcu. Osoby, którym od natury bliższa jest jednak 
kultura, zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć i imprez 
organizowanych przez GOK. Wśród różnorodnych inicja-
tyw na uwagę z pewnością zasługuje projekt Apetyt na 
Kulturę, który wystartował w lipcu tego roku.

W zgodzie z naturą
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Suszec

Sołecko-      gminne

tereny zielone 
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu (ul. Ogrodowa 22)

2 września

2018

15:00 - występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suszcu 
            i Przedszkola Publicznego w Suszcu
15:35 - K-BOOM 
15:40 - Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”,
            Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
16:10 - KRYWAŃ
17:10 - spektakl LEGENDA Teatru Eksperymentalnego Poszukiwań
            Artystycznych Epidemia
18:00 - prezentacja drużyny kolarskiej UKS „Krupiński” Suszec
18:10 - prezentacja przygotowana przez Kwiaciarnię W DECHE
18:20 - konkurs z nagrodami
18:30 - Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych
19:00 - MARIUSZ KALAGA
21:30 - konkurs z nagrodami
21:45 - zabawa taneczna z zespołem EVENTUALNI

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
darmowe animacje Klubu Działań Pozytywnych,
darmowe dmuchańce,
szczudlarze,
stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
Mistrzostwa Suszca w Cymbergaju,
akcja DKMS,
warsztaty wicia wianków, 
Skatepark Suszec Jam – zawody dla rolkarzy 
i deskorolkarzy,
prezentacja Rybnickiego Klubu Paralotniowego,
wystawy maszyn i sprzętu rolniczego,
wystawy drobnego inwentarza lokalnego.

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

12:30 - zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i gości przed 
            kościołem pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu 
13:00 - uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa 
            i Męczennika w Suszcu
14:15 - przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem
            Orkiestry Dętej KWK „Krupiński” na teren uroczystości
14:30 - rozpoczęcie ceremoniału dożynkowego, 
            wręczenie wyróżnień gminnych. 

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

zegrane w tym roku w Rosji, a wcześniej olimpiada 
w Soczi odzwierciedlają stan dzisiejszego świata, 
w którym pieniądz, korupcja oraz polityka stały się 
nieodłączną stroną sportu. Na czas trwania igrzysk, 
mistrzostw będących kopalnią złota dla wąskiej 
grupy ludzi, za pośrednictwem i przy współudziale 
komercji i środków przekazu na bok odsuwane są 
realne zagrożenia, nierozwiązane problemy, które 
jak ciemne chmury napływają ze wszystkich stron, 
będąc pomrukami nadchodzących burz. Rządy po-
szczególnych suwerennych państw nie reagują, bo 
nie chcą się narazić kibicom, a lud tak jak dawniej 
potrzebuje „chleba i igrzysk”.

Jednak piłka nożna to przepiękny, porywający 
sport i nijak ma się do walk gladiatorów w przeszło-
ści. Nie powinna być obarczona ciemnymi stronami 
obecnych światowych problemów. To sport, który 
przynosił radość, odpoczynek po ciężkiej pracy ro-
botnikom rozrastających się fabryk uprzemysławiają-
cej się Europy, stanowił ucieczkę od trudów życia ro-
dzinnego. Zwykła szmacianka stała się szaleństwem, 
która całkowicie zawróciła w głowie całej męskiej 
populacji. Już wtedy tę radość wykorzystywali bez-
względni wytwórcy piwa oraz innych napojów, którzy 
zaczęli podporządkowywać sobie miłośników tego 
sportu, przyczyniając się w wielu przypadkach do 
uzależnienia od alkoholu.

Obecna „supermarketyzacja” sportu, a szczegól-
nie piłki nożnej, sprawiła, że nawet dla izolowanej 
ostatnio na arenie międzynarodowej Rosji, łamiącej 
wszelkie prawa człowieka, uczyniono wielki ukłon 
w kierunku zmiany jej wizerunku w opinii światowej. 
Sport stał się świetną areną promocji dyktatorów, 
których ręce i sumienia są splamione morzem krwi 
niewinnych ludzi i ludzkich dramatów.

Wracając na „krajowe podwórko sportowe”, 
w kontekście sportowych zmagań, w oderwaniu od 
tych globalnych, również nasuwa się wiele bardzo 
przykrych refleksji. Gdy sięgniemy do swej młodości, 
to każdy z nas mile wspomina chwile spędzone na 
świeżym powietrzu, poza domem, na uprawianiu 
różnych sportów, zabawie, szczególnie na uganianiu 
się za piłką. To przecież sprawność fizyczna przekłada 
się na sprawność umysłową. Zdrowy duch może być 
tylko w zdrowym ciele i to jest przypisane człowie-
kowi od początku jego istnienia.

Pokolenie międzywojenne i powojenne kochało 
sport w pierwotnej postaci jako coś, co ma w sobie 
spontaniczność i przynosi radość oraz zdrowie. Nato-
miast dzisiaj, szczególnie dla wielu dzieci, młodzieży, 
sport został zastąpiony komputerem, smartfonem. 
Zajęcia z wychowania fizycznego stały się dla wielu 
wręcz katorgą, której należy unikać, stosując różne 
triki ze zwolnieniami. Wyjście na zewnątrz w czasie 
niekorzystnej aury to dla dziecka, w mniemaniu wielu 
rodziców, narażenie go na przeziębienie czy inne 
dolegliwości. Jaki wpływ to będzie miało w przy-
szłości na kondycję tak wychowanego pokolenia, 
chyba nikogo nie trzeba uświadamiać. W przeszłości 
unikanie zajęć z WF-u praktycznie było niemożliwe 
i sporadyczne. Ponadto młodzi ludzie dostawali so-
lidny wycisk w wojsku. Nie da się również pominąć 
problemu obecnego wychowania, bo sport to rów-
nież kształtowanie charakteru człowieka, szacunku 
do przeciwnika. Fair play było w przeszłości czymś, na 
co szczególnie zwracano uwagę w czasie sportowych 
zmagań. Co z tego pozostało? Brutalność, kopanie po 
łydkach, faule taktyczne to obecnie norma. Ponadto 
obowiązywała rzetelna ocena w kreowaniu wyników. 

Gdy śledziło się przedmundialowe reklamy, to, 
co się działo, wypadałoby nazwać propagandą. To 
z nich ewidentnie wynikało, że jedynie Polska może 
zostać mistrzem świata - i co do tego chyba nikt nie 
powinien mieć wątpliwości, gdy oglądał przedme-
czowe komentarze naszych filozofów piłkarskich. 
Rozdmuchano - delikatnie mówiąc - nierealne 

możliwości. Dziś tak naprawdę wiemy, że jedyny 
sukces, jaki odnieśliśmy, to fakt, że staliśmy się mi-
strzami w reklamie piwa i innych gadżetów. Istotą 
przygotowań stała się konsumpcja, wczasowy „all 
inclusive”. Zabrakło czasu na to, aby odnaleźć, poskła-
dać w całość drużynę, nakarmić nie tylko ciało, ale 
przede wszystkim ducha. Może zabraknąć umiejęt-
ności, sił, ale naszym chłopcom szczególnie zabrakło 
ducha walki, uwieńczonego na koniec niesportowym 
zachowaniem. Rzeczywistość poraziła wszystkich. 
Gdybyśmy pracowali w milczeniu i skupieniu, wów-
czas w razie sukcesu faktycznie mielibyśmy się czym 
chwalić, radować. W przypadku porażki nie byłoby 
tyle rozczarowania. Najbardziej żal dzieci, młodych 
adeptów sztuki piłkarskiej, ale też i kibiców. Dzieciom 
o wiele trudniej było zrozumieć i zapewne przełknąć 
tę gorzką pigułkę, kiedy przygotowano je na same 
smakołyki.

Sport był jeszcze niedawno naszą dumą naro-
dową. Wiedliśmy prym w światowej lekkoatletyce, 
boksie i w wielu innych dyscyplinach sportowych. 
Dziś w większości pozostały tylko wspomnienia. Bez 
masowości sportu, prawdziwego zaplecza, będziemy 
dalej osuwać się na dno w światowych rankingach. 
Pospolite ruszenie, tak jak w innych dziedzinach, 
w tym gospodarczych, które u nas często miało na-
rodowy charakter, nic nie da, gdy nie zostanie oparte 
na solidnej robocie. Nie bez znaczenia, niestety, dla 
rozwoju sportu w dzisiejszym świecie jest pieniądz. 
Patrząc na obecną piłkę nożną, można odnieść wraże-
nie, że robi się wszystko, aby sport był dla bogatych, 
wbrew swoim korzeniom. Świadczy o tym nawet 
to, że najwięcej biletów na obecny mundial kupili 
ludzie z klasy średniej lub zamożni. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że wśród kupujących sporo było Ame-
rykanów, których drużyna w ogóle nie brała udzia-
łu w zawodach. Piłka okazuje się być sportem dla 
bogatych kibiców, ale i bogatych rodziców, których 
stać na to, aby ich dzieci mogły doskonalić swoje 
umiejętności piłkarskie i wejść na światowe szczyty. 
Takie są obecne realia i trudno się będzie z nimi po-
godzić, jeżeli piłka nożna ma nam przynosić radość. 
Wszystko zostało skierowane na rozrywkę, a nie 
sport. Dziś za transfer zawodnika, który nie potrafi 
nic poza kopaniem w piłkę, płaci się setki milionów 
euro, a za Nagrodę Nobla ułamek tej kwoty. Świat 
został odwrócony do góry nogami.

Piłka nożna to dziś wielkie medialne show, nakrę-
cane przez świat biznesu, i to jest smutne. Telewizja 
nawet marne widowisko potrafi uczynić porywającym. 
Jednak wbrew pozorom, w ostateczności, nie pieniądz, 
ale narodowe wychowanie w duchu sportu będzie 
decydowało o kondycji narodu. Trzeba mieć nadzieję, 
że nastąpi odrodzenie. Wartości oparte na pieniądzu 
zawsze w przeszłości prowadziły do upadku, ruiny.

Analizując życiorysy choćby czarnoskórych pił-
karzy, będących gwiazdami poszczególnych drużyn, 
warto zauważyć, że chłopcy ci w większości wyrośli 
z biedy, niekiedy skrajnej, ale ciężką pracą potrafi-
li osiągnąć w sporcie najwyższe szczyty. Tak było 
i u nas w przeszłości. Dlatego kiedy po 2 meczach 
Lewandowski, nasz największy as, powiedział, że 
to było najlepsze, na co nas było stać, słuchało się 
tego z przerażaniem. Świadczy to o obecnej kondy-
cji naszej krajowej piłki nożnej, kompletnym braku 
zaplecza, a tego nie będzie bez masowości sportu. 
I tu warto sięgnąć do niedalekiej historii i popatrzeć, 
jaki był przepis na sukces, jeżeli chodzi o piłkę nożną.

Na osiągnięcia sportowe naszej reprezentacji za 
trenera Górskiego złożyło się przede wszystkim to, że 
ówczesny futbol nie był oderwany od lokalności, a ki-
bicowanie drużynie najpierw tej lokalnej, a później 
narodowej zawsze budowało lokalną, polską tożsa-
mość. Trzeba sobie zadać również pytanie, dlaczego 
te wyniki nigdy później nie zostały powtórzone przez 
kolejnych selekcjonerów. Skuteczność tkwiła bowiem 
w jego nieskazitelnie prostym i niezwykle etycznym 

podejściu do piłki nożnej. Jakże on był inny od tego 
całego obecnego bagna korupcji, chciwości, która 
w ostatnich latach opanowała światowy futbol. Gór-
ski, odnosząc sukcesy, nigdy nie dorobił się żadnej 
fortuny, nie robił z siebie eksperta, aby z erudycją 
błyszczeć w studiach telewizyjnych i opowiadać nam 
różne filozoficzne bery i bajki. On nie reklamował, jak 
obecni działacze czy trenerzy, różnych, wątpliwej 
jakości, napojów, z czego nie było nawet wiadomo, 
czy je pić przed piwem czy po piwie. Tego piłka nożna 
i świat nie potrzebują! Odkąd pojawił się alkohol i stał 
się nieodłącznym elementem, towarzyszy kibicom, 
to rodzą się same dramaty, i to nie tylko te stadio-
nowe, ale również później te rodzinne, społeczne. 
To musi być bezwzględnie wyrugowane. Tu rodzi się 
pytanie, czy to jest sport czy też świadome dążenie 
do degradacji istot ludzkich.

Piłka potrzebuje wytrwałej pracy, ciszy, skutecz-
ności. To bardzo prosta gra i dorabianie do niej filozofii, 
co się obecnie czyni, jest zwykłym cynizmem. Euforią, 
marketingiem nie wygra się na boisku i poza nim, a, 
niestety, marketing, pieniądze przejęły władzę nad 
przygotowaniami naszych piłkarzy do mundialu. A już 
zupełnie niezrozumiałe, wręcz nieodpowiedzialne, 
były reklamy z żonami i partnerkami piłkarzy na zgru-
powaniach czy przyloty helikopterami na pokaz – bo 
jakże to inaczej ocenić. Euforia i zachwyty dziennika-
rzy po zwycięstwie z Litwą 4:0 nad tym, jacy to nasi 
chłopcy są cudowni, dodatkowo wszystko zagłuszyły, 
przyczyniając się do totalnego paraliżu naszych spor-
towców. Czy tak powinny wyglądać przygotowania 
do meczów? To też są ludzie z psychiką taką jak każdy 
z nas. Zapomniano po raz kolejny w ostatnich cza-
sach, co naprawdę jest ważne. Nabijanie kasy różnej 
maści hochsztaplerom stało się ważniejsze niż solidne 
przygotowania, a wręcz je przyćmiło. Dlatego w waż-
nych imprezach sportowych kroczymy od porażki do 
porażki. Nasze wielkie asy, grające w światowej marki 
klubach, dostały lanie jak amatorzy. Zawodnicy grali 
tak fatalnie, że nawet piłkarscy emeryci z lat 70-tych 
potrafiliby z pewnością wykrzesać z siebie więcej 
energii, chęci, determinacji. A popatrzmy na drużynę 
Górskiego: Kostka, Anczok, Szołtysik, Lubański, Ćmi-
kiewicz, Deyna, Gadocha, Maszczyk, Lato, Kmiecik, 
Szymanowski. To zawodnicy Górnika Zabrze, Legii 
Warszawa, Ruchu Chorzów, Wisły Kraków i innych na-
szych rodzimych klubów. Oni nie dorobili się fortun 
jak dzisiejsze nieraz pseudogwiazdy, dla których każdy 
występ przeliczany jest na pieniądze. Obecna kadra, 
naszpikowana nażelowanymi gwiazdami solidnych 
klubów europejskich, rzekomo wyrosła z najlepsze-
go pokolenia w historii naszego piłkarstwa, co jest 
kompletną reklamową bzdurą. Nie tylko zawiodła, 
ale przyćmiła swoją postawą wcześniejszy dorobek 
piłkarski naszych pokoleń. Wygląda na to, że trzeba 
zaczynać od nowa i budować zespół od zera.

Niesamowity wstyd za występy Polaków, którzy 
w nędznym stylu w wygranym meczu o „honor” nawet 
ten „honor” zdeptali. Odrażające uciekanie od piłki, 
unikanie gry w ostatnich minutach meczu z Japonią 
świat na długo zapamięta jako akt pogardy dla fair 
play, niesportowe zachowanie. Tu nie chodzi o brak 
sukcesu, bo to sport, ale o sportową postawę, której 
mieliśmy się prawo od naszych pupili domagać. Tę 
końcówkę meczu, ostatnie minuty z Japonią można 
zamknąć wołaniem wielu z nas, prośbą do sędziego: 
„Kończ waść, wstydu oszczędź”. Te minuty gryzącego 
wstydu ciągnęły się niemiłosiernie. W świat poszedł 
przerażający obraz. Tak fatalnej końcówki nie spo-
dziewał się nikt z nas, a sądzę też, że nikt z kibiców na 
całym świecie. To dodatkowo potwierdziło, że kom-
pletnie nie pasowaliśmy do tego mundialowego towa-
rzystwa. Dostaliśmy nie tylko lanie, ale i nabawiliśmy 
się wstydu. Nawet u słabych piłkarsko Marokańczyków, 
Egipcjan czy reprezentantów Arabii Saudyjskiej coś się 
działo. Było widać pasję i charakter, nieustępliwość, ale 
też i umiejętności. 
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Audi po zderzeniu z pociągiem

Sesja Rady Gminy Suszec
warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów 
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produk-
cji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.

6. W sprawie przyjęcia do wykonania przez gminę 
Suszec zadania z zakresu właściwości powiatu psz-
czyńskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg 
powiatowych położonych na terenie gminy Suszec 
w sezonie zimowym 2018/2019. Uchwała została przy-
jęta jednogłośnie.

7. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie działek gruntowych stanowiących własność gminy 
Suszec (dotyczy działek rolnych). Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

8. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 
dzierżawę terenu pod ustawienie kontenerów PCK 
do zbiórki odzieży używanej. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

9. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu z NZOZ Remedium. Radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę.

10. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z Pocztą Polską. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

11. W sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem 
E4U. Na tym terenie zlokalizowany jest Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce, który po refor-
mie oświaty przeprowadzonej w 2017 roku trzeba 
rozbudować o kolejne sale lekcyjne. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.

12. W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 
własności budynków i urządzeń oczyszczalni ścieków 
w Rudziczce. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 
usytuowania na terenie gminy Suszec miejsc sprzeda-

W czwartek, 26 lipca odbyła się sesja Rady Gmi-
ny Suszec. Przewodniczący rady Andrzej Urbanek 
stwierdził jej zdolność do podejmowania uchwał. Na 
wniosek wójta Mariana Pawlasa do porządku obrad 
wprowadzono punkt 18a, dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany uchwały z 21 czerwca 2018 roku 
dotyczącej „Regulaminu określającego zasady udziela-
nia dotacji celowej na inwestycje związane z budową 
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Suszec”.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z obrad 
poprzedniej sesji radni głosowali nad następującymi 
uchwałami:

1. W sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Suszec 
na 2018 rok. Dokonuje się zwiększenia wydatków 
i przychodów budżetu gminy na 2018 r. w związku 
z termomodernizacją budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kryrach. Uchwałę przyjęto jed-
nogłośnie.

2. W sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finasowanie 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kryrach. Uchwała została przyjęta jed-
nogłośnie.

3. W sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Suszec 
na 2018 rok w związku ze zwiększeniem planowanych 
wydatków bieżących o kwotę 170 471,00 zł; zmniejsze-
niem planowanych wydatków majątkowych o kwotę 
21 000,00 zł; zwiększeniem planowanych dochodów 
bieżących o kwotę 250 697,26 zł oraz zmniejsze-
niem planowanych przychodów budżetu o kwotę 
101 226,26 zł. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

4. W sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suszec na lata 2018-2025. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

5. W sprawie określenia trybu i szczegółowych 

ży i podawania napojów alkoholowych. Zmiana wy-
nika z potrzeby doprecyzowania, co należy rozumieć 
pod pojęciem „obiekt kultu religijnego”. Określono 
wprost, że pod tym pojęciem rozumie się „kościoły”. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

14. W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Suszec w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
zmianą ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

15. W sprawie zmiany uchwały z 21 czerwca 2018 
roku dotyczącej „Regulaminu określającego zasady 
udzielania dotacji celowej na inwestycje związane 
z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Suszec”. Dotyczyła ona zmia-
ny normy dla przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Podyktowana została wysoką ceną oczyszczalni speł-
niających poprzednią normę. Radni przyjęli uchwałę 
jednogłośnie.

16. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Suszec zgodnie z nowym Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych. Rad-
ni nie byli zgodni w tym temacie – 8 osób głosowa-
ło za przyjęciem uchwały, 4 osoby były przeciwne, 
a 2 wstrzymały się od głosu. W wyniku przeprowadzo-
nego głosowania uchwała została przyjęta.

Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie 
z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady 
Gminy Suszec za II półrocze 2017 roku oraz za I pół-
rocze 2018 roku. Uwagi komisji dotyczyły realizacji 
dwóch uchwał. Wójt Marian Pawlas odniósł się do tych 
spostrzeżeń. Podczas sesji rady podjęto także temat 
poprawy bezpieczeństwa na drogach usytuowanych 
w gminie Suszec. Tego zagadnienia dotyczyły inter-
pelacje radnych.

Kolejna sesja rady odbędzie się po przewie 
wakacyjnej, 27 września.

Oprac. JG

Audi z pociągiem towarowym na niestrzeżonym 
przejeździe kolejowym w Suszcu. Na miejscu in-
terweniowały służby ratunkowe. Według naszych 
informacji nikt z uczestników wypadku nie doznał 
poważnych obrażeń.

Oprac. JG

Lipiec okazał się pechowy dla kierowców 
uczestniczących w zderzeniach samochodów, 
które miały miejsce w Radostowicach, Mizerowie, 
Kobielicach i Suszcu.

We wtorek, 10 lipca ok. godz. 18:30 doszło do ko-
lizji w Mizerowie na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Lipki. 
W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetrans-
portowane przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

W środę, 11 lipca ok. godz. 12:40 doszło do 
wypadku w Radostowicach na skrzyżowaniu 
ul. Pszczyńskiej z ul. Dworcową. Zderzyły się tam dwa 
samochody osobowe. Na miejscu interweniowały 
służby ratunkowe, a dwie osoby trafiły do szpitala. 
Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, które 
trwały do godziny 14:00.

W tym samym dniu w Mizerowie uszkodzo-
ne zostały cztery samochody w wyniku dwóch 
zdarzeń.

W pierwszej kolizji ok. 14:20 uczestniczyły dwa 
auta, Daewoo Lanos oraz Opel Corsa, które zderzyły 

się czołowo. Udzielono pomocy trojgu poszkodo-
wanym, a jedna osoba trafiła do szpitala. W drugim 
wypadku uszkodzone zostały Renault Clio i samo-
chód dostawczy. Na miejscu interweniowały służby 
ratunkowe.

Kolejnym feralnym dniem na drogach 
w naszej gminie był czwartek, 19 lipca.

Na DW 935 w Kobielicach doszło do wypadku 
z udziałem dwóch pojazdów: Toyoty Corolli oraz Ive-
co Daily. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad kie-
rownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył 
w auto dostawcze. Został uwięziony w zmiażdżonym 
samochodzie. Do jego uwolnienia niezbędny okazał 
się sprzęt hydrauliczny. Mężczyna został przekazany 
ratownikom medycznym. Jego stan określono jako 
bardzo poważny. Drugi kierowca nie doznał groźnych 
obrażeń. Utrudnienia na DW 935 trwały ponad dwie 
godziny.

W tym samym dniu po godz. 17:00 doszło 
do zderzenia samochodu osobowego marki 

Wypadki drogowe w gminie

Jeżeli istnieje nadzieja dla piłki nożnej, to tkwi 
ona w kibicach, ale tych prawdziwych. Przykładem 
jest Islandia, gdzie piłka nożna to jeszcze sport, a nie 
biznes czy rozrywka.

Tegoroczne mistrzostwa obaliły wiele potęg 
i były dla tych, którzy kibicowali słabszym, i to ci 
„słabsi” je wygrali. O ile można mówić o wysokim 
poziomie, to przede wszystkim dotyczy on rosyjskiej 
gościnności, co powinno dać zachodnim elitom 
demokratycznych państw i zachodniej cywilizacji 
wiele do myślenia. Od dawna nie mówiło się o Rosji 
tak pozytywnie. To poszło w świat. Sport, komercja 

przykryły ciemne strony rosyjskiego imperium. Przy 
okazji okazało się, że można opanować różne nacjo-
nalizmy i wybryki kibiców, kiedy ci w jakimś kraju 
czują, że nie będzie folgowania i wiedzą, co może 
ich spotkać. Folgowanie w Paryżu, Londynie czy na 
naszych stadionach kończy się w wielu przypadkach 
tragicznie i zniechęca do kibicowania.

Czas również i u nas z tym skończyć. A propos 
naszych kibiców, to nawet przy tych mistrzostwach 
pokazali, że daleko im do tych prawdziwych. Wy-
lewanie w mediach społecznościowych pomyj, 
wulgaryzmy, wyzywanie piłkarzy od darmozjadów, 

nieudaczników, opluwanie po przegranym pierw-
szym meczu na pewno nie dodało im siły, a wręcz ich 
zdołowało. Trzeba pamiętać, że niezależnie od posta-
wy te przekazy również do nich docierają, a oni też 
mają psychikę, uczucia. Ale naszym kibicom i wielu 
rodakom, nie tylko w sprawach piłki, ale i w przypad-
ku wielu innych niepowodzeń, czy to gospodarczych 
czy społecznych, jest łatwo kopać leżącego, najlepiej 
siedząc z piwkiem przed telewizorem. Piłkarze za-
wiedli, ale kibice również, a przynajmniej ich duża 
grupa, która nie była lepsza, a wręcz jeszcze gorsza.

Marian Pawlas
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Sprzęt ratowniczy dla strażaków 
W dniu 11 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Suszec 

nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratowni-
czego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Suszec. Sprzęt ratowniczy został zaku-
piony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy gminą 
Suszec a Ministerstwem Sprawiedliwości gmina zaku-
piła sprzęt o wartości 25 025,76 zł, który sfinansowała 
z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 
24 775,50 zł (99%). Wkład własny gminy do projektu 
wyniósł 250,26 zł (1% wartości zakupionego wypo-
sażenia). Każda jednostka OSP (Kryry, Mizerów, Ru-
dziczka i Suszec) otrzymała defibrylator, a OSP Kryry 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY SUSZEC
o drugim publicznym przetargu ustnym nieograni-

czonym na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest działka grun-
towa oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów 
i Budynków numer 4290/168, obręb Suszec, 
karta mapy 5, powierzchnia 1,2813 ha (uży-
tek Ba),  zapisana w Księdze Wieczystej nr 
KA1P/00033236/0 prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Pszczynie.

2. Cena wywoławcza ww. działki wynosi 
482 600,00 zł netto (słownie czterysta osiem-
dziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

3. Wysokość wadium: 35 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy złotych).

4. Ww. działka położona jest w Suszcu po-
między ulicami Piaskową (droga gminna) i Dolną 
(droga powiatowa). Działka znajduje się w sąsiedz-
twie zabudowań kopalni „Krupiński”. Ma kształt 
zbliżony do trapezu. Ukształtowanie terenu jest 
korzystne, teren jest płaski. Znaczna część działki 
jest zadrzewiona, jedynie od strony zachodniej (od 
ul. Piaskowej) teren jest utwardzony. Utwardzona 
część działki użytkowana jest jako parking. Przez 
działkę przebiega kablowa sieć elektryczna oraz te-
lekomunikacyjna (blisko granic działki). Róg działki 
przecina napowietrzna linia wysokiego napięcia 
110 kV, nie ograniczając jednak istotnie możliwości 
zabudowy działki. Uzbrojenie: woda, prąd, gaz jest 
w zasięgu – sieci przebiegają wzdłuż ulic Piaskowej 
i Dolnej.

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego przedmiotowa działka 
oznaczona jest symbolem: H61P – co stanowi zapis 
planu: tereny obiektów produkcyjnych składów 
i magazynów.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUSZEC
W czwartek, 19 lipca zostało wszczęte po-

stępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia „Rekultywacja niecki osiadań 
wraz z naprawą stosunków wodnych w rejonie 
przyległym, objętym wpływami eksploatacji gór-
niczej oraz naprawą dna i skarp cieku branickiego” 
w Suszcu. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na rekultywa-
cji terenów zdegradowanych, objętych wpływami 
eksploatacji górniczej w rejonie ul. Na Grabówki 
w Suszcu. Celem rekultywacji jest utworzenie sie-
dlisk przyrodniczych, głównie siedlisk leśnych.

UG Suszec

6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa 
własności ww. działki.

7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż ww. działki został przeprowadzony w dniu 
25 maja 2018 r. z wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 
9 października 2018 r. o godz. 9:00

9.  Wadium należ y wpłacić  do dnia 
3 października 2018 r. na konto gminy Suszec 
nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje 
data wpływu na konto.

10. Przetarg prowadzony będzie zgodnie 
z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

11. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wy-
wieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Suszec i opublikowane na stronie internetowej 
www.suszec.pl.

12. Szczegółowe informacje dotyczące 
ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, 
pok. nr 3, tel. 32 449 30 73.

Kolonie dla uczniów 
z naszej gminy

W dniach 23 lipca – 3 sierpnia 45 dzieci z naszej 
gminy przebywa na koloniach w Łężycach w Kotlinie 
Kłodzkiej. W programie zaplanowano mnóstwo atrak-
cji, w tym m.in. relaks w parku wodnym w Kudowie-
-Zdroju, wycieczki po górach, aktywny wypoczynek 
w parku linowym, wejście na Szczeliniec Wielki oraz 
wyjazd do Wambierzyc.

W kolejnym numerze „Nowin” zamieścimy szcze-
gółową relację z tych kolonii. Dzieciom i ich opieku-
nom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!

JG

zd
j: 

JG

Spotkanie radnych z przedstawicielami JSW

Plany JSW wobec byłej kopalni „Krupiński”
W czwartek, 26 lipca po sesji Rady Gminy 

Suszec odbyło się spotkanie władz gminy i rad-
nych z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Podczas zebrania szczegółowo zostały omówio-
ne plany wobec byłej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Krupiński”. Prezes Jastrzębskich Zakładów Remon-
towych Rafał Rychter poinformował, że spółka zamie-
rza rozszerzyć działalność produkcyjno-remontową 
w zakresie dostaw do JSW na terenie gminy Suszec. 
Ambitny plan rewitalizacji byłej kopalni obejmuje 
m.in. uruchomienie w trzecim kwartale 2019 roku 
produkcji elementów tras, rurociągów, szyn jezdnych 
i krążników. Dla gminy oznacza to nowe miejsca pra-
cy. W związku z tym w czwartym kwartale 2018 roku 
Jastrzębskie Zakłady Remontowe zamierzają rozpo-
cząć rekrutację nowych pracowników. – Chcemy pozy-
skać najlepszych fachowców. Pomożemy w nabywaniu 
doświadczenia, w szkoleniach – zapewniała Henryka 

Iwaniszczuk odpowiedzialna za rekrutację. – Szukamy 
ślusarzy, spawaczy, tokarzy. Nasi pracownicy mają do 
dyspozycji nowoczesne maski spawalnicze, a co dwa ty-
godnie otrzymują nowe ubrania. Praca w Jastrzębskich 
Zakładach Remontowych może też być spełnieniem 
aspiracji zawodowych – dodał prezes Rafał Rychter.

Plany wobec byłej kopalni są bardzo rozległe. 
W czwartym kwartale 2021 roku, w związku z rozsze-
rzaniem działalności na terenie gminy Suszec, spółka 
nosi się z zamiarem zatrudnienia kolejnych 120 osób.

Wszystkie złożone 26 lipca w Urzędzie Gminy 
Suszec deklaracje padły również tydzień wcześniej 
w Warszawie podczas konferencji zarządu JSW 
z udziałem ministra i wiceministra energii.

 Po raz pierwszy w Polsce wprowadzamy nowocze-
sny, innowacyjny, wg naszego pomysłu projekt zago-
spodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych 
– powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. 
Górnictwo to nie tylko wydobycie, ale również tereny 
i majątek, a KWK „Krupiński” staje się sztandarowym 

projektem polskiej koncepcji dla zniszczonych terenów, 
które mogą dostać kolejną szansę na ich rozwój – dodał 
wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Źródło: www.gov.pl/energia
JG

została dodatkowo wyposażona w zestaw ratownic-
twa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną.

Zarówno zakupione defibrylatory, jak i zestaw 
ratowniczy zapewnią jednostkom OSP pełną goto-
wość bojową oraz umożliwią jeszcze bardziej sku-
teczne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowa-
nym na miejscu zdarzenia.

UG Suszec
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Relacja z europejskiego tournée Canticum Novum
Część pierwsza – Francja 
Canticum Novum zostało zaproszone na cykl 

koncertów we Francji przez Teatr L'imprimerie w Rive 
de Gier, którego dyrektorem jest Roland Comte. Ze-
spół dał w lipcu cztery koncerty w miejscowościach: 
Dargoire, Rive de Gier, Lyon i Saint Etienne. Chórzyści 
wzięli udział w spotkaniach z władzami Dargoire oraz 
Rive de Gier, podczas których przekazali podarunki 
od gminy Suszec. 

Do Francji pojechali z repertuarem sakralnym, 
ponieważ koncerty zaplanowane były w kościołach. 
Wyjątek stanowił występ w Saint Etienne, podczas któ-
rego Canticum Novum zaprezentowało także pieśni ze 
Śląska i inne polskie szlagiery, gdyż koncert odbywał 
się w plenerze, a wśród widowni obecna była polonia. 
To tam chórzyści spotkali 105-letnią Polkę, która 101 
lat miesza we Francji i mówi piękną polszczyzną. 

Canticum Novum od początku do końca było 
gościem Rolanda Comte’a i jego teatru. To on zabrał 
śpiewaków na wycieczkę i zwiedzanie Lyonu. Innym 
razem zaserwował chórzystom żabie udka i ślimaki 
oraz raclette. Chór otrzymał ponowne zaproszenie 
do Francji w 2020 roku.

Koncerty były biletowane, a publiczność dopisała. 
Za każdym razem dostawaliśmy brawa na stojąco, biso-
waliśmy, a po występie słyszeliśmy w kuluarach dużo mi-
łych słów dotyczących profesjonalizmu wykonania. Dla 
słuchaczy przygotowaliśmy program koncertu w języku 
francuskim z dokładnym opisem śpiewanych utworów. 
Uważam, że reprezentując gminę Suszec pokazaliśmy się 
profesjonalnie pod względem artystycznym, a francuski 
odbiorca podczas występów mógł śledzić program we 
własnym języku, czytać o historii chóru – relacjonuje 
Barbara Garus, dyrygentka. – Mieliśmy też okazję ob-
serwować radość Francuzów po wygranej w ćwierćfinale, 
a mecz oglądaliśmy razem z burmistrzem Rive de Gier.

Część druga – Barcelona 
Odpowiadając na zaproszenie Rolanda Comte’a, 

Canticum Novum zaplanowało wyjazd w ten sposób, 
by uczestniczyć w Światowym Kongresie Chórów Pueri 
Cantores w Barcelonie. Drugą część podróży każdy 
chórzysta sfinansował we własnym zakresie. Byliśmy 
jednym z ponad 100 chórów, a na kongres zjechało w su-
mie niecałe 4000 chórzystów z całego świata – powie-
działa Barbara Garus.

Chór zaśpiewał w mieście Arenys de Mar wraz 
z dwoma chórami: Maîtrise Saint-Louis z Paryża i miej-
scowym z Arenys de Mar. Koncert stał się okazją do 
zwiedzenia miasta, wzięcia udziału w warsztatach tań-
ca katalońskiego oraz poznania tradycyjnych kukieł 
katalońskich.

Canticum Novum wystąpiło również w słynnej 
świątyni Sagrada Familia z koncertem galowym, pod-
czas którego miało miejsce prawykonanie Missa Sagra-
da Familia (kompozytor: Josep Vila I Casanas). Chórzyści 
wzięli udział w mszy świętej wraz z innymi polskimi 
chórami uczestniczącymi w kongresie (10 chórów).

RELACJE CHÓRZYSTÓW
Nic tak nie oddaje atmosfery europejskiego 

tournée Canticum Novum jak bezpośrednie relacje 
uczestników wyjazdu. Ich wrażenia przedstawimy 
poniżej.

Przyjęcie we Francji przez Rolanda
Roland przyjął nas bardzo życzliwie. Robił, co mógł, 

żebyśmy czuli się tam dobrze. Przygotowywał wyśmienite 
posiłki, a w szczególności żaby i ślimaki jako specjały 
kuchni francuskiej. Oprowadzał nas po Lyonie i załatwił 
rejs stateczkiem. 

Koncerty we Francji
Koncerty we Francji stanowiły rewelacyjną przy-

godę, bo były naszymi pierwszymi koncertami zagra-
nicznymi. Stanowiły swego rodzaju wprowadzenie do 
całego wyjazdu i kongresu w Barcelonie. 

We wszystkich odwiedzanych przez nas miejscach 
byliśmy serdecznie przyjmowani i czuliśmy radość ludzi, 
która udzielała się również nam.

Koncert w Dargoire
Bardzo ciekawe, klimatyczne miejsce, usytuowane 

na pięknym wzniesieniu, przemili ludzie, niezwykła at-
mosfera przed koncertem i po nim. 

Koncert w Rive de Gier
Piękny, duży kościół, również bardzo mili ludzie, 

publiczność, która jeszcze później rozmawiała z nami 
podczas poczęstunku po koncercie. 

Koncert w Lyonie
Bardzo nowoczesny kościół o zupełnie innym cha-

rakterze. Miło było usłyszeć język polski wśród innych 
i uczestniczyć w tym języku w mszy świętej. Zbawienny 
okazał się również wiatrak w kościele.

Koncert w Saint Etienne
Bardzo pozytywni ludzie, niezwykle przyjaźnie 

nastawieni do gości. Przyjęli nas elegancko i wykwint-
nie dobrym obiadem i miłą rozmową, także częściowo 
w języku polskim. Byli otwarci na długie rozmowy, a my 
świetnie się przy tym bawiliśmy. Przy okazji koncert był 
bardzo ciekawy z powodu wykonania na świeżym po-
wietrzu, a nie wewnątrz budynku. 

Atmosfera we Francji
Wszędzie byliśmy bardzo pozytywnie przyjmowani 

i pomimo drobnych problemów językowych dogady-
waliśmy się ze wszystkimi. Również jako chór dobrze się 
w tym czasie poznaliśmy. 

Kongres w Barcelonie
Kongres okazał się niesamowitym przeżyciem, 

a to głównie z powodu obecności ogromnej ilości lu-
dzi (3-4 tysiące) i usytuowania w tak pięknym miejscu, 
jakim jest Barcelona. Grafik był przez cały czas bardzo 
napięty, ale dzięki temu dobrze wykorzystywaliśmy czas. 
Nie zabrakło nam również czasu na nocne wypady, np. 
na plażę. 

Polska msza święta, a potem wyjazd do Arenys 
de Mar i koncert

Msza była ciekawym przeżyciem, szczególnie że 
odprawiono ją w języku polskim i mogliśmy w niej w spo-
sób czynny uczestniczyć poprzez śpiewy oraz przygo-
towanie liturgii. Koncert w Arenys de Mar poprzedzono 
oprowadzaniem po mieście przez miejscowych, które 
pokazało nam trochę katalońskich tradycji. Sam koncert 
okazał się niesamowity z powodu niezwykle przyjaznej 
atmosfery ze strony organizatorów, wolontariuszy, in-
nych wykonawców oraz publiczności, co dodawało sił na 
tworzenie muzyki. Świetne było też przyjęcie nas przez 
organizatorów, przygotowany poczęstunek oraz wspólne 
śpiewanie i poznawanie ludzi. 

Zwiedzanie świątyni Sagrada Familia
Sagrada Familia okazała się zapierającym dech 

w piersiach miejscem. Jeżeli z zewnątrz wygląda spek-
takularnie i zjawiskowo, to wewnątrz oszałamia poprzez 
grę świateł, umiejscowioną w każdym miejscu symboli-
kę, kunszt projektu i wykonania wszystkich elementów 
wystroju oraz bryły budowli, a także panującą tam nie-
powtarzalną atmosferę zachwytu. 

Koncert galowy w świątyni Sagrada Familia
Koncert galowy okazał się niezwykłym przeżyciem. 

Podczas występu każde państwo było reprezentowane 
przez jeden ze swoich chórów. 

Msza św. kończąca kongres
Msza święta stanowiła piękne zwieńczenie całego 

kongresu. Można było w jej czasie poczuć siłę muzyki 
i ludzkich głosów oraz odczuć wielkość tego wydarzenia. 

Plażowanie w Barcelonie
Było świetnym czasem potrzebnym na rozłado-

wanie emocji po zakończeniu kongresu. Pokazało nam 
Barcelonę od trochę innej strony, z dala od zgiełku i masy 
ludzi biegających w różne strony. Na plaży wszyscy od-
poczywali i dobrze się bawili.

San Remo
Były to dwa dni totalnego rozluźnienia i odpoczynku 

po przygodach we Francji i Hiszpanii, które okazały się 
ogólnie bardzo wyczerpujące. We Włoszech odpoczy-
waliśmy od wszystkiego i spędzaliśmy wspólnie czas, 
dobrze się bawiąc i poznając kulturę trzeciego już pań-
stwa w czasie naszego wyjazdu. Niestety, mieliśmy świa-
domość, że to nasze ostatnie dwa dni wojaży i szkoda 
nam było wracać. 

Organizacja
Organizacja całego wyjazdu była bardzo dopraco-

wana i przestrzegana. Nie mieliśmy zatem żadnych pro-
blemów z pojawianiem się na czas się na jakichkolwiek 
wydarzeniach. Na słowa uznania zasługują dyrygenci, 
którzy wiele energii poświęcili na organizację naszego 
czasu i kierowanie nami podczas pobytu we Francji i Bar-
celonie. Bez ich wysiłku i zaangażowania pogubilibyśmy 
się we wszystkim. 

PODZIĘKOWANIA
Canticum Novum składa serdecznie podzię-

kowania gminie Suszec: Wójtowi, zastępcy Wójta, 
Radzie Gminy oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Suszcu za pomoc w sfinansowaniu podróży do 
Francji, a tłumaczce Magdalenie Bielawskiej oraz 
Ireneuszowi Wajdzie za koordynację. 

Oprac. JG
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Apetyt na Kulturę

Otwarcie kolejnej siłowni plenerowej w Rudziczce

W lipcu wystartował w naszej gminie projekt 
Apetyt na Kulturę. Jest on adresowany do osób, 
które ukończyły 50 lat, mieszkają w gminie Suszec, 
przebywają na emeryturze lub rencie i przede 
wszystkich mają ochotę na spotkania z kulturą. 
Co najistotniejsze – udział we wszystkich atrak-
cjach jest całkowicie bezpłatny, a dofinansowa-
nie otrzymano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Kultura Dostępna.

W projekcie przewidziano siedem pokazów 
kinowych. Pierwszy nich odbył się 26 lipca w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Beneficjenci 
programu mieli okazję zobaczyć film nagrodzony 
Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni, przedstawia-
jący historię profesora Zbigniewa Religi pt. „Bogo-
wie”. Tydzień wcześniej uczestniczyli w wirtualnym 
zwiedzaniu europejskich muzeów. 

W poniedziałek, 23 lipca w Rudziczce przy 
ul. Szkolnej została udostępniona dla mieszkań-
ców siłownia plenerowa. Podczas oficjalnego 
otwarcia obecni byli wójt gminy Marian Pawlas, 
radny Henryk Pruciak, sołtys Rudziczki Stani-
sław Godziek oraz właściciel firmy P.K.-BUD, 
której powierzono wykonanie prac budowla-
nych, Piotr Kwaśny. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi można 
już było korzystać z urządzeń, a wójt Suszca 
osobiście przetestował jedno z nich.

Stanisław Godziek zwrócił uwagę na dogodną 
lokalizację drugiej już zewnętrznej siłowni w tej 
miejscowości. Będzie ona służyć mieszkańcom, 
m.in. paniom przechadzającym się tamtędy z kijka-
mi. Miejsce jest oświetlone, istnieje więc możliwość 
skorzystania z przyrządów także po zmierzchu – 
wyjaśnił sołtys Godziek.

Miłośnicy ćwiczeń na świeżym powietrzu mają 
do dyspozycji osiem urządzeń takich jak: wyciąg 
górny, wioślarz, piechur-biegacz, trenażer nóg i rąk 
/ narty biegówki, prasa nożna, orbitrek eliptyczny, 
twister, wyciskanie siedząc. 

Wszystkie posiadają odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa, opatrzone są informacjami zawie-
rającymi opis funkcji, instrukcję obsługi oraz uwagi 
dotyczące bezpiecznego korzystania.

Cały teren nowej siłowni jest ogrodzony. 
Po męczącym treningu można odpocząć na 

jednej z dwóch umieszczonych do tego celu ławek. 

W programie zapowiedziano 9 takich spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, przy kawie i herba-
cie. Zadbano również o transport ze wszystkich 
sołectw do Gminnego Ośrodka Kultury.

Pomyślano także o dzieciach, które na placu 
mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych 
i przygotowano dla nich małą karuzelę.

Od września do grudnia zaplanowano tak-
że cztery atrakcyjne wycieczki: do Wrocławia, 
Krakowa, Katowic i Bielska-Białej. 

We Wrocławiu uczestnicy wyjazdu wezmą 
udział w spektaklu operowym w Operze Wrocław-
skiej oraz zwiedzą Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich. W Krakowie obejrzą sztukę w Teatrze im. J. 
Słowackiego, a także będą mieli okazję podziwiać 
zbiory Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. W Ka-
towicach posłuchają koncertu w siedzibie Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
a do Bielska-Białej udadzą się, by zobaczyć spektakl 
w Teatrze Polskim.

Apetyt na Kulturę stanowi interesującą propo-
zycję na jesienne wieczory, a z pewnością jest cie-
kawszą alternatywą dla spędzania czasu w domu 
przed telewizorem.

JG

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
aktywnego spędzania wolnego czasu!

JG

Jak wszechstronnie wykorzystać dary natury?
W sobotę, 18 sierpnia o godz. 15:00 

w Muzeum Regionalnym „Kamojówka” w Suszcu 
po raz pierwszy odbędzie spotkanie lokalnych 
wytwórców produktów żywnościowych wyko-
rzystujących dary natury.

Inicjatorem projektu „Zielno w Suszcu” jest 
Tadeusz Paszek, sołtys Suszca, który do udziału 
w imprezie zaprasza wszystkich, którzy chcą po-
chwalić się produktami wytwarzanymi w zaciszu 
domowym. Będzie można skosztować dżemów, 
musów, past, przecierów, kompotów i wielu innych. 
Wydarzenie stanie się nie tylko okazją do degustacji 
domowych wyrobów, ale także sposobnością do 
wymienienia się przepisami, które często nigdzie 
nie są zapisane, gdyż przekazuje się je w rodzinie 
z pokolenia na pokolenie.

To niezwykłe bogactwo tej ziemi, którym mo-
żemy się pochwalić. Ludzie wytwarzający produkty 

w zaciszu domowym są prawdziwymi artystami – 
powiedział Tadeusz Paszek. Sołtys zdradził nam rów-
nież, że pomysł na zorganizowanie imprezy zrodził 
podczas jego odwiedzin w domach mieszkańców 
w związku z pełnioną przez niego funkcją. Często 
podczas takich wizyt częstowany był przez gospo-
darzy jakimiś domowymi specjałami. – Nie możemy 
pozwolić, aby ta sztuka zanikła, a wyroby powstające 
w domach często są chlubą danego gospodarstwa – 
twierdzi Tadeusz Paszek.

Według zapowiedzi na spotkaniu pojawią się 
także goście specjalni. Wśród nich nie zabraknie eks-
pertów posiadających wiedzę na temat produktów 
naturalnych i ich wykorzystania do robienia prze-
tworów. Będzie można wysłuchać wykładu enologa 
(specjalisty od win – przyp. red.) czy porozmawiać 
z przedstawicielem Stowarzyszenia Winiarzy Pol-
skich. Sołtys zdradził nam również, że na imprezie 
pojawią się studenci Waldemara Szendery, którzy 

prozdrowotne działanie darów natury znają tylko 
z książek, a chcieliby zobaczyć na własne oczy, spró-
bować, jak wykorzystywane są one do tworzenia 
określonych produktów.

Wśród lokalnych wytwórców są tacy, którzy robią 
ocet winny z obierek jabłek, miód z młodych pędów 
sosny czy ziołowe nalewki. Najistotniejsze jest jednak 
to – jak podkreśla sołtys Suszca – że ludzie ci tworzą 
dla siebie, nie traktują swoich działań w kategoriach 
biznesowych.

Zapowiada się zatem niezwykłe wydarzenie. Wpi-
suje się ono we współczesny trend bycia „eko”. Orga-
nizatorom nie o to jednak chodziło, by być „na czasie”. 
Celem imprezy jest pokazanie bogactwa naszej gminy, 
aby jej mieszkańcy mogli wymienić się doświadcze-
niami i przekazać tajniki przygotowania określonych 
produktów następnym pokoleniom. Trzeba zadbać 
o to, aby unikatowe przepisy ocalić od zapomnienia.

JG
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Otwarcie siłowni w Rudziczce
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Podziękowania dla grupa teatralnej ERROR

Spektakl „Czarno na białym”

Wakacje na półmetku w GOK-u

W jeden z letnich wieczorów, 28 czerwca 
w suszeckim GOK-u odbył się spektakl pt. „Czarno na 
białym” w wykonaniu grupy teatralnej ERROR z Psz-
czyńskiego Centrum Kultury. Sztuka powstała na 
podstawie tekstu „Noc w Valognes” autorstwa Erica 
Emmanuela Schmitta. Opowiada o pięciu kobietach, 
które były zakochane w Don Juanie. Pewnego dnia 
spotykają się i postanawiają obmyślić plan zemsty na 
kochanku. Ostatecznie stawiają go przed sądem w ich 
wykonaniu, nie przewidują jednak tego, że jego kom-
plementy i urok nadal na nie działają. Wszechobecne 
są oszustwa, manipulowanie, jak i poszukiwanie szczę-
ścia oraz prawdy. Pełna intrygi i nasycona napięciem 
historia zawiera w sobie uniwersalne prawdy o świecie 
i człowieku.

 Sztuka wyreżyserowana została przez Mirosławę 
Gad, z którą udało się nam zamienić kilka słów. 
Zapytana o początki grupy powiedziała: Grupa 
ERROR powstała w 2011 roku przy Pszczyńskim Cen-
trum Kultury, początkowo jako grupa młodzieżowa. 
Młodzi, aktorsko zapaleni, ludzie zebrali się i tak się 
wszystko zaczęło. Rozpoczynaliśmy od zajęć warszta-
towych. Debiutem był spektakl eksperymentalny „Ślepcy”, 
zagrany w totalnej ciemności, bazujący na zmysłach 
słuchu, węchu i dotyku. Od 3 lat grupa samoistnie 

Lipiec okazał się miesiącem intensywnej pracy 
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, który przy-
gotował na wakacje wiele atrakcji.

W pierwszym tygodniu ferii po raz pierwszy zor-
ganizowano „Wakacje Małego Trapera”. Trzydniowa 
impreza przykuła uwagę dzieci, które lubią kontakt 
z przyrodą i nieobcy jest im duch harcerstwa. Półko-
lonie realizowane były we współpracy z firmą Punkt 
Widzenia.

W poniedziałek, 25 czerwca mali traperzy uczest-
niczyli w tzw. zwiadzie terenowym – wycieczce roz-
poznawczej z mapą, kompasem i rysowaniem planu 
sytuacyjnego. Wtorek, 26 czerwca był Dniem Wielkiej 
Wędrówki. Uczestnicy półkolonii odkrywali cuda natu-
ry, oglądali las „od podszewki” (z pozycji runa leśnego), 
opisywali zjawiska zachodzące w przyrodzie, mogli 
także podziwiać napotkane zwierzaki. W ostatnim 
dniu zorganizowano zajęcia harcerskie dla chłopców, 
tj. struganie patyków, zbieranie chrustu, rozpalanie 
ogniska, oraz zajęcia harcerskie dla dziewczyn, takie 
jak: wiązanie węzłów, przygotowywanie jabłek do pie-
czenia, gromadzenie chrustu na rozpałkę. Chętni mieli 
możliwość, aby ostatnią noc spędzić pod namiotem.

„Wakacje Małego Trapera” stanowiły swego rodza-
ju rozpoznanie, czy tego typu atrakcje cieszą się powo-
dzeniem. Duże zainteresowanie półkoloniami sprawi-
ło, że od września zostaną uruchomione w Gminnym 
Ośrodku Kultury zajęcia o podobnym profilu.

przeformowała się w amatorski teatr dorosłych, którzy 
sami wyszli z inicjatywą współpracy. Uwielbiam ich, mię-
dzy innymi właśnie za ten zapał i ogromne zaangażowa-
nie. Może gdyby nie oni, to nie robiłabym już spektakli.

W GOK-u wystąpili po raz pierwszy, lecz niejedno 
przedstawienie mają już za sobą. Publiczność dopi-
sywała za każdym razem. A jakie są ich wrażenia po 
spektaklu w Suszcu? Faktycznie, z roku na rok widzę 
coraz większe zainteresowanie naszymi spektaklami, co 
cieszy nas niezmiernie. Mimo że baliśmy się o frekwencję 
w Suszcu, ponieważ był to wieczór, gdy nasza drużyna 
grała swój ostatni mecz na mundialu, to widzowie do-
pisali, wypełniając salę. Po ich żywych reakcjach w trak-
cie przedstawienia i miłych komentarzach po spektaklu 
wnioskujemy, że się podobało. Grało się nam znakomicie, 
cudownie tworzy się w takim miejscu i z takimi ludź-
mi. Organizacja była na najwyższym poziomie. Myślę, 
że jeszcze niejedna okazja do współpracy przed nami. 
Czuliśmy się tam bardzo miło przyjęci – toteż grało się 
dobrze. Z pewnością będziemy chcieli jeszcze tam kiedyś 
wrócić – relacjonuje reżyserka.

Zapytaliśmy też Mirosławę Gad o to, skąd czerpie 
inspiracje, niezmiernie ważne w tworzeniu scenariuszy 
oraz o jej debiut reżyserski. Jeśli chodzi o inspiracje – 
czerpię je z życia, ludzi, obserwacji codziennych sytuacji, 

Dla nieco starszych już po raz czwarty w dniach 
8-14 lipca zorganizowano English Camp. Jak zdradziła 
nam pracownica Gminnego Ośrodka Kultury, rodzice 
uczestników są bardzo zadowoleni z postępów, jakie 
robią ich dzieci w posługiwaniu się językiem angielskim 
w wyniku spotkań z native speakerami. Przyznać trzeba, 
że zajęcia miały wyjątkowo intensywny charakter – 
trwały po 8 godzin dziennie. Lektorzy uczyli poprzez 
zabawę, skupiano się na konwersacji, praktycznym uży-
ciu języka. Młodzież poznawała także kulturę i obyczaje 
amerykańskie, grała w baseball i rugby.

Na English Camp zgłasza się coraz więcej chęt-
nych. W tym roku wzięło w nim udział 80 osób w wie-
ku 12-19 lat. Zajęcia odbywały się na hali Gminnego 
Ośrodka Sportu w Suszcu, a uczestników podzielono na 
kilka grup z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 
znajomości języka (po wcześniej przeprowadzonym 
teście). Obóz prowadzi polsko-amerykańska ekipa. Nad 
jego sprawnym przebiegiem czuwało 15 wolontariuszy 
amerykańskich, 5 opiekunów, resztę stanowili wolon-
tariusze polscy. Wydarzenie przygotowywane jest we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Fala.

Dorośli również mogli poszerzyć swoje kompe-
tencje językowe, uczestnicząc w zorganizowanej po raz 
pierwszy w tym roku Kawiarence Językowej. Prowa-
dził ją w godzinach popołudniowych jeden z instruk-
torów English Campu Craig Shriner. W spotkaniach 
z native speakerem uczestniczyło przez tydzień 18 osób 

podróży, muzyki (zwłaszcza instrumentalnej), obrazów. 
Mój atut to wyobraźnia, świat postrzegam obrazami, 
jestem wyczulona na gest, kolory, sytuację, mimikę, 
symbol.

Co do debiutu – moją pierwszą, świadomą, dojrzałą 
pod kątem reżyserii sztuką był mój spektakl dyplomowy 
na Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Pra-
cowałam wtedy we Wrocławskim Centrum Twórczości 
Dziecka jako instruktor z młodzieżą z rodzin wielodziet-
nych. Była to dosyć trudna grupa, ale wybór największe-
go łobuza na głównego bohatera okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Nie tylko doprowadził nas wtedy do sukcesu, 
ale też potwierdził to, o czym pisałam pracę magisterską. 
Mianowicie – teatr może pozytywnie wpłynąć na rozwój 
dziecka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Teatr towarzyszy ludziom praktycznie od zawsze, 
zmienia swe formy i funkcje, lecz jest nieodłącznym 
elementem kultury. Dostarcza nam rozrywki, edukuje, 
pozwala przenieść się w inny świat i zrelaksować. Z per-
spektywy aktorów i reżyserów pozwala na wyrażanie 
siebie – podsumowała reżyserka „Czarno na białym”. – 
Teatr daje mi szansę nie tylko na twórczą pracę z ludźmi, 
ale stał się też sposobem mojej scenicznej czy artystycz-
nej wypowiedzi.

Agata Kłoska

w różnym przedziale wiekowym.
W wakacyjnej ofercie GOK-u znalazło się także coś 

dla miłośników muzyki. W ramach festiwalu Voicingers 
w dniach 10-11 lipca przeprowadzono warsztaty in-
strumentalne i wokalne dla dzieci. Z kolei wieczorami 
odbywały się koncerty. Pierwszy miał miejsce 10 lipca. 
Początkowo planowany był przy fontannie („Jammo-
wanie przy fontannie”), jednak ze względu na warunki 
pogodowe został przeniesiony na salę widowiskową 
GOK-u. Prawdziwa gratka czekała na melomanów 11 
lipca. Wtedy odbył się koncert Manu Domerque Special.

Spotkania z muzyką to nie jedyne kulturalne wy-
darzenie przygotowane przez GOK na wakacje. W dru-
giej połowie lipca zorganizowano Teatralną Suszarnię, 
czyli półkolonie dla tych, którzy kochają teatr. W trakcie 
8-godzinnych zajęć dzieci uczyły się choreografii, świa-
domości ruchu, konstruowały instrumenty, przygoto-
wywały scenografię i kostiumy. A wszystko po to, by 
na zakończenie warsztatów, na pikniku rodzinnym, 
dać pokaz teatralny.

Sierpień zapowiada się w Gminnym Ośrodku 
Kultury równie atrakcyjnie. Chętni mogą wziąć udział 
w Tygodniu Detektywistycznym, Kombinatorium Arty-
stycznym czy obozie tanecznym z Karoliną Głowińską. 
Dużym powodzeniem cieszą się darmowe wejściówki 
na spektakl „Pippi Pończoszanka”, który odbędzie się 10 
sierpnia na terenach zielonych za GOK-iem.

JG



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

Piknik
dla dzieci i rodziców
30.08.2018, godz. 17:00
Teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi.

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

Muzeum Regionalne „Kamojówka” (ul. Kolonia Podlesie 5, Suszec)

Jak wszechstronnie wykorzystać DARY NATURY?
Czyli jak zrobić dżem, kompot, ocet według tradycyjnej receptury.
stoiska z możliwością degustacji / prelekcje / wymiana doświadczeń
ORGANIZATOR: Sołtys Suszca i Rada Sołecka. Inicjatywa realizowana w ramach „Kulturalnego Wydobycia”.
KONTAKT: Tadeusz Paszek, tel. kom. 723 440 449

WSTĘP WOLNY18.08.2018, godz. 15:00

1 maja – 30 września

1.
2.
3.
4.

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

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

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

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

Zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ 
(plakaty, zaproszenia, balony itp.), 
które pomogą Wam w organizacji.

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

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

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

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

Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 2 lipca do 7 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2018 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwalifikowały

do II etapu do 15 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2018 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:

www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

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



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

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: jednodniowe zajęcia – 30 zł,
               5-dniowy cykl zajęć – 120 zł.

Obóz Taneczny 
z Karoliną Głowińską
Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r.ż.
28-30.08.2018, godz. 9:00-13:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Piknik dla dzieci
i rodziców
30.08.2018, godz. 17:00

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi)

Spektakl „Pippi 
Pończoszanka” w reż.
K. Dworakowskiego 
w wykonaniu Teatru 
PINOKIO z Łodzi
10.08.2018, godz. 18:00

Miejsce: tereny zielone za GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

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

Miejsce: na terenie całej gminy.

Wstęp wolny

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

Miejsce: 
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

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

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 250 zł.

Warsztaty & Parada 
& Koncert w wozie 
Willi Śmiesznotce
w ramach projektu 
Pippi Pończoszanka
Warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
9.08.2018, godz. 15:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny 

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 
W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

Harmonogram zajęć
na sezon 2018-2019

Zapisy od  13 sierpnia 2018, Dzień otwarty - 5 września 2018

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

Poniedziałek

Klub Jasia i Małgosi

Aktywni 50+

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

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

Wtorek

Wtorek

Aktywni 50+

Taniec nowoczesny
Point Squad

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

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

Poniedziałek

Środa

Środa

Taniec nowoczesny
Freesmile

Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”

Aktywni 50+

Klub Jasia i Małgosi

Dzieci od 5 do 9 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

20:00

Wtorek

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
10:00 – 11:00

Zajęcia bezpłatne

Środa

Aktywni 50+ (Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Wtorek

Wtorek

Gitarowo

Babska pracownia

Środa

Balet Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (nowy nabór) 15:15 – 16:00

Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45
Grupa IV 17:45 – 18:45

40 zł / miesiąc

Młodzież i dorośli
17:00 – 20:00
30 zł / miesiąc

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I 16:00 – 17:30
Grupa II 15:30 – 17:00

40 zł / miesiąc

Środa

Warsztaty
Labolatorium

Trzaskodźwięków

Dzieci od 7 r.ż.
(1 spotkanie w miesiącu)

17:00 – 20:00
30 zł / miesiąc

Czwartek

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Piątek

Pracownia Och!ra
Rysunek i malarstwo

Młodzież od 13 r.ż.
17:00 – 19:00
100 zł / miesiąc

Niedziela z bajką
Spektakle teatralne

dla dzieci
23.09, 28.10, 25.11, 16.12

2 zł / osoba

Czwartek

Kreatywne cięcie Dorośli
10:00 – 12:00
50 zł / miesiąc

Piątek

Kreatywne cięcie Dorośli
17:00 – 19:00
50 zł / miesiąc

Środa

Język angielski
dla dorosłych

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00

70 zł / miesiąc

Czwartek

Język angielski
dla dzieci

Dzieci od 4 do 10 lat
Grupa I (nowy nabór) 15:20 – 15:50

Grupa II 16:00 – 16:45
Gr III 16:50 – 17:35

30 zł / miesiąc

Chór
„Canticum Novum”

(GOK 1 piętro)

Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
licealną oraz studentów

z całej gminy
Próby od godziny 10:00

Zajęcia bezpłatneSobota

Oferta dla przedszkoli i szkół:

Środa

Mała filharmonia Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec

  - raz w miesiącu 2 zł / os.

Czwartek

Piątek

Gitarowo

Taniec nowoczesny MINI MINI ON THE BEAT
  Dzieci od 4 do 6 lat

12:40 – 13:30
MINI ON THE BEAT
 Dzieci od 6 do 8 lat

13:30 – 14:30
ON THE BEAT

Dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30

ON THE BEAT CREW
Dzieci od 11 do 15 lat

15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30
40 zł / miesiąc

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Poniedziałek

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00

Zajęcia bezpłatne

Aktywni 50+ (Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Parafii:

Środa

Piątek

Aktywni 50+

Regionalny Zespół
Śpiewaczy

„Radostowianki”
(Spotkania w SP Radostowice)

17:00

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
16:45 – 17:45

Zajęcia bezpłatne

Poniedziałek

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
Grupa I 16:15 – 17:00
Grupa II 17:00 – 17:45

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz

„ENIGMA”

Mali projektanci

Studio projektowe

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30
30 zł / miesiąc

Formacja taneczna
K-BOOM

Dzieci od 8 do 13 lat
Poniedziałek 16:40 – 17:40

Wtorek 16:40 – 18:10 
60 zł / miesiąc

Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00
30 zł / miesiąc

Poniedziałek

„Tańczące brzdące” Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45

Zajęcia bezpłatne

Poniedziałek / Wtorek

Wtorek

Próbna Gromada
Zuchowa ZHP

(hm. Anna Nowacka)

Dzieci od 6 do 9 lat
18:15 – 19:45

Składka członkowska ZHP
15 zł / miesiąc



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

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: jednodniowe zajęcia – 30 zł,
               5-dniowy cykl zajęć – 120 zł.

Obóz Taneczny 
z Karoliną Głowińską
Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r.ż.
28-30.08.2018, godz. 9:00-13:00

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

Piknik dla dzieci
i rodziców
30.08.2018, godz. 17:00

Miejsce: teren wokół GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi)

Spektakl „Pippi 
Pończoszanka” w reż.
K. Dworakowskiego 
w wykonaniu Teatru 
PINOKIO z Łodzi
10.08.2018, godz. 18:00

Miejsce: tereny zielone za GOK w Suszcu.

Wstęp wolny
(wejściówki do odebrania w GOK w Suszcu)

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

Miejsce: na terenie całej gminy.

Wstęp wolny

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

Miejsce: 
sala widowiskowa GOK w Suszcu.

Wstęp wolny

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

Miejsce: GOK w Suszcu.

Koszt: 250 zł.

Warsztaty & Parada 
& Koncert w wozie 
Willi Śmiesznotce
w ramach projektu 
Pippi Pończoszanka
Warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-12 lat.
9.08.2018, godz. 15:00

Miejsce: GOK w Suszcu.

Wstęp wolny 

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 
W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

Harmonogram zajęć
na sezon 2018-2019

Zapisy od  13 sierpnia 2018, Dzień otwarty - 5 września 2018

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

Poniedziałek

Klub Jasia i Małgosi

Aktywni 50+

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

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

Wtorek

Wtorek

Aktywni 50+

Taniec nowoczesny
Point Squad

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

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

Poniedziałek

Środa

Środa

Taniec nowoczesny
Freesmile

Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”

Aktywni 50+

Klub Jasia i Małgosi

Dzieci od 5 do 9 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

20:00

Wtorek

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
10:00 – 11:00

Zajęcia bezpłatne

Środa

Aktywni 50+ (Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Wtorek

Wtorek

Gitarowo

Babska pracownia

Środa

Balet Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (nowy nabór) 15:15 – 16:00

Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45
Grupa IV 17:45 – 18:45

40 zł / miesiąc

Młodzież i dorośli
17:00 – 20:00
30 zł / miesiąc

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I 16:00 – 17:30
Grupa II 15:30 – 17:00

40 zł / miesiąc

Środa

Warsztaty
Labolatorium

Trzaskodźwięków

Dzieci od 7 r.ż.
(1 spotkanie w miesiącu)

17:00 – 20:00
30 zł / miesiąc

Czwartek

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Piątek

Pracownia Och!ra
Rysunek i malarstwo

Młodzież od 13 r.ż.
17:00 – 19:00
100 zł / miesiąc

Niedziela z bajką
Spektakle teatralne

dla dzieci
23.09, 28.10, 25.11, 16.12

2 zł / osoba

Czwartek

Kreatywne cięcie Dorośli
10:00 – 12:00
50 zł / miesiąc

Piątek

Kreatywne cięcie Dorośli
17:00 – 19:00
50 zł / miesiąc

Środa

Język angielski
dla dorosłych

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00

70 zł / miesiąc

Czwartek

Język angielski
dla dzieci

Dzieci od 4 do 10 lat
Grupa I (nowy nabór) 15:20 – 15:50

Grupa II 16:00 – 16:45
Gr III 16:50 – 17:35

30 zł / miesiąc

Chór
„Canticum Novum”

(GOK 1 piętro)

Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
licealną oraz studentów

z całej gminy
Próby od godziny 10:00

Zajęcia bezpłatneSobota

Oferta dla przedszkoli i szkół:

Środa

Mała filharmonia Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec

  - raz w miesiącu 2 zł / os.

Czwartek

Piątek

Gitarowo

Taniec nowoczesny MINI MINI ON THE BEAT
  Dzieci od 4 do 6 lat

12:40 – 13:30
MINI ON THE BEAT
 Dzieci od 6 do 8 lat

13:30 – 14:30
ON THE BEAT

Dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30

ON THE BEAT CREW
Dzieci od 11 do 15 lat

15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30
40 zł / miesiąc

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Poniedziałek

Klub Jasia i Małgosi Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00

Zajęcia bezpłatne

Aktywni 50+ (Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Parafii:

Środa

Piątek

Aktywni 50+

Regionalny Zespół
Śpiewaczy

„Radostowianki”
(Spotkania w SP Radostowice)

17:00

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
16:45 – 17:45

Zajęcia bezpłatne

Poniedziałek

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
Grupa I 16:15 – 17:00
Grupa II 17:00 – 17:45

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz

„ENIGMA”

Mali projektanci

Studio projektowe

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30
30 zł / miesiąc

Formacja taneczna
K-BOOM

Dzieci od 8 do 13 lat
Poniedziałek 16:40 – 17:40

Wtorek 16:40 – 18:10 
60 zł / miesiąc

Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00
30 zł / miesiąc

Poniedziałek

„Tańczące brzdące” Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45

Zajęcia bezpłatne

Poniedziałek / Wtorek

Wtorek

Próbna Gromada
Zuchowa ZHP

(hm. Anna Nowacka)

Dzieci od 6 do 9 lat
18:15 – 19:45

Składka członkowska ZHP
15 zł / miesiąc



FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI
RELIGIJNEJ

www.fideetamore.zory.pl

21 września 2018, o godz. 19.00
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu, ul. Św. Jana 55.

Żeński zespół wokalny Flores Rosarum

Narrator ks. Piotr Przybysz Kierownictwo artystyczne s. Susi Ferfoglia

Pielgrzymka z Biskupem Stanisławem ...
Repertuar: Żywot św. Stanisława według Wincentego z Kielczy

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

5 WRzEśnIA 2018
w GoDZiNAcH 17:00-20:00

UwAGa! 10 % zNIżkI
nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIęcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO

KrótKIe ZaJęcIA POkAZoWE

RoZMoWY Z iNStRUkTOrAMi

WiELkIE OTwARcIE BYfYJu

NoWOść! ZApISy PrZEz 
sTReFę zAJęć

w SuSZcU

w GoK-u

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

Podwórkowe
Szaleństwa

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

Wstęp wolny

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

teren przy SP 

teren przy remizo-świetlicy 

teren przy remizo-świetlicy 

teren przy parafii 

teren przy remizo-świetlicy 

plac zabaw przy GOK 

APETYT
NA KULTURĘ!

Jeśli masz skończone 50 lat, jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!

Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

- pokazy kinowe - wyjazdy na wycieczki - mini-koncerty -
- spotkania przy kawie z ciekawymi ludźmi -

W programie:

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

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

Seanse będą się odbywały na sali widowiskowej GOK w Suszcu
 o godz. 18:00 w dniach: 9 i 23 sierpnia, 6 września, 4 i 25 października i 8 listopada. 

Na seanse zapewniamy bezpłatny transport!

Projekcje kinowe:

sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl

Zapisy i informacje:

Miejsca i terminy spotkań:

13 sierpnia
27 sierpnia
17 września

godz. 10:00-12:00

14 sierpnia
28 sierpnia
18 września

godz. 10:00-12:00

17 sierpnia
29 sierpnia
19 września

godz. 10:00-12:00

SP KobieliceGOK Suszec
R-Ś w Rudziczce

R-Ś w Mizerowie
R-Ś w Kryrach Salki przy kościele

w Radostowicach
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Mała książka – Wielki człowiek 

W wolnym czasie DO BIBLIOTEKI 

W 2017 r. wystartowała kampania społeczna 
„Mała książka – Wielki człowiek” wpisująca się w Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, a realizowana 
przez Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Misją Instytutu Książki 
jest troska o czytelnictwo w Polsce. Stąd ta wyjątkowa 
kampania proczytelnicza, przypominająca o roli książki 
w życiu dziecka, zachęcająca do czytania dziecku od 
najmłodszych lat, dosłownie – od kołyski.

Nakładem Instytutu Książki – narodowej instytucji 
kultury – ukazała się publikacja przygotowana z myślą 
o najmłodszych czytelnikach. Książka „Pierwsze wier-
sze dla…” (nieosiągalna w księgarni !) zawiera utwory 
najpopularniejszych polskich poetów oraz specjalnie 
przygotowane w technice wyszywankowej ilustracje. 
Ma zachęcić rodziców do czytania swoim pociechom 
na każdym etapie rozwoju, bo przecież przy wsparciu 

W czasie wakacji letnich w każdą środę lipca 
i sierpnia w godz. 16:00-18:00 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Suszcu odbywają się zajęcia dla dzieci. 
W programie zaplanowano m.in. zajęcia plastyczne, 

dorosłego literatura dziecięca jest wspaniałym prze-
wodnikiem wspomagającym odkrywanie świata.

Tę nietypową pozycję otrzymywali już mło-
dzi rodzice na oddziałach położniczych szpitali 
w całej Polsce w tzw. niebieskim pudełku, w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Książką połączeni”. Kolejnym 
etapem projektu bookstartowego jest zaproszenie 
do udziału bibliotek publicznych. To tutaj, do 3000 
placówek bibliotecznych (także do GBP w Suszcu), 
trafią Wyprawki Czytelnicze dla Małych Czytel-
ników – trzylatków urodzonych w 2015 r., którzy 
są już zarejestrowani lub dopiero zostaną zapisani 
do biblioteki w okresie trwania projektu (do końca 
grudnia 2018 r.).

Ponieważ już część trzylatków często uczęszcza 
do przedszkoli, w ramach naszej dotychczasowej 
współpracy z lokalnymi przedszkolami, zapraszamy 
rodziców i ich dzieci (podopiecznych gminnych pla-
cówek oświatowych) do odwiedzin GBP w Suszcu. 
Tutaj (od września) nasi Mali Czytelnicy otrzy-
mają w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
czyli: książkę „Pierwsze wiersze dla…”, po-
radnik dla rodziców „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czy-
telnika (z wpisem imienia i nazwiska dziecka). Każdo-
razowo, gdy dziecko odwiedzi bibliotekę i ponownie 
wypożyczy kolejną książkę, np. ze specjalnie przygoto-
wanymi propozycjami z półki MAŁY CZYTELNIK, otrzy-
ma naklejkę. Po uzyskaniu 10 wpisów (naklejki nale-
pione na karcie) benificjent projektu (nowy małoletni 
czytelnik) zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem, potwierdzającym jego aktywność czytelniczą, 

w tym origami, gry planszowe, pracę na tabletach. 
Z kolei w czwartek, 16 sierpnia uczestniczymy w akcji 
fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Sieciaki na waka-
cjach w Twojej miejscowości 2018”, podczas której 

pełnoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz 
wspólną przygodę z książką.

W literaturze tkwi ogromny potencjał, 
a czas spędzony na wspólnym czytaniu z dzieckiem 
od pierwszych miesięcy życia jest bardzo ważny. 
Wspólne czytanie buduje więź emocjonalną, tworzy 
poczucie bliskości i bezpieczeństwa, wspomagany 
jest rozwój mowy, a oglądane ilustracje stymulują 
wzrok dziecka. Zbadano i potwierdzono, że dziec-
ko wychowywane w środowisku, gdzie książka jest 
naturalnym elementem jego otoczenia, jest bar-
dziej pewne siebie, ma większy niż ich rówieśnicy 
zasób słownictwa, dobrze rozwiniętą wyobraźnię, 
a w przyszłości (o czym marzą rodzice) osiąga sukcesy. 
Wiemy, że czytanie jest procesem trudnym, bo zaburza 
go wiele elementów konkurencyjnych tj., zabawki, 
elektronika, ale też wymaga treningu. Jednak książka 
w życiu dziecka jest elementem niezbywalnym i dlate-
go mamy nadzieję, że nowi mali czytelnicy rozpoczną 
przygodę z książką, choćby poprzez naszą bibliotekę. 
Tutaj mogą się czuć swobodnie i bezpiecznie, a samo 
miejsce (bibliotekę) będą postrzegać jako przyjazne, 
bo takie przecież jest.

Pamiętajmy o tym, że czytelnictwo zaczyna się 
już od kołyski, a przekazana miłość do książek jest 
prezentem na całe życie. Bądź blisko i czytaj dziecku 
już od urodzenia, bo mała książka to wielki człowiek!

Zainteresowanych tematem odsyłamy na 
stronę internetową www.wielki-czlowiek.pl 
oraz do profilu projektu na portalu Facebook: 
www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/

G. Folek

w formie zabawy prezentowane będą zagadnienia 
dot. bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zapraszamy. Tel.: 32 4488692.
GF

Powieść w odcinkach
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamiesz-

czoną w lipcowym numerze „Nowin Suszeckiej 
Gminy” prezentujemy fragment powieści mło-
dych pisarek tworzących w naszej gminie, które 
na razie pragną pozostać anonimowe. Jak zgod-
nie twierdzą – nie zależy im na sławie, chcą, aby 
do Czytelników przemówili ich bohaterowie.

ROZDZIAŁ I
Stróżki potu lśniły na moim czole niczym po-

ranna rosa oświetlana przez łagodne promienie 
słonecznego poranka […].

Wreszcie dotarłem na szczyt tego niewielkie-
go wzgórza, który sprawił mi tyle kłopotu. Zamiast 
runąć na ziemię ze zmęczenia, wyprostowałem 
się i wpatrywałem w horyzont zupełnie jak robili 
to majestatyczni superbohaterowie w filmach po 
tym, jak uratowali świat. Właściwie ja dokonałem 
tego samego, różniłem się od nich jedynie tym, że 
nie zdołałem uratować wszystkich ludzi na świe-
cie, a zaledwie parę istnień. Jednak w przeciwień-
stwie do nich nigdy nie dostałem za to poklasku. 
Nikt nie mógł się o tym dowiedzieć, a nawet gdy-
bym komuś o tym powiedział, najprawdopodob-
niej uznano by mnie za szaleńca. Większość i bez 
tego miała mnie za dziwaka. 

Mimo wszystko nadal miałem nadzieję, że 
wkrótce pojawi się ktoś, tak samo szalony jak ja, 
kto pomoże mi ogarnąć to bagno. Ale nie byłem 
też optymistą, więc gdy upchnąłem tę lichą na-

dzieję na kraniec umysłu, zniknęła równie szybko, 
jak się pojawiła. 

Samotność na razie wydawała mi się najwy-
godniejszą opcją, bo poza jedną, ważną dla mnie 
osobą, nie musiałem martwić się o nikogo innego. 

Mgła unosiła się nad drzewami, odkrywając 
czasem tylko ich czubki, co nadawało krajobra-
zowi wyjątkowego, ale niepokojącego klimatu. 
W oddali malowały się zarysy domów i budynków. 
Tylko w niektórych oknach świeciły się światła. 
Wystawiłem głowę do słońca, częściowo ukryte-
go za gęstymi chmurami. Za moment mogło się 
rozpadać. Wiatr targał niemiłosiernie poły mojego 
płaszcza, chłodem przynosząc ulgę dla mojego 
rozgrzanego ciała. 

Dużo ludzi za najpiękniejsze uważało poran-
ki, kiedy niebo różowiło się jak policzki ślicznej 
dziewczyny, trawa zyskiwała jasny odcień zieleni, 
a całą okolicę okalała przyjemna cisza. Inni za to 
nie zwracali na nie uwagi w szalonym tempie swo-
jego życia, porywając tylko kubki kawy i spiesząc 
się do pracy.

Ja należałem do tego typu osobników, którzy 
lubią zimne poranki. Zwykle napawałem się nimi 
oraz widokiem deszczu za szybami, pijąc gorącą 
herbatę. Ludzie często byli wówczas osowiali, 
nieskorzy do rozmowy i czasem z powodu tak 
błahego tematu jak pogoda uznawali cały dzień 
za zły. Właśnie w te poranki najłatwiej było mi 
skryć się w tłumie. Może dlatego, że one same 
przypominały mnie? Szarobure chmury, porywisty 

wiatr i pełna tajemnic mgła. To rzeczywiście aura 
odzwierciedlająca moją duszę […].

Byłem pogrążony w głębokim zamyśleniu 
i jednocześnie w półśnie, kiedy na moje czoło spa-
dła pierwsza kropla deszczu. A potem, jak w takt 
nieznanej mi muzyki, zaczęły spadać kolejne, two-
rząc w końcu tak cudowny chaos […].

Dlaczego ludzie nie lubią deszczu? Bo przy-
nosi burzę, niszczy fryzury, a może dlatego, że 
nazbyt przypomina łzy? Jak tu się cieszyć, kie-
dy samo niebo płacze. W połączeniu ze słońcem 
potrafi stworzyć piękną tęczę. Ale myślałem, że 
nie na tym polega jego istota. Deszcz jest po to, 
aby tęsknić za słońcem, które przez to wydaje się 
jaśniejsze i piękniejsze. 

Leżałem tak na brudnej ziemi, myśląc o po-
lowaniu. Twarz ducha była taka niewinna, jeszcze 
chłopięca, lecz w jego oczach nie czaiło się już nic 
ludzkiego. Wiedziałem, że tak naprawdę oddałem 
mu przysługę. Sprawa jego rodziny nie dawała 
mu spokoju, ciągle coś ciągnęło go do tamtego 
miejsca. Uwolniłem go. Dlaczego więc czułem 
wyrzuty sumienia?

Skoro deszcz oczyszcza, to czemu pozostawia 
po sobie błotne kałuże?

Nie znałem odpowiedzi na to pytanie, ale jed-
no było dla mnie pewne. W tej chwili czułem się 
jak deszcz. I tęskniłem za słońcem.

*         *         *
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Tradycyjny lipcowy festyn koła emerytów
W Suszcu od 1986 roku funkcjonuje odział 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów. Jego prezesem jest Józef Kołodziejczyk. 
Obecnie koło zrzesza 274 członków.

W środę, 18 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbył się festyn dla osób należących do związ-
ku. Jak poinformował nas Józef Kołodziejczyk – 
już trzeci raz z powodu niesprzyjającej aury takie 
spotkanie odbywa się w sali GOK-u. Zaplanowano, 
że impreza odbędzie się w Ośrodku Rekreacyjnym 
„Gwaruś”, jednak deszcz na to nie pozwolił.

Pogoda nie przeszkodziła jednak w dobrej 
zabawie. Na spotkaniu pojawił się wójt gminy 

Suszec Marian Pawlas, który serdecznie powitał 
zgromadzonych, życząc udanego popołudnia 
i dużo zdrowia.

Po części oficjalnej nadszedł czas na poczę-
stunek i występ artystyczny w wykonaniu Jerzego 
Weidemana, który zagrał i zaśpiewał dla zgroma-
dzonych. Spotkanie stało się okazją do podsumo-
wania dotychczasowych działań koła. Prezes Józef 
Kołodziejczyk zaprosił do udziału w wycieczkach 
organizowanych przez związek, m.in. do wczasów 
planowanych we wrześniu w Czarnogórze.

W programie imprezy znalazły się różne 
konkurencje z nagrodami. Do konkursu wiedzy 

o gminie przystąpiło pięć osób reprezentujących 
poszczególne sołectwa. Przyznać trzeba, że zada-
nia do najłatwiejszych nie należały. Pytano m.in. 
o liczbę ludności, wydatki gminy, jej władze czy 
herb. Wśród pytań znalazło się również jedno do-
tyczące naszej gazety.

Lipcowy festyn jest jedną z wielu imprez orga-
nizowanych przez związek. Suszeckie koło zrzesza 
osoby z Suszca, Kryr, Mizerowa i Rudziczki, a jego 
członkiem może zostać każdy mający prawo do 
pobierania emerytury lub renty albo uznany przez 
właściwy organ za inwalidę.

JG
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Osiedlowy festyn w Suszcu
W sobotę, 30 czerwca w Suszcu, na boisku 

sportowym przy ul. Piaskowej 33 odbył się fe-
styn zorganizowany przez Radę Osiedla i Gminny 
Ośrodek Sportu w Suszcu z okazji zakończenia 
roku szkolnego i XXX-lecia zasiedlenia osiedla.

W ramach imprezy rozegrano turniej piłki 
siatkowej o Puchar Sołtysa Suszca. W rozgrywkach 
wzięło udział 5 drużyn, które grały systemem każ-
dy z każdym. Po zaciętej rywalizacji okazało się, że 
turniej wygrała drużyna Huragan Suszec, uzysku-
jąc 10 punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna FC 
Piaskowa, również z 10 punktami. O zwycięstwie 
zadecydowała różnica małych punktów – Huragan 
zdobył 49, a FC Piaskowa 44. Trzecią lokatę uzyska-
ła drużyna Amatic, zaś czwarte miejsce przypadło 
drużynie młodzieży z Suszca. Piąte natomiast zdo-
była drużyna pod nazwą GPW. Wszyscy uczestnicy 
turnieju zostali udekorowani okolicznościowymi 
medalami. MVP (Most Valuable Player – Najbardziej 
Wartościowy Gracz – przyp. red.) turnieju został Le-
szek Jaciubek z drużyny FC Piaskowa.

Podczas festynu odbył się pokaz nowego wozu 
strażackiego OSP Suszec. Kibice i fan club Ruchu 
Chorzów zorganizowali i przeprowadzili wiele za-
baw oraz konkursów dla dzieci, które zakończyły się 
wręczeniem nagród. Dzieci mogły również korzystać 
z innych atrakcji, które prowadziła firma „Megafraj-
da”, takich jak „dmuchańce” czy malowanie twarzy. 
Równocześnie rozdawano darmowe słodycze, tj. 
soczki, lizaki, gumy rozpuszczalne, cukierki, batony. 
Spróbować można było także waty cukrowej.

Dla dzieci i dorosłych Jan Mirowski przygotował 
żurek, grochówkę i kiełbasę, które wydawane były 
za darmo. Na koniec odbyła się wspólna zabawa, 
do której zachęcał zespół „Biba”.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy za rok.
Wszystko to nie odbyłoby się bez wsparcia spon-

sorów. Serdeczne podziękowania należą się:
- Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suszcu
- Sołectwu Suszec z sołtysem Tadeuszem Paszkiem 

na czele
- Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK 

„Krupiński” w Suszcu z prezes Grażyną Cisowską na czele

- Piotrowi Swobodzie, Urszuli Piesiur, Krzysztofo-
wi Herokowi, Romanowi Zarębie, Bogusławie Gizie, 
Mieczysławowi Pamule, Antoniemu Grabowskiemu.

Organizatorzy bardzo dziękują także wszystkim 
pozostałym, niewymienionym z imienia i nazwiska, 
którzy przyczynili się do organizacji festynu i jego 
sprawnego przebiegu.

Ireneusz Król
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Festyn w Suszcu

Bezpłatne badania mammograficzne w Suszcu 
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?
Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza 

się co roku na badania mammograficzne w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do 
innych państw, gdzie w badaniach mammograficz-
nych uczestniczy ponad 70% uprawnionych pań. 
Warunek skuteczności Programu stanowią jego ma-
sowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego 
waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do 
przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem 
najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Zbadaj się i zyskaj spokój!
Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na 

zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala 

na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych 
(guzków i innych nieprawidłowości) na bardzo wcze-
snym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. 
Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś roz-
począć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz 
daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skiero-
wanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej 
miejscowości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone pa-
nie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone 
z powodu raka piersi i jednocześnie:

- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu

- lub otrzymały wynik ze wskazaniem do 

wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy ko-
biet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, 
siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzo-
no mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).

Badania mammograficzne w mobilnej 
pracowni mammograficznej (mammobusie) odbę-
dą się w Suszcu 4 września 2018 r. przy Gminnym 
Ośrodku Kultury (ul. Ogrodowa 22).

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą reje-
strację pod numerem tel. 58 666 24 44 lub 
na www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne 
jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena po-
równawcza wyników z poprzednich badań, dla-
tego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/
płyt z poprzednich mammografii.

UG Suszec
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Malarz z Radostowic
Od jakiegoś czasu na łamach „Nowin 

Suszeckiej Gminy” prezentujemy naszym Czy-
telnikom sylwetki ludzi twórczych, kreatywnych 
działających na terenie gminy Suszec. Okazuje się, 
że wśród artystów nie brakuje poetów, pisarzy, 
rękodzielników i malarzy. W sierpniowym nume-
rze zapraszamy do zapoznania się z działalnością 
Pawła Widery, malarza z Radostowic.

Jak to się stało, że zajął się Pan malarstwem?
Grzmot z bezchmurnego nieba, cudowny palec 

natchnienia, światełko w tunelu... (ironicznie – przyp. 
red.). Moja historia jest raczej bardziej przyziem-
na. W ostatnim dniu 2012 roku z powodu choroby 
dzieci nie mogliśmy nigdzie wyjść ani przyjmować 
gości. Znudzony oglądaniem sylwestrowych gal 
w telewizji postanowiłem, że coś namaluję. Zna-
lazłem w domu farby plakatowe... i tak się zaczęło.

Jak opisałby Pan swoją twórczość? To typo-
wy surrealizm?

Moje obrazy są bardzo zróżnicowane. Jestem 
tylko amatorem, maluję w różnych stylach i podej-
muję różnorodną tematykę. Na szczęście nie muszę 
„produkować” obrazów i mieć swojego stylu, swo-
jej techniki. Gdyby tak było, nie sprawiałoby mi to 
tyle radości i satysfakcji. Maluję zwykłe krajobrazy, 
portrety, ale też sceny surrealistyczne. Dużą częścią 
mojej twórczości jest malarstwo naiwne, tak bardzo 
docenianie na jednej z największych na świecie wy-
staw tej sztuki w Katowicach. Co roku można tam 
podziwiać obrazy i rzeźby z kilkudziesięciu krajów 
z całego świata, w tym z Radostowic (z przymruże-
niem oka – przyp. red.)

Jak rodzi się pomysł na obraz?
W lecie zawsze przygotowuję różne nalewki, 

a później jesienią w czasie degustacji powstają 
pomysły (żartując – przyp. red.). A tak poważnie – 
staram się przedstawiać swoje zdanie na pewne 
tematy. Pod wpływem zdziwienia, złości, smutku 
lub radości komentuję na płótnie różne sytuacje, 
zarówno prywatne, jak i te publiczne.

Tytuły Pana obrazów są dość oryginalne. 
Jak powstają?

Obrazy są takie sobie, więc przynajmniej ty-
tułami nadrabiam (z przymrużeniem oka – przyp. 
red.). Każdy z nich dojrzewa wraz z obrazem. Cza-
sem pojawia się już na początku, innym razem długo 
po skończeniu dzieła. Staram się, aby tytuł i obraz 
stanowiły ciekawą całość, żeby przyciągały uwagę 
i zmuszały do myślenia.

Czy pamięta Pan swoją pierwszą pracę? Co 
to było?

Czerwone auto, które namalowałem w wieku 
3 lat (śmiech – przyp. red.). Nie pamiętam pierw-
szego obrazu z czasów, kiedy maluję regularnie, 
ale pamiętam co najmniej kilka, które przyniosły 
mi wielką satysfakcję. Przede wszystkim pierwsze 
obrazy, które zostały zakwalifikowane na wystawę 
Art Naif Festiwal. Były to czarno-białe malowidła 
opowiadające historię Inwencjusza, bohatera małej 
serii moich obrazków.

Czy można gdzieś podziwiać Pana obrazy?
Moje obrazy można zobaczyć u mnie w domu 

(z przymrużeniem oka – przyp. red.), w Internecie 
i co roku na wystawach.

Jaką techniką Pan pracuje? Jakie materiały 
Pan wykorzystuje?

Do malowania używam farb akrylowych. Two-
rzę na płótnie i na kawałkach drewna. To drugie 
podobrazie wykorzystuję w bardzo kolorowym 
malarstwie naiwnym. Różnorodność usłojenia, 
pęknięcia, sęki same w sobie są już obrazami, dzie-
łem natury, a ja te walory wykorzystuję, dodając 
swoją historię.

Ma Pan za sobą jakieś wystawy, aukcje, 
konkursy?

Od 2014 roku uczestniczę w każdej edy-
cji Art Naif Festiwal w Nikiszowcu (Galeria Szyb 
Wilson, Katowice). Jest to jedna z największych 
tego typu wystaw na świecie. Co roku publiczność 
w głosowaniu wybiera artystę, który maluje obraz 
promujący kolejną edycję festiwalu. Zmienia się 
również kraj przewodni wystawy, w tym roku jest 
to Australia. Obecna XI edycja Art Naif Festiwal po-
trwa do 10 sierpnia, więc jest jeszcze sporo czasu, 
żeby obejrzeć dzieła z całego świata, ale również 
zwiedzić Nikiszowiec i postindustrialne wnętrza 
Szybu Wilson. Moje obrazy były też częścią wy-
stawy Nowa Awangarda, również w Galerii Szyb 
Wilson w 2017 i 2018 roku. Brałem udział w 3 edy-
cjach Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. 
Ignacego Bieńka w Bielsku-Białej, za każdym razem 
uczestnicząc w wystawie pokonkursowej. 

W 2017 roku udało mi się nawet zostać 
wyróżnionym nagrodą za obraz „Portret mojej 
babki przed zbiorem marchewek”.

Czy chce Pan coś przekazać poprzez swoje 
obrazy?

Wyłącznie swoje myśli, interpretacje różnych 
sytuacji życiowych, komentarze problemów na-
szego otoczenia i całego świata. Gdybym malował 
tylko krajobrazy i portrety, pewnie już dawno by 
mnie to znudziło. W każdym obrazie staram się 
przekazać jakąś historię, swoje zdanie na jakiś te-
mat, czasem dwuznacznie, a innym razem wprost, 
nadając jeszcze konkretniejszy tytuł. Moim zda-
niem technika malowania nie musi być doskonała. 
Dla mnie ważniejsza jest treść obrazu i to, co chcę 
przez niego powiedzieć.

Dziękuję za rozmowę.
Oprac. JG
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„Portret mojej babki przed zbiorem marchewek”  - fragment
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„Co 3,5 sekundy z głodu umiera człowiek”  - fragment

„Radostowianki” i „Mizerowianie”
W dniach 14-15 lipca w Brennej odbył się 

51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów 
Artystycznych. Nie zabrakło na nim śpiewaków 
z naszej gminy. W sobotę, 14 lipca jako dwa ostat-
nie zespoły wystąpiły: Grupa Śpiewacza „Mizero-
wianie” z Mizerowie, a po nich Regionalny Zespół 
Śpiewaczy „Radostowianki” z Radostowic.

Na deskach amfiteatru zaprezentowało się 56 
zespołów z województwa śląskiego (7 zespołów 
regionalnych, 1 kapela, 15 zespołów śpiewaczych 
występujących a cappella oraz 33 zespoły śpiewacze 

z akompaniamentem), wykonujących dawne pieśni 
i prezentujących tańce oraz zwyczaje swojego regionu.

Tym bardziej cieszy sukces naszych śpiewaków, 
którzy w kategorii grup śpiewaczych a cappella, 
wraz z dwiema innymi żeńskimi grupami śpiewa-
czymi z Wisły i Istebnej, zdobyli ex aequo I miejsce, 
uzyskując nagrody pieniężne w wysokości 700 zł. 
Fundatorem nagród jest Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Bielsku-Białej, który przy organizacji imprezy 
współpracuje z Ośrodkiem Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna.

Profesjonalne jury doceniło zaangażowanie 

członków grup śpiewaczych występujących na 
scenie, dbałość o detale w doborze strojów i troskę 
o autentyzm. Komisja zwróciła uwagę na imponują-
cą ilość zespołów funkcjonujących na terenie ziemi 
pszczyńskiej. Oprócz „Radostowianek” i „Mizerowian” 
na deskach amfiteatru wystąpili śpiewacy z Janko-
wic, Piasku, Góry, Studzionki, Wisły Małej, Czarkowa, 
Kobióra, Łąki, Rudołtowic i Pielgrzymowic.

Gratulujemy I miejsca naszym gminnym ze-
społom i życzymy kolejnych sukcesów!

Źródło: www.silesiakultura.pl
JG
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Wywiad z trenerem UKS AVATAR
Na terenie gminy prężnie działa Uczniowski 

Klub Sportowy Avatar, który funkcjonuje jako 
grupa kolarska stworzona przez byłych kola-
rzy, pasjonatów kolarstwa oraz – jak powiedział 
nam trener Rafał Sekta – przez naszych przyja-
ciół. Udzielił on również wywiadu dla „Nowin”. 
Zapraszamy do lektury.

Skąd się wziął pomysł na założenie klubu 
sportowego o profilu kolarskim?

Kolarstwo w mojej rodzinie było i jest obec-
ne, odkąd sięgam pamięcią. Mój starszy brat Artur, 
a później i ja uczęszczaliśmy na treningi do klubu 
GKS Krupiński Abpol Suszec. Jako nastolatek dosta-
łem się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu 
kolarstwo szosowe we Wrocławiu, gdzie mogłem 
łączyć treningi z nauką.

Założenie klubu sportowego o profilu kolar-
skim w moim przypadku to połączenie przyjem-
nego z pożytecznym. Chcę przekazać zdobytą do-
tychczas wiedzę. Aż miło patrzeć, jak młodzi adepci 
rozwijają swoje umiejętności i stawiają pierwsze 
kroki w wyścigach.

Kiedy UKS Avatar rozpoczął swoją działalność?
Pierwsze zajęcia odbyły się 1 lutego dzięki 

uprzejmości dyrekcji szkoły podstawowej w Ko-
bielicach. Całą zimę mogliśmy korzystać z obiektu 
tej szkoły.

Czy do klubu może zapisać się każdy? Czy 
wymagany jest jakiś specjalistyczny sprzęt, aby 
uczestniczyć w zajęciach?

Szukamy następców Michała Kwiatkowskie-
go czy Rafała Majki (z przymrużeniem oka – przyp. 
red.). Według mnie 8 lat to minimalny wiek, aby 
rozpocząć treningi. Oczywiście jako osoba odpo-
wiedzialna za przebieg zajęć kieruję się zdrowym 
rozsądkiem i staram się dostosować zajęcia do 
poziomu dzieci.

Jeżeli chodzi o sprzęt, na tę chwilę każdy 
z zawodników przychodzi na zajęcia ze swoim ro-
werem, nie posiadamy żadnego finansowania ze 
środków publicznych. Jedynym źródłem utrzyma-
nia są nasi partnerzy, dzięki którym udało nam się 
zakupić stroje kolarskie.

Czy kolarstwo to kosztowna dyscyplina za-
rezerwowana dla elit?

Zdecydowanie nie. Kiedyś „kolarzówka” była 
rzeczywiście drogim sprzętem, jednak teraz cena 
podstawowego roweru szosowego nie odbiega od 
roweru MTB.

Dlaczego warto uprawiać ten sport?
Warto uprawiać każdą formę aktywności ru-

chowej, ale kolarstwo jest dyscypliną atrakcyjną 
chociażby ze względu na to, że każdy trening może 
odbywać się gdzie indziej. Jednego dnia możemy 
pojeździć na płaskim terenie, innego pojechać 
w góry.

Nasze treningi często mają charakter wyjaz-
dów rowerowych na terenie lasów kobiórskich, ale 
również przeprowadzamy specjalistyczne treningi 
techniki oraz koordynacji ruchowej.

Do kogo głównie adresowane są zajęcia?
Do młodzieży, dzieci, które uwielbiają wypra-

wy rowerowe, nie boją się wylać parę kropli potu 
podczas treningów, a jednocześnie chcą poznać 
tajniki kolarstwa.

Skąd wziął się pomysł na nazwę „Avatar”? 
Czy to inspiracja filmem J. Camerona?

Tak, myślę, że każdy z nas widział ten film. 
Avatar kojarzy się z przeobrażeniem zwykłego 
śmiertelnika w „wojownika”, osoby twardo stąpa-
jącej po ziemi, dążącej za wszelką cenę do celu! To 
jest nasze główne motto, a przy okazji udało nam 
się stworzyć fajne logo z motywem kół rowerowych.

Czy zajęcia cieszą się powodzeniem? Ilu jest 
uczestników takich zajęć?

W naszym klubie obecnie trenuje około 15 
dzieciaków w przedziale wiekowym od 8 do 14 lat.

Czy klub może pochwalić się jakimiś suk-
cesami?

Naturalnie, mimo krótkiego okresu działalności 
naszego stowarzyszenia, osiągamy pierwsze suk-
cesy. Najważniejszymi na ten moment na pewno 
są frekwencja na zajęciach oraz uśmiech na twarzy 
naszych podopiecznych. Ponadto posiadamy w na-
szych szeregach dwóch 14-latków, którzy startują 
w licencjonowanych zawodach sportowych w kat. 
Młodzik. Są to:

- Mikołaj Szulik – aktualny mistrz Śląska ze 
startu wspólnego oraz brązowy medalista w jeź-
dzie indywidulanej na czas, lider śląskiej punktacji 
na sezon 2018. Mikołaj trenuje 4 lata, od 2 lat jest 
pod moją opieką trenerską, a w tym roku przeszedł 
z klubu kolarskiego w Żorach do naszego klubu 
UKS AVATAR.

- Dawid Sekta – prywatnie mój bratanek 
(uśmiech – przyp. red.) – trenuje od początku naszej 
działalności, czyli od 1 lutego i mimo krótkiej przy-
gody z kolarstwem może pochwalić się niejednym 
sukcesem. Pierwszym było zwycięstwo w przełaju 
organizowanym w tym roku na terenie gminy Su-
szec. Ponadto Dawid jest 6. zawodnikiem śląskiej 
punktacji na sezon 2018, 4. zawodnikiem mistrzostw 
Śląska w jeździe indywidualnej na czas. W ostatnich 
tygodniach jego forma zdecydowanie wzrosła, co 
przełożyło się na 3 miejsca na podium zdobyte pod 
rząd: zwycięstwo w otwartych mistrzostwach Mało-
polski w jeździe indywidulanej na czas, zwycięstwo 
w kryterium ulicznym w Kędzierzynie-Koźlu, 3 miej-
sce w wyścigu klasycznym w Malcu.

W tym roku wspólnie z moimi kolegami (człon-
kami stowarzyszenia) zorganizowaliśmy 2 impre-
zy rowerowe: terenowy wyścig rowerowy z okazji 
Dnia Dziecka w Pszczynie oraz I Kryterium Kolarskie 
w Kobielicach.

W dniach 4-8 sierpnia planujemy wystartować 
w Mini Tour de Pologne, cyklu wyścigów towarzy-
szących naszemu narodowemu wyścigowi Tour de 
Pologne.

Jakie plany na przyszłość ma UKS Avatar?
Dalszy rozwój, w miarę dorastania naszych 

dzieci potrzeby będą większe. Największy pro-
blem mamy z transportem, który ogranicza nas do 
treningów na miejscu. Może dzięki przychylności 
włodarzy naszej gminy uda nam się zakupić busa na 
przyszły sezon (uśmiech – przyp. red.). Planujemy za-
kupić rowerowy tor przeszkód, który będzie dostęp-
ny na terenie szkoły podstawowej w Kobielicach. 
Tor ten pozwoli naszym dzieciakom doskonalić 
umiejętności koordynacyjno-ruchowe.

Dziękuję za rozmowę.
Oprac. JG

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec 
W sobotę, 25 sierpnia o godz. 15:00 na boisku 

siatkarskim na placu „Panda”, przy boisku piłkarskim 
w Suszcu (ul. Piaskowa 33), odbędzie się Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec.

Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przy-
bycie. W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy 
i przedstawiciele firm z terenu gminy Suszec. 

Nie przewiduje się podziału na kategorie kobiet 
i mężczyzn. Dopuszcza się udział drużyn miesza-
nych. Organizatorem (zgłaszającym) drużyny musi 
być osoba pełnoletnia. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić 
pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w roz-
grywkach.

Organizatorzy:
- Rada Osiedla - Andrzej Tomasik - tel. 668 426 996
- Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - Marek Kret 

- tel. 693 674 000, e-mail: mk@hala-suszec.pl

Zapraszamy serdecznie!
GOS Suszec
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Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Avatar
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Młodzi uczestnicy zawodów kolarskich
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Rajd Śląska

Relacja z obozu piłkarskiego w Łodygowicach

Niecodzienną atrakcją dla wszystkich fanów 
motoryzacji był Rajd Śląska, którego aż trzy odcinki 
specjalne miały miejsce w sobotę 30 czerwca 
w Suszcu. 

Zawody organizowane przez Automobilklub 
Ziemi Tyskiej rozpoczęły się już 29 czerwca na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie. 

Ponad 125 załóg ścigało się w trzech cyklach 
zawodów: Rajdowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski, Motul Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski, Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Śląska.

W Suszcu załogi trzykrotnie pokonywały 

W połowie lipca 28-osobowa grupa dzieci w wieku od 8 do14 lat 
uczestniczyła w obozie piłkarskim w Łodygowicach koło Bielsko-Białej, 
zorganizowanym już po raz czwarty przez Szkołę Podstawową 
im. J. Korczaka w Suszcu.

Pogoda nie rozpieszczała młodych piłkarzy. Od pierwszego do piątego dnia 
pobytu obozowiczom cały czas towarzyszył deszcz. Na szczęście, mieli oni do 
dyspozycji halę sportową i zajęcia przebiegały zgodnie z planem. 

Treningi odbywały się trzy razy dziennie, często do późnych godzin 
wieczornych. Z powodu deszczu zrezygnowano także z pobytu na kąpielisku. 
W zamian została zorganizowana wycieczka do Żywca, a niektórzy z jej uczest-
ników pierwszy raz w życiu mieli okazję jechać pociągiem. 

W piątek po południu pogoda się poprawiła i na boisku trawiastym odbyły 
się turnieje z lokalnymi drużynami. W sobotę obozowicze skorzystali jeszcze 
z basenu w Goczałkowicach-Zdroju.

Po sześciu dniach pobytu młodzież wróciła do domu bardzo zmęczona, 
ale również bardzo zadowolona.

Marek Kret

odcinki specjalne: po raz pierwszy o godzinie 
8:25 (10,4 km, 0 km dla RSMŚl), drugi raz o 11:25 
(10,4 km, 5,8 km dla RSMŚl) i po raz ostatni 
o godzinie 17:45 (Power Stage, 10,4 km). 

Przed ostatnim starciem, po godzinie 16:00, 
załogi spotkały się pod Urzędem Gminy w Suszcu, 
gdzie oglądający mieli możliwość obejrzenia 
samochodów z bliska. 

Wydarzenie przykuło uwagę nie tylko miesz-
kańców, ale także miłośników motoryzacji spoza 
gminy.

Agata Kłoska
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Rajd Śląska z odcinkami specjalnymi w Suszcu

Nauczyciele mianowani i dyplomowani w naszej gminie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach

Remonty w gminnych szkołach

We wtorek, 10 lipca odbył się egzamin po-
zwalający uzyskać nauczycielom kontraktowym 
stopień nauczyciela mianowanego. 

W naszej gminie przystąpiło do niego trzech 
pedagogów: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rudziczce, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kryrach oraz ze Szkoły Podstawowej im. A. Mic-
kiewicza w Kobielicach. Wszyscy zdali egzamin przed 
komisją egzaminacyjną. Akty nadania nauczyciela 

W czasie wakacji w szkole w Radostowicach 
przeprowadzany jest remont polegający na przysto-
sowaniu niektórych pomieszczeń byłego gimnazjum 
na sale przedszkolne. Od września do budynku wpro-
wadzą się przedszkolaki. 

Uczniowie na wakacjach, nauczyciele na 
urlopach, a w szkołach trwa okres remontowy.

Największe inwestycje mają miejsce w dwóch 
szkołach podstawowych – w Suszcu i Radostowi-
cach. Wynikają one w znacznej mierze z koniecz-
ności przystosowania części pomieszczeń na sale 
przedszkolne. W Radostowicach adaptowane są 
pomieszczenia po gimnazjum na dwie sale dla 
oddziałów przedszkolnych oraz zaplecza (szatnie, 
wydawalnia posiłków) w związku z powstaniem tam 
od 1 września br. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W szkole podstawowej w Suszcu remontowane 
są dwie sale oraz korytarz w ramach adaptacji części 

mianowanego zostaną im wręczone na początku 
września tego roku.

W czasie wakacji w Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach w Delegaturze w Bielsku-Białej odbywa-
ją się również rozmowy kwalifikacyjne pozwala-
jące otrzymać tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

To ostatni stopień awansu, jaki może uzyskać 
nauczyciel (po stażyście, nauczycielu kontraktowym 
i mianowanym). W naszej gminie do rozmowy przed 
komisją przygotowuje się czterech nauczycieli: 

Oprócz przygotowania dla nich dwóch sal po-
wstanie tam również szatnia oraz wydawalnia po-
siłków. Reforma oświaty spowodowała konieczność 
reorganizacji niektórych placówek oświatowych. Od 
września 2018 r. dotychczasowa Szkoła Podstawowa 

pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Ponadto na-
prawiane będą szkody powstałe w czterech salach 
lekcyjnych (naprawa filarów międzyokiennych, 
wymiana okien, malowanie sal) oraz przeprowa-
dzany jest remont posadzki w szkolnej szatni.

Duże zmiany zachodzą także w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Rudziczce. Przystosowuje się 
tam magazyn sportowy na dodatkową salę lekcyjną. 
Odbywają się remonty dachu nad wejściem głów-
nym, kominów, elewacji przy wejściu do kotłowni. 
Przeprowadzana jest naprawa wykładziny w pokoju 
nauczycielskim oraz wymienia się podłoże na placu 
zabaw „Radosna szkoła”.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach 

z przedszkola w Suszcu oraz ze szkół podstawo-
wych w Suszcu, Kobielicach i Radostowicach. W roku 
szkolnym 2017/2018 na terenie gminy pracowało 
ogółem w etatach: 22 nauczycieli stażystów, 29 
kontraktowych, 36 mianowanych i 109 dyplomo-
wanych. Nowym nauczycielom mianowanym gratu-
lujemy awansu, a przygotowującym się do rozmowy 
na stopień nauczyciela dyplomowanego życzymy 
powodzenia!

JG

im. Jana Brzechwy zostanie przemianowana na 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach. W ob-
rębie placówki w roku szkolnym 2018/2019 funkcjono-
wać będą jeszcze dwa ostatnie oddziały gimnazjalne.

JG

kontynuuje się prace termomodernizacyjne budyn-
ku szkoły, w Mizerowie przystosowuje się pomiesz-
czenie biblioteczne na salę lekcyjną. 

W szkole podstawowej w Kobielicach ada-
ptowana jest sala przedszkolna na dwa odrębne 
pomieszczenia dla 5- i 6-letnich dzieci. 

W przedszkolu w Radostowicach wymienia-
ny jest parkiet w sali przedszkolnej (po zalaniu), 
a dwie sale są malowane.

Dzięki tym inwestycjom dzieci wrócą po waka-
cjach do odnowionych szkół i przedszkoli, a nauka 
w lepszych warunkach może okazać się zdecydo-
wanie bardziej przyjemna.

JG
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Zajęcia na obozie piłkarskim w Łodygowicach
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Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749 
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec 
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK) 
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Pożar w bloku mieszkalnym w Suszcu
W sobotę, 7 lipca w piwnicy pięciokondy-

gnacyjnego budynku w Suszcu przy ul. Piaskowej 
pojawił się ogień. 

Pożar wybuchł ok. godz. 23:30, a został opa-
nowany po godz. 1:00.

Konieczna była ewakuacja 40 osób, których 
wyprowadzano przez klatkę schodową.

 Strażacy pomagali także podczas ewakuacji 
niektórych mieszkańców przy pomocy drabiny 
mechanicznej.

Kilka osób podtruło się dymem i zostało prze-
wiezionych do szpitala.
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Akcja gaszenia pożaru w bloku na osiedlu w Suszcu
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Zwycięzcy konkursu z nagrodą

„Odjazdowy Konkurs”
Na terenie gminy w wybranych sklepach sieci 

franczyzowej działającej głównie na południu Polski 
odbył się „Odjazdowy Konkurs” polegający na do-
kończeniu hasła „Jeśli wygram rower, to…”. Nagrodą 
w konkursie był oczywiście rower. Zwycięzców wy-
łoniono w sklepach w Kobielicach i Kryrach.

W Kobielicach szczęśliwą posiadaczką dwóch 
kółek została Irena Błąkała, która zdradziła nam, że 
to jej pierwsza wygrana w życiu. Ze zwycięstwa bar-
dzo ucieszyli się jej mąż i dzieci, które razem z mamą 
odebrały nagrodę.

Pani Irenie gratulujemy kreatywności i życzymy 
udanych wycieczek rowerowych!

 JG



POŃCZOSZANKA

Astrid Lindgren

DZIEŃ I - 9.08.
15:00 – Darmowe warsztaty muzyczne, cyrkowe oraz teatralne

dla dzieci i młodzieży (6-12 lat) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
17:00 – Finał warsztatów: parada ulicami Suszca

DZIEŃ II - 10.08.
18:00 – namiot cyrkowy: spektakl “Pippi Pończoszanka”

w reż. Konrada Dworakowskiego i koncert zespołu Bura Kura
tereny zielone przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

WSTĘP WOLNY

Zapisy oraz odbiór wejściówek w biurze merytorycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.
Tel. 32 212 44 91 wew.21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

www.latowteatrze.pl

Nieruchomość z Mizerowa przeznaczona 
do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Suszec, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 

W wykazie znajduje się działka o pow. 0,1886 ha oznaczona nr 1213/131 
położona w Mizerowie w rejonie ul. Nadrzecznej, przeznaczona zgodnie 
z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej i tereny łąk 
i pastwisk. 

Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. 

nr 3 – tel. 032 449 30 73 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

UG Suszec



* 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

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

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

tel. 602 768 414

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91

OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ


