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Święto plonów
Tegoroczne dożynki sołecko-gminne obyły się w Kobielicach w niedzielę 3 września. Choć pogoda tego dnia
nie rozpieszczała, mieszkańcy całej gminy chętnie uczestniczyli w uroczystościach. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. NMP Królowej Polski barwny korowód przeszedł
na tereny zielone przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza. W czasie dożynek, tradycyjnie, wręczono nagrody
i wyróżnienia. Tym razem dla rolników przekazujących

gospodarstwo młodszym pokoleniom oraz dla pań przygotowujących od lat korony dożynkowe we wszystkich
sołectwach. W drugiej części święta Organizatorzy zaproponowali gościom wiele atrakcji, m.in. konkursy i koncerty.
Najmłodsi mogli korzystać z darmowych dmuchańców. Jak
co roku, zorganizowano także wystawę maszyn rolniczych.
To było piękne święto, a gratulacje należą się wszystkim
organizatorom. Czytaj więcej na str. 6.
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Czy Europa się przebudzi?
Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?
		
Jan Kochanowski
Niezależnie od zmian, jakie zachodzą w świecie
i naszej Gminie, w jej strukturze, od wieków zawsze
i niezmiennie bardzo ważnym wydarzeniem kulturalnym pozostaje święto plonów – dożynki. Przychodzi
każdego roku taki dzień, kiedy z otwartym sercem
możemy śmiało zawołać „Dziękujemy Ci, ziemio rodząca”. To święto chleba powszedniego i tych, którzy
go współtworzą. To dzień wdzięczności dla pracy rolnika, dla chleba, dla niebios. Żeby się jednak cieszyć
pięknem naszej małej ojczyzny, jak niegdyś mistrz
Kochanowski, nie możemy zapominać o tradycji, historii naszych przodków. Dożynki łączą bowiem w sobie
od wieków kilka elementów: kultywowanie tradycji,
szacunek dla ziemi, szacunek dla ludzkiej pracy, budowanie wspólnoty, respekt dla niebios.
Miejscem tegorocznych dożynek sołecko-gminnych były Kobielice. Współczesny obraz Gminy i Kobielic znacznie odbiega od tego opisanego przez
wieszcza. Choćby dzisiejsze godło Kobielic przedstawiające konia, a nad nim półksiężyc. Dziś konia w polu
praktycznie trudno już uświadczyć. Jedynie księżyc
nie zmienił swojego oblicza. Zmieniły się priorytety.
Nasze wioski coraz częściej są postrzegane nie
jako miejsce produkcji żywności, ale jako zaplecze

mieszkaniowe i rekreacyjne dla aglomeracji oraz okolicznych miast. Zmiany w naszym otoczeniu i w rolnictwie, jak w każdej innej dziedzinie życia społecznego,
są ogromne i nieuniknione, i będą dalej postępować.
To rodzi wiele problemów, nie tylko infrastrukturalnych i środowiskowych, ale przede wszystkim również
kulturowych. Wspólnotę naszej Gminy tworzą obecnie w bardzo dużej ilości nowo osiedleni mieszkańcy,
jak i młode pokolenie, którzy pracę rolnika, tradycję,
znają z opowiadań i nigdy jej nie doświadczyli. Dlatego często zapomina się o tradycji i historii naszych
przodków, o szacunku do ziemi, do ciężkiego trudu
rolnika. Obecnie dla wielu mieszkańców naszej Gminy
podstawowym źródłem utrzymania rodziny jest praca
poza rolnictwem. Dwuzawodowców, bo tacy jeszcze
niedawno byli w większości, nie brakuje, chociaż jest
ich już niewielu i ciągle ubywa.
Obecne tendencje w rolnictwie idą w kierunku
powiększania gospodarstw kosztem małych, zmienia
się diametralnie świadomość agrarna i społeczna. Jednak rolnictwo, pomimo przeobrażeń na polskiej wsi,
nadal jest i zawsze będzie podstawową gałęzią naszej
gospodarki i wielką dla niej szansą, która będzie decydować o naszej przyszłości. Jest to szczególnie ważne
w dzisiejszych czasach, szczególnie w kontekście coraz
to częstszych i coraz to bardziej dramatycznych kryzysów, kiedy nastąpił potężny wzrost ilości mieszkańców
na kuli ziemskiej, a ziemi uprawnej ubywa i to w zastraszającym tempie. Pamiętajmy, że w latach 50. XX wieku
naszą planetę Ziemię zamieszkiwało około 1 mld ludzi.

Dziś to już 7 mld z tendencją mocno wzrostową.
Te wszystkie przemiany, nowoczesność, nie są
jednak w stanie odmienić odwiecznych praw natury.
W przyrodzie, w procesie przemiany ziarna, następują procesy analogiczne do życia i śmierci człowieka.
Ziarno, które człowiek wysiewa, wydaje owoce. Mogą
one być dobre jak i złe. Podobnie jest we wspólnocie,
w której żyjemy!
Dziś tych ziaren złych nie brakuje, w postaci słów,
które wylewają się z różnych portali, nie wspominając
o kompletnym braku pokory wobec sił natury, niebios.
Ziarno zasiane w ziemię potrzebuje czasu obumierania, kiełkowania i wzrostu. Potrzebuje nawożenia,
ochrony przed chwastami, szkodnikami, chłodem,
upałem. Chwastów, szkodników wśród obecnej cywilizacji, której tak hołdujemy, a która zatruwa nasze
sumienie i duszę, w tym i rolniczą, nie brakuje. Żeby
ziarno zaowocowało, potrzebuje ciężkiej pracy rolnika,
pielęgnacji, czasu i cierpliwości. Jakże inne również jest
podejście obecnego pokolenia do tych odwiecznych
cech charakteru rolnika.
Oddając hołd spracowanym rękom rolnika, dziękując za chleb, spoglądajmy z jeszcze większą miłością na matkę ziemię, która nam jest dana i zadana.
Dziękujmy, wyrażajmy wdzięczność dla niebios, które
są ponad nami i prośmy o pomyślne żniwa w kolejnych latach, aby tego szczerego złota, jakim jest chleb
powszedni nigdy nam nie zabrakło. Aby zawsze nad
suszeckim niebem pachniało świeżym chlebem.
Wójt Marian Pawlas

Czysta woda źródłem życia
W większości dużych aglomeracji, przy znacznym
wsparciu w ostatniej dekadzie środkami unijnymi, poradzono sobie z odprowadzeniem i oczyszczeniem
ścieków bytowych. Obecnie nadal problem stanowi
prowadzenie właściwej gospodarki wodno-ściekowej
na terenach wiejskich, co przyczynia się do degradacji
środowiska i zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i podziemnych. Miasta w poszczególnych województwach są skanalizowane w większości w 97%. Najgorzej jest na Śląsku, gdzie ten wskaźnik wynosi 90%.
Jeżeli chodzi o wsie, to na Śląsku jest podłączone
do kanalizacji zbiorczej 34% gospodarstw domowych.
W naszej gminie to wygląda podobnie.
Skromne środki zewnętrzne dla gmin wiejskich
wynikały i wynikają z niemożliwości osiągnięcia ekonomicznych wskaźników narzucanych przez Unię, a liczonych ilością mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.
Wskaźnik ten powinien być powyżej 120 mieszkańców
na 1 km sieci, a u nas mieści się on w granicach 40
mieszkańców na 1 km sieci.
Tzw. „luksus przestrzeni”, rozproszona zabudowa
utrudnia realizację tego ważnego przedsięwzięcia,
skanalizowania wszystkich gospodarstw. Oczywiście
dochodzimy tutaj, jak w przypadku „smogu”, przy rosnącej urbanizacji do punktu krytycznego. Utrzymanie
zasobów wodnych w stanie niezanieczyszczonym,
ochrona walorów przyrodniczych, a przede wszystkim
nienarażanie zdrowia mieszkańców, niepogarszanie
jakości życia, wymagają rygorystycznego traktowania
i tego problemu. To nakaz chwili. Zdajmy sobie sprawę,
że ścieki z szamb oraz osady ściekowe z oczyszczalni
przydomowych to potężne ładunki zanieczyszczeń
i bardzo niebezpieczne – jak bakterie z rodzajów Salmonella, Shigella – pasożyty przewodu pokarmowego
człowieka, cała gama antybiotyków, chemii i wiele
innych świństw.
U nas na terenach, które nie mieszczą się w granicach aglomeracji (gdzie budowa kanalizacji zbiorczej
jest zbyt kosztowna) wymagana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub posiadanie szczelnych szamb i konieczność wywozu ich zawartości na
oczyszczalnię.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są rozwiązaniem idealnym, jednak ze względu na koszty

instalacji zbiorczych w rozproszonej zabudowie na
obecnym etapie są wręcz nieodzowne. Stanowią one
bezpieczniejsze rozwiązanie niż magazynowanie ścieków w zbiornikach bezodpływowych.
Z dotychczasowych wieloletnich doświadczeń
i obserwacji wynika, że najmniejsze wydatki ponoszone są przy budowie przydomowych oczyszczalni
z drenażem rozsączającym. Wahają się one w granicach 6-8 tys. zł dla 4-6 osób. Trzeba sobie jednak
zdawać sprawę, że tak naprawdę ich stosowanie to
wielkie nieporozumienie. Nie tylko nie zapewniają
skutecznego usuwania zanieczyszczeń, ale stają się
źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych czy podziemnych. Można się spodziewać, że niedługo zakaże
się ich użytkowania.
Koszty budowy oczyszczalni, które w wystarczającym stopniu skutecznie radzą sobie ze ściekami, tj.
oczyszczalni z filtrem piaskowym lub biologicznych,
wahają się w granicach 10-12 tys. zł.
Są to oczyszczalnie wymagające obsługi, bieżącego nadzoru użytkownika, aby ich praca przebiegała
bez zakłóceń.
Najlepsze efekty, zapewniające najlepsze oczyszczanie ścieków, dają oczyszczalnie hybrydowe. Są ponadto bardzo w proste w obsłudze. Przy 4-6 osobach
to koszt ponad 20 tys. zł, a już przy większej ilości osób
ten koszt znacznie się obniża. Jednak wymagają one
znaczącej powierzchni terenu, co w przypadku większości występujących u nas zabudowań, jest niemożliwe w realizacji.
W przypadku każdej oczyszczalni przydomowej
pierwszym elementem powinien być osadnik wstępny,
który umożliwia eliminację ze ścieków największych
zanieczyszczeń. Prawidłowo skonstruowany i eksploatowany jest w stanie zapewnić efekty usuwania
zawiesin ogólnych już na I etapie na poziomie około
50% oraz skuteczność zmniejszenia BZT5 i CHZT (szkodliwych związków) na poziomie 30-40%.
Obecnie, jak już wcześniej zapowiadano, po zebraniu wniosków od mieszkańców, jest opracowywany program budowy oczyszczalni przydomowych.
Przewiduje się uruchomienie do nich dofinansowania.
Planuje się uchwalenie na Sesji Rady Gminy we wrześniu lub w październiku dofinansowania.

Przy okazji budowy oczyszczalni przydomowych,
a i przy innych remontach na posesjach, warto się pokusić o zagospodarowanie wód odpadowych i roztopowych. Chociaż nie jest to takie proste i tanie, to
jest pewne, że inwestycja po czasie się szybko zwróci.
Koszty te nie muszą być duże, gdybyśmy na początek
wody z rynien uchwycili do zbiorników powierzchniowych. Droższe są instalacje podziemne. Jednak
usytuowanie zbiorników w ziemi gwarantuje stałą
niską temperaturę wody, a brak światła uniemożliwi
rozwój glonów. Zbiorników w sprzedaży jest mnóstwo.
Szczelny zbiornik, pompa lub pobieranie wody ręcznie
pozwoli wykorzystać te wody do zagospodarowania
na działce, a nawet do mycia samochodów itp. Droższe
są zaawansowane instalacje. Ale ze wszech miar wskazane jest, aby wody opadowe wykorzystywać w instalacjach domowych do spłukiwania toalet, prania. Ale
o tym muszą i powinni pamiętać przede wszystkim
ci, którzy budują obecnie nowe domy. Nadmiar wody
gromadzącej się w zbiorniku po obfitych i długotrwałych opadach odprowadzany jest przelewem do kanalizacji deszczowej lub układu rozsączającego.
Przecież coraz to więcej samorządów powoli
wdraża tzw. podatek od deszczówki (na Zachodzie
to jest normalne, bo tam wodę szanują) – czyli ustala
taryfy dla wód opadowych i roztopowych. Nie czarujmy się, że na skutek coraz to większych problemów
związanych z tymi wodami oraz wobec dramatycznego obniżenia się u nas poziomu wód gruntowych,
unikniemy tej opłaty. Brukujemy nadal na potęgę
bezmyślnie swoje posesje, a później znów będziemy
narzekać na wysokie opłaty. Przecież woda jest równie
ważna jak tlen, a my brukując bezmyślnie ją niszczymy.
Zamiast powolnej filtracji w glebie, trafia ona gwałtownymi strumieniami do rowów, rzek, do morza, zasilając
wody słone. Po drodze oczywiście wywołując wiele
podtopień czy wręcz potopów. Dodatkowo, przepływając przez wiele rowów zanieczyszczonych fekaliami
na całej trasie, niesie śmiercionośny ładunek.
Czy to prawda, te fakty powinny do nas docierać,
gdy staniemy na skraju katastrofy, gdy system hydrogeologiczny będzie zniszczony i trudny do odtworzenia? Przecież od tego zależy wszelkie życie.
Wójt Marian Pawlas
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Inwestycje w gminie
Fotowoltaika w Urzędzie Gminy
W lipcu ogłoszono przetarg na budowę instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu
Gminy Suszec. Na realizację tego zamówienia Gmina
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Przy Urzędzie w Suszcu powstaje
instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,8 kWp, na potrzeby zasilania budynku UG.
Będzie ona połączona z instalacją elektryczną obiektu.
Prace mają się zakończyć do 13 października 2017 r.,
a gwarancja na całą instalację wyniesie 7 lat. Przetarg
na budowę instalacji wygrała firma ANMARO Sp. z o.o.
z Rzeszowa, za cenę: 145.970,66 zł brutto.
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach
W sierpniu ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach. Na realizację tego zamówienia Gmina
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
Planowane roboty obejmują docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach:
elewacji w zakresie ścian zewnętrznych i stropu nad
ostatnią kondygnacją, wymianę okna drewnianego,
wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych oraz modernizację instalacji c.o., w tym m.in.:
docieplenie elewacji w strefie cokołowej oraz ścian
fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych
budynku szkoły i przedszkola, wymianę pokrycia
z gontów bitumicznych zadaszenia nad wejściem
głównym do szkoły, wymianę i montaż nowych ob-

róbek blacharskich, naprawę schodów zewnętrznych,
wymianę istniejących płytek gresowych na podeście
wejściowym głównym, pochylni oraz wejściu do
przedszkola, wykonanie okładziny z płytek gresowych
mrozoodpornych, antypoślizgowych w kolorze szarym
na naprawionych schodach zewnętrznych, wymiana
rynien i rur spustowych na nowe. Zakończenie prac
planowane jest do 31 maja 2018 r.
Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki
Trwa postępowanie przetargowe na realizację
zadania pn.: „Przebudowa odcinka bocznego ul. Na
Grabówki w Suszcu – drogi dojazdowej do gruntów
rolnych”. W dniu 18 sierpnia 2017 r. otwarto oferty.
Najkorzystniejszą złożyła firma EUROVIA Polska i opiewa ona na kwotę 252.876,93 zł. Podpisanie umowy
nastąpi początkiem września, a termin realizacji założono do dnia 13 października 2017 r. W ramach robót
przewiduje się wymianę podbudowy na grubość 20
cm, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej
oraz poboczy tłuczniowych na odcinku o długości
około 550 mb. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego ze
środków zarezerwowanych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie
110.000,00 zł.
Przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach
Zakończyła się przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach. Wykonano przebudowę ul. Kościelnej na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW
935 – ul. Pszczyńską – do skrzyżowania z ul. Stara Droga o długości około 220 mb wraz z przebudową sieci
wodociągowej kolidującej z drogą. W ramach robót
wykonano nową konstrukcję drogi oraz nawierzch-

nię mineralno-bitumiczną, wykonano parking z płyt
ażurowych na 38 samochodów, przebudowano fragment sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Roboty
wykonała firma EUROVIA Polska, a ich koszt opiewa
na kwotę 252.876,93 zł.
Przebudowa ul. Tęczowej w Rudziczce oraz
budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Suszec
Trwa przebudowa ul. Tęczowej w Rudziczce.
Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie
przebudowy fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW
935 – ul. Pszczyńską – o długości około 650 mb wraz
z budową odwodnienia.
W ramach robót na przebudowywanym odcinku drogi zostanie wykonana kanalizacja deszczowa,
nowa konstrukcja oraz nawierzchnia drogi, w tym nawierzchnia mineralno-bitumiczna o szerokości 3,50 m
oraz opaska z kostki betonowej o szerokości 1,35 m.
Obecnie realizowane są roboty związane z odwodnieniem drogi. Zakończenie robót przewidziano do dnia
20 października 2017 r.
Trwają również prace związane z realizacją
piątego etapu zadania pn. „Budowa parkingu przy
Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej”. Wykonano już parking po
północno-wschodniej stronie budynku Urzędu Gminy
Suszec, zmianę geometrii zjazdu na drogę dojazdową
do Urzędu, wymianę nawierzchni chodników i placu
w sąsiedztwie budynku Ośrodka Zdrowia. Pozostały
do wykonania jeszcze ściany oporowe w rejonie zjazdu
do archiwum wraz z wykonaniem nawierzchni tego
zjazdu. Termin realizacji robót przewidziano do dnia
20 października 2017 r.
Urząd Gminy Suszec

Interwencje OSP z terenu naszej gminy
ponowana do powalonego drzewa na ul. Hetmaniok
w Mizerowie. Po dotarciu na miejsce usunięto leżące
drzewo z drogi. Następnie o godzinie 16:28 jednostkę
zadysponowano do Kryr na ulicę Kasztanową, także do
powalonego drzewa.
OSP Rudziczka
W dniu 3 sierpnia 2017 r. o godzinie 18:15 jednostkę zadysponowano do powalonego drzewa na
ul. Piaskowej w Suszcu. Na miejscu zabezpieczono
teren oraz usunięto zagrożenia. Droga w tym czasie
była zablokowana do czasu usunięcia drzewa z jezdni.
W dniu 15 sierpnia 2017 r. o godzinie 03:54 jednostkę zadysponowano do pożaru samochodu osobowego w Suszcu – przy Ośrodku „Gwaruś” – Fiata Seicento. W działaniach brały udział następujące jednostki:
PSP Żory, PSP Pszczyna, OSP Suszec i OSP Rudziczka.
W dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:39 jednostkę zadysponowano do wypadku drogowego
w miejscowości Suszec ul. Pszczyńska. Po dojeździe
na miejsce okazało się, że samochód osobowe marki
Honda wypadł z drogi.
Strażacy przystąpili do zabezpieczenia terenu oraz
udzielilenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu ZRM. W działaniach brał udział

zastęp OSP Rudziczka, PSP Pszczyna, PSP Żory, ZRM
oraz Policja.
W dniu 27 sierpnia 2017 r. o godzinie 21:37 jednostkę zadysponowano do pożaru śmietnika w miejscowości Suszec ul. Piaskowa. Na miejsce okazało się, że
palą się meble, które ktoś zostawił i prawdopodobnie
podpalił. Dodatkowo obok znajdowały się samochody.
W działaniach brał udział zastęp OSP Rudziczka; OSP
Suszec; PSP Pszczyna oraz Policja.
Oprac. Monika Panfil

Kierowca ciężarówki, 57-letni mieszkaniec Rudy
Śląskiej, chcąc uniknąć zdarzenia, gwałtownie zmienił
pas ruchu i doprowadził do zderzenia z osobowym
Fordem. Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 16-letni sprawca wypadku został
przetransportowany drogą lotniczą do Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Na czas akcji ratunkowej droga została zamknięta
dla ruchu, policja wskazywała kierowcom objazdy.

Kradzież w Suszcu
4 sierpnia 2017 r. w Suszcu na ul. Piaskowej nieznany sprawca na terenie przystanku osobowego
PKP Suszec Kopalnia w nieokreślonym okresie czasu
dokonał kradzieży szyby wraz z siłownikami gabloty
służącej do wywieszania rozkładów jazdy pociągów.
Straty oszacowano na 1354 zł.
KPP w Pszczynie

źródło: OSP Kryry

OSP Mizerów
3 sierpnia2017 r. o godzinie 19:24 jednostkę zadysponowano do powalonego drzewa w miejscowości
Suszec na ulicy Wyzwolenia. Na miejscu okazało się, że
konar uszkodził sieć elektryczną, która zagrażała bezpieczeństwu. Działania polegały na zabezpieczeniu drogi,
usunięciu wiatrołomu z chodnika oraz zabezpieczeniu
zerwanych linii energetycznych. W działaniach brały
udział: OSP Mizerów i OSP Kryry
8 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:45 jednostkę zadysponowano do pożaru słomy na ulicy Lipki w Mizerowie. Spaleniu uległo około 30 m² terenu. W działaniach
brały udział:1 zastęp PSP Pszczyna, OSP Mizerów, OSP
Studzionka.
OSP Kryry
3 sierpnia 2017 r. o godzinie 18:11 jednostkę zadysponowano do pożaru przyczep ze słomą w okolicach stacji Lotos w Kobielicach. Działania polegały
na podaniu dwóch prądów gaśniczych na palącą się
słomę. Po ugaszeniu balotów zostały one zrzucone na
ziemię i przelane wodą. W akcji brały udział: 2 zastępy
JRG w Pszczynie, 1 zastęp OSP w Kryrach, 1 zastęp OSP
w Suszcu, 1 zastęp OSP w Piasku.
5 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:10 została zadys-

Strażacy w akcji

Kronika policyjna
Groźny wypadek Kobieliczanina w Pszczynie
Do poważnego wypadku doszło w czwartek 24
sierpnia wieczorem na drodze krajowej nr 1 na wysokości skrzyżowania z ulicą Polne Domy w Pszczynie.
Jak wynika z policyjnych ustaleń, 16-letni kierowca
motoroweru z Kobielic, wyjeżdżając z ulicy Polne
Domy w kierunku ulicy Polnej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej ciężarówce marki
Iveco.
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Od września wchodzi w życie uchwała antysmogowa
Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą
wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe
Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można
stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej
20 procent.
Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan
zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała
nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych
jakościowo paliw.
- Niska emisja nie jest problemem teoretycznym.
Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich
miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora,
by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska.
Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo – przekonuje marszałek Wojciech
Saługa.
Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych,
którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po
1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by
zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełnia-

jące wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany
pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje
cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności
od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów
eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji
trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021
roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni
wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze
względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3
i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich
obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do

końca roku 2027.
We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których
udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 procent, a także
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20 procent.
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę
antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia
2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego
przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.
- Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa
przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych
zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji – dodaje marszałek
Wojciech Saługa.
Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały
antysmogowej dla województwa śląskiego można
znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej
www.powietrze.slaskie.pl
Sejmik Województwa Śląskiego

To nie węgiel zabija
Ostatnie alarmujące dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza – „smogu”, kiedy to w mroźne, bezwietrzne dni zapadała ciemność nad wieloma polskimi miastami i osiedlami oraz pojawiły się problemy
z oddychaniem, ukazały tylko cząstkę zabójczej działalności człowieka w niszczeniu samego siebie. Czy
chcemy, aby w którymś z naszych miast w pewnym
dniu doświadczyć dramatu Londynu, co miało miejsce w poprzednich latach, kiedy to wskutek smogu
w krótkim czasie setki tysięcy ludzi straciło życie
i zdrowie? To zdarzyło się na masową skalę tak niedawno i powinno być wielkim ostrzeżeniem. Zwykła
anomalia pogodowa spowodowała, że „smog” w jednej chwili stał się śmiercionośny i zebrał żniwo, które
normalnie rozkłada sobie na lata. To było zbrodnia,
która niczym nie odbiegała od zagazowania ludzi
w komorach gazowych w obozach hitlerowskich. Czy
zdajemy sobie sprawę, że to się dalej dzieje, i to również w masowej skali, tylko jest rozłożone w czasie
i jest przez nas ignorowane? Niszczenie środowiska
ekologicznego to unicestwienie, zabijanie wszystkich
organizmów żywych. Przecież bez tlenu nie ma życia,
a drobne pyły uszkadzają śmiercionośnie płuca i inne
narządy. Do potężnych zanieczyszczeń z samochodów, szeroko pojętej motoryzacji dorzucamy znaczną
wielkość zanieczyszczeń i trucizn z domowych palenisk. Negatywne zjawiska „smogu” odbijają się nie
tylko na naszym środowisku, ale i zdrowiu ogółu. Mówimy o zakazie palenia nieodpowiednimi paliwami
w domach, w tym nawet zakazie palenia wilgotnym
drzewem, a jakby nigdy nic wielu jeszcze spala różne
odpady rolne, trawę zatruwając niekiedy pół wioski,
bo kompostowanie jest im obce.
Niska emisja, potężnie zanieczyszczone powietrze, szczególnie zimą, nie są już u nas tylko problemem teoretycznym. To są fakty. Wstyd, że jesteśmy
jednym z najgorszych regionów Europy, jeżeli chodzi
o zanieczyszczenie powietrza.
Nie da się nie zauważyć, że problemy ekologiczne nie tylko u nas, ale w skali globalnej osiągnęły
swoje apogeum, a skutków ich ignorowania doświadczamy ostatnio na własnej skórze w coraz to większej
skali. Dziś codziennie coraz to częściej musimy sobie
zadawać pytanie: czy cień śmierci musi się unosić
w naszym otoczeniu? Czy nie przeraża nas ilu to ludzi,
a ostatnio szczególnie dzieci, zapada na nieznane

wcześniej choroby. Nic dziwnego, skoro w powietrzu
krąży chmura rakotwórczego pyłu w postaci cząstek
frakcji PM10 i PM25 oraz benzopirenu, CO2, SO2, itd.
Musimy sobie w końcu uzmysłowić, że niszczymy nie tylko siebie tu i teraz, ale osłabiamy kolejne
pokolenia i całą przyrodę, której naturalne siły regeneracyjne zostały doprowadzone do maksymalnego
punktu wytrzymałości. Przyroda, nie tylko jej piękno,
ale jej możliwości regeneracyjne, będą decydować
o przyszłości naszych dzieci, kolejnych pokoleń.
Ostatnie lata pokazują, że ekosystemy, tak jak
wszystko na tym świecie, też mają swoje granice wytrzymałości, których nie wolno przekroczyć, a niestety nasza cywilizacja w tym zakresie dokonuje na
środowisku przyrodniczym „rzezi”.
Doszliśmy do punktu krytycznego w dalszym
rozwoju, kiedy już nie tylko musimy się mocno zastanowić nad tym, czym palimy, jak wielki mamy dom,
jak ocieplony, rygorystycznie przestrzegać gospodarki śmieciami, odpowiedzialnie decydować jakie
środki chemiczne stosujemy w rolnictwie i gospodarstwach domowych, czym jeździmy, co zjadamy,
ale nawet kilkokrotnie zastanowić się, gdy będziemy
wycinać bezmyślnie kolejne drzewo, itd.
Jeżeli nie zmienimy stylu życia, i to natychmiast,
to niestety sami siebie unicestwimy. Zdobycze cywilizacji, które posiadamy, a które poprawiły nam
niesamowicie warunki życia, będą przyczyną jego
ruiny. Docelowo stracimy w końcu matkę Ziemię na
zawsze, a gdy stracimy ją, to i siebie. Widoczna z kosmosu, tętniąca życiem błękitna planeta, jest obecnie
jedynym we wszechświecie wyjątkowym darem, jaki
posiadamy, kosmicznym cudem.
Jest zrozumiałe, że w świecie głodnych ludzi,
a niestety większość populacji na naszej planecie
tego doświadcza, wielu rzeczy nie da się ocalić. Styl
życia da się jednak zmienić wszędzie, a szczególnie
u nas – w tzw. cywilizacji zachodniej, w naszym kraju.
U nas nie trzeba wielkiego wysiłku, ale trochę zdrowego rozsądku. Przecież wielkie niszczenie środowiska w Europie rozpoczęło się w XIX wieku, od kiedy
to datuje się rozwój przemysłu i rozpoczęcie rozwoju
społeczeństw konsumpcyjnych. Od tego czasu na
każdym kroku gotujemy sobie scenariusz apokaliptyczny. Czyż oprócz trującego, przesiąkniętego
pyłami powietrza nie dają nam wiele do myślenia

fakty, że wiele rejonów ziemi zalewa fala ulewnych
deszczy, a inne ogarniają niewyobrażalne susze, pożary, niszczące burze, huragany itd.?
Czy normalny człowiek świadomie dąży do katastrofy? Niestety fakty świadczą, że konsumpcyjne
zaślepienie sprawiło, że wielu zgubiło ten normalnie
ludzki odruch egzystencjalny.
Czyż skrajną nieodpowiedzialnością, niechlujstwem nie jest to, że wielu naszych mieszkańców
dopuszcza się jeszcze spalania plastiku czy innych
śmieci w domowych paleniskach, groźnych nie tylko
dla zdrowia ogółu, ale i całej przyrody? Tych niestety
będziemy musieli przyprowadzać do porządku wysokimi karami. Zgodnie z prawem nikomu z nas nie
wolno zatruwać środowiska i truć nas i siebie przez
palenie w piecu nieodpowiednimi paliwami. Nikt
nie zakazuje palenia węglem, jedynie zakazuje stosowania nieodpowiedniej ilości paliw i urządzeń do
ich spalania oraz techniki spalania.
Dlatego nie obrażajmy się, że będą przeprowadzane kontrole policyjne czy inne, na co bardzo duży
nacisk kładzie Rada Gminy, sprawdzające mieszkańców pod kątem naszych zachowań ekologicznych.
Oczywiście, w ustalonej kolejności, będą wyrywkowo kontrolowane posesje pod kątem prawidłowej
gospodarki śmieciami, odprowadzania ścieków
i ich wywozu. Kontrolami będą objęci zarówno
ci, którzy prawidłowo, a niekiedy wręcz wzorowo
wywiązują się z obowiązku jak i ci, co do których
postaw można mieć zastrzeżenia. Nikt nie może się
obrażać, bo innej metody nie ma. Co do niektórych
bowiem wszelkie nawoływania, prośby, pouczenia
nie docierają, nie wywołują żadnej reakcji i tych trzeba niestety, co jest bardzo przykre, przywoływać do
porządku innymi metodami. Do walki ze „smogiem”
musimy się włączyć wszyscy, wtedy będzie szansa,
że z tym śmierdzącym i śmiercionośnym problemem
sobie poradzimy. To potrwa, ale trzeba sobie zrobić
rachunek sumienia i każdy w swoim gospodarstwie
od zaraz musi przemyśleć i zacząć się racjonalnie
zachowywać.
Żyjemy we wspólnocie i dalsze tolerowanie
karygodnych zachowań nie może mieć miejsca,
szczególnie gdy dochodzi do przestępstw spalania
śmieci. Dochodząc do ekologicznej równowagi, jeżeli chodzi o opalanie domów – w pierwszej kolej-
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ności – i to natychmiast – musimy wyeliminować
śmieciarzy a nie węgiel, bo to oni są największym
zagrożeniem. Oczywiście na drodze do ogrzewania
mieszkań, domów, czeka nas jeszcze wiele wysiłku
i czasu. Wyeliminowanie z obrotu mułów i najgorszej
jakości węglopodobnych paliw, zmiana myślenia pozwoli stopniowo w tej dziedzinie uzyskać zadawalające rezultaty. Węgiel prawidłowo spalany może być
nie tylko ekologiczny, ale i bezpieczny zdrowotnie,
a przynajmniej nie mniej groźny niż inne paliwa,
które też nie są idealne. Bzdurne teorie o CO2 , wygłaszane i rozpowszechniane szeroko jeżeli chodzi
o węgiel, nijak się mają do wielu innych dziedzin
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ziemskich problemów ekologicznych. Gdyby wziąć za
przykład produkcję tworzyw sztucznych, to od 1964
roku wzrosła ona 20-krotnie. I tutaj niestety tylko
około 5% poddawane jest recyklingowi, 40% trafia
na wysypiska, reszta do oceanów i, niestety, również
do pieców. Ludzkość musi zrobić wszystko, aby te
śmiercionośne materiały zostały wyeliminowane lub
poddane recyklingowi w 100%. Z odpadów, które
zgromadziły się na dnie oceanów można by stworzyć
siódmy kontynent. Już w tej chwili na 1 tonę plastiku przypada do 3 tony ryb, a szacuje się, że w roku
2050, jeśli tego procesu nie zatrzymamy, będzie tam
więcej plastiku niż ryb. Oczywiście tutaj nie ma tylko

problemu z zaśmieceniem, ale też z zatruciem tych
akwenów, a następnie siebie wskutek zjedzenia ryb,
w których mięsie te toksyczne związki się gromadzą. A ile plastiku i innych świństw jest w naszych
organizmach ze „smogu”? U nas przez dodatkowych
trucicieli, którzy spalają plastik i inne odpady, ta kumulacja się sumuje. Oni muszą być wyeliminowani,
ale tu jest wymagana nasza wspólna z nimi walka.
Bowiem droga do rozwiązanie problemu śmieciowego wiedzie przez zrobienie porządku we własnym
otoczeniu i w nas samych, naszych postawach. Nie
zawsze to musi być dotkliwe ekonomicznie.
Wójt Marian Pawlas

Kompostowniki nieodzowne
Właściwe gospodarowanie odpadami to już nie
wymóg naszych czasów, ale konieczność, aby nasza cywilizacja się w nich nie utopiła. Podobnie jak
w pozostałych problemach ekologicznych, spowodowanych konsumpcjonizmem, doszliśmy my, nasza
cywilizacja, i w tej dziedzinie do punktu krytycznego.
Nie wszystkie śmieci trzeba wyrzucać i drogo płacić.
Właściwa gospodarka odpadami wymaga przede
wszystkim ponownego ich zagospodarowania i odzysku, najlepiej u źródła, tzn. w miejscu ich wytworzenia: to jest najlepsze i najtańsze rozwiązanie. Nie
wszystkie śmieci muszą trafiać, a wręcz nie powinny, do firm odbierających i na wysypiska. Niektóre
po prostu mogą się przydać do bieżącego użycia
w naszych gospodarstwach. Jedną z możliwości są
kompostowniki, będące specjalnymi pojemnikami,
w których przebiega kompostowanie. Są wykonane
z różnego rodzajów materiałów i przybierają różne
kształty, w zależności od oczekiwań inwestora. Najczęściej są wykonywane z drewna, metalu, plastiku,
siatki drucianej, betonu. Kompostownik możemy
kupić gotowy, najczęściej w sklepie ogrodniczym, lub
wykonać sami. Dobre przefermentowany kompost to

jeden z najlepszych nawozów naturalnych. Dlatego
nie tylko wskazane jest mieć na każdej posesji kompostownik, ale starać się utylizować maksymalnie, za
jego pośrednictwem, odpady do powtórnego użytku.
Przede wszystkim, dzięki posiadaniu kompostownika, wiele odpadów ulega bezpiecznej i pożytecznej utylizacji w miejscu ich wytworzenia,
dając dodatkowo nawóz. Ponadto koszt obciążenia
mieszkańca gminy odbiorem odpadów biodegradowalnych znacznie się obniża. Tak naprawdę trudno
sobie wyobrazić gospodarstwa domowe na wsi bez
kompostownika.
Do kompostownika trafiają wyselekcjonowane resztki organiczne z naszej kuchni, trawa, itp. Co
bardziej zaradni mogą wykorzystać wiele odpadów
z kuchni bezpośrednio, jako nawozy wzbogacające
rośliny i glebę, nie ponosząc kosztów na ich zakup.
Z wielkim powodzeniem można zagospodarować np.
skorupki jaj, skórki bananów, fusy z kawy, herbaty,
popiół drzewny itd. Wiele tych odpadów, przy właściwym zagospodarowaniu, będzie lepszym nawozem
dla naszych kwiatów, ogródków, niż chemia, nawozy
chemiczne.

Wiele gmin już stosuje znacznie większe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców, którzy nie
posiadają kompostownika. Nas to będzie również
czekać, jeśli nie będziemy ściśle stosować się do właściwej nimi gospodarki. Kompostowanie to również
rodzaj selektywnej zbiórki odpadów, zapobiegający
rosnącym hałdom odpadów zmieszanych, z którymi
firmy odbierające mają trudności i muszą się z nimi
uporać. Jest to szczególnie utrudnione, gdy trzeba
je ponownie segregować wskutek wielkiego zanieczyszczenia. Niekiedy wręcz wskutek zabrudzenia
nie ma możliwości ich oddzielenia, selekcji. Gdy taka
istnieje, to jest to bardzo kosztowny proces. Jeżeli
sami nie zrozumiemy i nie będziemy rygorystycznie przestrzegać naturalnych, właściwych zasad
gospodarowania odpadami na swoich posesjach,
to w śmieciach się utopimy, pomimo że będziemy
ponosić coraz to większe koszty za odbiór.
Niedługo wskutek wysypisk i niechlujstwa będzie kilkakrotnie więcej szczurów niż ludzi. Miasta już
tego doświadczają. Te na cywilizowanym Zachodzie
również.
Urząd Gminy Suszec

Studenci pojadą Kolejami Śląskimi za 1 zł!
W październiku swoją przygodę na studiach wyższych rozpocznie wielu młodych ludzi. Specjalnie dla
nich Koleje Śląskie przygotowały ciekawą propozycję.
Przez miesiąc nowi studenci będą mogli podróżować
pociągiem KŚ za symboliczną opłatę. Także ci, którzy
już studiują, mogą się spodziewać atrakcyjnych ofert.
W ramach projektu „2017 - Rok Studenta w Kolejach Śląskich” Koleje Śląskie przygotowały dwie oferty
specjalne. Adresatami pierwszej z nich są świeżo upieczeni studenci, dopiero rozpoczynający swoją drogę
kształcenia uniwersyteckiego. Druga kierowana jest
do wszystkich osób posiadających ważną legitymację
studencką.
Oferta specjalna „STUDENCIAK”*
· bilet miesięczny imienny na wybranej relacji –
bilet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu – np.
od 05.10.2017 do 04.11.2017;
· cena: 1 zł (brutto);
· dostępny dla studentów 1 semestru 1 roku
studiów 1 stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz

jednolitych magisterskich;
· ważny wyłącznie wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia (według wzoru KŚ) oraz dowodem
osobistym (lub paszportem – wyłącznie w przypadku
obcokrajowców);
· bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika;
· termin możliwości zakupu: 01-31.10.2017;
· zakup biletu możliwy jedynie za pomocą platformy SkyCash – platforma obsługiwana za pomocą
telefonu komórkowego, dzięki czemu bilet będzie
zawsze pod ręką;
· brak przedsprzedaży – wynika to ze sposobu
działania platformy SkyCash; bilet jest ważny przez
miesiąc od daty zakupu – np. od 05.10.2017 do
04.11.2017.
Oferta specjalna „STUDENCIAK-WEEKEND”*
· bilet weekendowy imienny na przejazd TAM i
POWRÓT w wybranej relacji;
· ważny od piątku, godz. 18:00 do poniedziałku,

godz. 06:00;
· cena: 1 zł (brutto);
· dostępny dla wszystkich studentów;
· ważny wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
· bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika;
· termin możliwości zakupu: 01.09.201701.10.2017;
· zakup biletu możliwy jedynie za pomocą platformy SkyCash – platforma obsługiwana za pomocą
telefonu komórkowego, dzięki czemu bilet będzie
zawsze pod ręką;
· 1 osoba może kupić tylko 1 bilet na 1 wybrany
weekend września;
· brak przedsprzedaży – bilet ważny od chwili
zakupu, wynika to ze sposobu działania platformy
SkyCash.
* Koleje Śląskie zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w powyższych warunkach ofert.

„Radostowianki” znów zachwyciły
Już po raz trzeci Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie zorganizowała Turniej Muzyków Prawdziwych, który miał miejsce w dniach
31 sierpnia – 3 września. W konkursie mogli wziąć
udział muzycy różnych regionów, wykonujący tradycyjną muzykę ludową oraz muzycy nią zainspirowani. Jak mówią organizatorzy: „Podczas Turnieju
na jednej scenie Filharmonii spotykają się muzycy
wierni tradycji i wykonawcy nią zainspirowani, amatorzy i profesjonaliści. Muzycy czerpiący z różnych
źródeł stają w szranki, ukazując bogactwo muzyki
ludowej.” Do udziału w tegorocznej edycji imprezy

zgłosili się: Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowainki” oraz, dobrze nam znany, Adam Oleś z projektem „hurdu_hurdu”, w którym także występują
panie z Radostowic.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach
1-2 września, a wykonawcy musieli zaprezentować
dwa utwory: przygotowany wcześniej utwór z podaniem źródła oraz utwór będący interpretacją wątku
tematycznego ściśle związanego z kulturą ludową,
odwołującego się do roku kalendarzowego i obrzędowego. Muzycy mogli wykonać także dodatkowy
trzeci utwór, będący odpowiedzią na motyw „Tutejsi”.

W kategoriach muzycznych Muzyków Prawdziwych oceniało jury w składzie: kierownik Pracowni
Etnomuzykologii Instytutu Sztuki PAN Weronika
Grozdew-Kołacińska, kulturoznawca prof. Bogdan
Matławski oraz dziennikarz muzyczny Wojciech
Ossowski. Jury doceniło wartość i staranność wykonania utworów prezentowanych przez „Radostowianki” oraz Adama Olesia w „hurdu_hurdu”. Zaowocowało to przyznaniem nagród naszym artystom oraz
możliwością występu podczas koncertu finałowego
dnia 3 września. Gratulujemy sukcesu!
Monika Panfil
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Udane dożynki w Kobielicach
Wyróżniono także gospodynie domowe – rolniczki, które od lat wykonują korony dożynkowe
w swoich miejscowościach. Z sołectwa Kobielice były
to posiadające ponaddwudziestoletnie doświadczenie panie: Elżbieta Pieczka, Magdalena Kuś, Teresa
Sojka. Z Radostowic nagrodzono panie wykonujące
już dziesięć lat korony dożynkowe: Jadwigę Hlubek,
Helenę Wuzik i Bibiannę Drelę. W Mizerowie korony
od trzydziestu lat przygotowują: Rita Lala, Łucja
Boryś, Helena Golda, Danuta Niedziela. W Kryrach
nad tym ważnym elementem dożynek od dwudziestu lat czuwają: Urszula Cepok, Maria Urbanek i Jadwiga Gruszka. Z kolei w Suszcu od siedemnastu lat
o korony dożynkowe dbają: Teresa Musiolik, Lidia
Kijonka, Celina Bernert, Joanna Szendera, Maria
Spyra i Dorota Gąsior. Nie zapomniano również
o mieszkance Rudziczki Anieli Gałuszce, która pracuje nad koronami od piętnastu lat.

źródło: Andrzej Grynpeter

W tym roku dożynki sołecko-gminne odbyły się
w Kobielicach w niedzielę 3 września. Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w intencji rolników i ich rodzin ku czci św. Izydora z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi z prośbą
o dalsze błogosławieństwo. Po nabożeństwie, w trakcie którego modlono się o pomyślność dla wszystkich
uprawiających ziemię i korzystających z jej plonów,
korowód dożynkowy wyruszył w stronę Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Na jego czele jechał wóz
z OSP Suszec. Za nim podążały traktorki oraz poczty
sztandarowe: dzieci Maryi, Szkoły Podstawowej w Kobielicach, Rolników, Górników Kobielickich, Rolników
z Rudziczki, Kryr, Radostowic i z Suszca, wszystkich
jednostek OSP z Gminy, Związku Górnośląskiego oraz
sztandar zaproszonych gości z Novoti na Słowacji.
Całość ubogaciła orkiestra „Krupiński”, za którą zaprezentował się siewca zboża. Niesiono i prowadzono
także oryginalny tragarz sprzed I wojny światowej,
cep i kosę. Później jechał wóz z koroną dożynkową,
jeźdźcy na koniach wierzchowych, starości dożynkowi, zaproszeni goście. Nie zabrakło także pięknie
i ciekawie przystrojonych przyczep, na których prezentowano scenki rodzajowe, dotyczące np. tego,
czym na co dzień zajmowano się na wsi. Można było
zobaczyć m.in. piekarzy, pszczelarzy, kowali czy rolników przy pracy. Oprócz tego pojawiły się platformy
z humorystycznymi dekoracjami, prezentującymi np.
budowlańców czy ludzi z epoki kamienia łupanego.
Korowód kończyli zaś motocykliści i kobieliczanie –
właściciele zabytkowych samochody, w tym 40-letni
wóz OSP z Kryr.
Imprezę rozpoczął Wójt Gminy Suszec Marian
Pawlas, który przywitał przybyłych gości oraz skierował do zebranych słowa uznania za trud, jaki rolnicy
wkładają w swoją pracę:
- Wszystkie zboża pokoszone, zielone lato zaczyna ustępować przed złotą jesienią. Zebraliśmy się w to
wrześniowe popołudnie, aby uroczyście zamknąć okres
żniw, mając w świadomości, że nastaje kolejny rok rolniczego trudu. Dożynki każdego roku uświadamiają
nam, że coś się kończy, a coś zaczyna, bo praca na wsi,
rytm życia, są ściśle wpisane w nurt przyrody i od niej
zależne. Tak samo jest z naszym życiem.
List do zebranych wystosował także senator
Andrzej Kamiński:
- Wierni prastarej tradycji wiejskiego roku na zakończenie żniw obchodzimy święto rolniczego stanu
– dożynki. Codzienne błaganie „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” znajduje swój symboliczny
wyraz w bochnie chleba przyniesionym na uroczystości
dożynkowe. Czas dożynek, tak silnie zapisany w naszej narodowej tradycji, jest od wieków czasem radości
z dobrze wykonanej pracy. […] Pragnę wyrazić szczere
wyrazy szacunku i uznania dla rolników, ogrodników,
sadowników, pszczelarzy i wszystkich innych osób wytwarzających żywność. Praca, którą się trudzicie nie
jest łatwa. Coraz częściej zdarzają się klęski żywiołowe.
Tym bardziej i tym mocniej musimy dziękować Bogu za
wszelkie otrzymane dobra, a także prosić o ochronę
upraw i gospodarstw. […] Życzę wszelkiej pomyślności,
zdrowia i miłości.
Podczas uroczystości wręczono nagrody tym
rolnikom, którzy zdecydowali się przekazać gospodarstwa rolne swoim następcom. Odznaczono:
- Małgorzatę i Tadeusza Łakotów z Mizerowa –
przez 25 lat prowadzili 10-hektarowe gospodarstwo,
specjalizujące się w produkcji roślinnej (zboża) oraz
hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej;
- Reginę i Piotra Świerkotów z Kryr – przez 32
lata gospodarowali na 27-hektarowym gospodarstwie, zajmując się hodowlą trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym, produkcją roślinną (m.in. uprawa zbóż
i kukurydzy);
- Irenę Dulembę z Radostowic - przez 42 lata
prowadziła 3-hektarowe gospodarstwo, które obecnie przekazała synowi.

Starostowie Dożynek i Wójt gminy Suszec

Później przyszedł czas na występy artystyczne.
Najpierw zaprezentowały się uczennice ze Szkoły
Podstawowej w Kobielicach oraz grupy taneczne
prowadzone przez Karolinę Głowińską. Po nich na
scenie pojawiły się, dobrze znane mieszkańcom gminy, zespoły: „Pogodna Jesień” oraz „Mizerowianie”.
Sporą atrakcją był występ UTW Żory w układzie „Butterfly”. Atmosferę podgrzał zespół Larmodzieje, po
którym przyszła pora na Zespół Regionalny Hulajniki.
W przerwach obecni mogli wziąć udział w konkursach, w których do wygrania było wiele atrakcyjnych
nagród. Wieczorem zaś, na zakończenie dożynek,
zaproszono gości do zabawy tanecznej z zespołem
Akord. Wśród dodatkowych atrakcji dla najmłodszych
znalazły się: bezpłatne animacje i dmuchańce dla
dzieci, wystawy sprzętu i maszyn rolniczych oraz
drobnego inwentarza, stoiska promocyjne, prezentacja Rybnickiego Klubu Paralotniowego. Ponadto
Klub Honorowych Dawców Krwi Krupiński Gminy
Suszec przeprowadził akcję krwiodawstwa.
Pogoda, mimo że nie rozpieszczała, nie popsuła
fantastycznej atmosfery tego dnia. Dożynki to zawsze
dobra okazja do spotkania i wspólnego cieszenia się
i świętowania.
W naszej gminie nadal jest sporo osób, które
zajmują się prowadzeniem gospodarstwa. Wszyscy
zaś szanujemy ziemię i jej plony. Nic więc dziwnego,
że dożynki cieszą się niesłabnącą popularnością. Gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tegorocznej uroczystości, gdyż był to
naprawdę piękny dzień.
Monika Panfil

Podziękowania
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala, sołtys Kobielic Bronisława Czernecka
wraz z Radą Sołecką oraz Starostowie Dożynkowi
Anna Poloczek i Jan Folek serdecznie dziękują za
pomoc w organizacji Dożynek Sołecko-Gminnych
w Kobielicach, które odbyły się 3 września 2017 roku
w Kobielicach.

Organizacja tegorocznych obchodów Święta
Plonów była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo
wielu osób, organizacji, firm i instytucji, wśród których znaleźli się:
- organizacje i instytucje, wolontariusze
i wolontariuszki: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Szkoła Podstawowa w Kobielicach, Ochotnicza
Straż Pożarna z Kryr i Suszca, Klub Działań Pozytywnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Kobielic, Rybnicki
Klub Paralotniowy, Koło Łowieckie „Ostoja”, Sołtysi,
Chór „Canticum Novum”, Klub Honorowy Dawców
Krwi Krupiński, osoby zaangażowane w organizację i udział w korowodzie dożynkowym, rolnicy prezentujący maszyny rolnicze, wystawcy, właściciele
zabytkowych samochodów i motocykliści, osoby
zaangażowane w przygotowanie techniczne oraz
obsługę imprezy, mieszkanki i mieszkańcy gminy,
którzy czynnie włączyli się we wszelkie dożynkowe
przygotowania;
- sponsorzy: Przemysław Biela – INST WOD sp.
z o. o., Marek Golik, Jarosław Konsek i Adam Serwotka
– EKO sp. j., Barbara Misiak – Dekor Import Export,
Sylwester Ficek – ZHPU Kobielanka sp. z o. o., Jarosław
Nowak – Piekarnia-Cukiernia T.J.D. Nowak s.c, Anna
Kuczera i Wacław Tomecki – Bank Spółdzielczy w Żorach, Magdalena Smusz-Spyra – Bank Spółdzielczy
w Żorach Oddział w Suszcu, Jacek Patyk – Agencja
Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o, Adam
Budzyński – Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych „MEDROS” sp. z o. o, Stanisław Stęchły i Zygmunt Bartas – Zakład Elektromechaniczny „BAST” s. j.,
Edmund Dulemba – Zakład Betoniarsko-Kamieniarski
„Marmur”, Szymon Tetla – Drogród, Szczepan Polok
– Grupa Producentów Grzybów sp. z o. o, Zbigniew
Czech – Disco Life Drink Bar Przewóz Osób, Janusz
Kozik – ZRB Kozik, Jan Lazar – Skład Materiałów Budowlanych LAZAR, Grzegorz Świerkot – Świerkot sp.
z o. o., Roman Slaczałek – Reklama Suszec, Bogusław
Musiolik – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKa” sp.
z o. o., Monika Janas-Nowacka – Szkoła Tańca Movimento, Wiesława i Grzegorz Łakotowie oraz Iwona
Potysz-Łakota i Andrzej Łakota – „AG ŁAKOTA” s. j.,
Jan Bubak - Zakład Legalizacji, Krystyna Sieradzak
- Przetwórstwo Warzyw, Owoców i Pieczarek „KRYSTMAR”, Natalia i Józef Biela – „Piekarnia” s.c., Stefan
Sekta – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SEKMAR”,
Piotr Grzeszczyk - Havisteel, Marek Pawlak - Zakład
Cukierniczy Jakubik i Pawlak s.c., Bożena i Aleksander
Dudkowie – Sklep Rolniczy „Dudek”, Stanisława Smorzik – Firma Usługowo-Transportowa Smorzik, Alojzy
Lesiak, Brunon Nowok – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLCHEM”, Marek Ryguła
– Restauracja „Zacisze”, Restauracja „ARTUS”.
- patroni medialni: Jacek Gałuszka – Głos Pszczyński, Tomasz Klimczak i Oskar Piecuch – portal
pless.pl, Janusz Hess – Grupa Terrabit i Jacek Bielenin
– Gazeta Pszczyńska i pszczynska.pl, Justyna Wachełko-Masłowska – Centrum Reklamy eMBi i zorydlawas.
pl, Monika Panfil – Redaktor Miesięcznika „Nowiny
Suszeckiej Gminy”.
Dzieci i młodzież, rolnicy, producenci, gospodarze, władze gminy i powiatu, zaproszeni goście,
partnerzy, sponsorzy, patroni, mieszkańcy regionu
- wszyscy ramię w ramię dziękowali za urodzaj nie tylko całego roku, ale też tego wieńczącego pracę na roli
wydarzenia. I właśnie to braterstwo i siostrzeństwo,
to pielęgnowanie utraconych w wielu regionach tradycji i pamięci o przodkach było możliwe również
dzięki Państwu. Dzięki hojności, zaangażowaniu, dobremu sercu i wsparciu, za co serdecznie dziękujemy!
Życzymy, aby ta niesamowita atmosfera i obfitość towarzyszyły Państwu każdego dnia, a wspomnienie tegorocznego Święta Plonów wywoływało
uśmiech na twarzy.
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„Mizerowianie” wyróżnieni na Sałabowych Bajaniach
grup śpiewaczych (29 dorosłych, 8 młodzieżowych,
3 dziecięcych); 3 starostów weselnych; 1 drużbę weselny oraz 2 pary pytacy z dziesięciu województw:
lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz ze
Słowacji, postanowiła przyznać najlepszym nagrody
i wyróżnienia. Wśród grup śpiewaczych przyznano
m.in. 9 wyróżnień w postaci dyplomów. Jedno z nich
przypadło żeńskiej grupie śpiewaczej „Mizerowianie”.
Jak podkreślało jury: „Prezentacje konkursowe
podczas 51. Sabałowych Bajań były bardzo wartościowe. Zawdzięczamy to między innymi pracy organizatorów, którzy we współpracy z regionalnymi instytucjami kultury w całym kraju wyszukują artystów
mogących wiernie i na wysokim poziomie zaprezentować regionalne dziedzictwo – muzykę, pieśń czy
gawędę. Dzięki temu bukowiański Festiwal Folkloru
Polskiego jest spotkaniem mistrzów, zwycięzców
wielu regionalnych imprez folklorystycznych, oraz
miejscem, gdzie młodzi adepci sztuki ludowej mogą
nabierać odwagi do dalszej pracy. Dostrzegamy i doceniamy trud instruktorów i wykonawców, by występ
był dopracowany pod każdym względem – regionalnego stroju, interesującego, zgodnego z tradycją

repertuaru muzycznego oraz gwary w gawędach
i w śpiewie.”
Występ „Mizerowian” dostał doceniony przez
jury. Nasze panie bardzo dobrze zaprezentowały się
podczas odbywającej się w Bukowinie Tatrzańskiej
imprezy. To dla nich nowe i ciekawe doświadczenie
oraz dowód na to, że ich praca przynosi bardzo dobre efekty. Gratulujemy paniom z zespołu i życzymy
kolejnych sukcesów.
Oprac. Monika Panfil

źródło: Wojciech Kubina

W środę 9 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczęły się 51. Sabałowe Bajania – Festiwal Folkloru
Polskiego. Rozśpiewany korowód zaprosił gości do
Domu Ludowego na uroczyste otwarcie Festiwalu.
Jest to przede wszystkim konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów
weselnych. Ale Festiwal to także wiele imprez towarzyszących – np. warsztatów rękodzielniczych,
konkursów kulinarnych, spotkań i koncertów. W zeszłym roku naszą gminę na konkursie śpiewaków
reprezentował Zespół Regionalny „Radostowianki”,
a w tym roku ten zaszczyt przypadł „Mizerowianom”.
Panie zaprezentowały się przed jury podczas trzeciego dnia Festiwalu.
Komisja w składzie: mgr Aleksandra Bogucka
– etnomuzykolog, dr Artur Czesak – językoznawca,
mgr Benedykt Kafel – etnograf, mgr Dorota Majerczyk
– etnolog, dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog
kulturowy, po przesłuchaniu i gruntownej ocenie
174 punktów programu we wszystkich konkursach
i kategoriach regulaminowych, w tym: 43 gawędziarzy (28 dorosłych, 7 młodzieżowych, 8 dziecięcych);
59 instrumentalistów (30 dorosłych, 14 młodzieżowych, 15 dziecięcych); 26 śpiewaków solistów (19
dorosłych, 5 młodzieżowych, 2 dziecięcych); 40

„Mizerowianie”

Konstruktorzy Marzeń
Aktualnie KMO „ale Eksperyment" pracuje nad
kolejnym projektem we współpracy z warszawskim
„Kopernikiem”.
Dzięki udziałowi w takich projektach młodzież
ma szansę przekonać się, że nauka to coś więcej niż
teoria, a doświadczenia można przeprowadzać nie
tylko w szkole czy laboratorium. Czekamy na kolejne
projekty i sukcesy młodych naukowców i trzymamy
kciuki za ich działalność!
Oprac. Monika Panfil

źródło: Piotr Knapek

Działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kryrach Klub Młodych Odkrywców „ale Eksperyment” zacieśnia swoją współpracę z Centrum Nauki
„Kopernik” w Warszawie w ramach projektu Konstruktorzy Marzeń.
Czym jest KMO? To kluby gromadzące młodzież
i dzieci, skłaniające je do wspólnego eksperymentowania pod okiem opiekunów, pomagając w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. W całej Polsce i za
granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki
„Kopernik" – koordynator programu – wzmacnia
rozwój KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Jak deklarują koordynatorzy projektu: „Podczas
spotkań KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich
tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.
Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele
kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na
przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle
cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem
takich badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być
doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu
czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.
Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty – to jedna z zasad KMO. Brak
szkolnego laboratorium nie jest przeszkodą, by zainicjować działania klubu. Przedmioty otaczające nas,
dostępne w kuchni, garażu, na spacerze, czy w ogrodzie, stanowią narzędzia do eksperymentowania.
Klub można założyć wszędzie: na wsi i w mieście,
w Polsce i zagranicą, w przedszkolu, szkole i całkiem
niezależnie od systemu formalnej edukacji. Prowadzić go może nauczyciel, animator kultury, rodzic,
a nawet – jak w klubach na Białorusi – starsze dziecko
dla młodszych. Kluczowe jest podejście: opiekunowie KMO to ludzie, którzy są aktywni z natury i nie
zadowalają się gotowymi rozwiązaniami. Świadomie

pozwalają klubowiczom na samodzielne poznawanie
i odkrywanie.”
Początkiem współpracy Klubu z Kryr z warszawskim „Kopernikiem” było otrzymanie przesyłki, zawierającej specjalne pudełko, powstałe z myślą o Klubach Młodego Odkrywcy. Zawarty w nim zestaw miał
pozwolić uczniom zrzeszonym w sieci KMO wkroczyć
do lotniczego świata, poznać i lepiej zrozumieć właściwości samego powietrza, a przede wszystkim –
dochodzić do wiedzy poprzez samodzielnie wykonywane doświadczenia i eksperymenty. Centrum
Nauki „Kopernik" wspólnie z firmą Boeing wspiera
w ten sposób rozwój zainteresowań i kompetencji
młodych ludzi w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki (ang. STEM). Relację z otwarcia
pudełka Konstruktorów Marzeń w KMO w Kryrach
można zobaczyć na kanale KMO / ale eksperyment
na YouTube.
W ten sposób kryrska młodzież dołączyła do
programu „Konstruktorzy Marzeń”. W skład otrzymanego zestawu edukacyjnego wszedł scenariusz
oraz cztery tzw. „wyzwania”, które można rozwiązać
na wiele sposobów. Tym samym uczniowie znaleźli
się w sytuacji, z jaką mierzą się prawdziwi inżynierowie – sami musieli określić zadania i szukać ich rozwiązań w ramach pracy zespołowej. Podczas swoich
eksperymentów, młodzi naukowcy prowadzą dokumentację badawczą, analizują wyniki swoich prac
oraz poszukują odpowiedzi na pytania, pojawiające
się w różnych miejscach i u różnych osób. Uczniowie
mogą wychodzić poza mury szkoły, aby angażować
do współpracy osoby z zewnątrz. W taki sposób będą
uczyć się na własnych błędach oraz rozwijać nowe,
cenne kompetencje, np. systematyczność i dokładność.
Następnie uczniowie z kryrskiego gimnazjum,
wraz z opiekunem Piotrem Knapkiem, wysłali do Centrum Nauki „Kopernik” opracowany przez siebie pomysł na realizację pewnego doświadczenia w ramach
projektu „Konstruktorzy Marzeń”. Doceniono pomysły
KMO „ale Eksperyment" z Kryr, a grupa znalazła się
wśród czterech klubów nagrodzonych grantem przez
Centrum Nauki „Kopernik”.
KMO „ale Eksperyment" – na podstawie jednego
z doświadczeń z zestawu „Konstruktorzy Marzeń”
(„A jednak się kręci”) planują zbudować poduszkowiec. Ich poczynania można śledzić na bieżąco
na Facebook'u oraz na specjalnym kanale YouTube
(wystarczy wpisać KMO ale Eksperyment).

Młodzi konstruktorzy

Zadecyduj o Funduszu
Sołeckim!
Zapraszamy mieszkańców całej gminy na zebrania sołeckie w poszczególnych miejscowościach
w podanych terminach:
1. Suszec 20.09.2017 r. (środa) godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
2. Kryry 21.09.2017 r. (czwartek) godz. 18:00 w remizo-świetlicy w Kryrach
3. Radostowice 22.09.2017 r. (piątek) godz. 17:00
w Szkole Podstawowej w Radostowicach
4. Kobielice 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 18:00
w Szkole Podstawowej w Kobielicach
5. Mizerów 27.09.2017 r. (środa) godz.18:00 w remizo-świetlicy w Mizerowie
Tematem zebrań będzie omówienie i zatwierdzenie zadań do realizacji, w poszczególnych sołectwach,
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
Urząd Gminy Suszec
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Teatralne Lato w Suszcu

Teatr na pierwszym miejscu
W czasie sierpniowego weekendu wszystko kręciło się wokół teatru. Rozmowy, warsztaty, spektakle –
pozwalały poczuć prawdziwie artystyczną atmosferę.
Jednym z ważnych punktów festiwalu była długo
wyczekiwania premiera sztuki Teatru Emigracji Niespokojnych Dusz „ENIGMA”, tworzonego przez grupę
12 młodych mieszkańców naszej Gminy, których połączyła pasja do teatru. Teatr Emigracji Niespokojnych
Dusz „ENIGMA” jest prowadzony przez wybitnego
animatora, pedagoga i instruktora teatralnego –
Adama Radosza. Grupa działa w Gminny Ośrodku
Kultury, a owocem ich wielomiesięcznej pracy był
spektakl „Gdyby Harry…”. Co warto zaznaczyć, scenariusz do spektaklu, od początku do końca, stworzyli
młodzi aktorzy. Jest to historia Harry’ego Pottera,

Laboratorium Praktyk Teatralnych CREATORIUM

źródło: GOK Suszec

Rona Weasleya oraz Hermiony Granger, którzy przez
przypadek trafiają do prawdziwego świata – takiego,
który dobrze znamy. Różni się on od rzeczywistości,
jaką wykreowała w swoich powieściach J. K. Rowling.
Harry i przyjaciele, w towarzystwie nowopoznanych
znajomych, odwiedzają różne miejsca, które wiążą
się z przykrymi, nieraz przygnębiającymi historiami
– rodzinę, w której ojciec jest alkoholikiem, schronisko dla bezdomnych, hospicjum, spotykają się także
na wizycie u psychologa i uczestniczą w grupowej
terapii w szpitalu psychiatrycznym. Bohaterowie
przekonują się, że życie to nie tylko dobra zabawa.
Wysnuwają jednak optymistyczne wnioski – jeśli
ma się przyjaciół, miłość i wsparcie, nawet najgorsze sytuacje mogą mieć pozytywne zakończenie.
A doświadczenia, jakie zbieramy przez całe życie,
czynią nas lepszymi i mądrzejszymi.

- To, co się zdarzyło przez ten ostatni rok – powstanie teatru, jego narodziny i sposób pracy, spowodowały,
że możemy obejrzeć niezwykły spektakl. Nasza praca
teatralna to nie tylko warsztaty, ale przede wszystkim
próba poznania siebie. Chcieliśmy, aby teatr dostarczył
nam szczęścia – a szczęście to zaspokojenie naszych
potrzeb. Jak można robić teatr, nie znając tych potrzeb?
Dlatego zaczęliśmy od długich rozmów o nadziejach,
obawach, marzeniach. Dzięki temu zdefiniowaliśmy
temat naszego spektaklu. Okazało się, że oczekiwania
były tak ogromne i niezwykłe, że żadna sztuka nie spełniała naszych wymagań. Wśród nas znalazł się wspaniały młody człowiek, który napisał dwa pierwsze akty.
Po ich przeczytaniu wiedziałem, że musimy postawić
na niego, bo ma ogromny potencjał. Mowa o Mateuszu
Mrukwie – aktorze naszego teatru, który stworzył całą
sztukę. Ale kiedy spotykaliśmy się po raz pierwszy, jeszcze w gimnazjum, obiecałem, że ten teatr będzie należał do młodych ludzi. To oni stworzą kształt spektaklu.
Tak też postąpiliśmy. Nie ma reżysera. To nasza kreacja
zbiorowa. Nasi aktorzy to grupa wspaniałych młodych
ludzi. Dziękuję im za wszystko – mówił Adam Radosz.

źródło: GOK Suszec

Tego lata Gminny Ośrodek Kultury zaproponował mieszkańcom wiele nowych atrakcji i inicjatyw.
Jedną z nich było Lato Teatralne „Pod Gołym Niebem”. Pomysł festiwalu zrodził się dzięki współpracy
z Wolontariuszami z Teatru Emigracji Niespokojnych
Dusz „ENIGMA” działającego przy GOK-u w Suszcu.
W ramach trwającego 3 dni spotkania odbyły się
warsztaty teatralne dla uczestników przeglądu oraz
ogólnodostępne happeningi i spektakle. Inicjatywa ta miała przede wszystkim umożliwić spotkania
mieszkańców gminy z wielopokoleniową amatorską
twórczością teatralną, a także umożliwić prezentację dorobku artystycznego teatrów amatorskich czy
zachęcić do poszukiwanie nowych inspiracji w twórczości teatralnej.
Lato Teatralne rozpoczęło się w piątek 4 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano prawdziwą ucztę dla
wielbicieli teatru. Wieczorem w Ośrodku Kultury,
przy licznie zgromadzonej publiczności, odbyły się
aż trzy spektakle. Jako pierwsi zaprezentowali się
członkowie Teatru Emigracji Niespokojnych Dusz
„ENIGMA" w spektaklu „Gdyby Harry…”. Później, po
krótkiej przerwie, na scenie suszeckiego GOK-u wystąpili aktorzy z Laboratorium Praktyk Teatralnych
CREATORIUM – najpierw w spektaklu „Ciemny Las”, na
postawie twórczości Andrzeja Stasiuka, a następnie
w odważnym spektaklu „Dwoje biednych Rumunów
mówiących po polsku”. Oba spektakle wykonywało
zaledwie 3 aktorów, wcielających się w kilka różnych
ról. Doskonałe dogranie elementów audiowizualnych oraz wysoki poziom aktorski zapewniły widzom
rozrywkę na najwyższym poziomie. Po występach
wszyscy obecni mogli przy ognisku wymienić się
doświadczeniami i wrażeniami po pierwszym dniu
Lata Teatralnego.
Następnego dnia uczestnicy festiwalu nie zwolnili tempa. Z samego rana udali się do Muzeum Regionalnego „Kamojówka”, gdzie mogli wziąć udział
w bardzo ciekawych zajęciach. Były to warsztaty dramatyczne „Żywe słowo w teatrze”, warsztaty z ruchu
scenicznego „Pantomima klasyczna i współczesna”,
warsztaty poszukiwania naturalnych dźwięków czy
warsztaty słowa i gestu. Prowadzili je: Michał Skiba,
Michał Sabat, Adam Radosz oraz Daria Lisiecka. Zajęcia w grupach okazały się bardzo twórcze. Dały
uczestnikom możliwość pogłębienia swojej wiedzy
o pracy na scenie, zwiększenia świadomości swojego
ciała, uwrażliwiły też na znaczenie słowa w teatrze.
W sobotę wieczorem zaplanowano jeszcze jedną
atrakcję. Na terenach zielonych przy GOK-u zaprezentowano spektakl „Towarzysz Smitch” na podstawie powieści G. Orwella „Rok 1984” w wykonaniu
Teatru Eksperymentalnego Poszukiwań Twórczych
EPIDEMIA. Wspólny intensywny dzień zakończyło
zaś ognisko.
W niedzielę w centrum Suszca odbył się happening. 3 szczudlarzy przemaszerowało ulicami miejscowości, wzbudzając zainteresowanie i ogólną radość. Później zaś w GOK-u zorganizowano bezpłatne
warsztaty bębniarskie z koncertem.

Szczudlarze w Suszcu

Po spektaklu rozmawialiśmy też z twórcą scenariusza – Mateuszem Mrukwą
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jesteś autorem
całego scenariusza. Czy wszystkie pomysły, wykorzystane w sztuce, są Twoje?

Mateusz Mrukwa: Sztuka to nie tylko moje dzieło. Wspólnie na spotkaniach ustalaliśmy, w jakich
przestrzeniach ma się dziać akcja, a ja później pisałem
do tego scenariusz.
Nowiny: Przydzielając role sugerowałeś się tym,
jakie są możliwości Twoich kolegów z grupy?
Mateusz Mrukwa: Scenariusz pisaliśmy w taki
sposób, aby każdy mógł się odnaleźć w jakiejś roli.
Następnie przydzielaliśmy je – według tego, jak kto
się sprawdzał. Potem kilkukrotnie próbowaliśmy swoich sił w różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej
dobrać aktorów do roli.
Nowiny: To Wasz pierwszy spektakl i owoc rocznej pracy. Będzie można jeszcze gdzieś zobaczyć to
przedstawienie?
Mateusz Mrukwa: Myślę, że pan Adam nie pozwoli, aby teraz zapomnieć o tej sztuce. Może uda
nam się ją jeszcze wystawić.
Nowiny: Jak długo trwały próby?
Mateusz Mrukwa: Spektakl powstał końcem
zimy. Do tego czasu ewoluował, powstały trzy alternatywne wersje scenariusza, różniące się nieco
dialogami i zachowaniami bohaterów. Zatem próbowaliśmy od momentu powstania scenariusza.
Nowiny: Wyraźnie inspirował Cię Harry Potter.
Na ile, pisząc sztukę, starałeś się być wierny książce
J.K. Rowling, a na ile były to Twoje własne kreacje?
Mateusz Mrukwa: Chcieliśmy zachować tylko
pewne podstawowe elementy z książek – tj. wygląd
bohaterów, ich stroje czy charakterystyczne miejsca
typu peron 9 3/4, a następnie wprowadzić ich w świat
Mugoli – czyli osób, które nie potrafią czarować.
Nowiny: Czemu zdecydowaliście się na tak poważny scenariusz?
Mateusz Mrukwa: Tak naprawdę przez pół roku
zastanawialiśmy się nad tym, jaki spektakl napisać.
Chcieliśmy, żeby był on od początku do końca nasz.
W jego tworzeniu wyznacznikiem było to, co nas
boli. Bardzo dużo rozmawialiśmy na temat problemów społecznych czy tego, w jaki sposób jesteśmy
ograniczani.
Nowiny: To był spektakl z przekazem. Co chcieliście powiedzieć odbiorcom?
Mateusz Mrukwa: Każda scena, która rozgrywała się w różnych miejscach, miała swoją własną
puentę. Każda przekazywała coś innego – np. o konieczności kochania rodziców bez względu na to,
jacy oni są…
Nowiny: Czy wy, jako młodzi ludzie, stojący dopiero u progu swojego dorosłego życia, nie czuliście
się przytłoczeni problemami, o których opowiadaliście? Czy to było coś, co musieliście powiedzieć?
Mateusz Mrukwa: Nie było łatwo zagrać takie
postacie. Kiedy sami nie mamy takich problemów,
musimy podjąć wysiłek, aby zrozumieć swoich bohaterów. Dużo czasu zajęło nam dopracowanie ról,
dopasowanie się do nich. Właściwie działo się to aż
do samego spektaklu.
Niemniej uważam, że praca przy sztuce była dla
nas bardzo pouczająca i była przede wszystkim dobrą
zabawą. Myślę, że będziemy nadal pracować nad
kolejnymi spektaklami.
Nowiny: Gratulujemy Wam sukcesu i trzymamy
kciuki za kolejne przedsięwzięcia!
Teatralne Lato „Pod Gołym Niebem” przeszło do
historii. Było to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie
tego typu wydarzenie w naszej Gminie. Życzymy powodzenia naszym młodym artystom i już nie możemy
się doczekać kolejnego spektaklu.
Partnerami wydarzenia byli: Regionalny Instytut
Kultury w Katowicach, Klub Działań Pozytywnych,
Pracownia Żywokost, Muzeum Regionalne „Kamojówka”.
Monika Panfil

Sołecko-gminne

DOŻYNKI 2017
W imieniu wszystkich Organizatorów Wójt Gminy Suszec
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
pragną podziękować wszystkim Sponsorom
Dożynek Sołecko-Gminnych Kobielice 2017.

30 lipca – 31 października
Kiedy ostatnio rozmawialiście ze swoimi sąsiadami?
Jak dawno temu udało Wam się wypić wspólną kawę?
Codziennie mijamy się z naszymi sąsiadami na schodach,
w drodze do pracy, ale nie zwracamy na siebie uwagi.
Zmieńmy to! Zróbmy wspólnego grilla, spotkajmy się
na kawie, przy ognisku, zobaczmy wspólnie ﬁlm w plenerze.
Bo dobry sąsiad jest naszym najlepszym krewnym.
Masz pomysł na sąsiedzkie spotkanie? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

Kobielice

Organizatorzy:

Sponsorzy:

Zgłoś spotkanie sąsiedzkie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
lub na www.kulturasuszec.pl
Odbierz darmową PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, widokówki, przypinki, balony itd.),
która pomoże Ci w organizacji spotkania.

Zaproś sąsiadów i zorganizuj spotkanie
– to Ty decydujesz jaki będzie miało charakter.
Zrób zdjęcie ze spotkania
ze swoimi sąsiadami i wyślij nam relację.

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

Patroni medialni:
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

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

Masz ochotę stworzyć razem z nami
przestrzeń do sąsiedzkich spotkań?
Przyjdź na warsztaty budowania
mebli z palet, opon oraz szycia poduszek.

Warsztaty odbędą się na terenie
całej Gminy Suszec:
16.09 – Suszec
23.09 – Mizerów
30.09 – Rudziczka
7.10 – Kryry
14.10 – Kobielice
21.10 – Radostowice
Warsztaty będziemy rozpoczynać
o godz. 11:00
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE
ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W BIURZE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SUSZCU!

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Więcej informacji można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 12 r.ż.
16:30 – 18:00
30 zł / miesiąc

Klub Jasia i Małgosi

Zrób to sam

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

Mali projektanci

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Dzieci od 17 miesięcy do 3 lat

Maluszkowo

Zrób to sam

Poniedziałek

Grupa I - dzieci od 4 do 6 lat
12:30 – 13:30
Grupa II - dzieci od 6 do 8 lat
13:30 – 14:30
Grupa III - dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30
Grupa IV - dzieci od 11 do 15 lat
15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

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

Piątek

Taniec nowoczesny

Czwartek

Gitarowo

Środa

Wtorek

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

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Aktywny senior

Poniedziałek

Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00
Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Dzieci od 6 do 11 lat
16:30 – 18:00
30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Paraﬁi:

Czwartek

Środa

Środa

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Aktywny senior

Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”
Środa

20:00

Dzieci od 17 miesięcy do 3 lat
10:00 – 11:00
Zajęcia bezpłatne

Maluszkowo

Wtorek

Dzieci od 5 do 9 lat
17:40 – 18:40
Zajęcia bezpłatne

Taniec nowoczesny
Freesmile
Poniedziałek

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

Nowość!
Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

ość!

Czwartek

Język angielski
dla dzieci

Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
18:00 – 20:00
30 zł / miesiąc

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 4 do 10 lat
Gr I 15:15 – 16:00 (początkująca)
Gr II 16:15 – 17:00
Gr III 17:00 – 17:45
(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)
30 zł / miesiąc

Kurs prawa jazdy

17:30 – 19:00

Zajęcia dla dorosłych:

Chór
Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
„Canticum Novum” licealną oraz studentów z całej gminy
(GOK I piętro)
Próby od godziny 10:00
Zajęcia bezpłatne
Sobota

Zajęcia dla młodzieży starszej i dorosłych:

Piątek

„Tańczące brzdące”

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Piątek

Czwartek

Szafa gra

Czwartek

Klub Jasia i Małgosi

Nowość!

No

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 7 r.ż.
(4 spotkania w miesiącu)
18:00 – 20:15
Płatne u prowadzącego
30 zł / spotkanie, 120 zł / miesiac

17:00

11:30 – 12:30
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00
Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30
20 zł / miesiąc

Taniec nowoczesny
Point Squad
Wtorek

Klub Jasia i Małgosi

Aktywny senior

„Z Karolinką przez
świat”
Czwartek

Dzieci od 8 do 12 lat
19:00 – 20:00
Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
17:00 – 18:00
30 zł / miesiąc

Taniec nowoczesny
Chill Out
Wtorek

Aktywny senior

Mali projektanci

Środa

Wtorek

Poniedziałek

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00
Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi

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

Wtorek

Wtorek

Poniedziałek

Zajęcia międzypokoleniowe
17:00 – 19:00
30 zł / miesiąc

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

„Robokids”
(laboratorium kreatywności i robotyka
z klockami LEGO)
Środa

Środa

Aktywny senior

Regionalny Zespół
Śpiewaczy
„Radostowianki”
Środa

Wtorek

Majsterkowanie

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Poniedziałek

Balet

Dzieci od 3,5 do 7 lat
16:15 – 17:00
30 zł / miesiąc
Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30
20 zł / miesiąc
Dzieci od 7 r.ż.
(4 spotkania w miesiącu)
17:30 – 19:45
Płatne u prowadzącego
30 zł / spotkanie, 120 zł / miesiac

Rytmika

„Z Karolinką przez
świat”
Środa

„Robokids”
(laboratorium kreatywności i robotyka
z klockami LEGO)
Czwartek

Środa

Dzieci od 7 do 10 lat
16:00 – 16:45
30 zł / miesiąc

Godomy po naszymu
(zajęcia z gwary śląskiej)
Wtorek

Wtorek

Babska pracownia

Wtorek

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

Dzieci od 8 do 13 lat
16:45 – 18:45
60 zł / miesiąc

Formacja taneczna

Poniedziałek

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

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

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I (początkująca)
- 15:30 – 17:00
Grupa II (kontynuacja)
- 17:00 – 18:30
40 zł / miesiąc

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00
Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (początkująca)
15:15 – 16:00
Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45
40 zł / miesiąc

Studio projektowe

Poniedziałek

Mali projektanci

Poniedziałek

Gitarowo

Poniedziałek

Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz
„ENIGMA”

Nowość!
Nowość!
Nowość!
Nowość!
Nowość!

Zajęcia będą raz na dwa miesiące.
Rodzice uczestniczą w zajęciach.
Grupa I - dzieci od 1 do 2,5 r.ż.
9:30 – 10:15
Grupa II - dzieci od 3 do 5 lat
10:30 – 11:15
Grupa III - dzieci od 6 do 7 lat
11:30 – 12:15
30 zł / miesiąc

Dorośli z dziećmi
10:00 – 12:00
30 zł / miesiąc

9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45,
11:00 – 11:45
Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec - 2 zł / os.

09:00 – 12:00
Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec
- raz w miesiącu 2 zł / os.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie zajęć!

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy w biurze GOK.
Więcej informacji: iwona@kulturasuszec.pl

Czwartek

„Z Karolinką przez
świat”

Środa

Mała ﬁlharmonia

Oferta dla przedszkoli i szkół:

Sobota

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00
70 zł / miesiąc

10:00 – 12:00

Płatne u prowadzącego

Zajęcia rodzinne:

Warsztaty
sensoryczne
„Świat zmysłów”
(limit miejsc maksymalnie
10 osóbw grupie)

Mama na
wychodnym
Czwartek

Środa

Aktywny senior

Chór
„Pogodna Jesień”
Wtorek
Język angielski
dla dorosłych
(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)
Środa

Poniedziałek i środa

Nowość!
Nowość!
Nowość!
Nowość!
Nowość!

FORMACJA
TANECZNA
Masz skończone 8 lat i kochasz tańczyć?
Marzą Ci się występy na dużych scenach?
Formacja taneczna czeka na Ciebie!
Prowadzenie zajęć: Karolina Głowińska
Koszt zajęć: 60 zł mies. / 162 zł kwartał
Wiek: od 8-13 lat
Zajęcia w każdy wtorek od 16:45 - 18:45
Miejsce: GOK Suszec
Zapraszamy!

Więcej informacji można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Śpiewasz?
Zapraszamy młodzież od 14-stu lat,
studentów, pracujących!
Próby w soboty o godzinie 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Zadzwoń: 781 885 185
Co nas czeka?
Muzyczna przygoda!
Koncerty w kraju i za granicą!
Wspaniałe znajomości!
Profesjonalna kadra!
Kontakt:
www.facebook.com/chor.canticum
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: dk@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Biblioteczne nowinki
Biblioteka w Suszcu wprowadza nową usługę
elektroniczną. Każdy z czytelników, który poda swojego e-maila będzie miał możliwość zalogowania się
na swoje indywidualne konto czytelnicze (w programie bibliotecznym LIBRA 2000) i sprawdzanie
swojej karty czytelniczej, wypożyczeń, zaległości,
ale także będzie mógł tworzyć rezerwacje (książki
widniejące jako wypożyczone i obecnie niedostępne) i składać zamówienia (książki niewypożyczone
i dostępne) na poszczególne tytuły. Wystarczy wejść
na www.biblioteka.suszec.pl i kliknąć w „Katalog
Suszec” oraz „Profil użytkownika”.
Czytelnicy, które nie mają czasu przyjść do Biblioteki, mogą skontaktować się za pomocą poczty

elektronicznej gbp@suszec.pl z potwierdzeniem
zgody na zapis prywatnego e-maila, a tym samym
chęć korzystania z „Profilu użytkownika” Biblioteki.
Od ubiegłego lata każda książka zarejestrowana
w bibliotece posiada kod kreskowy. Nie otrzymały go
jedynie książki, które nie zostały zwrócone do lipca
2016 r. Dlatego prosimy osoby, które jeszcze zalegają
ze zwrotem, o niezwłoczne oddanie ich do biblioteki.
Informacja dodatkowa dla osób, które nie mogą
odnaleźć wypożyczonej książki: wystarczy przyjść
do biblioteki i uiścić regulaminową wpłatę za zagubienie. Dopiero wtedy możliwe jest wykreślenie
zaległości z karty czytelnika i zubytkowanie.
Początek roku szkolnego to dobry okres na

przejrzenie swoich półek i zdanie do biblioteki przeczytanych i przetrzymanych lektur. Informację o wypożyczeniach i zaległościach można też otrzymać
telefonując pod nr 32 448 86 92. W ten sam sposób
można zgłaszać przedłużenie wypożyczenia. Do końca września br. nie są jeszcze naliczane płatności za
przetrzymanie książki (powyżej 3 m-cy), ale już od
października będą pobierane opłaty (10 groszy za
dzień zwłoki). Dlatego warto już teraz wybrać się do
Biblioteki, skorzystać z amnestii i bezproblemowo
zdać zbyt długo nieoddawane książki.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.
9:00 – 19:00.
G.Folek

Zaczarowane ORIGAMI
W czasie wakacji letnich w GBP w Suszcu prowadzone były zajęcia związane z poznawaniem japońskiej sztuki składania papieru. W czasie 9 spotkań
przeszło 80 uczestników wykonało prawie 400 prac
plastycznych. Co środę, uczestnicy w wieku 5-13 lat
tworzyli po 4-5 prac, tj. hełm samuraja, klauna, kłapiącego paszczaka i wiele figur zwierząt, jak: pingwin,
kurczak, świnka czy (na życzenie posiadaczki!) króliczek. Jak wykonać wiszącą ozdobę, nauczył obecnych
Daniel Kisielowski z Kobielic. Uczestnicy nie obijali się,
sporo się napracowali i dlatego w prezencie otrzymali gotowe ozdobne pudełka, składane tulipany

i skaczące żabki. Zajęcia były bardzo udane i dlatego
chętnych zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych
zajęciach, w ciągu roku szkolnego. Osoby mające
ochotę dalej z nami spędzać swój wolny czas, prosimy o zgłoszenia: bezpośrednio w Bibliotece lub
telefonicznie (32 448 86 92).
Uczestnikom zajęć dziękujemy za sumienną
pracę i zapraszamy do członkowstwa w Kole Miłośników Origami.
Grupy zabawowe
Jak co roku, tak i w tym roku szkolnym prowadzone będą zajęcia (nieodpłatne) dla rodziców

wraz z dziećmi w wieku 1,5-3 lat nie uczestniczących
w zajęciach przedszkolnych. W Suszcu poprowadzi
je ponownie Dorota Kolarczyk-Bestwina (w każdą
środę od 10:00 do 12:00). Natomiast w Mizerowie
Renata Chodura – zajęcia dla rodziców z dziećmi
w wieku od 2-4 lat (dzień i godzina rozpoczęcia do
ustalenia). Zgłoszenia w bibliotece w Mizerowie (po
południu w poniedziałek, środę i piątek – 32 212 20
93) lub w Suszcu (od poniedziałku do piątku od 9:00
do 19:00 – tel.32 448 86 92).
Zaczynamy od października br. Zapraszamy.
G. Folek

Już od 30 sierpnia Discovery Channel ponownie
emituje odcinki cieszącego się dużą popularnością
programu „Złomowisko PL”. Także tym razem nie
zabraknie w nim właścicieli i pracowników radostowickiego złomowiska.
W programie możemy z bliska zobaczyć, jak wygląda życie i praca na polskich złomowiskach. W każdym sezonie pojawiają się bohaterowie – zarówno ci
dobrze znani widzom już z poprzednich edycji, jak
i zupełnie nowi. W czwartym sezonie programu do
tego grona dołączyli także pracownicy i właściciele
znajdującego się w Radostowicach złomowiska Złomuj.pl. W kolejnej, piątej edycji, ekipa telewizyjna

ponownie odwiedziła właścicieli: Sonię vel „mamę”
i Rafała zwanego „tatą” oraz ich pracowników: Kapitana, Jawora, Bobka, Łosia i Szejka.
Czym tym razem nas zaskoczą? Jak informuje
stacja, będziemy mogli obserwować, jak firma stara
się o podjęcie współpracy z kopalnią węgla kamiennego. Do zabrania są stalowe, ważące ok. 2 tony każdy, wagoniki do podziemnego transportu węgla.
Discovery Channel emituje nowe odcinki programu „Złomowisko PL” od środy, 30 sierpnia o godz.
21.00. Powtórki: poniedziałek 15:00, wtorek 23:00,
środa 20:00, piątek 23:00, sobota 20:00, niedziela
1:00, 12:00 i 23:00.
Oprac. Monika Panfil

źródło: Discovery Channel

Złomowisko PL znów z udziałem ekipy z Radostowic

Ekipa z Radostowic

Kolonie dla młodzieży z całej gminy
odwiedzenia były zaś: Muzeum zabawek i zabawy,
Apteka Wyobraźni oraz Park Linowy.
W czasie, kiedy uczestnicy kolonii nie wyjeżdżali
na wycieczki, nie mogli narzekać na nudę. Na terenie
ośrodka znajdowały się liczne obiekty sportowe: basen zewnętrzny, boisko do koszykówki, piłki nożnej
i siatkówki. Do dyspozycji młodzieży pozostawała
także sala z bilardem, piłkarzykami i tenisem stołowym. Opiekunki kolonii zadbały o to, aby dzieci jak
najwięcej czasu spędzały aktywnie i twórczo. Organizowano rozgrywki sportowe – nawet z uczestnikami
innych obozów i kolonii przebywającymi w ośrodku. Punktem obowiązkowym była baloniada – czyli
przerzucanie w parach za pomocą ręcznika, balonów
wypełnionych wodą na drugą stronę siatki. Wieczorami, najbardziej wytrwali, mogli się wybrać wraz
z opiekunką na nordic walking po Bocheńcu.
Nie mogło także zabraknąć tradycyjnego kolonijnego chrztu, ślubów i innych atrakcji. „Bitwa na
głosy” czy „Kraina kolorów” – zapewniły dzieciom
rozrywkę i dobrą zabawę na wiele godzin.
- Dzieci w zasadzie nie miały czasu żeby się nudzić.
Pogoda udała się doskonale. Podczas wycieczek było
ciepło i słonecznie, a w bardziej pochmurne dni spędzaliśmy czas w ośrodku, organizując gry, zabawy i inne
atrakcje. Dzieciom bardzo się podobało. Wiele z nich
deklaruje chęć uczestnictwa w kolejnych wyjazdach –

komentuje Anna Urynowicz.
Podczas lipcowego wyjazdu opiekę nad dziećmi
sprawowali: Irena Weideman, Edyta Ćmiel, Joanna
Stachowiak, Emilia Szopa, pilot z biura podróży oraz
Anna Urynowicz – kierownik kolonii.
Uczestnicy i organizatorzy składają podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Suszec, w szczególności p. Barbarze Dziącko oraz pracownikom Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu za wsparcie
finansowe, dzięki któremu kolonie mogły się odbyć
w zaplanowanej formie.
Monika Panfil

źródło: Anna Urynowicz

Dnia 10 lipca uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Suszec wyjechali na
kolonię letnią do Bocheńca (woj. świętokrzyskie)
do Ośrodka Wczasowego Wierna. Był to bardzo intensywny czas, pełen atrakcji, wycieczek i wspólnych
zabaw. W sumie na kolonie wyjechało 47 dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat. Przez 11 dni uczestnicy odwiedzili wiele ciekawych miejsc, odbywając wyprawy
piesze i autokarowe, mogli też spróbować swoich sił
w rękodziele czy rozwinąć swoje umiejętności artystyczne i sportowe.
W ramach wycieczek, koloniści udali się do
Sandomierza i mieli okazję zwiedzić to piękne miasto. Odwiedzili także Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach. Jest to jedyny ośrodek w Polsce, gdzie
można zapoznać się z dziejami i technikami wyrobu
naczyń glinianych. Dzieci nie tylko zgłębiły swoją wiedzę na ten temat, ale także same próbowały wykonać naczynia z gliny. Te, które udało się im stworzyć,
mogły zabrać ze sobą do domu.
W Chęcinach z kolei dzieci odwiedziły Zamek
Królewski oraz Park Etnograficzny w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej. Wędrowały także po Rezerwacie przyrody Milechowy czyli leśnym rezerwacie
przyrody na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego oraz po Świętokrzyskim Parku Narodowym. W Kielcach punktem obowiązkowym do

Uczestnicy kolonii dla młodzieży
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Lista zabytków z terenów Gminy Suszec
Poniżej prezentujemy aktualną listę zabytków.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach,
Delegatura w Bielsku-Białej, po przeprowadzeniu
kwerendy archiwalnej oraz wizjach lokalnych na terenie Gminy Suszec podaje wykaz obiektów włączonych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Należy
zaznaczyć, że na liście znajdują się nowe obiekty,
które nie są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH GMINY SUSZEC WPISANYCH I UJĘTYCH W REJESTRZE ZABYTKÓW.
Kobielice
1. Przydrożna figura Świętego Jana Nepomucena – ul.
Jana Pawła II (naprzeciw posesji nr 27); wpisana do
rejestru zabytków pod numerem B/322/72.
2. Krzyż kamienny – ul. Jana Pawła II, skrzyżowanie
z ul. Pańską.
3. Krzyż kamienny – ul. Pszczyńska, skrzyżowanie
z ul. Leśną.
4. Krzyż kamienny – ul. Wiejska (naprzeciw posesji
nr 20).
Kryry
1. Kapliczka przydrożna – ul. Wyzwolenia (obok
posesji nr 144); wpisana do rejestru zabytków pod
numerem B/337/72.
2. Krzyż przydrożny – skrzyżowanie ulic Wyzwolenia/Spokojna; wpisany do rejestru zabytków pod
numerem B/336/72.
3. Krzyż kamienny – ul. Nierad (obok posesji nr 52).
4. Krzyż kamienny – ul. Skotnicza, skrzyżowanie z ul.
Nierad.
Mizerów
1. Kapliczka – ul. Borki 7.
2. Krzyż kamienny – ul. Mleczna (naprzeciw posesji
nr 10).
3. Krzyż – ul. Nadrzeczna (obok posesji nr 100).
4. Krzyż – ul. Wyzwolenia 252.
5. Kapliczka słupowa – ul. Wyzwolenia 397.
Radostowice
1. Krzyż kamienny – ul. Pszczyńska, skrzyżowanie
z ul. Dworcową.
Rudziczka
1. Krzyż kamienny – ul. Ks. Józefa Barona 23.
2. Krzyż – ul. Ks. Józefa Barona, ul. Woszczycka.
Suszec
1. Krzyż kamienny – ul. Szkolna (obok kościoła); wpisany do rejestru zabytków pod numerem B/328/72.
2. Figura Świętego Jana Nepomucena – ul. Św. Jana
(pomiędzy posesjami nr 42 a 58); wpisany do rejestru
zabytków pod numerem B/328/72.
3. Krzyż kamienny – ul. Św. Jana 55 (przed Plebanią); wpisany do rejestru zabytków pod numerem
B/328/72.
4. Portale kamiennie – ul. Św. Jana 55 (przed Plebanią); wpisane do rejestru zabytków pod numerem
B/328/72.
5. Drzwi wejściowe do kapliczki św. Anny na Sikowcu – ul. Wyzwolenia (nad stawem w drodze do
Kryr); wpisane do rejestru zabytków pod numerem
B/329/72.
6. Krzyż kamienny – skrzyżowanie ul. Pszczyńskiej
i Lipowej; wpisany do rejestru zabytków pod numerem B/329/72.
7. Kapliczka św. Anny „na Sikowcu” – ul. Akacjowa.
8. Kapliczka słupowa – skrzyżowanie ul. Dolnej i Brzozowej.
9. Krzyż kamienny – skrzyżowanie ul. Dolnej i Szkolnej.
10. Krzyż kamienny – ul. Dolna przy posesji nr 84.
11. Drewniany krzyż z metalową pasyjką – skrzyżowanie ulic Królówka i Zgońskiej.
12. Krzyż – skrzyżowanie ulic Pszczyńskiej i Stawowej.
13. Kapliczka architektoniczna – ul. Św. Jana (obok
posesji nr 38).
14. Kapliczka słupowa – ul. Św. Jana 46.

15. Kapliczka – ul. Św. Jana (obok posesji nr 92, przy
ul. Na Grabówki).
16. Figurka Matka Boża z Dzieciątkiem – Na Branicy.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBIELICE UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW.
1. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Gajowa 5.
2. Siedlisko – ul. Graniczna (obok posesji nr 32)
3. Siedlisko – ul. Jana Pawła II 26.
4. Siedlisko – ul. Leśna 15.
5. Szkoła ewangelicka – obecnie ewangelicki dom
parafialny – ul. Graniczna 2.
6. Siedlisko – budynek mieszkalny, gospodarczy wraz
ze stodołą – ul. Sportowa 7.
7. Siedlisko – budynki gospodarcze wraz ze stodołą
– ul. Sportowa 20.
8. Stodoła – ul. topolowa 25.
9. Siedlisko – dawny dom mieszkalny i stodoła – ul.
Topolowa 31.
10. Siedlisko – budynek mieszkalny (obecnie gospodarczy) i stodoła – ul. Topolowa 67.
11. Siedlisko – budynek mieszkalno-gospodarczy –
ul. Topolowa 71.
12. Stodoła w zabudowie siedliska – ul. Topolowa 71.
13. Siedlisko – ul. Topolowa 81.
14. Budynek mieszkalny – ul. Wiejska 13.
15. Budynek mieszkalny – ul. Wiejska 22.
16. Siedlisko – dawny budynek mieszkalny (obecnie
gospodarczy) – ul. Wiejska 44
17. Siedlisko – budynek gospodarczy – ul. Wiejska 44.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI KRYRY WPISANYCH I UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.
1. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 125; wpisany
do rejestru zabytków pod numerem A/524/65.
2. Spichlerz w dawnym majątku książęcym – ul. Franciszka Klimy.
3. Oficyna w folwarku książęcym – obecnie budynek
mieszkalny – ul. Franciszka Klimy 25.
4. Budynek mieszkalny w dawnym majątku książęcym – ul. Franciszka Klimy 25c-25e.
5. Zarządcówka w dawnym majątku książęcym –
ul. Franciszka Klimy 28.
6. Obora I w dawnym majątku książęcym – ul. Franciszka Klimy 30.
7. Obora II w dawnym majątku książęcym – ul. Franciszka Klimy pomiędzy posesjami nr 28 i 30.
8. Budynek mieszkalno-gospodarczy w zabudowie
siedliska – ul. Krótka 1.
9. Budynek mieszkalno-gospodarczy – ul. Nierad 21.
10. Budynek gospodarczy – ul. Nierad 31.
11. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Nierad 33.
12. Budynek mieszkalno-gospodarczy – ul. Nierad 38.
13. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Nierad 45.
14. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Nierad 49.
15. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Nierad 51.
16. Budynek mieszkalny – ul. Nierad 96.
17. Budynek mieszkalny – ul. Pocztowa 3-5.
18. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki – ul. Rolnicza.
19. Budynek mieszkalny – ul. Wilcza 1.
20. Budynek mieszkalny i stodoła w zabudowie siedliska – ul. Wilcza 2.
21. Budynek mieszkalny i stodoła w zabudowie siedliska – ul. Wilcza 15.
22. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 83.
23. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 85.
24. Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza – ul. Wyzwolenia 138.
25. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 162.
26. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 164.
27. Budynek mieszkalno-gospodarczy – ul. Wyzwolenia 187.
28. Budynek mieszkalny – obecnie gospodarczy –

ul. Wyzwolenia 191.
29. Budynek mieszkalny – ul. Wyzwolenia 197.
30. Dom – ul. Wyzwolenia 201.
31. Budynek gospodarczy – ul. Wyzwolenia 201.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI MIZERÓW WPISANYCH I UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Dwór – tzw. Zarządcówka – ul. Lipki 2; wpisany do
rejestru zabytków pod numerem A/451/65.
2. Spichlerz – ul. Lipki (w obrębie posesji nr 2); wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/453/65.
3. Oficyna dworska – ul. Lipki 4; wpisany do rejestru
zabytków pod numerem A/452/65.
4. Budynek mieszkalny – ul. Boczna 4.
5. Budynek mieszkalny – ul. Boczna 7.
6. Obora w zespole folwarku „Konradów” – ul. Hetmaniok 10.
7. Budynek gospodarczy przed oborą – ul. Lipki 4.
8. Obora w zespole folwarcznym - ul. Lipki 4.
9. Siedlisko – ul. Nadrzeczna 32.
10. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Nadrzeczna 46.
11. Karczma – obecnie dom – ul. Wyzwolenia 268.
12. Budynek mieszkalny w zespole folwarku „Średni
dwór” – ul. Wyzwolenia 336.
13. Budynek – ul. Wyzwolenia 338.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI RADOSTOWICE UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.
1. Budynek mieszkalny – ul. Bartnicza 3.
2. Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 122.
3. Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Dworcowa 135.
4. Budynek stacjo kolejowej – ul. Dworcowa 138.
5. Leśniczówka – ul. Dworcowa 140.
6. Zabudowa gospodarcza leśniczówki – ul. Dworcowa 140.
7. Budynek mieszkalny, gospodarczy i spichlerz –
ul. Porębska 7-9.
8. Dawny dom mieszkalny w zabudowie siedliska –
ul. Porębska 24.
9. Stodoła w zabudowie siedliska – ul. Porębska 24.
10. Siedlisko – budynek mieszkalny i gospodarczy
– ul. Porębska 25.
11. Zespół dawnej gospody z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym – ul. Pszczyńska 210.
12. Siedlisko – budynek mieszkalny i gospodarczy
– ul. Spólnik 1.
13. Siedlisko – budynek mieszkalny i gospodarczy –
ul. Studzienka 23.
14. Budynek mieszkalno-gospodarczy – ul. Wysoka 8.
15. Siedlisko – budynek mieszkalny i gospodarczy
– ul. Wysoka 17.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDZICZKA WPISANYCH I UJĘTYCH
W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.
1. Dwór – ul. Szkolna 57; wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/528/65.
2. Siedlisko – dawny budynek mieszkalny wraz
z gospodarczym, stodoła, budynek mieszkalny –
ul. Ks. Józefa Barona 14.
3. Park Dworski – ul. Szkolna 57.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W MIEJSCOWOŚCI SUSZEC WPISANYCH I UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.
1. Oficyna – tzw. Stary zamek w zespole folwarcznym + Browar – ul. Św. Jana 11; wpisany do rejestru
zabytków pod numerem A/525/65.
2. Browar w zespole folwarcznym – obecnie budynek handlowo-magazynowy – ul. Św. Jana pomiędzy
posesjami nr 19 a 23; wpisany do rejestru zabytków
pod numerem A/525/65.

NUMER 9 (278)
3. Plebania Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika –
ul. Św. Jana 55; wpisany do rejestru zabytków pod
numerem A/532/65.
4. Leśniczówka „na Branicy” – ul. Branica 1.
5. Budynek gospodarczy – ul. Na Grabówki 3.
6. Klasztor Sióstr Boromeuszek – ul. Na Grabówki 31.
7. Budynek gospodarczo-mieszkalny tzw. Branicki
Dworek – ul. Pszczyńska 116.
8. Budynek stacji kolejowej – ul. Stacyjna 1.
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9. Zagroda – dom, budynek gospodarczy i stodoła
– ul. Szkolna 169.
10. Zagroda – dom, budynek gospodarczy i stodoła
– ul. Szkolna 178.
11. Cmentarz parafialny – ul. Św. Jana.
12. Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym –
ul. Św. Jana 19.
13. Suszarnia w zespole folwarcznym – obecnie budynek gospodarczy – ul. Św. Jana 19.
14. Budynek mieszkalny – ul. Św. Jana 36.

15. Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego
Stanisława Biskupa i Męczennika – ul. Św. Jana 55.
16. Organistówka (obok Plebanii) – ul. Św. Jana 57.
17. Karczma – obecnie budynek mieszkalno-usługowy – ul. Św. Jana 60.
18. Budynek gospodarczy – ul. Św. Jana 67.
W Gminie Suszec, w każdym sołectwie znajdują się także zabytki archeologiczne – głównie ślady
osadnictwa i osady, pochodzące z okresu późnego
średniowiecza oraz z okresu nowożytnego.

Suszecka Grupa Biegowa
Każdy trening jest dopasowany do warunków atmosferycznych. To one będą uzależniać, czym w danym dniu
się zajmiemy. Wachlarz zajęć jest ogromny – od ćwiczenia sprawności prze siłę, wytrzymałości, aż po szybkość
itp. Mogę obiecać, że każde zajęcia będą inne i będą
miały na celu wzmacnianie wszystkich partii mięśniowych naszego ciała, jak również eliminowanie błędów,
przez które tracimy niepotrzebnie siłę i narażamy się
na poważne kontuzje. Dlatego zapraszamy każdego,
kto potrzebuje naszej pomocy – bez względu na to, na
jaki jest poziomie – aby poszerzać swoją wiedzę oraz
uzyskać odpowiednią fachową pomoc.
Można się zapisać w dowolnym terminie, najlepiej w dniu danego treningu. Niezbędne jest podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i braku
przeciwwskazań do udziału w zajęciach biegowych.
Wpisowe wynosi 10 zł za cały okres zajęć, bez względu na to, od kiedy rozpocznie się swój udział w zajęciach. Nie ma też znaczenia, w ilu zajęciach weźmie
się udział.
- Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej. Atmosfera na treningach jest fantastyczna. Grupa nie tylko razem trenuje ale również się wspiera, motywuje, zachęca
do pokonywania własnych granic. Każdy trening jest
inny, więc o rutynie czy nudzie nie ma mowy. Biegamy,
skaczemy, ćwiczymy z obciążeniem, pokonujemy tory
przeszkód itp. Rezultaty naszych zajęć są widoczne
gołym okiem w postaci utraty zbędnych kilogramów

i znacznej poprawy kondycji. W tej chwili pokonanie
5 km dla żadnej z nas nie stanowi większego problemu,
a na starcie bywało różnie – komentuje uczestniczka
zajęć Zuzanna Kajda.
Suszecka Grupa Biegowa ma już stałych członków, a nawet swoje logo. Do grupy można dołączyć
w każdej chwili.
Informacji o zapisach, formie zajęć i innych
sprawach technicznych udziela Zuzanna Kajda
email: info@hala-suszec.pl, tel. 32 449 11 14,
kom. 725 330 335 (w dni robocze 7:00-15:00)
GOS Suszec

źródło: GOS Suszec

W związku z zainteresowaniem, jakim cieszyły
się treningi biegowe prowadzone w kwietniu i maju
przez instruktora lekkiej atletyki – Kamila Poloczka,
GOS Suszec postanowił kontynuować program treningów biegowych i założyć w gminie Suszec amatorską grupę biegową.
Zajęcia odbywają się od czerwca dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, z możliwością przeniesienia poszczególnych zajęć na inny dzień.
Może wziąć w nich udział każdy, kto ma ochotę
biegać i ma ukończone 18 lat. Zapraszamy zarówno
osoby już biegające, jak i zupełnie początkujących,
którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biegami. Bez
względu na motywację (chęć poprawy kondycji, dla
lepszego samopoczucia, „zgubienia” kilogramów, czy
przygotowań do imprezy biegowej), która skieruje
Cię na zajęcia, będziesz uczestniczyć w zajęciach
w urozmaiconej formie i dostosowanej do możliwości fizycznych.
Zajęcia odbywają się zarówno w terenie, jak i na
bieżni przy hali sportowej. Tak o szczegółach prowadzonych zajęć mówi Kamil Poloczek:
- Moją, jak również ośrodka sportu w Suszcu, misją i celem jest dotarcie do jak największej rzeszy osób
chcących zacząć przygodę z bieganiem. Ale myślimy
także o osobach, które swoją przygodę już rozpoczęły.
Na zajęciach, oprócz wspólnego biegania, będziemy
kłaść nacisk szczególnie na podstawy lekkiej atletyki.

Suszecka Grupa Biegowa

Nowe sekcje sportowo-rekreacyjne
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza
mieszkańców naszej gminy do udziału w trzech nowych sekcjach sportowo-rekreacyjnych.
Suszecka grupa biegowa Let's GO
Suszecka grupa biegowa powstała 1 czerwca br.,
z inicjatywy mieszkańców gminy Suszec, po Leśnym
Biegu Suszeckim, który odbył się końcem maja. Rosnąca popularność biegania sprawia, że sporo osób
chce biegać, ale nie wie od czego zacząć. Dlatego
zajęcia w sekcji prowadzi instruktor sportu Kamil
Poloczek, który posiada dużą wiedzę i doświadczenie dotyczącą treningów biegowych. Dzięki temu
dostosowuje zakres zajęć do poziomu fizycznego
poszczególnych uczestników.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, zależenie od pogody, na bieżni przy hali sportowej, w terenie, lub nawet w hali sportowej.
Może wziąć w nich udział każdy, kto ma ochotę
biegać i ma ukończone 18 lat. Zapraszamy zarówno
osoby już biegające, jak i zupełnie początkujących,
którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biegami.
Może dzisiaj masz problem przebiec 300 metrów,
a za rok ukończysz zawody na 5 km!
Przyjdź, spróbuj, przekonaj się.
Szukaj informacji na fanpage - Suszecka grupa biegowa Let's GO oraz na stronie
www.hala-suszec.pl
Akademia Tańca „Empire of Dance” Suszec
Uwaga! Niepowtarzalna okazja dla dziewcząt,
a nawet chłopców w wieku od 5 do 17 lat, aby uczest-

niczyć w zajęciach tańca nowoczesnego połączonego
z elementami akrobatyki tanecznej.
Uczestnicy zajęć, poza treningami, będą brali
udział w pokazach tanecznych, zawodach grup tanecznych oraz zimowych i wakacyjnych obozach
tanecznych.
Choreografem i instruktorem grupy będzie Bernadeta Mikołajec, pełna energii i bardzo doświadczona trenerka z wieloletnim stażem, a od niedawna
także mieszkanka naszej gminy.
- Zajęcia taneczno- akrobatyczne, które proponuję, są idealne dla młodych osób, które lubią ruch przy
muzyce i nie boją się nowości. Treningi dostosowane są
do danej grupy wiekowej, a najważniejszym elementem
jest łączenie nauki i zabawy. Dzieci w szybkim tempie
nabędą nowe umiejętności, poprawi się ich koordynacja, koncentracja oraz pewność siebie. Obiecuję, że
żadne dziecko nie będzie się nudzić w naszej Akademii
Tańca - mówi Bernadeta
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się
w Hali Sportowej w Suszcu. W dniu 5 października
2017 r. o godz. 17:00. Będzie to spotkanie połączone
z pierwszym treningiem (prosimy o zabranie stroju
sportowego i wody).
Od 12 października zajęcia będą odbywały się
w czwartki w następujących grupach wiekowych:
5-7 lat - grupa „Raz” w godz. 15:30 – 17:00
8-13 lat- grupa „Dwa” w godz. 17:00 – 18:30
14-17 lat - grupa „Trzy” w godz. 18:30 – 20:00
Koszt udziału w zajęciach wynosi 59 zł/miesiąc.
W październiku BEZPŁATNIE – przyjdź i SPRÓBUJ!
Treningi będą odbywały się na hali sportowej
w Suszcu.

Zapraszamy! Liczba miejsc w grupach ograniczona. Nie przegap swojej szansy.
WIĘCEJ INFORMACJI: 503-012-564.
Szukaj informacji na fanpage – Akademia
Tańca „Empire of Dance” Suszec oraz na stronie
www.hala-suszec.pl
Grupa rowerowa
Rosnąca popularność rekreacji i turystyki rowerowej sprawiła, że od października reaktywowana
zostanie sekcja rowerowa w naszej gminie.
Zajęcia będzie prowadził Piotr Knapek, instruktor turystyki rowerowej, organizator młodzieżowych
wakacyjnych wypraw rowerowych do Zakamennego
i Zawoji.
Będzie okazja uaktualnić wiedzę o przepisach
drogowych, poznać dobre praktyki podczas wypraw
rowerowych i sposoby rozwiązania typowych problemów technicznych. Sprawi to, że rower stanie się
przyjaznym i bezpiecznym towarzyszem podróży.
Wycieczki rowerowe będą okazją do poznania gminy, powiatu, województwa i odkrycia infrastruktury
rowerowej w okolicy.
Zajęcia rowerowe będą się odbywały raz lub dwa
razy w tygodniu głównie w terenie, choć zależenie od
warunków atmosferycznych nie wyklucza się także
zajęć wzmacniających w hali sportowej lub siłowni.
Aby brać udział w zajęciach, należy mieć ukończone 14 lat, własny sprawny rower – najlepiej trekkingowy, lub górski, a nawet miejski. Zapraszamy!
GOS Suszec
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / WRZESIEŃ 2017

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec
FC Piaskowa – 8 pkt.
GPU – 6 pkt.
Orły – 4 pkt.
Peronowcy – 0 pkt.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Dawid
Dudek z drużyny Orły
Skład zwycięskiej drużyny – FC Piaskowa: Łukasz
Rabski, Sylwester Cudejko, Adrian Dulko, Krzysztof
Błażyca, Michał Piesiur, Michał Paździoch, Leszek Jaciubek, Dariusz Wronowski.
Gratulujemy zwycięzcom!
GOS Suszec

źródło: Monika Panfil

W sobotę 26 sierpnia na boisku przy placu zabaw „Panda” w Suszcu odbył się Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Suszec. Organizowany jest
on z inicjatywy Rady Osiedla Suszec, reprezentowanej przez Ireneusza Króla i Andrzeja Tomasika, oraz
mieszkańców Osiedla, przy współpracy z GOS Suszec.
Tym razem w turnieju uczestniczyły 4 drużyny złożone z mieszkańców Osiedla. Nazwy drużyn
nadane były przez uczestników spontanicznie – na
potrzeby Turnieju. Po zaciętej rywalizacji udało się
wyłonić zwycięzców.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

Zacięta rywalizacja w trakcie turnieju

Tour de Pologone
Pologne dało z pewnością wielu z nam dużo radości.
Poziom organizacji tego przedsięwzięcia robił ogromne wrażenie na wszystkich obserwatorach, a fantastyczna atmosfera i wspólne kibicowanie zjednoczyły
mieszkańców i sprawiły, że był to bardzo ciekawe
doświadczenie.
Monika Panfil

mowita atmosfera i doping kibiców. Suszec, ze sporą
ilością kibiców, wkomponował się w tę relację – podobnie jak wiele innych miejscowości na trasie. Dziękujemy
mieszkańcom za udział i doping – komentował Marek
Kret z Gminnego Ośrodka Sportu.
Zobaczenie na żywo fragmentu wyścigu Tour de

Podziękowania
źródło: Dawid Musiolik

W dniach 29 lipca – 4 sierpnia po raz 74. odbył
się Tour de Pologne. Tym razem trasa przejazdu prowadziła także przez naszą gminę. W gorące wtorkowe
popołudnie 1 sierpnia, kolarze biorący udział w wyścigu pokonali najdłuższy etap, mający aż 238 kilometrów. Rozpoczynał się on w Zawierciu, a kończył
w Zabrzu. Po godzinie 16:30 uczestnicy TdP dojechali
do Suszca. Na całej trasie, prowadzącej od ul. Królówka, przez ulice: Dolną, Powstańców Śląskich, Świętego Jana, Szkolną, Piaskową i Pszczyńską (DW 935),
kolarzom kibicowali licznie zgromadzeni mieszkańcy
gminy. Nie zabrakło flag, oklasków i zagrzewających
do walki okrzyków. Wyjeżdżając z Suszca, zawodnicy
udali się w kierunku Żor. W Rudziczce, przy DW 935,
także sporo osób dopingowało kolarzy.
Nad bezpieczeństwem podczas przejazdu wyścigu czuwali nasi strażacy ze wszystkich OSP. Dzięki
nim całe wydarzenie miało spokojny przebieg.
- Zarówno kolarze jak i cała zawodowych obsługa teamów kolarskich oraz zagraniczni komentatorzy
podkreślali, że 74. Tour de Pologne towarzyszyła niesa-

Przejazd kolarzy przez Suszec

Składamy serdeczne podziękowania dla strażaków z OSP Suszec, OSP Kryry, OSP Rudziczka i OSP
Mizerów za pomoc w zabezpieczeniu trasy IV etapu
74 Tour de Pologne, przebiegającego przez Suszec
i Rudziczkę w dniu 1 sierpnia 2017 r. Dzięki wsparciu
strażaków przejazd peletonu w naszej gminie przebiegł bez zakłóceń.
Dziękujemy także wszystkim kibicom, którzy tak
licznie zjawili się na trasie, za dopingowanie kolarzy.
Urząd Gminy Suszec

Szymon Godziek przeskoczył nad peletonem Tour de Pologne
ny i nie był dla mnie trudny, a na kolarce czułem się bardzo dobrze. To, że wykonałem taki skok jako pierwszy
na świecie ma dla mnie ogromne znaczenie. Cieszę się,
że dzieje się to w Polsce i przy finałowym odcinku Tour
de Pologne. – powiedział Szymon Godziek.
Backflip, czyli salto w tył, to dla doświadczonego
zawodnika dirt jumpingu rutyna, lecz wykonanie
go na rowerze szosowym to zupełnie inny wymiar
trudności. Sam dobór miejsca pod skok wymagał
precyzyjnych obliczeń – ponad dziewięć metrów
lotu na „szosówce” to wyzwanie nawet dla takiego
zawodnika jak Szymon. Przygotowanie wybicia
oraz lądowania trwało już od poniedziałku, a prace
ziemne poprzedziły precyzyjne pomiary i wyliczenia,
które pozwoliły na całkowicie bezpieczne oddanie
skoku. Specjalnie skonstruowana skocznia została
ukryta pod ziemią, kilkaset metrów za startem wyścigu w Bukowinie Tatrzańskiej. Dzięki uprzejmości
organizatorów Tour de Pologne dwie zupełnie inne
odmiany kolarstwa miały okazję się spotkać w niecodzienny sposób.
Tour de Pologne to najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w tej części Europy. Od 2011 należy do
UCI World Tour, tak jak legendarne Tour de France,
Vuelta a Espana czy Giro’d Italia.
Skoki nad znanymi wyścigami zapoczątkował
Dave Watson, który w 2003 próbował przeskoczyć
nad Tour de France w swoim słynnym segmencie filmowym serii New World Disorder, gdzie niestety nie
udało mu się ustać na lądowaniu. W 2013 udało się
to Romain’owi Marandet’owi, który przeskoczył nad
peletonem na rowerze zjazdowym. Szymon Godziek
dołączył zatem do grona pionierów freeride’u, z tą

różnicą, że jako pierwszy wykonał backflipa zjeżdżając na rowerze szosowym.
- Od początku wiedziałem, że to świetny pomysł.
Tour de Pologne jest imprezą na najwyższym światowym poziomie, a Red Bull jest globalnie znany ze swoich niesamowitych projektów. To połączenie musiało
dać niesamowity efekt i faktycznie tak było. Wspólnie
zrobiliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie było, bo to
pierwszy taki skok na rowerze szosowym. Myślę, że
w przyszłości znowu spróbujemy wszystkich zaskoczyć
czymś niezwykłym przy okazji największej corocznej
imprezy sportowej w Polsce, jaką jest nasz wyścig –
powiedział Adam Siluta, prezes zarządu firmy Lang
Team, która organizuje 74. Tour de Pologne.
Szymonowi gratulujemy ogromnego sukcesu.
Wypatrujemy też kolejnych, nietypowych projektów!
Źródło: tourdepologne.pl
Oprac. Monika Panfil

źródło: Łukasz Nazdraczew

1 sierpnia mogliśmy w naszej gminie na żywo
podziwiać zawodników biorących udział w Tour de
Pologne. Z kolei kilka dni później, 4 sierpnia, pochodzący z Suszca Szymon Godziek dał wszystkim mieszkańcom gminy kolejny powód do dumy.
Szymon Godziek, najlepszy polski zawodnik freestyle mountain biking, podczas ostatniego etapu
74. edycji Tour de Pologne wykonał po raz pierwszy
w historii salto nad pędzącym przez Bukowinę Tatrzańską peletonem.
Wyjątkowo z tej okazji Szymon przesiadł się z roweru górskiego na klasyczny włoski rower szosowy,
aby oddać skok w prawdziwie kolarskim stylu. Ten
przełomowy moment można obejrzeć w materiale
video na www.redbull.pl/skoknadTdP.
25-letni Szymon Godziek to najbardziej utytułowany polski zawodnik freestyle mountain biking,
czyli jazdy na rowerze po specjalnie przygotowanych
skoczniach, wykonanych zazwyczaj z ziemi lub drewna. Na swoim koncie posiada już wiele tricków, które
zrobił jako pierwszy na świecie, jednak salto nad Tour
de Pologne to na pewno jedno z jego najbardziej
spektakularnych osiągnięć. Szymon ponadto sam
podniósł sobie poprzeczkę i wykonał całą ewolucję
jadąc na rowerze szosowym w klasycznym kolarskim
stroju!
- Różnica między moją dirtówką a kolarką jest
bardzo duża. Opony są cienkie, kierownica jest dużo
węższa, geometria ramy jest zupełnie inna, no i waga
– kolarka jest dużo lżejsza i inaczej się zachowuje w powietrzu. Największym wyzwaniem było dla mnie właśnie zapoznanie się ze specyfiką jazdy na rowerze tego
typu. Sam skok był wcześniej wielokrotnie przetrenowa-

Szymon Godziek i jego backflip nad Tour de Pologne
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Terminarz rozgrywek piłkarskich
Terminarz rozgrywek A klasy sezonu 2017/2018
Czapla Kryry

Terminarz rozgrywek B klasy sezonu 2017/2018
UKS Josieniec Radostowice

Godzina

Wynik

Lp.

12.08.17

17:00

2-1

20.08.17

17:00

26.08.17

17:00

Polonia Międzyrzecze

02.09.17

17:00

2-1

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

1.

LKS Studzionka

2.

LKS Frydek

3.

Stal Chełm Śląski

4.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

1.

ZET II Tychy

2-1

2.

Sokól II Wola

13.08.17

11:00

1-4

19.08.17

17:00

5-1

3.

Krupiński II Suszec

0-0

27.08.17

17:00

1-3

4.

LKS Brzeźce

02.09.17

17:00

0-3

5.

LKS Wisła Wielka

09.09.17

16:30

5.

Pniówek II Pawłowice

09.09.17

11:00

6.

LKS Studzienice

17.09.17

16:30

6.

UKS Warszowice

16.09.17

16:30

7.

GTS Bojszowy

23.09.17

16:00

7.

LKS II Goczałkowice

24.09.17

11:00

8.

LKS Rudołtowice

30.09.17

16:00

8.

LKS Wisła Mała

30.09.17

16:00

9.

JUWe Tychy – Jaroszowice

07.10.17

15:30

9.

LKS Woszczyce

07.10.17

15:30

10.

Znicz Jankowice

14.10.17

15:30

10.

MKS II Lędziny

14.10.17

15:30

11.

Fortuna Wyry

21.10.17

15:00

11.

Unia Bieruń Stary

22.10.17

15:00

12.

Siódemka Tychy

28.10.17

15:00

12.

LKS Gardawice

29.10.17

14:00

13.

Iskra II Pszczyna

05.11.17

14:00

13.

Polonia II Łaziska Górne

04.11.17

14:00

14.

ZET Tychy

11.11.17

13:30

14.

Leśnik Kobiór

11.11.17

13:30

15.

Czarni Piasek

18.11.17

13:00

15.

LKS Mizerów

18.11.17

13:00

Terminarz rozgrywek B klasy sezonu 2017/2018
Krupiński II Suszec
Lp.

Przeciwnik

Terminarz rozgrywek klasy okręgowej ZINA, grupa Katowice I,
sezon 2017/2018, GKS Krupiński

Data i miejsce

Godzina

Wynik

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

Urania Ruda Śląska

12.08.17

17:00

1-7

1.

MKS II Lędziny

13.08.17

17:00

1-3

1.

2.

Unia Bieruń Stary

20.08.17

17:00

0-5

2.

Pogoń Imielin

19.08.17

17:00

1-2

3.

Josieniec Radostowice

27.08.17

17:00

3-1

3.

LGKS 38 Podlesianka Katowice

26.08.17

17:00

0-2

4.

Polonia II Łaziska Górne

03.09.17

17:00

1-5

4.

KS Górnik 09 Mysłowice

02.09.17

16:00

0-4

5.

Leśnik Kobiór

10.09.17

16:30

5.

GKS Wawel Wirek (Ruda Śląska)

09.09.17

15:00

6.

LKS Mizerów

16.09.17

16:30

6.

BKS Sparta Katowice

16.09.17

16:00

7.

ZET II Tychy

24.09.17

16:00

7.

LKS Sokół Wola

23.09.17

16:00

8.

Sokół II Wola

01.10.17

16:00

8.

KS Piast Bieruń Nowy (Bieruń)

30.09.17

16:00

9.

LKS Gardawice

08.10.17

15:30

9.

MKS Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śląska)

07.10.17

15:00

10.

LKS Brzeźce

15.10.17

15:30

10.

GKS Grunwald Ruda Śląska

14.10.17

11:00

11.

Pniówek II Pawłowice

22.10.17

11:00

11.

AKS Mikołów

21.10.17

15:00

12.

UKS Warszowice

29.10.17

14:00

12.

LKS Unia Kosztowy (Mysłowice)

28.10.17

14:00

13.

LKS II Goczałkowice

05.11.17

11:00

13.

MKS Iskra Pszczyna

04.11.17

13:00

14.

LKS Wisła Mała

12.11.17

13:30

14.

LKS Ogrodnik Cielmice (Tychy)

11.11.17

13:00

18.11.17

13:00

15.

LKS Łąka

18.11.17

13:00

15.

LKS Woszczyce

Oszuści na popularnym portalu społecznościowym
Najczęściej zaczyna się bardzo niewinnie, wystarczy wysłać wiadomość SMS, aby znajomy/a wygrał/a konkurs, udostępnić post lub polubić jakąś
stronę internetową. Gdy osoba oszukana zorientuje,
się że jej budżet jest uszczuplony o kilkaset złotych,
jest już zbyt późno. To jeden ze sposobów oszustwa,
które dominuje w ostatnim czasie w Internecie.
Aktualnie oszustwa polegają głównie na przełamaniu zabezpieczeń użytkownika portalu społecznościowego i rozesłaniu z jego konta do wszystkich
jego znajomych prośby o wysyłanie wiadomości SMS
na określony numer, aby ta osoba wygrała w konkursie. Nieświadomi znajomi wysyłają wiadomości sms,
w dobrej wierze uszczuplając swoje konto o znaczne
kwoty pieniędzy.
APELUJEMY o kontakty osobiste ze znajomymi,

czy rzeczywiście biorą udział w prawdziwym konkursie, czy przypadkiem ktoś nie włamał się na ich
konto na portalu społecznościowym. W przypadku,
gdy zostaniemy oszukani, NIE USUWAJMY KONTA
portalu społecznościowego, gdyż jego archiwum
ułatwi dotarcie do sprawcy oszustwa. Dorosłych,
których dzieci korzystają z Internetu, zachęcamy
również do wzięcia pod uwagę blokady wiadomości SMS premium.
Zasada działania oszustów może przybierać różne formy, jednak są pewne elementy są wspólne,
których poznanie ustrzeże przed staniem się ofiarą
oszustwa. Nierzadko oszuści zakładają fikcyjne strony
internetowe, na których ogłaszają konkursy. Zachęcają do polubień stron, udostępniania na swoim profilu.
Nierzadko fikcyjne strony posiadają wiele polubień

celem lepszej wiarygodności. Konkursy takie trwają
najczęściej bardzo krótki czas, aby uniknąć usunięcia
strony przed administratora portalu społecznościowego. Zakończenie jest jednak zawsze takie samo.
Lista zwycięzców w postaci linków, który po kliknięciu wskazuje, że to TY właśnie wygrałeś. Wystarczy
tylko wysłać wiadomość SMS na określony numer,
aby otrzymać nagrodę. O ile koszt wysłania wiadomości SMS nie jest duży, jest automatycznym akcesem do otrzymywania wiadomości SMS premium
każdego dnia. Dotyczą one np. pogody, cytatu na
dobry dzień, itp. Jak się nietrudno domyślić, nagrody
nigdy nie otrzymamy. Zachęcamy do zwiększenia
ostrożności wszystkich użytkowników portali
społecznościowych.
KPP w Pszczynie

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

Odpady zmieszane / popiół

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

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / WRZESIEŃ 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

Radostowice 1

2

3

6

7

4

5

8

9

Radostowice 2

4

5

8

9

6

7

3

4

9

6

7

3

4

14

11

12

15

16

Kobielice 1

4

5

8

Kobielice 2

9

10

13

Suszec 1

9

10

13

14

11

12

15

16

16

13

14

10

11

19

22

23

Suszec 2

11

12

15

Suszec 3

16

17

20

21

18

Kryry

18

19

22

23

20

21

17

18

28

19

22

29

30

30

27

28

24

25

Mizerów

23

24

27

Rudziczka

25

26

29

ZM - odpady zmieszane, P - popiół

Selektywna zbiórka
Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Radostowice 1

16

20

18

22

Radostowice 2

17

21

19

23

19

23

Kobielice 1

17

21

Kobielice 2

18

22

20

24

Suszec 1

18

22

20

24

Suszec 2

19

23

21

18

Suszec 3

20

17

15

19

Suszec 4

23

27

23

29

Kryry

27

24

22

30

Mizerów 1

24

28

27

31

Mizerów 2

26

30

29

26

Rudziczka 1

25

29

28

25

Rudziczka 2

26

30

29

26
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Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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dzaca
˛
stacja
Niagara impulsy radiowa

prezentacja
funkcji

Chupa
Chups
po
praniu

zadanie udostepnił
˛
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Trudne słowa: AMORES, ARACHNE, ERIE, HARAP, KAMIKAZE, MINERWA, RENE, SZEKEL, SZUTER, ZELLWEGER
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NUMER 9 (278)
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OGŁOSZENIA / INFORMACJE
Ulica - odpady zmieszane / popiół

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka / gabaryty

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska, Radosna, Rolna, Sołecka,
Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna,
Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa,
Łanowa, Pańska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Kobielice 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Kobielice 2

Suszec 1

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara droga, Sportowa, Topolowa,
Zacisze

Suszec 1

Suszec 2

Astrów, Baranowicka, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa,
Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,
Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Srebrna,
Wielodroga, Złota

Suszec 2

Suszec 3

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Miła,
Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna,
Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta, Środkowa,
Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa,
Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna,
Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna,
Tulipanów

Suszec 3

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa,
Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha,
Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika,
Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich,
Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Suszec 4

Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela,
Pszczyńska, Wyzwolenia

Mizerów

Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,
Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni
Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa,
Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Rudziczka

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Słowików,
Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Mizerów 1

Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nowowiejska,
Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od 208

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia, Pszczyńska do nr 34,
Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa,
Turkusowa, Woszczycka

Rudziczka 2

Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec
od października 2017 roku do styczna 2018 roku.
(tj. w okresie obowiązywania umowy dodatkowej)

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy
wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zebrane
zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróznione zostaną tylko
pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to możliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp.

Uwaga!
Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów
zmieszanych.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADOW Z POPIOŁEM!

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172
43-262 Kobielice

Firma PPMM "MEDROS" Sp. z o.o.

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO:
MONTER MEBLI METALOWYCH
Wynagrodzenie: 3300-4500 brutto miesięcznie
WYMAGANIA:
- wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętności manualne
OFERUJEMY:
- zatrudnienie w firmie
o ugruntowanej pozycji rynkowej
- zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- praca w systemie zmianowym
Zainteresowanych zapraszamy do przesłania swoich dokumentów aplikacyjnych
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@medros.com.pl
lub osobiście w siedzibie firmy.

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

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

