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W numerze:

U progu jesieni
Żar leje się z nieba, część mieszkańców naszej gminy
powraca właśnie z urlopów, a uczniowie korzystają z ostatnich dni beztroski. Wakacje mają się ku końcowi, zwiastując niechybnie powrót do szkoły. Aby bez trudu odnaleźć
się w powakacyjnej rzeczywistości, zamieszczamy w tym
numerze kalendarz roku szkolnego zawierający wszystkie
ważne daty dla uczniów. Wrzesień oznacza również, że
wkrótce jesień zapuka do naszych drzwi.

To najwyższy czas, aby zgromadzić przetwory, które
przydadzą się podczas jesienniej słoty. Dzięki inicjatywie
„Zielno w Suszcu” będzie można wypróbować sprawdzone
przepisy mieszkańców naszej gminy. Na długie jesienne
wieczory polecamy także spotkania z kulturą w ramach
projektu „Apetyt na Kulturę”, a dla dzieci i młodzieży proponujemy szereg zajęć organizowanych w nowym roku
szkolnym przez Gminny Ośrodek Kultury.

Fot. English Camp Suszec, Andrzej Grynpeter, Rafał Soliński, Marcin Słodczyk, GOK Suszec
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Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Gdybym był piekarzem,
zrobiłbym co trzeba.
Tylu jest przecież głodnych,
tylu w świecie bez chleba.
Upiekłbym wielki bochen,
od słońca większy trochę,
pachnący i gorący, świeżutki i chrupiący.
Od Indii aż po Chile, wszyscy by syci byli:
starzy i biedny człek wszelki,
i dzieci, i małe wróbelki.
To byłaby dopiero warta pamięci data:
Dzień, w którym nikt nie byłby głodny,
Najpiękniejszy dzień w historii świata.
Ta piękna pieśń o chlebie Giannego Rodera
ukazuje dramat większości mieszkańców świata
zmagających się z brakiem chleba, tego najcenniejszego daru ziemi. Syta populacja, co i dotyczy
naszej, stała się obojętna wobec ubogich, słabych,
dodatkowo marnotrawiąc wiele pełnowartościowej
żywności, którą dała nam matka ziemia, która jest
naszym wspólnym dziedzictwem i której owoce
powinny służyć nam wszystkim. Ponadto nietrudno
sobie wyobrazić ból rolnika, który musi patrzeć, jak
dar Boży i owoce jego ciężkiej pracy się marnują.
Jakże trudno także zrozumieć, że połowa świata
głoduje, a rolnik nie potrafi sprzedać swoich plonów
lub uzyskuje za nie grosze. A przecież każdy bochen chleba jest okupiony ciężką pracą, niezwykłym
trudem, potem i doświadczeniem różnych sytuacji
pogodowych. Uczucie fizycznego głodu, którego
człowiek doznaje każdego dnia, uniemożliwia nie
tylko sięganie po potrzeby wyższe, ale wręcz niejednokrotnie utrzymanie się przy życiu.
Wypiekany co roku ze świeżego ziarna chleb
dożynkowy ofiarowany na stole wdzięczności
powinien uzmysłowić wszystkim, że problemy
rolnicze wciąż są żywe, nie tylko dla rolnika, ale
i dla całej populacji, która bezpośrednio kontaktu z pracą na roli nie ma. Niestety, rozbuchany
konsumpcjonizm powoduje, że zanika w naszej cywilizacji potrzeba dziękowania za cokolwiek. Coraz
większa część ludzi wykazuje brak pokory, a pycha
powoduje, że dostrzegają wyłącznie własne potrzeby, nie widząc potrzeb innych.
Miliony głodujących dzieci i ubogich traktuje
się jak inny gatunek ludzi. A świat jest jeden dla
wszystkich. Jest miejscem stworzonym i danym
człowiekowi i ma określoną liczbę zasobów, które przy odrobinie miłości, życzliwości, mogą wystarczyć dla wszystkich, nie tylko dziś, ale i dla
kolejnych pokoleń. Zniszczenie, jakiego obecnie
i w przeszłości dopuszczał się człowiek wobec drugiego człowieka i natury – matki ziemi, powodowało i powoduje, że nawet w tak hojnie obdarzonym
przez Stwórcę w urodzajne gleby i surowce kraju
jak Polska nieraz w niejednym domu brakowało,
a i brakuje nawet dzisiaj, chleba. Temu szalonemu
biegowi destrukcji oraz kontrastu dobrobytu i biedy nie udało się zapobiec na świecie i u nas do dziś,

pomimo ogromnego rozwoju cywilizacyjnego. Co
gorsza, w ostatnim stuleciu i obecnie kompletna
ignorancja praw natury prowadzi w prostej linii
do katastrofy ekologicznej powodującej śmierć
wielu żyznych połaci ziemskich. Nasi przodkowie
wiedzieli, że ziemi nie wolno zatruwać, zaśmiecać.
Należy się do niej odnosić z szacunkiem. Ziemia
powinna żyć, na swój sposób, ale żyć. Zamykanie
się wielu z nas w naszym indywidualnym kokonie
przyjemności, w swojej pysze egoizmu i krótkowzrocznym myśleniu o przyszłości tylko tej najbliższej naszej wyobraźni, a nie tej dalszej, skazuje
nasze dzieci, kolejne pokolenia na problemy, z którymi nie będą sobie mogli poradzić. Zapominamy,
że istotą ludzkiego życia jest zmaganie się z ograniczeniami, które nakłada na nas natura. Obyśmy
nie obudzili się za późno i nie uświadomili sobie, że
odwiecznych praw nie wolno łamać. Obyśmy któregoś dnia nie doświadczyli, że w popularnych marketach zastaniemy puste półki. Do tego jest droga
krótka, bardzo krótka. Jak uczy nas historia, z której
kompletnie nie wyciągamy wniosków, ludzkość
mająca pełne brzuchy wiele razy doświadczyła
wiosny, by następnie dzięki usilnym beztroskim
działaniom pogrążyć się w głębokiej zimie.
Dożynki to nie tylko święto dziękczynienia,
lecz również czas na uświadomienie sobie, jak
zmienny jest rytm życia, jego niestałość, różnorodność, narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów.
Uroczystości te od wieków wpisują się w tradycję ludową i są symbolem ciężkiej pracy rolników,
stanowią wyraz hołdu dla społeczności wiejskiej
związanej z gospodarstwem i ziemią. Rolnictwo nie
jest zwykłym zawodem, zwykłą pracą. Jest czymś
więcej. Jest jedną z najważniejszych służb, jest powołaniem, służbą dla pożytku społeczeństwa. Jest
przykładem etosu pracy, która stanowi odpowiedź
na dar niebios, na zmaganie się z kaprysami natury.
Na wsi to widać od wieków, że tylko przez pracę
człowiek jest zdolny panować nad ziemią, siłami
natury z pożytkiem dla społeczeństwa. Zmaganie
się z żywiołami i różnymi sytuacjami pogodowymi
jest ciągle doświadczanym i widzialnym krzyżem
dla rolnika.
Świętowanie to nie obejmuje tylko czasów
chrześcijańskich, ale ma głęboki związek z pogańskim Świętem Plonów. Jedno pozostało niezmienne. Istotą tych obrzędów było zawsze dziękczynienie za pomyślne zbiory. Chleb każdemu był
potrzebny od zawsze, o czym przypominają słowa
modlitwy Pańskiej „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dlatego dożynki mają swoją
historię, dzień teraźniejszy, ale i przyszłość. Mijają
lata i stulecia, odchodzą kolejne pokolenia, zmieniają się ustroje, jednak bez ziemi, ciężkiej pracy
rolnika, życiodajnej wody i powietrza człowiek żyć
nie może.
Tegoroczna aura to kolejny rok anomalii pogodowych. Przy okazji święta plonów nie sposób

nie wspomnieć o wodzie, która jest niezbędna nie
tylko rolnictwu, ale człowiekowi i wszelkiej działalności. Od wody przecież wszystko się zaczęło.
Ona była przyczyną powstania świata i człowieka. Przez wieki nadano jej charakter i znaczenie
religijne. Dziś wielu z nas wydaje się, że to dobro
jest darem danym na zawsze. Nikt nie martwi się
tym, że jesteśmy krajem o bardzo małych zasobach tego życiodajnego płynu, nie przykłada się
większej wagi do racjonalnej gospodarki wodą.
Niech ostatnie susze i ciepłe afrykańskie powietrze
obudzą nasze sumienia, bo inaczej niedługo stanie
się tak jak obecnie w wielu krajach Afryki czy Azji,
gdzie chroniczny brak wody stał się codziennością,
a życie koszmarem trudnym do zniesienia, dramatem nie do opisania. To nie tylko brak plonów, głód,
ale i trudności z pozyskaniem niezbędnej ilości
wody do picia i na potrzeby higieniczne.
Do lamusa odeszły już, przynajmniej u nas,
takie narzędzia jak sierp, kosa, gepel, fachel, klepisko, maśniczka, tragacz i wiele innych. Obecnie
są kombajny i wieloczynnościowe maszyny. Wdrażane są nowe technologie i agrotechnika. Jedno
jest pewne – pieniądze i komputery, wdrażana
nowa technika chleba nam nie dają ani obiadu
nie ugotują.
W „Szarych prochach” Maria Rodziewiczówna
słusznie zauważyła jakże przedziwne rodzicielstwo
sprawdzone na przestrzeni wieków. Ziemia jak
matka, wiara jak ojciec są od zawsze i wciąż światu potrzebne, a teraz może jeszcze bardziej. Łatwo
wyobrażamy sobie wieś jako malowaną słowami
Kochanowskiego krainę: „Wsi spokojna, wsi wesoła,
który głos twej chwale zdoła”. Takiej wsi naprawdę nie ma. Wielu ludzi innych zawodów zazdrości
rolnikom i wydaje się im, że ziemia daje spokój,
nie trzeba się denerwować, a wieś to zdrowe powietrze, zapach ziół, powiew wiatru, przytulne izby
i same przyjemności. Nic bardziej mylnego. Wieś
to ogrom czasu i pracy rolnika. Życie w ciągłym
stresie, trosce w oczekiwaniu na udane co roku
żniwa, które nie zależą tylko od poświęcenia człowieka, ale od sił wyższych, na które człowiek nie
ma wpływu, decydujących o pogodzie, zarazie itd.
Te wszystkie trudności od wieków z wielką pokorą rolnicy pokonywali dzięki głębokiej wierze. To
wiara, nadzieja są wpisane w trud rolnika. Głosem
ziemi jest przesiąknięta nasza kultura i obyczaje.
Dopóki będziemy potrafili docenić i oddawać hołd
spracowanym rękom rolników i spoglądać z miłością na naszą matkę ziemię, wyrażać wdzięczność
dla niebios, to tego chleba powszedniego nam
nie zabraknie.
Drodzy Rolnicy, dziękujemy za Wasz trud.
Życzymy Wam zdrowia, Bożej opatrzności,
abyście mogli panować nad swoją ziemią, aby
przynosiła dorodne plony ku uciesze Waszej
i całej naszej społeczności.
Marian Pawlas

Zapraszamy na dożynki!
Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września każdego roku rolnicy świętują zakończenie
zbiorów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się
2 września 2018 roku na terenach zielonych przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Rozpoczną się mszą świętą o godz. 13:00
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Stamtąd na miejsce uroczystości
wyruszy korowód dożynkowy z udziałem Orkiestry Dętej KWK „Krupiński”. Po ceremoniale dożynkowym i wręczeniu wyróżnień gminnych nastąpi
część artystyczna.

Na scenie od godziny 15:00 występować będą:
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Suszcu, zespół taneczny K-BOOM, Chór „Pogodna Jesień”,
Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”, Regionalny Zespół
Śpiewaczy „Radostowianki”, kapela „Krywań” oraz
Mariusz Kalaga. Po godzinie 17:00 będzie można
obejrzeć spektakl Teatru Eksperymentalnego Poszukiwań Artystycznych. Wieczorem planowana jest
zabawa taneczna z zespołem „Eventualni”.
W programie przewidziano między innymi
konkursy z nagrodami, bezpłatne animacje Klubu
Działań Pozytywnych i „dmuchańce” dla dzieci, wystawy sprzętu i maszyn rolniczych oraz drobnego

inwentarza lokalnego, pokaz przygotowany przez
kwiaciarnię „W dechę”, prezentacje drużyny kolarskiej
UKS „Krupiński”, Rybnickiego Klubu Paralotniowego,
zawody dla rolkarzy i deskorolkarzy, Olimpiadę Gier
i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych itp.
Podczas imprezy będzie można również zarejestrować się w bazie dawców szpiku w ramach
Suszeckiego Dnia Dawcy Szpiku organizowanego
w porozumieniu z Fundacją DKMS.
Bogaty program artystyczny i liczne atrakcje
towarzyszące zapewniają dobrą zabawę, podczas
której nie może Państwa zabraknąć!
Oprac. JG
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To nie tylko smród, ale śmiertelne skażenie
Smród płonących wysypisk, jaki przetoczył się
przez Polskę w ostatnich miesiącach i ogarnął praktycznie cały kraj, uświadomił nam, jak daleko nam do
normalności w gospodarce odpadami. Wznosimy się
na wyżyny w dyskusji o ekologii. Ochrona Rospudy,
Puszczy Białowieskiej, segregacja odpadów, walka ze
smogiem, płatne torebki plastikowe itd. – praktycznie
codziennie te tematy przewijają się w środkach przekazu i w codziennych dyskusjach. Niestety, okazuje się,
że, jak na razie, im więcej mówimy i im więcej płacimy,
tym wcale nie jest lepiej, a wręcz gorzej, gdy popatrzy
się na cały kraj.
Ale jakże może być inaczej, skoro świadomość
ekologiczna sporej części społeczeństwa jest na żenującym poziomie. Wystarczy wejść do lasu, popatrzeć
na dzikie wysypiska, na zachowania bardzo dużej
części populacji w miejscach publicznych, na plaży,
na dymiące kominy i mamy obraz, który nie najlepiej
o nas świadczy.
Gdy analizujemy krajową gospodarkę śmieciami, to w kwestii recyklingu, odzysku praktycznie
się cofamy. W niektórych krajach zachodnich poziom
odzysku, poddania recyklingowi odpadów zbliża się
do 100%. U nas to obecnie góra 14%, co oznacza, że
86% śmieci jest po prostu składowanych i wyrzucanych lub, co gorsza, w bardzo szkodliwy dla naszego
zdrowia sposób spalanych w naszych domowych
piecach, lub ulega spaleniu na składowiskach. To, że
również składowiska płoną, niech się nikt nie dziwi,
skoro pękają, przy takiej gospodarce i braku ekologicznych spalarni, w szwach. Oczywiście nie wolno
nam dopuścić, aby śmieci z Zachodu trafiały do nas,
ale problemem są przede wszystkim nasze odpadki.

Szacunki pokazują, że naszych śmieci jest 10 mln
ton, a jeśli nielegalnie sprowadzono tu około 0,5 mln
ton, to, przy naszych i tak już dużych problemach, jest
to karygodne. Musimy sobie odpowiedzieć, czy dalej
jako społeczeństwo chcemy być „Dzikim Zachodem”
pod względem gospodarki odpadami. Stawki będą
rosły, a efekty będą marne, gdy nie nastąpi radykalna
zmiana postaw społecznych. Już Chiny czy inne biedne kraje afrykańskie prowadzą gospodarkę śmieciami
na o wiele wyższym poziomie niż my.
Oczywiście, przy nieokiełznanym konsumpcjonizmie wiele złego można powiedzieć o producentach, którzy produkują w większości odpadki,
bo ich produkty po użyciu to przeważnie trudne do
zutylizowania czy odzysku śmieci. Konsumpcjonizm,
kupowanie rzeczy zbędnych powodują, że nie udaje się produkować mniejszej ilości śmieci. Jesteśmy
społeczeństwem tak odpadotwórczym jak nigdy
w historii. Kupujemy mnóstwo rzeczy, aby po pół
roku pozostało z tego 1%. Pozostałe 99% przechodzi
przez system gospodarczy i staje się odpadami. Takie
są, niestety, realia.
Jako cywilizacja nie robimy nic, aby ten zabójczy trend zatrzymać. Gdy ma ruszyć budowa
jakiejkolwiek ekologicznej spalarni, to oczywiście
ostro protestujemy. Jedyna lokalizacja, którą byśmy
zaakceptowali, to jakaś inna planeta lub daleki sąsiad.
Praktycznie nie mamy gdzie przetworzyć tych odpadów, gdyż spalarń mamy jak na lekarstwo. Pozostaje
składowanie, a jak się to kończy, tego doświadczamy,
gdy płonie kolejne składowisko. Zamiast energii, ciepła z odpadów mamy, w przypadku zapłonu składowisk, źródło skażenia okolicznych terenów, i to nieraz

na długie lata, zabójczymi substancjami, emisją do
powietrza najbardziej rakotwórczych substancji,
jakie człowiek potrafi wymyślić. Skażenie to porównywalne jest ze skażeniem promieniotwórczym przy
wybuchu elektrowni atomowej.
Musi nastąpić radykalna zmiana postaw społecznych. Żeby śmieci były spalane i odzyskiwane
na właściwym poziomie, to selekcja odpadów nie
może być fikcją.
Niestety, dla wielu z nas umycie kubka po jogurcie jest zadaniem niewykonalnym. Fakt, że do
instalacji, które kosztują miliony, trafiają zanieczyszczone śmieci, niewłaściwie posegregowane, czyni
je bezużytecznymi i powoduje niejednokrotnie ich
uszkodzenie.
Czy zdrowo myślące społeczeństwo płaci horrendalne sumy (a i tak będzie jeszcze gorzej)za powiększające się góry składowisk, niszczące środowisko, nie mówiąc o rozrastającej się liczbie gryzoni,
szczurów wokół nich? Uświadommy sobie, że z tej
drogi musimy zawrócić. Nikt tego za nas nie zrobi.
I, niestety, tutaj każdy z nas musi sobie kolejny raz
odpowiedzieć w swoim sumieniu na pytanie, co pozostawiamy dzieciom, wnukom, w jakich warunkach
przyjdzie im żyć. Są rejony, gdzie skażenie gleby i powietrza jest praktycznie w przewidywanym okresie
nie do naprawienia. Czy dopiero wtedy, jak poczujemy zapach z piekła, to zaczniemy myśleć? Wtedy
już naprawdę będzie za późno. Zrozummy, że to naprawdę nie straszenie, ale rzeczywista ocena faktów
naszego codziennego postępowania, przyzwyczajeń,
które musimy natychmiast zmienić.
Marian Pawlas

Zielone światło dla oczyszczalni ścieków
Na terenie gminy Suszec zlokalizowane są trzy
oczyszczalnie ścieków: dwie gminne w Suszcu i Kobielicach oraz oczyszczalnia w Rudziczce, która obsługuje osiedle mieszkaniowe na ul. Piaskowej w Suszcu oraz kopalnię „Krupiński” (obecnie w likwidacji).
Ocz yszczalnia w Suszcu o przepustowości
ok. 500 m3/dobę oczyszcza ścieki z terenu Rudziczki,
Suszca i Kryr, zaś ta w Kobielicach o przepustowości
ok. 40 m3/dobę służy Kobielicom i niewielkiej części
Radostowic.
Ograniczona zdolność oczyszczania ścieków w
istniejących gminnych oczyszczalniach stworzyła
konieczność szukania rozwiązań, które zapewnią
możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
np. w Mizerowie i w Radostowicach. Dynamiczny
rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach
już skanalizowanych dodatkowo wpływa na przyrost
ilości ścieków, które kierowane są na oczyszczalnie.
Jednym z takich rozwiązań, podlegającym
głębokiej analizie, jest wykorzystanie istniejącej
oczyszczalni przy KWK „Krupiński” do oczyszczania
ścieków z terenu naszej gminy. Ten pomysł pojawił
się już dużo wcześniej, kiedy działała jeszcze kopalnia, a właścicielem oczyszczalni było PGWiR S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju. Rozważano połączenie rurociągiem tłocznym oczyszczalni z tą zlokalizowaną
w Suszcu. Takie rozwiązanie dawałoby możliwość
oczyszczania ścieków praktycznie z całej gminy.
Brano pod uwagę również budowę nowej oczyszczalni, której koszt przekroczyłby wartość 20 mln zł,
jednakże przy braku możliwości pozyskania środków
finansowych z zewnątrz pomysł stał się mało realny.
W podjęciu decyzji pomogła inicjatywa JSW S.A., która zaoferowała przekazanie oczyszczalni w Rudziczce
nieodpłatnie na rzecz gminy.
W dniu 14 grudnia 2017 r. został podpisany list
intencyjny pomiędzy przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i gminy Suszec w sprawie
podjęcia współpracy w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Suszec

z wykorzystaniem aktywów trwałych będących we
władaniu spółek z grupy kapitałowej JSW w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców
gminy Suszec.
W efekcie podjętych przez obie strony działań
i negocjacji ustalono, że Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A. przekaże nieodpłatnie na rzecz gminy Suszec
majątek stanowiący oczyszczalnię ścieków przy KWK
„Krupiński” w Rudziczce na podstawie art. 23 ust.
1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z ww. przepisem: „Przedsiębiorstwo górnicze może dokonać
darowizny mienia na rzecz gminy górniczej albo spółdzielni mieszkaniowej, za ich zgodą, na cele związane
z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej lub
innych celów publicznych, a także w celu pobudzania
aktywności gospodarczej w gminie górniczej”.
Od tego czasu odbyło się kilka spotkań pomiędzy przedstawicielami JSW S.A., gminy Suszec i PGK
Sp. z o.o. w Suszcu w celu negocjowania warunków
przekazania majątku, a także wymiany szczegółowych informacji o samej oczyszczalni i infrastrukturze
przyległej.
Przedmiotem przekazania będzie oczyszczalnia ścieków w Rudziczce zlokalizowana na działce
o powierzchni 2,2036 ha. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana przy
zakładzie górniczym „KWK Krupiński”. Oczyszczalnia
znajduje się na terenach przemysłowych, które podlegały wpływom eksploatacji górniczej.
Instalacja technologiczna została zaprojektowana w latach 70. ubiegłego stulecia do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków w dwustopniowym układzie szeregowym, z możliwością – w razie
wystąpienia awarii – pracy w układzie jednostopniowym na dwóch równoległych nitkach technologicznych. W związku z małym obciążeniem oczyszczalni
ścieków w stosunku do jej przepustowości w chwili
obecnej oczyszczalnia pracuje w oparciu o jeden
reaktor biologiczny. Ścieki surowe doprowadzane

są do oczyszczalni przewodem tłocznym z głównej
pompowni ścieków usytuowanej na terenie byłego
zakładu górniczego i eksploatowanej przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do środowiska poprzez kolektor do
rowu otwartego. Wartość przekazywanego majątku oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi ponad
2,3 mln zł.
Docelowo oczyszczalnie ścieków położone
w Suszcu i Rudziczce będą połączone rurociągiem
tłocznym, co – jak wcześniej wspomniano – umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej, jak również
przyjmowanie ścieków wywożonych ze zbiorników
bezodpływowych.
Przejęta oczyszczalnia ścieków zostanie zaraz po
jej nabyciu przez gminę przekazana w formie umowy
użyczenia do utrzymania i eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które
będzie ponosić jej bieżące koszty utrzymania.
Po przejęciu oczyszczalni, poza ponoszeniem
kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania, konieczna
będzie realizacja w kolejnych latach inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni. Ważne jest to, że
nakłady na jej unowocześnienie będą rozłożone na
dłuższy czas, a więc znośne dla budżetu gminy. Niektóre z tych inwestycji zostały ujęte w opracowaniu
z 2013 r. Ocena techniczno-ekonomiczna. Połączenie
kolektorem tłocznym oczyszczalni ścieków przy KWK
„Krupiński” z gminną oczyszczalnią ścieków w Suszcu
przy ul. Ogrodowej. W opracowaniu tym oszacowano
koszt modernizacji oczyszczalni ścieków przy KWK
„Krupiński” na kwotę ok. 1 mln złotych przy założeniu
poziomu cen szacowania na podstawie kosztorysów
inwestorskich z lat 2010-2012.
Podczas sesji w dniu 26.07.2018 r. Rada Gminy
Suszec wyraziła zgodę na przejęcie oczyszczalni przez
gminę. Uchwała jest podstawą do podpisania w tej
sprawie aktu notarialnego pomiędzy gminą Suszec
a JSW S.A.
UG Suszec
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Ważna informacja dla pszczelarzy
W związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego pszczół w Wiśle Wielkiej Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał 27 lipca
2018 r. rozporządzenie w sprawie określenia
obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną,
sposobu oznakowania obszaru oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
Według § 1 rozporządzenia za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony:
1. Od strony północnej: wzdłuż drogi nr 935
do skrzyżowania z ul. Baranowicką. Wzdłuż ulicy
Baranowickiej, do jej końca, następnie wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do stawu, dalej wzdłuż
wschodniej granicy stawu prowadzącej do granicy
powiatu pszczyńskiego. Wzdłuż granicy powiatu
pszczyńskiego aż do przecięcia z rzeką Pszczynką,
następnie wzdłuż Pszczynki do torów kolejowych
w Warszowicach.
2. Od strony wschodniej: wzdłuż wschodniej
granicy miejscowości Wisła Wielka, Brzeźce oraz
Kobielice do drogi nr 935.

3. Od strony południowej: od granicy z miastem Strumień, wzdłuż południowej granicy miejscowości Wisła Mała oraz Wisła Wielka (południowa
granica gminy Pszczyna) do granic miejscowości
Wisła Wielka – Łąka.
4. Od strony zachodniej: wzdłuż torów kolejowych aż do granicy miejscowości Strumień, i dalej
wzdłuż granic powiatu pszczyńskiego (granica miejscowości Strumień).
W związku z tym według § 2 rozporządzenia
nakazuje się:
1. Oznakować obszar zapowietrzony poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół.
Obszar zapowietrzony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1, powinno
się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do
obszaru zapowietrzonego.
Zgodnie z § 3 na obszarze zapowietrzonym
nakazuje się: wykonanie przeglądu pasiek przez
lekarzy weterynarii oraz niezwłoczne zgłaszanie
przypadków zachorowań pszczół z objawami

mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański
pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Pszczynie.
Według § 4 na obszarze zapowietrzonym
zakazuje się: przemieszczania rodzin pszczelich,
matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy
pszczół z obszaru, o którym mowa w § 1, do czasu
uchylenia rozporządzenia. Naruszenia nakazów,
o których mowa w § 3, oraz zakazów opisanych
w § 4 podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na
stronie internetowej: www.suszec.pl.
Źródło: UG Suszec

Książka ewidencji pobytu na polowaniu
Wójt Gminy Suszec stosownie do art. 42b ust. 1e
ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy
Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2018 r. poz. 651) informuje, że książka ewidencji

pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym na
terenie obwodu łowieckiego „HUBERTUS” wyłożona
jest w Orzeszu przy ulicy Pisarka 30. Udostępnienie
wszystkim zainteresowanym informacji z książki

ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym
w zakresie zgodnym z art. 42b ust. 1d ustawy Prawo łowieckie możliwe jest po złożeniu stosownego wniosku.
UG Suszec

Jastrzębskie Zakłady Remontowe szukają pracowników
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poczynionymi podczas lipcowego spotkania zarządu
JZR z władzami gminy spółka rozpoczęła długofalowy proces rekrutacji nowych pracowników. Firma
poszukuje spawaczy, ślusarzy oraz pracowników
obróbki skrawaniem. Jak można przeczytać w ofercie pracy umieszczonej na stronie internetowej

www.jzr.pl/praca, spółka oferuje zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Członkowie zarządu JZR przekonywali także na lipcowym
spotkaniu, że swoją ofertę kierują do mieszkańców
gminy Suszec, wierząc, że na tym obszarze istnieje
duży potencjał zatrudnieniowy.

Spółka dysponuje wolnymi wakatami, a jej
przedstawiciele liczą na zainteresowanie ich propozycją. Ogłoszony nabór to, według zapowiedzi,
pierwszy etap rekrutacji. W najbliższych latach przedsiębiorstwo planuje bowiem zatrudnić kolejnych
pracowników.
JG

W związku z planami przebudowy DW 933
w ramach pozyskanych środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020 w chwili obecnej nie
ma możliwości budowy oświetlenia na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Lipki i ul. Czarne Doły w gminie
Suszec.
Niebawem powinna ruszyć przebudowa tej
drogi zakładająca zmianę geometrii ww. skrzyżowania, w związku z czym nie ma zgody na instalowanie jakiegokolwiek oświetlenia czy innych instalacji
w tym rejonie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z uwagi na fakt, że trwają procedury związa-

ne z przebudową drogi i budową skrzyżowań, nie
zaopiniował pozytywnie naszego wniosku. Gmina
przystąpi do opracowania projektu budowy oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania,
gdy ta inwestycja ruszy i zostaną ukończone pomiary
geodezyjne umożliwiające wskazanie miejsc niekolidujących z przebudową drogi.
Projektowaną geometrię skrzyżowania przedstawia fragment planu sytuacyjnego. Należy podkreślić również, że na całym odcinku od Pszczyny do
Pawłowic przewiduje się budowę chodnika, ciągu
pieszo-rowerowego.
UG Suszec

źródło: UG Suszec

Projekt przebudowy DW 933 - Pszczyna-Pawłowice

Plan sytuacyjny skrzyżowania DW 933

Po zrealizowaniu minielektrowni fotowoltaicznej
o mocy ~20 kW zasilającej Urząd Gminy Suszec przyszedł czas na oświetlenie dróg latarniami zasilanymi
energią odnawialną. W lipcu i sierpniu tego roku
w gminie Suszec zabudowano 101 hybrydowych
lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną
i wiatru. Dodatkowo w Kobielicach, wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej, ustawiono 2 solarne
latarnie zasilane tylko energią słoneczną.
Zabudowa hybrydowych i solarnych latarni pozwoli na ocenę ich jakości i sprawności.
Rozmieszczenie lamp nastąpiło według zgłoszonych przez mieszkańców wniosków i możliwości

w terenie (często istniejące uzbrojenie terenu i zbyt
mała szerokość pasa drogowego nie pozwalały na
ich lokalizację). Najwięcej hybrydowych latarni, bo
aż 23 sztuki, zabudowano na odcinku 700 m ulicy
Jana Pawła II w Kobielicach. Taka ilość podyktowana została przepisami i wymogami oświetlenia tej
kategorii drogi.
Na inwestycję gmina Suszec uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej i w latach następnych,
gdy zostaną pozyskane kolejne środki unijne na ten
cel, będzie możliwość zabudowy kolejnych lamp na
terenach gminnych.
UG Suszec

źródło: GOK Suszec

Latarnie zasilane energią odnawialną w naszej gminie

Latarnie w Suszcu
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Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci

Jednym z takich projektów jest stworzony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Poradnik
bezpiecznego wypoczynku”, zawierający porady
dla opiekunów kolonijnych i rodziców, dotyczące bezpieczeństwa na wycieczkach. Można tam
znaleźć m.in. informacje na temat prawidłowego
przebiegu górskiej wyprawy: Górskie wyprawy dobrze jest rozpoczynać rano, przy dobrej pogodzie
i widoczności. Aura psuje się zwykle wczesnym popołudniem. Wędrując górskim szlakiem turystycznym,
podziwiamy przyrodę, widoki, panoramę gór, ale przez
cały czas niezbędna jest dobra orientacja w terenie
i wiedza o aktualnym miejscu pobytu. Koniecznie trzeba znać numeru Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego: 985 lub 601 100 300.
Doskonałą formą aktywnego spędzania czasu
jest pływanie, lecz należy pamiętać o kilku zasadach obowiązujących podczas wypoczynku nad
wodą. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą to
ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna
objęta honorowym patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, poświęcona bezpiecznemu korzystaniu z kąpielisk. Polega między
innymi na uświadamianiu dzieciom podstawowych
zasad bezpieczeństwa.
Miejsca przeznaczone do opalania i kąpieli są
zawsze wydzielone i sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Kąpielisko jest ograniczone specjalnymi
bojami, zróżnicowanymi kolorystycznie zależnie od
głębokości wody. Zawsze należy jednak brać pod
uwagę swoje umiejętności pływackie – czytamy dalej
w „Poradniku”.
Wybierając się na plażę, powinniśmy mieć
ze sobą nakrycie głowy, krem z filtrem UV odpowiedni dla karnacji, oraz dbać o nawodnienie
organizmu. Warto zapamiętać numer alarmowy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:
601 100 100.
Obecnie panuje okres żniw, należy pozostać

czujnym podczas prac w polu, zwłaszcza jeśli
chodzi o dzieci. Maszyny rolne mogą je interesować i przyciągać, lecz pamiętajmy, aby bez nadzoru
osoby dorosłej pod żadnym pozorem nie zbliżały się do nich same. Niezbędne jest zapewnienie
właściwej opieki dzieciom oraz wydzielenie im
specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca
wykonywania pracy w gospodarstwie.
Nie zapominajmy o przestrzeganiu przepisów
ruchu drogowego, przede wszystkim zwracajmy
uwagę najmłodszym na rozglądanie się przed
przejściem na drugą stronę ulicy. Koniecznie trzeba zaopatrzyć rodzinę w odblaski. Niewątpliwie
posiadanie ich umożliwia kierowcy zauważenie
przechodnia na tyle wcześnie, aby zatrzymać
samochód lub bezpiecznie ominąć pieszego.

Z kolei przemieszczając się na rowerze, należy
jechać gęsiego, gdyż jazda obok siebie stwarza
zagrożenie, szczególnie na ruchliwych drogach.
Nadchodzi wrzesień, zbliża się początek
roku szkolnego. O bezpieczeństwie dzieci należy pamiętać cały czas. Warto zatem zapoznać się
z uniwersalnymi zasadami Ambermisia ułożonymi
na potrzeby strony www.childalert.pl (systemu
alarmowego w przypadku zaginięcia dziecka –
przyp. red.).
Agata Kłoska
Źródła:
www.men.gov.pl
www.childalert.pl
www.policja.pl
www.kuratorium.katowice.pl

zdj: www.childalert.pl

Wakacje to czas różnorakich wycieczek,
wypoczynku nad wodą, w górach czy też spotkań z przyjaciółmi. Korzystanie z uroków lata
nie powinno jednak przesłonić konieczności zatroszczenia się o bezpieczeństwo dzieci. Zagrożeń
jest mnóstwo, dlatego wiele instytucji organizuje
kampanie nagłaśniające ten problem.

6 porad od Ambermisia

W niedzielę, 29 lipca ok. godz. 21:00 wybuchł
pożar w mieszkaniu w bloku przy ul. Piaskowej
w Suszcu. Interwencja zakończyła się około północy, a brało w niej udział 7 zastępów Państwowej
Straży Pożarnej z Pszczyny i Żor oraz jednostki OSP
z gminy Suszec.
Ogień pojawił się w bloku nr 11 na trzecim
piętrze. Spaliło się całe mieszkanie, a sąsiednie
zostały zadymione. Uszkodzeniu uległa instalacja
elektryczna. Ewakuowano ponad 30 osób, a 10
zostało rannych. Udzielono im natychmiastowej
pomocy medycznej. Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Tychach, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju
i Siemianowicach Śląskich. Część mieszkańców,
ze względu na zniszczenia, nie mogła wrócić do
swoich mieszkań.
To już kolejny pożar w blokach wielorodzinnych przy ul. Piaskowej w Suszcu.
W lipcowym numerze „Nowin” pisaliśmy o pojawieniu się ognia w piwnicy pięciokondygnacyjnego budynku.
Do poprzedniego zdarzenia doszło 7 lipca.
W jego wyniku ewakuowano 40 osób, a 6 zostało
przewiezionych do szpitala.
Źródło: pless.pl
JG

zdj: OSP Rudziczka

Kolejny pożar w bloku w Suszcu

Akcja Straży Pożarnej w Suszcu
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O leczniczej mocy ziół
Mamy nadzieję, że planowane na koniec lata
wydarzenie „Zielno w Suszcu” przyciągnie rzesze
miłośników przetworów domowych, zwolenników wykorzystania dla własnych potrzeb darów
natury. Właśnie ta inicjatywa stała się inspiracją
do publikacji na łamach naszej gazety nowego
cyklu artykułów, poświęconych leczniczej mocy
ziół. Redakcji tekstów podjęła się farmaceutka,
która specjalnie dla naszego miesięcznika przygotowuje informacje na temat działania, uprawy i wykorzystania wybranych darów natury.
We wrześniowym numerze wszystko na temat
szałwii.

świeżych listków w butach, co zapobiega przykremu
zapachowi. Kobiety w wieku menopauzalnym również mogą ratować się herbatą szałwiową po to, by
ograniczyć nieprzyjemne uderzenia gorąca. Szałwia
cudownie odświeża w upalne dni, przeciwdziała zmęczeniu i wyczerpaniu.

Ekspert radzi…
„Śmierć tego nie ubodzie, u kogo szałwia
w ogrodzie...”

źródło: Wikipedia

Szałwia lekarska to roślina lecznicza o wielu zastosowaniach. Wywodzi się z krajów basenu Morza
Śródziemnego, gdzie porasta nasłonecznione zbocza
wapienne. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
salvo, co oznacza leczyć, ratować.
W Polsce szałwia lekarska może być uprawiana
w ogródku, na balkonie bądź po prostu w doniczce
na parapecie okiennym. Należy pamiętać, że liście
szałwii zbiera się jeszcze przed kwitnieniem rośliny,
co przypada najczęściej na miesiąc maj. Warto mieć
to zioło do swojej dyspozycji, ponieważ pomoże nam
w wielu dolegliwościach dnia codziennego.
Szałwia może być stosowana zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Herbatka z liści szałwii jest
jednym ze sposobów zapobiegania nadmiernej
potliwości, dlatego surowiec ten wchodzi w skład
popularnych tabletek na pocenie się. Z domowych
sposobów warte wypróbowania są kąpiele z dodatkiem naparu z liści szałwii bądź umieszczenie kilku

Szałwia łąkowa

Niegdyś nasze babcie wkładały liście szałwii
między kartki książeczek modlitewnych, ponieważ
jej zapach działa odświeżająco i zapobiega nadmiernej senności. Herbatka szałwiowa może być więc
rozwiązaniem dla osób przemęczonych, ale nietolerujących kawy np. z powodu wysokiego ciśnienia.
Napar z liści szałwii przeciwdziała biegunce i łagodzi
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Warto
zatem mieć ze sobą szałwię podczas wakacyjnych
wyjazdów.
Co więcej, często zdarza się, że podczas wakacji
dopadają nas ból gardła czy inne stany zapalne w obrębie jamy ustnej. Herbatka szałwiowa działa bakteriobójczo i grzybobójczo, będzie więc pomocna przy
wystąpieniu pleśniawek, stanu zapalnego gardła czy
dziąseł. Pomaga zlikwidować nieprzyjemny zapach
z ust.
Suszone liście szałwii można wykorzystać, dodając je do potraw, co poprawi trawienie, zapobiegnie
wzdęciom. Smak takich liści jest lekko gorzkawy,
o czym należy pamiętać, i używać ich w sposób
oszczędny.
Kobiety, które chcą wstrzymać laktację, również
mogą posiłkować się herbatkami z szałwii. Produkcja
mleka ulega wówczas stopniowemu zmniejszeniu
i nie dopuszcza się do powstawania bolesnych zastojów w piersiach.
Zewnętrznym zastosowaniem liści szałwii,
oprócz kąpieli, jest między innymi użycie jej w płukance przeciwko siwieniu włosów. W tym celu należy
zmieszać zaparzone liście szałwii i czarną herbatę
w proporcji 1:1 i taką płukanką traktować włosy po
każdym umyciu.
Szałwia ma wszechstronne zastosowanie, warto więc zastąpić co najmniej jedną czarną herbatę
dziennie właśnie naparem z liści tego zioła.
Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

Pracowite wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury

źródło: GOK Suszec

źródło: GOK Suszec

Około 200 osób przewinęło się na zajęciach
lipcowych. Najwięcej uczestniczyło w English
Campie, jednakże sporym zainteresowaniem cieszyły się również Wakacje Małego Trapera, Kawiarenka
Językowa, warsztaty Voicingers czy Teatralna Suszarnia. O tych wszystkich wydarzeniach pisaliśmy
w poprzednim numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Końcem lipca i początkiem sierpnia ośrodek
przygotował dla dzieci powyżej 7. roku życia Tydzień Detektywistyczny. Pięciodniowe półkolonie
odbywały się w terminie 30 lipca - 3 sierpnia 2018 na
terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Młodzi detektywi uczyli się szyfrowania, tropienia
i odkrywania tajemnic, budowali bazy i robili flagi.

Tydzień Detektywistyczny dla dzieci w GOK-u

projektu „Pippi Pończoszanka” i obejrzeć spektakl
o tym samym tytule w specjalnie przygotowanym
namiocie cyrkowym (relacja z wydarzenia powyżej).
Dla dzieci, które uwielbiają przenosić się w świat
fantazji, zorganizowano NOCnik, czyli nocny maraton bajek, który odbył się w nocy z 13 na 14 sierpnia na sali widowiskowej GOK-u w Suszcu.
Z kolei w dniach 20-24 sierpnia dla poszukujących wrażeń estetycznych przygotowano
Kombinatorium Artystyczne, czyli warsztaty
rysunku, fotografii, tworzenia biżuterii, wyplatania
wianków i koszyków itp.
Na zakończenie wakacji przewidziano coś
dla nastolatków tryskających niespożytą energią – warsztaty tańca nowoczesnego z Karoliną
Głowińską.
Pracowite miesiące wakacyjne w Gminnym
Ośrodku Kultury zapowiadają równie intensywny
sezon zajęć w nowym roku szkolnym 2018/2019.
JG

A wszystko po to, aby poczuć się niczym Sherlock
Holmes.
Dla tych, którzy od zagadek i tajemnic wolą
głośną zabawę, GOK zorganizował Podwórkowe
Szaleństwa, czyli gry i zabawy podwórkowe dla
dzieci w wieku 3-10 lat. Zajęcia odbywają się cały
sierpień raz w tygodniu we wszystkich sołectwach.
W Kobielicach bawią się w każdą środę przy szkole
podstawowej, w Kryrach w czwartki przy remizo-świetlicy. W Mizerowie (również przy remizo-świetlicy) na szaleństwa zarezerwowano piątki, a w Radostowicach szaleją w poniedziałki (na terenie przy
parafii). W Rudziczce bawią się przy remizo-świetlicy
we wtorki. Podobnie zresztą jak w Suszcu – tam zajęcia odbywają się na placu zabaw przy Gminnym
Ośrodku Kultury.
Przygotowując ofertę wakacyjną, pracownicy
GOK-u pomyśleli również o artystycznych duszach.
W dniach 9-10 sierpnia młodzi miłośnicy sztuki teatralnej mogli wziąć udział w warsztatach w ramach

Kombinatorium Artystyczne - zajęcia z rysunku

źródło: GOK Suszec

W Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu trwają już zapisy na zajęcia w sezonie 2018/2019, które wystartują zaraz po wakacjach (od 10 września). Tymczasem praca w ośrodku wre, który
intensywnie działa również w czasie ferii letnich.

Kombinatorium Artystyczne - zajęcia z wyplatania wianków
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Spotkania z kulturą

Spotkania przy kawie połączone z miniwykładami na temat sztuki, muzeów i szeroko pojętej kultury
odbywają się w poszczególnych sołectwach co dwa
tygodnie. W Kryrach, Mizerowie i Rudziczce beneficjenci programu spotykają się w remizo-świetlicach.
Mieszkańcy Suszca biorą udział w prelekcjach w sali
Gminnego Ośrodka Kultury. Kobieliczanie korzystają z pomieszczeń szkoły podstawowej, uczestnicy
projektu z Radostowic gromadzą się w salkach przy
kościele.
Podczas pierwszego spotkania beneficjentom
„Apetytu na Kulturę” zaproponowano wirtualne zwiedzanie europejskich muzeów. Drugi lipcowy wykład

poświęcono wyjaśnieniu tego, co należy rozumieć
po pojęciem kultura, a także rozróżnieniu kultury
masowej od wysokiej i znanej już od dawna opozycji kultura-natura. W sierpniu uczestnicy projektu
wysłuchali prelekcji na temat sztuki współczesnej
w związku z planowaną wycieczką do Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK w Krakowie.
W sierpniu odbyły się również dwa seanse
filmowe. Podczas pokazów wyświetlane są najlepsze,
licznie nagradzane polskie produkcje. W czwartek,
9 sierpnia zgromadzeni w sali widowiskowej GOK-u mieli okazję obejrzeć polski dramat z 2013 w reżyserii Macieja Pieprzycy pt. „Chce się żyć”, przedstawiający losy niepełnosprawnego Mateusza. Dwa
tygodnie później, 23 sierpnia zaproponowano dla
odmiany kino z kategorii „lekkie i przyjemne”. Komedia z 2016 roku pt. „Planeta singli” okazała się dobrym
wyborem na zakończenie wakacji.
Największe atrakcje jednak dopiero czekają na

uczestników projektu. We wrześniu planowana jest
pierwsza wycieczka, podczas której beneficjenci
programu wezmą udział w prawdziwej kulturalnej
uczcie.
JG

zdj. GOK Suszec

Od połowy lipca mieszkańcy naszej gminy,
którzy ukończyli 50 lat, przebywają na emeryturze lub rencie, biorą udział w projekcie „Apetyt na
Kulturę” finansowanym ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie przy kawie z miniwykładem o sztuce

Teatralnie w Suszcu
historia opowiedziana przez Astrid Lindgren to
świetny materiał na spektakl teatralny, zwłaszcza że
powieść odniosła sukces i wielokrotnie była już ekranizowana. Artyści z Łodzi zaproponowali zupełnie
nową jakość, przygotowując przestawienie w formie
widowiska cyrkowego.
Niezmienne pozostaje przesłanie spektaklu.
Jak można przeczytać na stronie teatru, jego twórcy
podejmują temat miejsca dziecka w społeczeństwie,
pytają o jego prawo do indywidualności i o możliwość
decydowania o sobie. Jednocześnie chcą przypomnieć
dorosłym, jak ważną rolę pełnią w procesie kształtowania tożsamości swoich dzieci.
JG

zdj. Andrzej Grynpeter

W czwartek, 9 sierpnia od godz. 15:00 w ramach projektu miały miejsce warsztaty dla dzieci

i młodzieży w wieku 6-12 lat, zwieńczone paradą
ulicami Suszca i minikoncertem w Willi Śmiesznotce.
By uczestniczyć w zajęciach, wystarczyło odebrać
w biurze GOK-u darmowe wejściówki.
Prawdziwa gratka czekała na małych miłośników sztuki w piątek, 10 sierpnia. Przed najmłodszą,
ale bardzo wymagającą publicznością wystąpili
artyści-akrobaci z Teatru Pinokio w spektaklu „Pippi
Pończoszanka”, który miał swoją premierę w lipcu
2013 roku, a wyreżyserował go Konrad Dworakowski. Opowiada historię rudowłosej dziewczynki,
która może pochwalić się ogromną fantazją, ma
głowę pełną pomysłów i bardzo tęskni za swoimi
rodzicami. Dowcipna i jednocześnie wzruszająca

Fotorelacja ze spektaklu „Pippi Pończoszanka” w Suszcu

zdj. Andrzej Grynpeter

Fotorelacja ze spektaklu „Pippi Pończoszanka” w Suszcu

zdj. Andrzej Grynpeter

Fotorelacja ze spektaklu „Pippi Pończoszanka” w Suszcu

zdj. Andrzej Grynpeter

W dniach 9-10 sierpnia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu stacjonował namiot cyrkowy
„Pippi Pończoszanki”, który do tej pory gościł w 60
miejscowościach. W założeniu miał docierać do
miejsc, które nie mają teatru, a czasami nawet
sali, w której można by zagrać przedstawienie.
Wszystko to odbywało się w ramach programu
„Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Fotorelacja ze spektaklu „Pippi Pończoszanka” w Suszcu

Piknik

1 maja – 30 września
Kiedy ostatnio mieliście czas, że spotkać się
ze swoimi sąsiadami?
Czy znacie tak naprawdę swoich sąsiadów?
Ich zainteresowania, umiejętności?
Zmieńcie to i zorganizujcie wspólne SPOTKANIE SĄSIEDZKIE
(ognisko, piknik, wyprzedaż garażową itp.)
Jak to zrobić ? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

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

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

Zachęcamy do przyniesienia smakołyków
i podzielenia się z innymi.

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

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

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

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

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

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

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 2 lipca do 7 września 2018 r.

15.09.2018, godz. 15:00 WSTĘP WOLNY
Muzeum Regionalne „Kamojówka” (ul. Kolonia Podlesie 5, Suszec)

Jak wszechstronnie wykorzystać DARY NATURY?
Czyli jak zrobić dżem, kompot, ocet według tradycyjnej receptury.
stoiska z możliwością degustacji / prelekcje / wymiana doświadczeń

Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2018 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwaliﬁkowały
do II etapu do 15 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2018 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

ORGANIZATOR: Sołtys Suszca i Rada Sołecka. Inicjatywa realizowana w ramach „Kulturalnego Wydobycia”.
KONTAKT: Tadeusz Paszek, tel. kom. 723 440 449
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

Harmonogram zajęć
na sezon 2018-2019

Zapisy od 16 sierpnia 2018, Dzień otwarty - 5 września 2018
Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Taniec nowoczesny
Freesmile
Poniedziałek

Dzieci od 5 do 9 lat
15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Wtorek

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

Aktywni 50+

Aktywni 50+

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

Gitarowo

Klub Jasia i Małgosi

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

Środa
Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”
Środa

Poniedziałek

Czwartek
Taniec nowoczesny

20:00

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:
Taniec nowoczesny
Point Squad
Wtorek

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

Klub Jasia i Małgosi

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

Wtorek
Aktywni 50+

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

Zajęcia w Radostowicach,
salka przy Paraﬁi:
Aktywni 50+
Regionalny Zespół
Śpiewaczy
„Radostowianki”
Środa
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Piątek

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
(Spotkania w SP Radostowice)
17:00
Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:
Klub Jasia i Małgosi
Poniedziałek
Aktywni 50+

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00
Zajęcia bezpłatne
(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Piątek

Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00
Zajęcia bezpłatne
(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30
40 zł / miesiąc
MINI MINI ON THE BEAT
Dzieci od 4 do 6 lat
12:40 – 13:30
MINI ON THE BEAT
Dzieci od 6 do 8 lat
13:30 – 14:30
ON THE BEAT
Dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30
ON THE BEAT CREW
Dzieci od 11 do 15 lat
15:30 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Babska pracownia
Wtorek
Gitarowo
Wtorek
Balet

Środa
Warsztaty
Laboratorium
Trzaskodźwięków
Środa
Aktywni 50+
Środa
Język angielski
dla dorosłych

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

Środa
Klub Jasia i Małgosi

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz
„ENIGMA”
Poniedziałek
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Poniedziałek
„Tańczące brzdące”
Poniedziałek
Mali projektanci
Poniedziałek
Studio projektowe
Poniedziałek

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
Grupa I 16:15 – 17:00
Grupa II 17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30
30 zł / miesiąc
Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00
30 zł / miesiąc

Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (nowy nabór) 15:15 – 16:00
Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45
Grupa IV 17:45 – 18:45
40 zł / miesiąc
Dzieci od 7 r.ż.
(1 spotkanie w miesiącu)
17:00 – 20:00
30 zł / miesiąc
(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00
70 zł / miesiąc

Czwartek
Kreatywne cięcie
(Grupa I)
Czwartek

Dorośli
10:00 – 12:00
50 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci
(Nowy nabór do grupy I)
Czwartek

Dzieci od 4 do 10 lat
Grupa I „Ants” 15:20 – 15:50
Grupa II „Bees” 16:00 – 16:45
Grupa III „Crickets” 16:50 – 17:35
30 zł / miesiąc

Kreatywne cięcie
(Grupa II)
Piątek

Dorośli
17:00 – 19:00
50 zł / miesiąc

Pracownia Rysunku
i malarstwa Och!ra
Piątek

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

Chór
„Canticum Novum”
(GOK 1 piętro)

Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
licealną oraz studentów
z całej gminy
Próby od godziny 10:00
Zajęcia bezpłatne

Sobota

Formacja taneczna
K-BOOM
Poniedziałek / Wtorek

Dzieci od 8 do 13 lat
Poniedziałek 16:40 – 17:40
Wtorek 16:40 – 18:10
60 zł / miesiąc

Próbna Gromada
Zuchowa ZHP

Dzieci od 6 do 9 lat
18:15 – 19:45
Składka członkowska ZHP
15 zł / miesiąc

Mała ﬁlharmonia

Wtorek

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

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

Niedziela z bajką
Spektakle teatralne
dla dzieci

(hm. Anna Nowacka)
(Spotkania 3 razy w mies.)

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

23.09, 28.10, 25.11, 16.12
2 zł / osoba

Oferta dla przedszkoli i szkół:

Środa

Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec
- raz w miesiącu 2 zł / os.

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

w GoK-u

FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI
RELIGIJNEJ
www.fideetamore.zory.pl

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

Żeński zespół wokalny

Flores Rosarum

21 września 2018, o godz. 19.00

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu, ul. Św. Jana 55.
Narrator ks. Piotr Przybysz

Kierownictwo artystyczne s. Susi Ferfoglia

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

UwAGa! 10 % zNIżkI
nA wSZySTkIE KArNEtY mIEsIęcZNe
zAKuPIoNE POdCZaS dNIa OtWArTEgO
KrótKIe ZaJęcIA POkAZoWE
RoZMoWY Z iNStRUkTOrAMi
WiELkIE OTwARcIE BYfYJu
NoWOść! ZApISy PrZEz
sTReFę zAJęć

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

APETYT
NA KULTURĘ!

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

27.10.2018

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Jeśli masz skończone 50 lat, jesteś na emeryturze lub na rencie
i lubisz wspólnie spędzać czas, zapraszamy Cię na spotkania z kulturą!

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

godz. 18:00
cena: 45/40/35 zł

Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

Miejsca i terminy spotkań:
GOK Suszec
R-Ś w Rudziczce

R-Ś w Mizerowie
R-Ś w Kryrach

17 września
15 października
19 listopada
godz. 10:00-12:00

18 września
16 października
20 listopada
godz. 10:00-12:00

SP Kobielice
Salki przy kościele
w Radostowicach
19 września
17 października
21 listopada
godz. 10:00-12:00

Projekcje kinowe:
Seanse będą się odbywały na sali widowiskowej GOK w Suszcu
o godz. 18:00 w dniach: 6 września, 4 i 25 października, 8 listopada i 18 grudnia.
Na seanse zapewniamy bezpłatny transport!

Zapisy i informacje:
sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

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

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu
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Nabór wniosków do projektu grantowego
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż w ostatnim czasie zaktualizowany został „Harmonogram planowanych naborów
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”. Jest on dostępny
na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl w zakładce
Dokumenty programowe/podstawowe.
Zgodnie z harmonogramem już we wrześniu
br. przez LGD „Ziemia Pszczyńska” zostanie ogłoszony nabór wniosków do kolejnego projektu
grantowego.
Nabór ten dedykowany jest podmio tom (za wyjątkiem prowadzących działalność

gospodarczą), które w swej działalności przyczyniają
się do promocji i ochrony lokalnych tradycji
i zwyczajów oraz do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR (gminy:
Pawłowice, Suszec, Pszczyna - bez miasta Pszczyna,
Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice,
Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń).
Projekt będzie realizowany w ramach Przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI
PSZCZYŃSKIEJ - ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA. Jego celem będzie m.in. doposażenie
grantobiorców w sprzęty, które umożliwią im dalsze
działania propagujące lokalne dziedzictwo.
W związku z naborem początkiem września

planowany jest cykl spotkań doradczych dla
potencjalnych grantobiorców.
Spotkania te będą miały charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego to ok. 60 minut. Wszystkie odbywać się będą w siedzibie LGD (Pszczyna,
ul. 3 Maja 11) w godzinach od 12.00 do 17.00 w terminie 4 i 5 września 2018 r. Chęć udziału w doradztwie
należy zgłaszać pod numerem telefonu 32 210 02 12
(biuro LGD).
Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do korzystania z doradztwa
i konsultowania swoich pomysłów.
Źródło: www.suszec.pl

Powieść w odcinkach
Nadszedł czas, aby poznać bohaterów powieści drukowanej w odcinkach na łamach „Nowin
Suszeckiej Gminy”. W drugim rozdziale pojawiają się pan Walters oraz panna Sparrow będąca
świadkiem niecodziennej sytuacji. Kim jest tajemnicza postać, którą dostrzegła? Tego nie dowiemy
się z poniższego fragmentu. Na odkrycie wszystkich kart przyjdzie jeszcze poczekać. Tymczasem
zapraszamy do lektury!

ROZDZIAŁ II
— Valentina, patrzymy tutaj! Chcę pokazać
wam jedno z doświadczeń! — powiedział głośno
nauczyciel, zwracając tym na siebie moją uwagę.
— To jedno z tych podstawowych doświadczeń? Może mogłabym je zrobić za pana? — dopytałam z nadzieją.
Pan Walters uśmiechnął się do mnie porozumiewawczo i odrobinę ostudzając mój zapał,
wyjaśnił:
— Obiecuję, że następnym razem będziesz
mogła spróbować. Dzisiaj ja się tym zajmę. Dobrze, panno Sparrow?
Niechętnie pokiwałam głową. Najwyżej jak
już wszyscy wyjdą, to wtedy postaram się jeszcze raz go o to poprosić. Wraz z innymi uczniami
zbliżyliśmy się do nauczycielskiego biurka, na którym zostały ułożone wszystkie najpotrzebniejsze
sprzęty i szkło laboratoryjne.
Pan Walters pokrótce wyjaśnił całe doświadczenie, niektóre rzeczy powtarzając, żeby utrwaliły
się nam w pamięci. Nauczyciel zdradził, że wynikiem tej reakcji powinien być jasny, unoszący się
w górę dym. Ostrzegł nas, że mamy uważać, ale
uczniowie zbytnio nie przejęli się jego słowami.
Zaczął od przelania substancji ze zlewki do
kolby. Następnie odstawił na bok pustą zlewkę
i wziął kolejną, w której znajdowała się bezbarwna
ciecz. Ręka odziana w laboratoryjną rękawiczkę
trochę mu się trzęsła, gdy ułożył ją nad kolbą, ale
na szczęście udało mu się nic nie upuścić.
Minutę później zakryłam usta dłonią, przeklinając swoją wiarę w nauczyciela […]. Tego, co
zdarzyło się później, nawet nie zdążyłam zarejestrować. Pan Walters wlał ciecz do naczynia,
z którego zaczął wydobywać się dym, a następnie…
Kolba się przewróciła, a dym zamiast w stronę
sufitu skierował się wprost na nas. Każdy zaczął
kaszleć i zasłaniać usta materiałem fartucha.
Uczniowie odsunęli się od biurka jak poparzeni
i nim mrugnęłam, już zbierali się do wyjścia, jakby
wpadka nauczyciela miała kończyć całe zajęcia.

— Hej, przecież zostało nam jeszcze
dwadzieścia minut! — krzyknęłam w ich stronę,
jednak mój codzienny, melodyjny głos nagle zamienił się w okropną chrypę. Przewróciłam oczami. Poprawiłam uścisk na buzi i ruszyłam w stronę
nauczyciela.
Jasny dym objął całe biurko. Mimo tego udało
mi się dostrzec, jak pan Walters przed nim stał.
Był wyprostowany jak struna i miał lekko odchylone usta, co nie było ani trochę mądre w takiej
sytuacji. Jego zamglony, i to dosłownie, wzrok
utkwił gdzieś ponad moim ramieniem.
Powtarzając, że grono pedagogiczne w tym roku to jakaś żenada, zaczęłam przy pomocy jednej
ręki ogarniać na biurku. Podniosłam przewróconą
kolbę i odsunęłam pozostałe szkło jak najdalej
od siebie. Na oścież otworzyłam okna pracowni,
wpuszczając do środka odrobinę świeżego powietrza. Miałam nadzieję, że dym szybko wywietrzeje
i będziemy mogli wrócić do zajęć. Dziwiło mnie
to, że zdążył rozprzestrzenić się tak szybko i to
w takiej ilości – znałam wynik tej reakcji, i dym
zdecydowanie nie powinien przybrać takiej mocy.
Bardziej przypominało to pozostałości po pożarze
niż dziecinne doświadczenie.
Odwróciłam się w stronę biurka. Pan Walters
nadal zajmował to samo miejsce, lecz teraz mogłam ujrzeć, w co, a raczej w kogo, tak intensywnie się wpatrywał, że nawet nie przejął się swoim
wypadkiem.
W progu klasy stała dziewczyna. Miała na sobie szkolny mundurek, wyglądający jak pożyczony ze szafy swojej matki. Szara spódnica sięgała
jej za kolano, co w porównaniu do króciutkich
spódniczek innych dziewczyn wydawało mi się
dosyć dziwne. Była blondynką o prostych, cienkich
włosach i nadzwyczajnie szczupłej sylwetce. Nosiła
kocie okulary, które dodawały jej eleganckiego
uroku. Musiałam docenić jej staromodny styl –
nie każdy wiedziałby, z czym zestawić takie ubrania, a u niej wyglądało to naprawdę naturalnie.
Pozostali uczniowie przechodzili obok niej,
zupełnie ją ignorując. Żaden z nich nie przejął
się wizytą gościa. Nawet ci, którzy niemal na nią
wpadli, również mijali ją obojętnie. Przez moment
pomyślałam, że ta dziewczyna musi być widoczna tylko dla mnie i dla pana Waltersa, co według
praw nauki było kompletnie niemożliwe. Niewidzialny człowiek? Nieeee. Co za głupota!
Nagle całą klasę przeszył zimny, nieprzyjemny wiatr. Musiałam przytrzymać na głowie swój
beret, żeby go nie zwiało. Wiatr potargał włosy
panu Waltersowi i lekko uniósł do góry długą
spódnicę blondynki. Zdołał jednak usunąć cały
powstały dym, dzięki czemu sala wreszcie stała

się przejrzysta. Chociaż w ustach wciąż jeszcze
odczuwałam jego gorzki posmak.
Patrzyłam się to na pana Waltersa, to na
dziewczynę. Coś mi tu nie pasowało. Dlaczego
tak tępo wpatrywali się w siebie? Czemu się do
siebie nie odzywali? I najważniejsze — dlaczego
ja też musiałam być uczestnikiem tej sytuacji? Nie
było to ani trochę komfortowe.
Cicho odchrząknęłam. Nic. Spróbowałam odkaszlnąć. Żaden z nich nawet nie zerknął w moją
stronę.
— Przepraszam, proszę pana, ale co pan sobie
w ogóle myśli? — zaczęłam. — Szkoła gwarantuje
mi bezpieczne zajęcia dodatkowe we wskazanych
godzinach. Prowadzący je nauczyciele nie mogą
ich nagle przerywać i nieumyślnie powodować
wypadków! Niech pan sobie wyobrazi, co by się
stało, gdyby w tej kolbie był jakiś żrący kwas! I to
niby ma być profesjonalny chemik? Jakbym ja
robiła to doświadczenie, to nic złego by się nie
stało! — Pomachałam mu dłońmi przed twarzą. —
Halo, panie Walters! Pan mnie wcale nie słucha!
Mam poprosić tę dziewczynę, żeby wyszła? Może
wreszcie się pan uspokoi!
Zamrugał szybciej dopiero wtedy, gdy wspomniałam o blondynce. Przez chwilę jeszcze spoglądał gdzie indziej, po czym przeniósł wzrok na
mnie. Łagodnie się uśmiechnął i zapytał:
— Jaką dziewczynę?
Zmarszczyłam brwi. Czy on robił sobie ze
mnie żarty? Odwróciłam się w stronę drzwi. Przecież ona tam…
Dziewczyna zniknęła.
— Co? — wydukałam. — Jak to możliwe?
Ona… Ona tam była!
Pan Walters spojrzał na mnie z takim politowaniem, jakby uważał, że wszystko to sobie wymyśliłam. Może nawet stwierdził, że nawdychałam
się jakiejś substancji i teraz mam po niej omamy.
— Lepiej pomóż mi z tym bałaganem. Doprawdy, ostatni raz pozwalam ci robić doświadczenie. Jeszcze doprowadzisz do tego, że nasza
pracownia wybuchnie! Ach, panno Sparrow…
Teraz to ja jak głupia się w niego wpatrywałam. Uchyliłam ze zdziwieniem usta i choć
wiedziałam, że to niekulturalne, nie potrafiłam
zamknąć ich z powrotem. Dym, znikająca dziewczyna, nieprawdziwe słowa nauczyciela…
Pozostało mi teraz tylko jedno — musiałam
zadać sobie pytanie, kto w tej sytuacji zwariował,
i w dodatku poprawnie na nie odpowiedzieć.

*

*

*
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Pożegnanie ks. proboszcza Jana Burka z Rudziczki

W Parafii św. Maksymiliana Kolbego służył 14 lat.
Jako duszpasterz był gorliwym orędownikiem Bożych
tajemnic. Słowo Boże przez niego głoszone przynosiło wiele emocji wiernym. Był księdzem, który służył
radą, dobrym słowem i swoją pomocą. Wiele zrobił
też jako gospodarz naszego kościoła: zmienił wystrój
prezbiterium, witraże, obejście wokół świątyni, zawsze
też uczestniczył w życiu szkoły.
Wszystko w życiu ma jednak swój początek
i koniec. Przyszedł czas, by się pożegnać. W uroczystej mszy św., której przewodniczył dziekan dekanatu Suszec ks. Mieczysław Kroemer, udział wzięli

nie tylko parafianie. Słowa podziękowania za lata
współpracy wyrazili: wójt gminy Suszec Marian
Pawlas, sołtys Rudziczki Stanisław Godziek wraz
z radnym Henrykiem Pruciakiem, dyrektor Zespołu

zdj. M. Kania

W niedzielę, 29 lipca ksiądz proboszcz Jan
Burek z Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Rudziczce odprawił ostatnią mszę świętą. Dekretem
arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Ksiądz proboszcz Jan Burek

Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce Małgorzata
Merkel, dzieci i młodzież z różnych kół działających
przy parafii, oaza rodzin oraz katechetka Małgorzata
Kania w imieniu wszystkich parafian.
W takich momentach radość i wdzięczność zastępuje smutek. Życzymy ks. Janowi wszystkiego dobrego, tam, gdzie nadal będzie służył jako kapłan,
orędownik Bożych tajemnic. Aby Bóg policzył mu
jego zasługi w niebie.
W tym dniu przywitaliśmy też nowego ks. proboszcza Leonarda Malornego. Kapłan, wygłaszając
kazanie, podkreślił, jak ważny dla każdego wierzącego
jest udział we mszy świętej. Nowego księdza proboszcza przywitali młodzi przedstawiciele naszej parafii:
pani Celina Fonferek i Jacek Szymanowski, życząc mu
jednocześnie wytrwałości i odwagi w realizacji wytyczonych celów i tego, aby Bóg był siłą na tej drodze.
M. Kania

Projekt GOK-u w Suszcu wśród najlepszych!
W sierpniu ogłoszono wyniki naboru na
VIII Ogólnopolską Giełdę Projektów, która odbędzie
się w dniach 17-19 października w Białymstoku.
Spośród 69 zgłoszeń od pomysłodawców, którzy realizowali projekty kulturalne nawiązujące do świętowania, komisja wyłoniła 20 autorów takich inicjatyw.
Opowiedzą oni o swoich działaniach podczas tegorocznej giełdy odbywającej się pod hasłem „animacja
+ świętowanie”. Wśród wyróżnionych przedsięwzięć znalazły się dwa z województwa śląskiego,
w tym inicjatywa suszeckiego GOK-u.
Projekt, o którym mowa, nosi nazwę „Nasze
Wielkie Historie” i jest realizowany przez 16 instytucji kultury z całej Polski, a zapoczątkowany został w październiku ubiegłego roku. Jego sprawcą, pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest
właśnie Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
Jak można przeczytać na stronie internetowej
poświęconej temu przedsięwzięciu, suszecki GOK zainicjował połączenie sił i złożenie wspólnego wniosku
o dotację do Biura Programu „Niepodległa”. Zyskał on
przychylność komisji i zajął czwarte miejsce wśród
109 innych, pozytywnie rozpatrzonych, aplikacji.
Narodowe Centrum Kultury objęło honorowy

patronat nad projektem, który dofinansowano ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”.
Na czym polega projekt „Nasze Wielkie
Historie”?
W 15 gminach Polski młodzi ludzie wraz z opiekunami z lokalnych ośrodków kultury postanowili odszukać historie sprzed 100 lat i pokazać, jakie drogi do
niepodległości przeszła ludność w ich miejscowościach.
Aby dobrze zacząć, wszyscy zbieracze i zbieraczki
wzięli udział w warsztatach dotyczących historii Polski
z okresu odzyskiwania niepodległości, a następnie z dokumentowania przekazów historycznych i zbierania ich.
Potem dużo się wydarzyło. Młodzi ludzie nie
tylko przeprowadzili długie rozmowy z najstarszymi
mieszkańcami swoich okolic, ale też sprawdzili księgi
parafialne, archiwa, pamiętniki, domowe albumy ze
zdjęciami i zasoby Internetu. Odwiedzili muzea i cmentarze, pomniki i miejsca związane z lokalną historią.
Młodzież odnalazła wiele ciekawych i cennych historii,
wspaniale dopełniających dzieje Polski sprzed 100 lat
(źródło: http://naszewielkiehistorie.pl).

Gdzie można zapoznać się z zebranymi
historiami?
Na potrzeby projektu uruchomiono stronę
internetową www.naszewielkiehistorie.pl
i tam w zakładce „Nasze historie” można przeczytać
o losach Polaków sprzed 100 lat. Ponadto 28 listopada 2017 ruszyła ogólnopolska wystawa objazdowa
prezentująca te niezwykłe opowieści, a wernisaże
odbywać się będą w całej Polsce do 15 grudnia 2018
roku. W Suszcu „Nasze Wielkie Historie” gościć będą
w listopadzie.
Warto podkreślić, że zbieranie historii trwa
nadal, mimo że projekt oficjalnie zakończył się 30
listopada 2017 roku. Być może zbliżająca się setna
rocznica odzyskania niepodległości stanie się dla
mieszkańców naszej gminy pretekstem do odkrycia kolejnych, nieznanych opowieści ujawniających
dzieje Polski sprzed 100 lat.
W tych poszukiwaniach z pewnością można liczyć na wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu.
Źródła: www.nck.pl
www.naszewielkiehistorie.pl
Oprac. JG

Zajęcia w sezonie 2018/2019 w GOK-u
Od 10 września ruszają zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
Część z nich odbywać się będzie w poszczególnych sołectwach, np. w remizo-świetlicach. W ofercie znajdują się te już sprawdzone, cieszące się
w poprzednich sezonach dużą popularnością oraz
nowości, a wśród nich Próbna Gromada Zuchowa powołona wskutek dużego zainteresowania
Wakacjami Małego Trapera, półkoloniami organizowanymi przez GOK na początku wakacji.
W nowym sezonie działać będzie 5 klubów
Jasia i Małgosi i 7 zespołów tanecznych.

Kontynuowane będą w GOK-u takie zajęcia jak: Tańczące Brzdące, Klub Malucha „Chatka
Puchatka”, Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz
„ENIGMA”, Gitarowo, balet, Mali Projektanci, Studio
Projektowe, język angielski, chór „Canticum Novum”. Będzie można dołączyć do Aktywnych 50+,
Babskiej Pracowni bądź jednego z trzech zespołów
regionalnych, zapisać się do Pracowni rysunku i malarstwa Och!ra czy na zajęcia Kreatywnego cięcia.
Słowem – jest w czym wybierać.
Niezdecydowanym w rozwianiu wątpliwości z pewnością pomoże Dzień Otwarty

organizowany w środę 5 września 2018 roku
w godz. 17:00-20:00 w suszeckim GOK-u. Będzie
można wówczas uzyskać 10-procentowy rabat na
karnety miesięczne.
W sezonie 2018/2019 nowością jest specjalnie
uruchomiona platforma pozwalająca na zapisanie
się na zajęcie online. Funkcjonuje ona pod adresem www.strefazajec.pl. By móc z niej korzystać,
w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji.
Później, dzięki utworzeniu własnego konta, można
m.in. na bieżąco śledzić płatności.
JG
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Dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
W sierpniu mieszkańcy gminy otrzymali pisma,
w których zostali poinformowani o możliwości uzyskania dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków ruszył 20 sierpnia.
Podczas czerwcowej sesji radni głosowali nad
ustawą dotyczącą programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suszec oraz
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane
z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Suszec”. Ustalono wówczas,
że w 2018 roku dofinansowanie otrzyma 40 przydomowych oczyszczalni ścieków (pierwotnie zakładano 82 na bieżący rok). Dotacja będzie wynosić 5 tys.
zł do każdej oczyszczalni. W budżecie gminy zarezerwowano 200 tys. zł na ten cel. Program ma charakter
długofalowy i realizowany będzie w kolejnych latach.
W lipcu radni wprowadzili poprawkę do uchwały
w sprawie „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Suszec”. Dotyczyła ona zmiany normy dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Modyfikacja podyktowana została wysoką ceną oczyszczalni
spełniających poprzednią normę. Po konsultacjach
okazało się, że wskazana wcześniej w regulaminie
norma wymagana jest dla budowy przydomowych
oczyszczalni na terenie aglomeracji.
Urząd Gminy Suszec od stycznia 2017 roku do
kwietnia 2018 roku przyjmował deklaracje od mieszkańców gminy, którzy chcieliby przystąpić do programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Suszec”. Złożono 82 deklaracje, w tym
19 z sołectwa Radostowice, 25 z sołectwa Kobielice
i 29 z sołectwa Suszec (część północna). Mieszkańcy
sołectw Rudziczka i Mizerów złożyli łącznie 9 deklaracji. Z przydomowych oczyszczalni ścieków będzie
korzystało 351 osób.
Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa (Dz. U. nr 75/02 r., poz. 690) powinna uwzględniać minimalne odległości od różnych
obiektów i granic działki:
- 2 m od granicy działki lub drogi
- 3 m odległości drenażu od drzew
- 5 m od drenażu do budynku gospodarstwa domowego

- 30 m od studni z wodą pitną do poletka, na którym ułożone są dreny
- 15 m od oczyszczalni do ujęcia wody pitnej
(studni)
- 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
- 0,8 m od kabli energetycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Oprac. JG

Z gminnego informatora
Jak uzyskać dofinasowanie?
Ścieki komunalne w wielu gminach to olbrzymi
problem, którego przyczyną jest brak możliwości
podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednym ze sposobów zagospodarowania nieczystości
ciekłych jest ich oczyszczanie w tzw. przydomowych
oczyszczalniach ścieków.
W związku z tym Wójt Gminy Suszec planuje
podjęcie działań związanych z dofinansowaniem
dla mieszkańców gminy Suszec, którzy będą chcieli
wziąć udział w przedsięwzięciu dotyczącym zakupu
i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kto może starać się o dofinasowanie?
Mieszkańcy gminy Suszec, którzy chcą starać
się o uzyskanie dofinansowania, muszą uwzględnić
następujące wymagania:
- nieruchomość znajduje się poza aglomeracją
(plan aglomeracji dostępny na: bip.suszec.pl)
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec zezwala na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na danej działce
- przydomowa oczyszczalnia ścieków zmieści
się na danej nieruchomości z zachowaniem minimalnych odległości (według rozporządzenia)
- właściciel nieruchomości zakupi nową oczyszczalnię biologiczną, która spełnia normy (zgodnie
z regulaminem)
- właściciel nieruchomości posiada odpowiednią
dokumentację, która pozwoli uzyskać dofinansowanie, tj. dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy przydomowej oczyszczalni zgodnie
z ustawą Prawo budowlane oraz, jeśli jest wymagane,
pozwolenie wodnoprawne.
Z projektu wyłączone są nieruchomości, na

których wybudowano już przydomowe oczyszczalnie
ścieków przed rozpoczęciem programu.
Jakie będą obowiązki właściciela nieruchomości, na której zostanie zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków?
Właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do:
- badania próbek ścieków wprowadzanych do
gruntu lub wody
- ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych (tzn. kosztów związanych z energią elektryczną, wywozem osadów, konserwacją, przeglądem,
naprawą)
- przedkładania podmiotowi dofinansowującemu montaż i budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków rachunków za wywóz osadu oraz wyników
badań próbek oczyszczonych ścieków wprowadzanych do gruntu lub wody.
Od czego zacząć, by wybudować i korzystać
z przydomowych oczyszczalni?
Osoba chcąca wybudować na swojej działce
przydomową oczyszczalnię ścieków powinna:
- uzyskać z Urzędu Gminy Suszec informację,
czy na danej działce możliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
- wykonać dokumentację projektową
- zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych
(zgłoszenie robót budowlanych w przypadku, gdy
dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/dobę)
- zgłosić użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy Suszec.
O czym należy pamiętać?
Jeśli zrzut oczyszczonych ścieków odbywać
się będzie poza granicę działki, na której znajduje
się przydomowa oczyszczalnia ścieków (niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków), lub jeśli
planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3/dobę
(niezależnie od tego, czy są one odprowadzane na
teren, którego właścicielem jest inwestor czy nie),
lub jeśli oczyszczone ścieki będą odprowadzane
do wód (niezależnie od ilości wprowadzonych
ścieków), konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Źródło: bip.suszec.iap.pl

Wybory samorządowe 2018
Tegoroczne wybory samorządowe zostały zarządzone 13 sierpnia. Pierwszą turę wyborów zaplanowano na 21 października, natomiast II turę na
4 listopada.
Partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy mogą już tworzyć
komitety wyborcze, które należy zgłosić, w zależności
od rodzaju, do Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego. Formalnie też
od momentu ogłoszenia zarządzenia rusza kampania
wyborcza.
Do 27 sierpnia 2018 roku muszą zostać podane
do wiadomości publicznej, w formie obwieszczenia,
informacje o okręgach wyborczych, ich granicach,

numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad
gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Termin ten obowiązuje również dla zawiadomienia
Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Środa, 26 września 2018 roku to z kolei nieprzekraczalny termin na zgłaszanie gminnym komisjom
wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Pełny kalendarz wyborczy
został opublikowany w specjalnie uruchomionym
serwisie informacyjnym na stronie internetowej:

www.wybory2018.pkw.gov.pl.
Po tegorocznej nowelizacji przepisów wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, wydłużono z 4 do 5 lat kadencję organów samorządowych. Ponadto zredukowano jednomandatowe okręgi wyborcze do gmin do
20 tys. mieszkańców, a także ograniczono możliwości
głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób
niepełnosprawnych.
Więcej na temat zbliżających się wyborów samorządowych można znaleźć na stronie internetowej:
www.pkw.gov.pl.
Agata Kłoska
JG

Pomnik na setną rocznicę odzyskania niepodległości
Okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przyczynia się do powstawania wielu
inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
mających na celu upamiętnienie wydarzenia z 11
listopada 1918 roku. Wtedy, po 123 latach niewoli,
Polska odzyskała niepodległość.
Setna rocznica staje się okazją do uczczenia

jednego z najważniejszych faktów w dziejach naszej
ojczyzny. Gmina Suszec również przygotowuje się
do tych obchodów. Obecnie trwają przygotowania do budowy pomnika upamiętniającego nie
tylko 100-lecie odzyskania niepodległości, ale
również trzy powstania śląskie, które wybuchały
kolejno w 1919, 1920 i 1921 roku.

Dlatego, według wstępnego projektu, monument
będzie się składać z czterech brył, a każda z nich ma
symbolizować inne wydarzenie. Stanie obok kościoła, z
lewej strony istniejącego już pomnika „Ku czci i pamięci ofiar z terenu gminy Suszec”. Uroczyste odsłonięcie
planowane jest na 11 listopada 2018 roku.
JG
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Z wizytą u Jubilatki
zdj. Bronisława Czernecka - archiwum prywatne

Pani Aniela Ryncarz z Kobielic obchodziła
21 lipca swoje 90. urodziny. Z tej okazji wójt
gminy Suszec Marian Pawlas oraz sołtys Kobielic
Bronisława Czernecka odwiedzili dostojną
Jubilatkę.
Wójt gminy Suszec, składając gratulacje, wręczył Pani Anieli drobny upominek oraz życzył wielu
lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha. Bronisława
Czernecka przekazała życzenia wszelkiej pomyślności
od mieszkańców sołectwa.
My również dołączymy się do tych życzeń. Niech
każdy kolejny dzień upływa dostojnej Jubilatce w dobrym zdrowiu, a codzienność niech wypełni wiele
radosnych chwil w gronie najbliższych.
JG

Spotkanie z Jubilatką panią Anielą Ryncarz

Turniej o Puchar Wójta Gminy Suszec
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Suszec organizowany jest, z małymi przerwami, od
1974 roku. Oczywiście, na początku odbywał się
pod inną nazwą.
Tegoroczna edycja przygotowana została przez
GOS Suszec już po raz drugi. Starsi kibice chętnie
wspominają wcześniejsze turnieje, a nawet początki
tej imprezy piłkarskiej.
W tym roku zgłosiło się 5 drużyn: GKS „Krupiński” Suszec, UKS „Czapla” Kryry, Rudziczka, UKS
„Josieniec” Radostowice i Osiedle Suszec. Niestety, ta ostatnia drużyna w dniu turnieju nie zdołała
skompletować składu, co było dużym zaskoczeniem, gdyż w poprzednich latach jej ławka rezerwowych była długa.

Ostatecznie 4 drużyny rywalizowały o puchar.
Turniej odbył się 29 lipca na boisku piłkarskim
w Suszcu, a mecze rozgrywano równolegle na dwóch
boiskach.
Pierwsze dwie kolejki zakończyły się następującymi wynikami:
GKS „Krupiński” Suszec - UKS „Josieniec”
Radostowice - 2:0
Rudziczka - UKS „Czapla” Kryry - 1:1
GKS „Krupiński” Suszec - Rudziczka - 3:0
UKS „Josieniec” Radostowice - UKS „Czapla”
Kryry - 1:2
W ostatniej rundzie emocji nie zabrakło, ponieważ GKS „Krupiński” Suszec zagrał z UKS „Czaplą” Kryry
o pierwsze miejsce.

Drużynie z Suszca wystarczał remis do zajęcia
pierwszego miejsca, natomiast ekipa z Kryr potrzebowała wygranej, a ewentualna przegrana mogła
spowodować spadek na trzecie miejsce. Tak się jednak nie stało. Drużyna z Kryr po bardzo wyrównanym
pojedynku zdołała wygrać 1:0, a gol zdobyty został
z dobitki po rzucie karnym.
Równolegle na boisku bocznym trwał mecz
o trzecie miejsce. Tam Radostowice, po wcześniejszych
dwóch porażkach, 4:1 pokonały Rudziczkę i zapewniły
sobie miejsce na podium.
Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany
Michał Gołek, a najlepszym bramkarzem Tomasz
Zakszewski.
GOS Suszec

Kolonie, obozy dla dzieci z gminy Suszec
mogło zabraknąć zwiedzania Błędnych Skał oraz
wejścia na Szczeliniec Wielki, a na zakończenie zaproponowano uczestnikom wycieczkę do Złotego
Stoku i wizytę w kopalni złota.
Dzieci uczyły się zasad fair play, tego, jak
ciekawie spędzić wolny czas. Rozwijały swoją kreatywność, przygotowując plakat „Dlaczego warto
żyć bez używek” czy pocztówkę z wakacji. Dzień
Talentów, kalambury i karaoke stały się natomiast
okazją do świetnej zabawy i pomogły w nawiązaniu
nowych znajomości.
Kolonie w Łężycach nie były jedyną formą wypoczynku zaproponowaną w naszej gminie podczas
tegorocznych wakacji. W dniach 6-11 sierpnia gmina
Suszec wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowała także letni obóz dla dzieci. Relację z tego

wyjazdu zamieścimy w kolejnym numerze „Nowin
Suszeckiej Gminy”.
JG

zdj. Katarzyna Gieleciak

W dniach 23 lipca – 3 sierpnia 47 dzieci z naszej gminy przebywało na koloniach w Łężycach.
W pierwszych dniach zorganizowano wiele zajęć
mających na celu integrację uczestników kolonii.
Wśród nich były dyskoteka, olimpiada sportowa, gry
i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko.
W kolejnych dniach dzieci pojechały na wycieczkę do Kłodzka, parków zdrojowych w Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju. Niewątpliwą atrakcją okazała się wizyta w Muzeum Zabawek „Bajka”,
w którym uczestniczy kolonii mogli przenieść się
w świat fantazji. Organizatorzy zadbali również
o część rekreacyjną, proponując rozrywkę w parku wodnym „Wodny Świat” oraz w parku linowym
„Mountain Emotion”.
W programie kolonii w Kotlinie Kłodzkiej nie

Dzieci z naszej gminy na koloniach w Łężycach

zdj. Katarzyna Gieleciak

zdj. Katarzyna Gieleciak

Dzieci z naszej gminy na koloniach w Łężycach

Dzieci z naszej gminy na koloniach w Łężycach
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Lipcowy festyn w Radostowicach

zdj. GOS Suszec

W tym roku pogoda nie sprzyjała organizatorom
i uczestnikom festynu. Na szczęście, liczne atrakcje uprzyjemniały czas tym, którzy zdecydowali się
1 lipca uczestniczyć w imprezie.
Na scenie i tuż przed nią zaprezentowały się

szachów plenerowych. Poprowadził go sędzia
szachowy Ludwik Pudełko, który stwierdził, że szachy
plenerowe nieco różnią się od klasycznych i wymagają od graczy spojrzenia z innej perspektywy na
szachownicę.
Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie,
bez którego organizacja festynu nie byłaby możliwa.
Podziękowania należą się firmom: Marmur Dulemba,
BAsT, DEKOR, Kobielanka, F.H.U. FUCHS, Stolarstwo
Widera, Vito, Gołyszny i www.złomuj.pl.
GOS Suszec

przedszkolaki z Radostowic. Publiczność miała
okazję zobaczyć także inne występy artystyczno-muzyczne. O zabawę dla najmłodszych postarała
się firma rozrywkowa „Megafrajda”, udostępniając
dmuchane zjeżdżalnie, a także Gminny Ośrodek
Sportu w Suszcu, organizując konkursy sportowe.
Na płycie głównej boiska odbył się mecz piłki
nożnej mieszkańców Radostowic i Czarkowa.
Ci pierwsi pokazali, że wieloletnie szkolenie w „Josieńcu” nie poszło na marne. Wygrali spotkanie 3:1.
Nie lada gratką okazał się również turniej

zdj. GOS Suszec

Festyn sportowy w Radostowicach, dzięki
zaangażowaniu Rady Sołeckiej w jego organizację, na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń
sportowo-rozrywkowych na przełomie czerwca
i lipca w tej miejscowości.

Turniej szachów plenerowych

Mecz piłki nożnej mieszkańców Radostowic i Czarkowa

Z pierwszym dzwonkiem
W poniedziałek, 3 września uczniowie z naszej gminy rozpoczną nowy rok szkolny po wyjątkowo długich wakacjach, bo trwających aż 72
dni. Przed nimi 185 dni nauki.
Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego, zawierający informacje o dniach wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ważne daty
dla uczniów, w tym terminy egzaminów. W nadchodzącym roku szkolnym po raz pierwszy, w związku
z przeprowadzoną reformą edukacji, odbędzie się
egzamin ósmoklasisty.
Kalendarz roku szkolnego:
- 3 września – inauguracja roku szkolnego
2018/2019
- 1 listopada (czwartek) – dzień wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 23-31 grudnia– zimowa przerwa świąteczna
- 1 stycznia 2019 roku (wtorek) – dzień wolny od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 11-24 lutego – ferie zimowe w województwie

Upamiętnienie obchodów
74. rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego

śląskim
- 10-12 kwietnia – egzamin gimnazjalny
- 15-17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty
- 18-23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
- 1 maja (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 3 maja (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 14 czerwca – ogłoszenie wyników egzaminów
(gimnazjalnego i ósmoklasisty) oraz przekazanie
zaświadczeń
- 20 czerwca (czwartek) – dzień wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało)
- 21 czerwca – zakończenie zajęć

W środę, 1 sierpnia 2018 r. o godzinie
17:00 w całej Polsce zawyły syreny. Dokładnie o godz.
17:00, czyli w godzinę „W”, został nadany ciągły sygnał
dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego. W naszej gminie w tym czasie również
został przeprowadzony krajowy trening sprawności
syren alarmowych wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.
JG

Wszystkim uczniom oraz pracownikom oświaty z naszej gminy życzymy w nadchodzącym roku
szkolnym 2018/2019 owocnej pracy, sukcesów
i satysfakcji!
Źródła: www.men.gov.pl
www.cke.gov.pl
Oprac. JG

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w gminie Suszec przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest
lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
udziałem w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oraz udziałem w nieruchomości
wykorzystywanej jako ogródek.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel. 032 4493073 lub
w Internecie na www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

zdj. UG Suszec

Mieszkanie w Mizerowie
do sprzedaży

Budynek wielorodzinny w Mizerowie

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

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

1. Przedmiotem przetargu jest działka gruntowa
oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków
numer 4290/168, obręb Suszec, karta mapy 5, powierzchnia 1,2813 ha (użytek Ba), zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00033236/0 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.
2. Cena wywoławcza ww. działki wynosi
482 600,00 zł netto (słownie czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 35 000,00 zł (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych).
4. Ww. działka położona jest w Suszcu pomiędzy ulicami Piaskową (droga gminna) i Dolną (droga
powiatowa). Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowań kopalni „Krupiński”. Ma kształt zbliżony do
trapezu. Ukształtowanie terenu jest korzystne, teren
jest płaski. Znaczna część działki jest zadrzewiona,
jedynie od strony zachodniej (od ul. Piaskowej) teren
jest utwardzony. Utwardzona część działki użytkowana
jest jako parking. Przez działkę przebiega kablowa
sieć elektryczna oraz telekomunikacyjna (blisko granic działki). Róg działki przecina napowietrzna linia
wysokiego napięcia 110 kV, nie ograniczając jednak

istotnie możliwości zabudowy działki. Uzbrojenie:
woda, prąd, gaz jest w zasięgu – sieci przebiegają
wzdłuż ulic Piaskowej i Dolnej.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka
oznaczona jest symbolem: H61P – co stanowi zapis
planu: tereny obiektów produkcyjnych składów
i magazynów.
6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa
własności ww. działki.
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż ww. działki został przeprowadzony w dniu
25 maja 2018 r. z wynikiem negatywnym.
8. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu
9 października 2018 r. o godz. 9:00.
9. Wadium należ y wpłacić do dnia
3 października 2018 r. na konto gminy Suszec
nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje
data wpływu na konto.
10. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
11. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec i opublikowane na stronie internetowej
www.suszec.pl.
12. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, pok. nr 3,
tel. 32 449 30 73.
UG Suszec

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla osób
uzależnionych w Suszcu
Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny jest:
- w poniedziałki od 12:00 do 16:00
(co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.

zdj. Pixabay

Ważne telefony:

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / WRZESIEŃ 2018

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.
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ja˛ w
dziesiet˛ szpitalu
ne

cześć
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bezrybiu Żywca pomost

dawny
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Bezpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie „DOGMA” z siedzibą w Katowicach prowadzi w 2018 r. na terenie powiatu pszczyńskiego Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
w których można bez ponoszenia żadnych kosztów
uzyskać profesjonalną poradę u pełniących dyżury
prawników.

w czwartki w godz. 10:00-14:00 oraz w piątki
w godz. 14:00-18:00 w lokalu biurowym nr 22 przy
ul. Ogrodowej 22 (tel. 781 118 117).
Źródło: www.suszec.pl

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek
gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej na rzecz organizacji
pożytku publicznego Polski Czerwony Krzyż pod
ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej
na okres do 3 lat.
Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 3 – tel. 032 4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec
zdj. Pixabay

Kto może otrzymać bezpłatną pomoc prawną?
- młodzież do 26 roku życia
- seniorzy powyżej 65 roku życia
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
- osoby korzystające z pomocy społecznej
- kombatanci i weterani
- dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
- kobiety w ciąży.
Na dyżur prawnika warto zabrać ze sobą
wszystkie dokumenty (w oryginale lub ich kopie)
ważne dla sprawy. Pomoże to w udzieleniu rzetelnej
porady prawnej.
Na porady nie trzeba się uprzednio zapisywać, są one udzielane na bieżąco w godzinach
dyżurów. Bezpłatna pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa – środków budżetu powiatu pszczyńskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.
U. 2015 poz. 1255).
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.dogma.org.pl oraz pod numerem
telefonu 32 557 51 83 (biuro stowarzyszenia
w Katowicach).
W Suszcu nieodpłatne porady prawne
udzielane są we wtorki w godzinach 7:30-11:30,

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do
wydzierżawienia

Przetargi na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do
dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony
10 lat. W ogłoszeniu znajdują się działki położone
w Kryrach, Kobielicach, Rudziczce, Radostowicach,
Mizerowie i Suszcu. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania lub do użytkowania zgodnie
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3, – tel. 032 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

Nieruchomość
przeznaczona do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajduje się działka o pow. 0,1886
ha oznaczona nr 1213/131 położona w Mizerowie
w rejonie ul. Nadrzecznej, przeznaczona zgodnie
z MPZP pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej i tereny
łąk i pastwisk. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel. 032 4493073 lub
w Internecie na www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec

„Miejsce, w którym natura
spotyka się ze sztuką”

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

tel. 602 768 414

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

