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Pierwszoklasiści: Zuzanna Prządka i Konrad Dziadek w drodze do Szkoły Podstawowej w Suszcu

Witaj szkoło!
We wrześniu zaczął się rok szkolny. W tym roku obowiązkiem edukacji objęto także 6-latki, przez co w gminie
wzrosła liczba oddziałów szkolnych. Łącznie we wszystkich sołectwach jest to obecnie 14 klas pierwszych. Najwięcej dzieci, bo aż 80, uczęszcza do placówki w Suszcu.
Dzieci podzielono tam na 4 klasy. W pozostałych szkołach
podstawowych utworzono po 2 oddziały. W pierwszych
klasach uczy się w tym roku 237 dzieci, z czego 166 to

6-latki. Najmłodsi uczniowie pracują w kolorowych, dobrze przygotowanych salach. Dzięki temu dzieci nie odczuwają znaczącej różnicy między szkołą i przedszkolem.
W klasach mają czas na naukę i wypoczynek. W tym
numerze prezentujemy zdjęcia pierwszaków z: Kobielic,
Kryr, Radostowic i Rudziczki. Za miesiąc pojawią się zdjęcia uczniów klas pierwszych z Suszca i Mizerowa. Zapraszamy do galerii na str. 10 –11.
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OKIEM WÓJTA

Nie zacierajmy tych czytelnych znaków
Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście, Szanowni
Mieszkańcy!
Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości dożynkowej, którą, jak zwykle,
rozpoczęliśmy od części dziękczynnej, uczestnicząc
we mszy świętej. Przyroda zatoczyła kolejne pełne
koło, upłynął kolejny rok ciężkiej pracy rolnika i pracowników innych zawodów, który ubogacił nas nie
tylko w kolejne doświadczenia, ale również daje
wiele tematów do refleksji, jakich zmian dokonać
w swoim życiu, otoczeniu, pracy - oczywiście na lepsze, abyśmy z optymizmem mogli patrzeć w przyszłość i dalej się rozwijać. Pozwólcie drodzy uczestnicy Dożynek, że podzielę się również z Wami moimi odczuciami dotyczącymi naszego bytu, a więc
i chleba. Ten rok, kiedy zmagamy się z suszą w naszym kraju, regionie, uświadamia nam po raz kolejny, jak bardzo jesteśmy zależni - zwłaszcza rolnictwo - od przyrody, od sił natury, od sił od nas niezależnych. Jednak, jeśli prześledzimy przeszłe lata,
to zdarzały się już równie groźne zjawiska atmosferyczne, jak powodzie, grad, nawałnice. Przyrodzie
nie da sie rozkazać, aby nam sprzyjała w każdym
życiowym procesie, jest ona nieprzewidywalna.
Susze, powodzie - to zjawiska, które możemy
jedynie ograniczyć budując zbiorniki retencyjne
i inne urządzenia wodne. Zjawiska pogodowe oraz
wiele innych zachodzących w społeczeństwach pokazują, że pomyślność i przyszłość nasza i całego
świata zależą nie tylko od pracy ludzkiej, naszych
pomysłów, planów. Człowiek w swoich możliwościach jest ograniczony, mimo posiadania wielkich
zdolności intelektualnych, technicznych i z tego
musi sobie zdawać sprawę. Po raz kolejny wiele dzisiejszych oświeconych, nieomylnych autorytetów
zostało odartych ze swej pyszałkowatości, doświadczyło swojej małości. Pomimo rozprzestrzeniającego się nihilizmu, ateizmu w dzisiejszej bogatej
i bezbożnej, niestety na naszych oczach sypiącej się
Europie, były, są i będą wiecznie żywe słowa staropolskiej piosenki żniwnej: „Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność
miewa rola. My zbieramy z Twego pola”. Inny psalmista mówi: „Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy (czyli nie będziecie poprawnie używać rozumu) na nic
się przyda wstawać o północy”.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że
wszystkie te sprawdzone prawdy potwierdzają niezbicie fakt dotyczący względności wszelkich ludzkich wysiłków i naszej małości, a niekiedy też bezradności we wszechświecie. Ludziom nie wystarczą
fabryki, zakłady pracy. Wszyscy potrzebujemy jedzenia, picia, ciepła. Jednak oprócz tego pokarmu
cielesnego, musimy również zaspokoić nie mniej
ważne swoje potrzeby duchowe, z których syta Europa próbowała i próbuje swoich mieszkańców
wyzuć. Chwilowe wygodnictwo odebrało rozum
znacznej części Europejczyków i dociera ono również do nas. Wielu mieszkańców naszych miast,
a co gorsze - nawet wsi, problemy chleba zna tylko
z literatury. Dotyczy to również młodzieży, co jest
zatrważające. Zapomniano również, że bez moralności, nie ma też pomyślności.
Rolnictwo i energetyka to kluczowe dziedziny
gospodarki, nie mniej ważne niż potrzeby kulturowe, sprawy etyczne i tak dalej. Zachwianie lub
regres w tych podstawowych potrzebach ludzkich
niosą nieobliczalne konsekwencje dla wszystkich
żyjących na ziemi. Niestety, o symbiozie tych potrzeb, o wartościach, z których Europa wyrosła, na
zachodzie wielu już zapomniało. Rozgrywający się
obecnie na naszych oczach dramat, exodus setek
tysięcy biednych i głodnych ludzi, szukających swojego miejsca na Ziemi, co przerodzi się niedługo
w miliony, grozi naszemu kontynentowi i światu

skutkami gorszymi od potopu. Tak rozpoczynał się
upadek potężnego cesarstwa rzymskiego. Dzieje
się to w czasie, gdy podaż na świecie - zarówno żywności, jak i energii - jest większa niż popyt. Jest to sytuacja paradoksalna i irytująca w obliczu panującego w wielu krajach głodu. Krzyk biednych z tego
świata, wołających o chleb, który się tak ostatnio nasilił, unosi się nieustannie i będzie narastał.
Obecnie Europa zalewana jest falą emigrantów. Bez opamiętania folguje też konsumpcjonizmowi, zaślepiona neoliberalizmem, który zamiast
prowadzić ją do triumfu, niestety, prowadzi ją do
zagłady. Propagowany europejski nihilizm również
bankrutuje. To nie Islam nam zagraża, a brak wyraźnego przywołania naszych korzeni, naszego fundamentu, na którym oparto naszą cywilizację. To powoduje, że stajemy się słabsi niż inne religie. Tak
budowana Europa staje się podatna na hasła demagogów. Mówi się – „gdyby z doświadczenia i historii ludzie korzystali, to wszystko złe raz by tylko było na świecie”. Kiedyś się mówiło: „rozważ to na
chłopski rozum”. Dzisiaj nam przyszło bronić w Europie, niestety, i tego rozumu, nie mówiąc o korzystaniu z doświadczeń i historii. My, Polacy, kultywując tradycje dożynkowe, bronimy swoich pojęć
piękna, tradycji, swoich kanonów poetyckich, swojej etyki, a nawet samych siebie przed zalewem tej
globalnej tandety, „disneyowskiej” szmiry, przed
tanią egzotyką, przed dyktaturą kapitału i plebsu.
Wychwalamy piękno naszej ziemi. Krajobraz
każdego kraju jest przestrzenią pełną tajemnicy,
wpisaną w etos ludzkiej pracy, naznaczoną tęsknotą i cierpieniem wypełniającymi następujące po
sobie pokolenia. Każde pokolenie tę przestrzeń
oswaja i definiuje przez czytelne dla siebie znaki,
tak, by rozpoznać je mogli ci, którzy mają przyjść
później.
Takim wiecznym znakiem polskiego rolnika
jest umiłowanie ziemi, czego żywym przykładem
jest Boryna z „Chłopów” Reymonta. Trwanie i życie,
przywiązanie do ziemi, jest silniejsze niż inne rzeczy tego świata. Nie zacierajmy tych czytelnych znaków naszych przodków. Oczywiście, dziś już nie
znajdziemy u nas, choć o nich jeszcze pamiętamy,
tych chodniczków urokliwych, ukazujących idylliczny i sielankowy obraz życia, którymi w piosence „Bez ta rudzicko wieś” wśród łanów pól kochankowie regularnie „chodzowali” do swych miłych,
a zawartych w tomiku pieśni „Jak ze Suszca powędruję”. Obecnie w tych nostalgicznych miejscach
wyrosła kopalnia „Krupiński”, pobudowały się domy, zakłady usługowe, sklepy. Okazało się, że nasza ziemia, oprócz tych skarbów na powierzchni,
w postaci żyznych plonów, wijących się chodniczków i miedz, posiada również skarby podziemne,
w postaci węgla i innych minerałów. Ona nas nie
tylko żywi, ale daje energię. Wskutek dużej urbanizacji, mechanizacji i ograniczenia rolnictwa, większość naszych mieszkańców zarabia na codzienny
chleb w kopalni i zakładach z nią kooperujących.
Ten rok w naszej gminie to nie tylko rok suszy,
ale to również zagrożenie ze strony zapowiadanych
problemów dotyczących zaprzestania wydobycia
w kopalni. Wiele rodzin, i to nie tylko górniczych,
ogarnia strach i przerażenie co do przyszłości górnictwa. Dziś postępujący proces globalizacji i ekotyranii, dotyczący górnictwa, bo jak to inaczej nazwać, musi mieć swoje granice - tą granicą musi być
nasza racja stanu. Ekolodzy, działający na rzecz ziemi, coraz to częściej ocierają się o absurd. Niestety,
nie odpowiadają za to, co się stanie, gdy na tym
wspólnym ziemskim padole zabraknie chleba, wody, prądu.
Oczywiście, trzeba również odrzucić wszystkie
branżowe egoizmy, dotyczące nie tylko górnictwa,
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ale i całej Polski oraz wielu zawodów. Jednym z największych problemów naszego kraju bowiem nie
jest bieda, poziom edukacji, służba zdrowia, chociaż trudno tutaj mówić o sielance, ale egoizm - zarówno indywidualny, jak i grupowy. W przyszłości,
jeśli i my się nie opamiętamy, to nie trzeba będzie
wrogich działań innych państw, by na naszych stołach również zabrakło chleba, a w domach zapanował chłód. Zmiany klimatyczne wskazują, że i energii będziemy potrzebować więcej, aby zapewnić
wystarczającą ilość ciepła i chleba. Istnieje pilna potrzeba refleksji nad przyszłością Europy, co dotyczy
również nas tu obecnych i naszych dzieci, bo jesteśmy jej częścią. Myślę, że nie jest jeszcze za późno.
Jest to wyzwanie nie na dziś, ale na wczoraj
– dla elit politycznych i całych społeczeństw. Aby
z prognoz dotyczących przyszłej Europy mógł zniknąć ten wątek kasandryczny, potrzeba nam solidarnej troski o europejską wspólnotę ducha, w której godność osoby ludzkiej stanowi centralną wartość. Konflikty i brak oparcia na solidnych podstawach spowodował upadek tak wielkich organizacji
jak: EFTA, EWG, RWPG itp. Po prostu przestały istnieć i słuch o nich zaginął. Dzięki Unii bardzo dużo
zyskaliśmy, jesteśmy bliżej świata, jednak możemy
również bardzo dużo stracić. Aby nie zatracić naszej
tożsamości i w razie kolejnych przetasowań na mapie politycznej i gospodarczej przetrwać, musimy
kultywować i pamiętać o naszej tradycji i historii.
W czasie biblijnego potopu ludzkość została
uratowana dzięki Arce Noego, którą budowano, jak
się szacuje, 60 lat. Europa i my powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski i być przygotowani na wszelkie
trudności z wyprzedzeniem. Trzeba wyraźnie wskazać Europie, a i my sami musimy się w to włączyć,
choćby to mocno bolało, winnych obecnej gehenny ludów. A nie są to na pewno osoby mieszkające
w Polsce.
Wymagana jest również diametralna zmiana
polityki. Wszelkim celebrytom i ludziom wyzutym
z przyzwoitości, a indoktrynującym nas i nasze młode pokolenie poprzez środki przekazu, trzeba wyraźnie powiedzieć „STOP”. Europa może przetrwać
tylko jako całość, gdy wróci do swych korzeni.
W historii dziejów nigdy nie było łatwych czasów, a Polska zawsze szczególnie mocno doświadczała tych trudnych. Wierzę, że obecne trudności
pozwolą wielu decydentom szerzej otworzyć oczy
i pchnąć Europę na właściwe tory rozwoju, które
marzyły się założycielom Unii Europejskiej.
Wybaczcie, Moi Drodzy, ale o tych sprawach
trzeba nie tylko mówić i mówić, ale trzeba działać
i jeszcze raz działać… bo są to sprawy dla wszystkich nas żywotne, decydujące o naszej przyszłości.
Ten dzisiejszy dożynkowy chleb, który otrzymałem od starostów, niech będzie wyrazem solidarności w trudnych chwilach, abyśmy potrafili
zawsze się nim dzielić z potrzebującymi, a wspólnota chleba niechaj sprawi, że w te radosne Dożynki po raz kolejny z nadzieją popatrzymy w przyszłość, a zgoda narodowa będzie jej sprzyjać.
Wciąż jest się z czego cieszyć i za co Bogu i ludziom dziękować. Jesteśmy krajem o dużym potencjale ludzkim i zasobnym. W imieniu całej lokalnej
społeczności dziękuję Wam, drodzy rolnicy, za trud
i wysiłek, jaki wkładacie w swoją pracę, za przywiązanie do ziemi. Nasze wsie, również dzięki pracy
mieszkańców, z roku na rok pięknieją. Wierzę i tego
wam życzę, że przyszły rok będzie łaskawszy i obfitszy w plony. Niech miłościwy Stwórca wciąż zagląda do wszystkich Waszych i naszych domów
i niesie wiele uciechy, zapewniając poczucie komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Wam Boże!
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Sesja Rady Gminy
W ostatni czwartek września odbyła się sesja
Rady Gminy. Podczas spotkania Radni dyskutowali
o wieloletniej prognozie finansowej dla naszej gminy, wybierali nowych ławników do sądów, a także
wysłuchali sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
MZK – nadal czekamy na decyzję
Pierwotnie planowano w tym miesiącu uchylić decyzję o wystąpieniu Suszca ze struktur MZK.
Jednak wobec niejednoznacznej postawy władz
Jastrzębia-Zdroju, postanowiono wstrzymać się
z podejmowaniem dalszych kroków przez kolejny miesiąc. Prawdopodobnie wtedy okaże się, jaka
jest przyszłość MZK.
Nowi ławnicy wybrani
Od maja trwała procedura wyboru nowych
ławników. Mieszkańcy gminy mogli zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych (zgłoszono 2 kandydatów) oraz w sprawach rodzinnych
(brak chętnych). Do Sądu Rejonowego w Pszczynie
zgłaszano ławników do orzekania w sprawach rodzinnych (zgłoszono 2 kandydatów) oraz z zakresu
prawa pracy (1 kandydatka). Radni w tajnym głosowaniu wybrali 4 spośród 5 osób, które będą pełniły funkcję ławników w kadencji 2016-2019.
Budżet gminy – czas na oszczędności?
Jak podkreślali Radni, to wyjątkowy rok. Pierwszy raz od dawna budżet naszej gminy, po analizie
pierwszego półrocza, wykazuje wynik ujemny. Powodem takiej sytuacji jest konieczność zwrotu nadpłaconego podatku od budowli podziemnych, naliczanego przez gminę firmie JSW w ubiegłych latach. Dochody gminy zmniejszyły się w stosunku

do poprzedniego roku o 7 mln zł. Gmina Suszec
otrzymuje wpływy głównie z subwencji, dotacji
celowych, udziału w podatkach PIT. Ale zabraknie
przewidywanych wpływów z podatku CIT (na planowane ponad 500 tys. zł, do budżetu wpłynęło
jedynie nieco ponad 70 tys. zł) oraz wpływów z kopalni. To sprawia, że rodzi się potrzeba szukania
oszczędności.
- Musimy się zmierzyć z tą sytuacją. Trzeba przygotować się na spłatę całego zobowiązania wobec
JSW. Należy też szukać nowych oszczędności – mówiła przewodnicząca Komisji Finansów, Irena Muras.
Kontrole szkół
W tym miesiącu Komisja Rewizyjna zajmowała
się kontrolowaniem wydatków w szkołach na media i środki czystości. Zwrócono uwagę na wysokie
koszty utrzymania niektórych placówek. Zebrani
na sesji dyskutowali nad sposobem wprowadzenia
oszczędności – np. termomodernizacją budynków,
budową małej przyszkolnej oczyszczalni czy montowaniem w szkolnych łazienkach baterii z czujnikami. Zaproponowano także możliwość centralnego zamawiania środków czystości, co pozwoliłoby
na uzyskanie lepszych cen produktów.
Sprawy bieżące gminy
Radni zajmowali się także sprawami bieżącymi. Wójt zdawał sprawę ze swojej działalności
w ostatnim miesiącu. Dużo uwagi poświęcono nowym zasadom odbioru odpadów i wydzieleniu
osobnych pojemników na popiół. Skupiono się
także na sprawie placu zabaw przy przedszkolu
w Suszcu, który ma zostać wyremontowany w najbliższym czasie. Radni chcieli poznać dokładny stan
urządzeń i dowiedzieć się, czy korzystają z nich

dzieci. Zainteresowanym wyjaśniono, że na placu
zabaw jedno urządzenie jest w stanie uniemożliwiającym korzystanie, reszta zaś, ze względu na lata użytkowania, powinna zostać wymieniona, ale
wszystkie spełniają normy bezpieczeństwa.

Rozwój gminy nie tylko za pieniądze
W ostatnim czasie na terenie całej gminy podjęto inicjatywy, mające służyć wspólnemu dobru.
W czynie społecznym odmalowano krzyże, wybudowano alejki czy ustawiono sprzęt sportowy. Są
to działania podejmowane przez mieszkańców, na
które nie zawsze są pozyskiwane środki z Urzędu
Gminy, a prace są wykonywane przez społeczników za darmo. I tak: w Kryrach, u zbiegu ulic Wyzwolenia i Spokojnej, odmalowano krzyż, a przy
boisku utwardzono teren; w Suszcu wyremontowano obejście przy krzyżu znajdującym się obok
kościoła, a także wybudowano alejkę prowadzącą
od osiedla do ogródków działkowych; w Kobielicach postawiono stół do ping-ponga i utwardzono
teren wokół niego. Mieszkańcy naszej gminy dbają
także o place zabaw i obiekty, znajdujące się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Koszą trawę, pilnują porządku, utrzymują w dobrym stanie miejsca wspólnego wypoczynku. Warto tu wspomnieć
o mieszkańcach osiedla w Suszcu oraz ul. ks. Kulika.
Podziękowania i wyrazy uznania należą się jednak
wszystkim, którzy troszczą się o kapliczki, krzyże
i różne obiekty, robiąc to w czynie społecznym i dla
wspólnego dobra. Należy mieć nadzieję, że w kolejnych latach te zwyczaje nie zanikną.
Monika Panfil

Konwent włodarzy powiatu pszczyńskiego
W środę, 16 września br. w pszczyńskim starostwie odbył się Konwent Starosty, Burmistrza
i Wójtów gmin powiatu pszczyńskiego. Uczestniczyli w nim: Paweł Sadza (starosta pszczyński), Dariusz Skrobol (burmistrz Pszczyny), Bogdan Taranowski (wójt gminy Miedźna), Marian Pawlas,
(wójt gminy Suszec), Gabriela Placha (wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój), Franciszek Dziendziel (wójt
gminy Pawłowice).
Włodarze spotykają się średnio raz na kwartał.
Konwenty to okazja do wymiany doświadczeń
i omówienia najważniejszych problemów, z którymi muszą mierzyć się samorządy, ale również pole
do podejmowania wspólnych inicjatyw.
Temat możliwości pozyskania środków na
szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz formy wsparcia przedsiębiorców i osób bezrobotnych przedstawiła włodarzom Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy w Pszczynie.
Roman Wojnar – dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz doc. Marek Krzystanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poinformowali samorządowców o planach otwarcia
w Pszczynie kliniki leczenia uzależnień behawioralnych. Będzie to jedyna klinika uniwersytecka uzależnień behawioralnych w Polsce. Pomoc znajdą tu
osoby uzależnione m.in. od hazardu, Internetu, zakupów czy pracy. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od
ubiegłego roku prowadzi w Pszczynie przy ul. Paderewskiego (była siedziba domu dziecka) ośrodek
psychoprofilaktyki, hostel dla kobiet oraz dla mężczyzn.
Teresa Buczak, Mariola Rakoczy oraz Marcelina
Leki z pszczyńskiego Hospicjum św. Ojca Pio mówiły o budowie Domu Ojca Pio przy ul. Skłodowskiej
-Curie w Pszczynie, gdzie prócz stacjonarnego hospicjum dla osób z rozpoznaniem zaawansowa-

nej choroby nowotworowej, znajdzie się też m.in.
dom dziennego pobytu dla osób starszych.
Ponieważ nie ma możliwości dofinansowania
tej inwestycji ze środków unijnych, prezes hospicjum, Teresa Buczak, prosiła włodarzy o wsparcie.
Ważnym tematem spotkania, były punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców. W naszym powiecie – zgodnie z ustawą – od stycznia powinny powstać cztery takie punkty, ale bezpłatne
porady prawne będą świadczone prawdopodobnie na terenie każdej z gmin powiatu pszczyńskiego. W ciągu najbliższych tygodni Zarząd Powiatu
Pszczyńskiego poprzez otwarty konkurs ofert powierzy to zadanie organizacjom pozarządowym.
Samorządowcy sporo uwagi poświęcili także
gospodarce odpadami. Zastanawiali się, jak bronić
się przed wysokimi opłatami za odbiór śmieci, które narzucają regionalne instalacje przetwarzania
odpadów.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Referendum - przy urnach pusto
6 września br. wszyscy uprawnieni do głosowania mogli wziąć udział w ogólnokrajowym
referendum. Odpowiadano w nim na trzy pytania,
wybierając opcję TAK lub NIE:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa?
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

W naszej gminie do głosowania uprawnionych
było 9113 osób. Swój głos oddało zaś 809, co
stanowi 8,88 % wszystkich wyborców. Najwięcej
osób, bo aż 164, stawiło się w lokalu wyborczym
w Kryrach. W tej miejscowości frekwencja wyniosła 14,91 %.
Najmniej głosujących odnotowano natomiast
w Kobielicach. Na 1052 uprawnionych, wydano jedynie 71 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła
w tym wypadku 6,75 %.
W całej gminie odpowiadano podobnie na
wszystkie pytania. Znacząca większość wyborców
była za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych (689 głosów za, 113 przeciw).

Głosujący optowali także za zmianą sposobu
finansowania partii (91 osób chciało utrzymać stan
obecny, a 563 deklarowały chęć zmian). Znacząca
większość chciałaby też wprowadzenia ogólnej
zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (624 głosy za i tylko 24 przeciw).
Głosy w gminie Suszec pokrywały się z tymi
oddanymi w całym kraju. Frekwencja wyniosła zaś
nieco więcej niż średnia krajowa (tj. 7,8 %). Ponieważ nie osiągnęła ona wymaganego progu połowy
uprawnionych, zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, referendum nie było
wiążące.
Monika Panfil
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Wybory parlamentarne w październiku
Szkolno-Przedszkolnych. W sołectwie Kryry lokal
wyborczy mieści się w Remizo-Świetlicy. Przypominamy też o zmianie lokali wyborczych w sołectwie
Suszec. Mieszkańcy osiedla na ul. Piaskowej będą
głosować w budynku socjalnym przy boisku piłkarskim. Pozostali mieszkańcy Suszca udają się do lokali wyborczych znajdujących się w Gimnazjum Publicznym.
Jak głosować?
Przypominamy, że głosowanie odbędzie się na
różnokolorowych kartach do głosowania. Innej do
Sejmu i innej do Senatu. Będziemy mogli wybrać

25 października wszyscy obywatele naszego
kraju będą wybierać przedstawicieli do Sejmu (460
posłów) i do Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art.
98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno Sejmu, jak i Senatu wynosi cztery lata.
Mieszkańcy naszej gminy także mają prawo do
głosowania. Lokale wyborcze będą czynne tego
dnia w godzinach 7:00 – 21:00. W gminie Suszec
mamy 8 obwodów. W sołectwach: Kobielice, Mizerów, Radostowice i Rudziczka lokale wyborcze
znajdują się w Szkołach Podstawowych i Zespołach

określonego kandydata, stawiając na karcie głosowania znak „X” obok jego nazwiska.
W każdym okręgu wyborczym będzie pewna
liczba kandydatów, z których wybieramy tylko jednego. Dotyczy to zarówno głosowania na posłów,
jak i na senatorów. Oznacza to, że spośród wszystkich kandydatów wybieramy jednego Posła na Sejm
i jednego Senatora. Łącznie oddajemy dwa głosy.
Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym kandydacie albo niepostawienie znaku w ogóle, powoduje nieważność głosu.
Urząd Gminy w Suszcu

Warsztaty językowe Nowe sale lekcyjne w Gimnazjum
w Kryrach
Publicznym w Suszcu

Warsztaty językowe prowadzone przez wolontariuszki

uczniowie, ale także nauczyciele, którym nowoczesne wyposażenie pomaga w prowadzeniu zajęć
i pozwala na przygotowanie ciekawych lekcji.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Suszcu
od września mogą korzystać z nowych pracowni.
Początkiem miesiąca oddano bowiem do użytku
niedawno wybudowaną część szkoły. Znajdują się
w niej: pracownia językowa, pracownia muzycznoplastyczno-techniczna oraz szatnie. W późniejszym
czasie planowane jest także pełne wyposażenie
i udostępnienie stołówki. Gimnazjaliści nie zyskali
jednak dodatkowych sal, gdyż oddali na użytek
Szkoły Podstawowej dwie klasy dawniej należące
do gimnazjum. Przeznaczono je dla pierwszoklasistów, których jest w tym roku aż 80.
Nowe pracownie są doskonale wyposażone.
W sali językowej uczniowie mogą poczuć się jak
na uniwersyteckich wykładach. Doskonały sprzęt,
multimedialne wyposażenie (słuchawki, duża tablica, połączona z komputerem z dostępem do Internetu) oraz różnorakie pomoce naukowe składają
się na miejsce przyjazne do nauki języków. Z kolei
pracownia muzyczno-plastyczno-techniczna została stworzona z myślą o rozwijaniu talentów uczniów. Wyposażona jest w instrumenty muzyczne,
bardzo dobry sprzęt audio, a także stoły ślusarskie
i sprzęt AGD (lodówki i piece). Taki rozkład wynikał
z odpowiedzi na potrzeby uczniów. To oni stworzyli
kółko kulinarne i chcieli wspólnie uczyć się gotowania. Chcieli też zajęć, w trakcie których mogliby
wykazać się manualnie. Teraz, w nowych pomieszczeniach, będą mieli ku temu okazję.
Plan zajęć gimnazjalistów jest tak skonstruowany, aby każda klasa mogła uczyć się w nowych
pracowniach. Z nowych sal zadowoleni są nie tylko

Sala językowa

zdj. Sebastian Mrozek

źródło: ZSP w Kryrach

Zastanawiamy się czasem, jak uczyć młodzież
postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur
i ras. W Kryrach młodzież uczy się tego w praktyce.
Już po raz drugi gimnazjaliści mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach językowych prowadzonych przez zagraniczne wolontariuszki. Tym razem
przyjechały do nas Waroonkan Sima-aree z Tajlandii i Izabela Grabocka z Albanii.
W ciągu całego tygodnia pracy z młodzieżą
opowiadały o swoich krajach, ale również przekazywały umiejętności potrzebne do odnalezienia
się na współczesnym, międzynarodowym, ciągle
zmieniającym się rynku pracy.
Również czas wolny spędzały bardzo aktywnie. Wycieczki, zawody sportowe, ognisko - z pewnością będzie co wspominać, a przyjaźnie zawarte
w tym czasie przetrwają bardzo długo.
Cóż, trzeba przyznać, że nasza wioska staje się
coraz bardziej globalna!
Zofia Dytkowicz

Sala muzyczno-plastyczno-techniczna

„Radostowianki” z kolejnymi sukcesami
Ten rok jest wyjątkowy dla Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowinaki”. Nie dość, że
świętują 35-lecie swojej działalności, to z sukcesami biorą udział w przeglądach i turniejach, a ich
zdolności doceniło Muzeum Śląskie, zapraszając
panie do współtworzenia jednej z ekspozycji. „Radostowianki” nagrały Pieśń Maryjną z tzw. „Kantyczek”, czyli śpiewników przeznaczonych do śpiewów kościelnych. Nagranie odtwarzane jest podczas zwiedzania Muzeum.
- Dla nas to ogromne wyróżnienie, móc śpiewać
dla tysięcy ludzi, odwiedzających Muzeum. Nobilitująca jest nasza obecność w takim miejscu. Zostałyśmy zaproszone na otwarcie i mogłyśmy zobaczyć
salkę, w której eksponuje się ogromną kolekcję książeczek do nabożeństwa po polsku i tam właśnie słychać nasz śpiew. To naprawdę niesamowite doświadczenie. Polecamy wszystkim wizytę w tym wyjątkowym miejscu – mówiła Jadwiga Masny.
Panie z Radostowic mogą się pochwalić jednak

nie tylko tym osiągnięciem. 12-13 września brały
udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Ludowych „Talizman” w Pawłowicach. Do przeglądu
zgłosiło się 19 zespołów, występujących zarówno
a capella, jak i z towarzystwem instrumentów. Z naszego powiatu pojawili się: „Wolanie”, „Wiślanie”,
„Dolanie” z Łąki oraz „Radostowianki”. Jury oceniało
dobór repertuaru, gwarę, stroje, intonację. Każdy
zespół mógł wykonać 3 pieśni i skonsultować z jury swój występ, otrzymując cenne informacje. Panie
z Radostowic zaprezentowały 3 pieśni (jedną obowiązkową i 2 wybrane przez siebie), pochodzące ze
śpiewnika Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”. Jury przeglądu, na czele z profesorem Alojzym
Kopoczkiem, podkreślało doskonałe wykonanie,
piękne, oryginalne stroje i wysoką kulturę, prezentowaną przez „Radostowianki”. Oceniających zachwycił także dobór pieśni, prezentujących gwarę
sprzed ponad wieku. Wszystko to złożyło się na sukces zespołu z naszej gminy. Podczas V Przeglądu

Zespołów Ludowych „Talizman” w Pawłowicach „Radostowianki” otrzymały najwyższą nagrodę – Grand
Prix (czyli Zloty Talizman).
- Sądzę, że pieśń „Z tamtej strony za kościołem”
przyniosła nam wygraną. To piękny utwór, prezentujący gwarę, która w języku mówionym zaginęła, ale
w pieśniach ocalała. Oto przykład: „cóż duszyczko
narzykaci, łodemrziłaś drobne dźyci”. Jesteśmy dumne, że nasza praca i konsekwentne dbanie o dobór
repertuaru podobają się oceniającym. Stawiamy na
autentyczność i, jak widać, to się liczy – dodawała
prowadząca „Radostowianki”.
Paniom z Radostowic gratulujemy osiągnięć
i życzymy kolejnych sukcesów .
Monika Panfil
Sekcja Sportowa Koła Związku Górnośląskiego
w Suszcu zaprasza dorosłych mieszkańców Gminy Suszec na zajęcia z piłki nożnej, do Hali Sportowej w Suszcu, w poniedziałki w godz. 18:30 -20:00.

NUMER 10 (255)

5

POSTAĆ MIESIĄCA

Siostry z tenisową pasją
cuit, 2015 Varazdin CROATIA zdobycie: 5 miejsca
w grach drużynowych, 13 miejsca w grach deblowych oraz awans w grach indywidualnych z turnieju eliminacyjnego do turnieju głównego.
Nam siostry Paszek opowiadają o miłości do
sportu, o początkach przygody z tenisem stołowym
i o organizacji, jakiej wymaga uprawianie sportu na
wysokim poziomie.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak rozpoczęła się
Wasza przygoda z tenisem stołowym?
Patrycja Paszek: W zasadzie bardzo niewinnie.
Pod koniec V klasy musieliśmy na zaliczenie na lekcji WF-u kilkukrotnie podbić piłkę na rakietce. Ja
nie potrafiłam zrobić tego nawet raz. Poszliśmy
z tatą do klubu, żebym przygotowała się do zaliczenia. Oczywiście, bez problemu poradziłam sobie
w szkole z tym zadaniem, a w klubie już zostałam.
Tak mi się spodobało.
Agata Paszek: A moja przygoda zaczęła się od
pasji mojej siostry. W klubie przyglądałam się Patrycji. Jednak impulsem była nagroda, jaką zdobyła.
Tak spodobały mi się jej trofea, że chciałam mieć
takie same!
Nowiny: Szybko przyszły sukcesy?
Patrycja: Stosunkowo szybko. Trenowałam
około półtora roku i dogoniłam koleżanki, które od
dawna grały w klubie. A potem je przegoniłam.
Agata: Długo traktowałam tenis stołowy jak
zabawę. W końcu zaczynałam jako Skrzat, miałam

źródło: www.cieszyn.pl

Patrycja i Agata Paszek - siostry mieszkające
w Suszcu, miłośniczki literatury i sportu, bardzo
dobre uczennice, mogące się pochwalić sukcesami sportowymi i naukowymi, od dłuższego czasu
święcą triumfy w tenisie stołowym – i to zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Patrycja, 20-letnia studentka Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kierunku Kryminologia i Kryminalistyka na PWSZ w Nysie, ma na swoim
koncie wiele tytułów. Jest wielokrotną multimedalistką Mistrzostw Śląska w kategoriach: Młodzik,
Kadet, Junior, Młodzieżowiec, Senior. Została multimedalistką w Międzynarodowym Turnieju w Karwinie (w Czechach) w grach indywidualnych i deblowych. Wielokrotnie otrzymywała medale na
Międzynarodowym Turnieju JKTS Open w latach
2008-2013 w Jastrzębiu Zdroju. Zdobyła również
1 miejsce na 130 startujących zawodniczek w Indywidualnym rankingu II Ligii śląsko-opolskiej w kategorii seniorskiej. Może pochwalić się też brązowymi medalami: Mistrzostw Polski Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Mistrzostw Polski Młodzieżowców w grach mieszanych. Niedawno zdobyła Srebrny Medal Akademickich Mistrzostw Polski. Obecnie
startuje jako Zawodniczka I Ligi Kobiet w AZS PWSZ
NYSA.
Agata - młodsza z sióstr – nie ustępuje Patrycji
w osiągnięciach. Obecnie Agata uczy się w II klasie w Gimnazjum Publicznym w Suszcu. Na swoim

Agata (z lewej) i Patrycja Paszek (druga z prawej) w zespole MKS Cieszko Cieszyn - Drużynowe Mistrzynie Śląska Juniorek w 2013 r.

koncie ma liczne osiągnięcia. Jest wielokrotną multimedalistką Mistrzostw Śląska w kategorii: Skrzat,
Żak, Młodzik i Kadet. Zdobyła brązowe medale na
Mistrzostwach Polski Młodziczek oraz na Grand
Prix Pragi w grach indywidualnych. Może pochwalić się też dwoma złotymi medalami na Międzynarodowym Turnieju w Karwinie w grach indywidualnych i deblowych. Agata wywalczyła 2 miejsce
na 110 startujących zawodniczek w Indywidualnym rankingu II Ligii śląsko-opolskiej w kategorii
seniorskiej. Trzykrotnie zdobyła też tytuł mistrzowski w grach drużynowych w Andro Kids Open
w Düsseldorfie w latach 2013-2015. Tylko w tym
roku Agata może pochwalić się imponującymi osiągnięciami, takimi, jak: powołanie do Kadry Polski
Juniorek; 3 miejsce w Międzynarodowym Turnieju
w Watenbutel w Niemczech; w czasie 26 Andro
Kids Open w Düsseldorfie w Niemczech zajęcie:
1 miejsca w grach drużynowych oraz 3 miejsca
w grach indywidualnych; 5 złotych medali w Międzynarodowym Turnieju JKTS Open 2015 w Jastrzębiu-Zdroju; a podczas Turnieju WORLD TOUR
ITTF Croatia Junior & Cadet Open - ITTF Junior Cir-

kilka lat. Ale okazało się, że mam dryg i potrafię wygrywać.
Nowiny: A co uważacie za swoje największe
osiągnięcie?
Patrycja: W zeszłym sezonie zdobyłam medal
Mistrzostw Polski – brązowy w grze mieszanej.
Agata: Dla mnie najważniejsze było zdobycie
brązowego medalu na Grand Prix Pragi w grach
indywidualnych jako kadetka. Choć zdaniem naszych rodziców najważniejsze było obronienie tytułu mistrzowskiego na Andro Kids Open w Düsseldorfie w 2013 r. Ograłyśmy wtedy Chinki i stałyśmy się sensacją turnieju, bo nikt się nie spodziewał naszej wygranej.
Nowiny: Jak dużo czasu poświęcacie na treningi?
Patrycja: To zależy od planu zajęć. Jeśli mamy
czas rano, to umawiamy się w pary i trenujemy
przed zajęciami. Poza tym codziennie po południu.
Raz dziennie, około 2,5 godziny – to moje minimum.
A w soboty rozgrywamy mecze.
Agata: Ja trenuję kilka razy w tygodniu w klubie. Staram się też grać w domu albo z koleżanką

z sąsiedniej miejscowości.
Nowiny: Czyli wakacje od treningu nie istnieją? A czy trenujecie razem w domu?
Patrycja: Nie, nie ma wakacji. Oczywiście zdarza się nam razem trenować. Wtedy wybieramy się
wspólnie na salę. Dobrze jest trenować z kimś na
podobnym poziomie.
Nowiny: Czujecie, że gracie na podobnym poziomie?
Agata: Siostra jest w I lidze, ja jeszcze w II.
Patrycja: W wyższej lidze gra jest bardziej aktywna, dynamiczna. Ale wiem, że Agacie niewiele
brakuje. Ma szanse szybko mnie dogonić, a nawet
wyżej zajść, bo wcześniej zaczęła swoją przygodę
z tym sportem!
Nowiny: A jak wygląda Wasze zaangażowanie
jeśli chodzi o sprzęt? Czy tenis stołowy to drogi
sport?
Patrycja: Na poziomie amatorskim nie. Ale
kiedy zaczyna się profesjonalna gra, trzeba trochę
zainwestować. Kiedy gra się w I lidze, sama deska
kosztuje ok. 300 zł. Do tego gumy do gry – każda to
koszt powyżej 200 zł. A wytrzymują tylko około
miesiąca…
Agata: Nawet piłki do gry kosztują więcej. Do
tego buty, odpowiedni strój…
Patrycja: Na szczęście teraz dużą część sprzętu dostajemy od klubów. Choć bywało i tak, że klub
nie miał pieniędzy i dawał mi jeden komplet sprzętu do gry na sezon, więc musiałam sama zainwestować w resztę.
Agata: Do tego trzeba też doliczyć koszty dojazdu na treningi, wyjazdy na turnieje – te w kraju
i za granicą.
Nowiny: A nagrody? Nie rekompensują w jakimś stopniu wydatków?
Patrycja: Niestety nie. Często jedyne nagrody
to puchary i medale. No i prestiż. Poczucie, że coś
się osiągnęło.
Agata: Oczywiście możemy się starać o stypendia, np. z gminy, szkoły czy uczelni. Obecnie
otrzymujemy stypendia sportowe z gminy. To dla
nas duża radość, bo jest to forma nagrody za ciężką pracę.
Patrycja: Ale szukamy też sponsorów. Bo to
mimo wszystko kosztowny sport, jeśli chce się zaistnieć na odpowiednim poziomie.
Nowiny: Co chciałybyście osiągnąć? Do jakiego poziomu chcecie dojść, uprawiając ten sport?
Patrycja: W mojej kategorii wiekowej wejście
np. do reprezentacji kraju byłoby bardzo trudne.
Generalnie – chcę dążyć do jak najwyższego poziomu, ale jestem realistką. Moja idolka to Katarzyna
Grzybowska – nr 1 wśród seniorek. Chciałabym grać
podobnie jak ona.
Agata: Rodzice powtarzają nam, że musimy
ciężko pracować i starać się być jak najlepszymi. Ale
tłumaczą nam też, że najważniejsza jest nauka i że
musimy mieć wykształcenie, żeby w przyszłości
móc pracować i się utrzymać.
Patrycja: Tata powtarza, że jeśli nasze wyniki
w nauce się obniżą, będziemy musiały zrezygnować z tenisa stołowego. Ma rację. Obie stawiamy na
naukę i nie dajemy sobie taryfy ulgowej.
Nowiny: Czyli macie pasje poza grą w tenisa?
Patrycja: Oczywiście. Obie uwielbiamy czytać.
Agata: Często w drodze na trening czy zawody podróżujemy z książkami w rękach.
Nowiny: Czy rodzice wspierają Was w waszych
działaniach?
Patrycja: Tak, bardzo. I to przez cały czas. Wożą
nas na treningi, pilnują, żebyśmy się mogły ciągle
rozwijać. Zrobili dla nas naprawdę dużo i obie jesteśmy im za to bardzo wdzięczne.
Agata: Nasi rodzice praktycznie całkowicie pocd. na stronie 6
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cd. ze strony 5
święcili swój wolny czas czy chociażby perspektywę rodzinnych wakacji na rzecz wyjazdów z nami
na zawody czy obozy. Dostosowali swoje plany do
naszych zajęć.
Nowiny: Tacy rodzice to skarb! Powiedzcie, czy
tenis stołowy to sport, w którym często zdarzają się
kontuzje?
Patrycja: Wbrew pozorom – tak. Łatwo można uszkodzić plecy czy doznać kontuzji – np. nóg,
takich jak: zwichnięcia, stłuczenia, naciągnięcia.
Agata: Jedna kontuzja może wszystko przekreślić. Złamana noga czy ręka wyłączają z uprawiania tego sportu.
Nowiny: Kiedy kończy się kariera sportowa
w tenisie stołowym?
Patrycja: Można ją budować przez lata. Ma-

jąc ponad trzydzieści lat, można grać w lidze. Nie
ma górnej granicy, w której trzeba zakończyć grę.
Nowiny: Czy sport, który uprawiacie, jest dla
każdego?
Agata: Tak. Każdy może próbować swoich sił.
Patrycja: Na poziomie amatorskim jest dla
wszystkich. Jednak kiedy zaczyna się grę w ligach,
trzeba wykazać pewne predyspozycje. Liczy się na
przykład czas reakcji. W I lidze to są ułamki sekund.
Trzeba mieć też dobrą koordynację i refleks. I tego
ciężko się nauczyć. Po prostu trzeba mieć do tego
dryg.
Nowiny: Rówieśnicy i nauczyciele wspierają
Was w waszych osiągnięciach?
Patrycja: Nauczyciele zawsze byli przychylni.
Często słyszałam słowa wsparcia i dumy. Rówieśnicy
czasem nie potrafili zrozumieć, że można odnosić
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sukcesy w sporcie i nauce. Choć były to sytuacje
sporadyczne i raczej się z nimi już nie spotykam.
Agata: Ja mam duże wsparcie u nauczycieli
i kolegów. Bardzo mnie cieszy, że mogę na nich liczyć i nie spotykam się z krytyką.
Nowiny: Wasz przepis na sukces?
Patrycja: Systematyczność i ciężka praca.
Agata: Dobra organizacja czasu i odpowiednie priorytety.
Patrycja: Podobno im mniej ma się czasu, tym
lepiej umie się nim gospodarować.
Nowiny: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy sukcesów – zarówno w sporcie, jak i w innych
życiowych wyzwaniach. Trzymamy kciuki i czekamy
na kolejne medale i puchary.
Rozmawiała Monika Panfil

Jubileusze chóru i zespołów
„Radostowianki” mają za sobą już 35 lat wspólnej
historii i wiele sukcesów na swoim koncie, a ich
umiejętności zostały docenione nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju. W czasie uroczystości odznaczono je za zasługi najwyższą nagrodą Powiatu
– Żubrem Pszczyńskim. Podczas gratulacji, składanych jubilatkom, Wójt Marian Pawlas podkreślał:
- Dzięki zespołom takim, jak Wy, w naszej gminie
nie ma już granic. Jednoczycie wszystkie miejscowości, sprawiając, że stajemy się jedną rodziną.
Uroczystość zakończył występ teatralny grupy
„Kredens” z Połomi. Wszystkim świętującym życzymy kolejnych jubileuszy, pięknych lat wspólnego
śpiewu i czerpania wielkiej radości z tego, co robią.
Monika Panfil

zdj. Sebastian Mrozek

Następni zaprezentowali się członkowie Zespołu Śpiewaczego „Mizerowianie”. Na jubileuszowy występ przygotowali piosenki skłaniające do
zadumy, o głębokiej treści i pełne emocji. Akompaniament pianina stał się ich doskonałym uzupełnieniem. „Mizerowianie” świętowali 25. rocznicę założenia zespołu. Gratulacje na ręce członków grupy
złożyli włodarze województwa, powiatu, gminy i instytucji kultury. Podkreślano liczne osiągnięcia zespołu oraz jego rolę w kultywowaniu tradycji.
Ostatnie na scenie wystąpiły panie z Zespołu
„Radostowianki”. Zaprezentowały utwory ludowe
z terenów naszej gminy i okolic. Postawiły na pieśni
z wyróżniającą się gwarą, ale także na te humorystyczne, opowiadające o sytuacjach codziennych.

Mirosław Szemla wręcza nagrodę Chórowi „Pogodna Jesień”

zdj. Sebastian Mrozek

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” uhonorowany z okazji 35-lecia swojej działalności

zdj. Sebastian Mrozek

Trzy zespoły z terenów naszej gminy, trzy jubileusze i jedna, wspólna uroczystość. Wszystko zaś
w podniosłej atmosferze, w zacnym gronie i z mnóstwem życzeń i ludowej muzyki. Tak wyglądały połączone jubileusze Chóru „Pogodna Jesień”, Zespołu
Śpiewaczego „Mizerowianie” oraz Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”. 29 września br.
wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza
święta w kościele w Suszcu. Uświetnił ją swoim śpiewem suszecki chór „Parole Melodiche” działający
przy Szkole Podstawowej. Następnie jubilaci wraz
z zaproszonymi gośćmi udali się do Gminnego
Ośrodka Kultury, gdzie przewidziano dalszą część
uroczystości. Wśród honorowych uczestników imprezy znaleźli się m.in.: I Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Grzegorz Nogły, Wójt Gminy Suszec Marian
Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Jan Matula, Prezes Związku Górnośląskiego koło
Suszec oraz Radny Powiatu Wojciech Lala, a także
obecni i byli członkowie zespołów. Nie zabrakło też
poprzednich dyrygentów i osób związanych od lat
ze świętującymi grupami.
Uroczystość rozpoczęła się od występu chóru
„Parole Melodiche”. Następnie na scenie pojawili
się członkowie chóru „Pogodna Jesień”, świętujący
XX-lecie swojej działalności. Zaprezentowali kilka
pieśni ludowych ze swojego repertuaru, wykonanych przy akompaniamencie akordeonu. Po występie gratulacje i życzenia członkom chóru składali licznie przybyli goście. Jak powiedział Mirosław
Szemla:
- Za oknem mamy złotą polską jesień, a tutaj –
Pogodną Jesień. Takiej jesieni, jaką prezentujecie, życzylibyśmy sobie wszyscy.
Włodarze gminy i powiatu podkreślali rolę, jaką
w krzewieniu i rozwoju kultury powiatu pełnią zespoły ludowe, m.in. „Pogodna Jesień”.

„Mizerowianie” zaprezentowali bardzo wzruszający repertuar
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Fide et Amore w Suszcu
W tym roku dziewiąty raz odbywa się Festiwal
Twórczości Religijnej Fide et Amore, współorganizowany przez suszecki GOK i Parafię św. Stanisława
B. i M. w Suszcu. Po raz pierwszy miał on miejsce
w 2007 r., a inicjatorami byli: ks. Wiesław Hudek
(dyrektor artystyczny festiwalu), Henryka Krypczyk (ówczesny dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach) i Jan Ludwik (działacz muzyczny,
kompozytor i nauczyciel gry na oboju). Ideą festiwalu jest propagowanie muzycznej kultury religijnej, również w wymiarze ekumenicznym. Honorowy patronat nad imprezą sprawują zarówno przedstawiciele duchowieństwa, miejscowych władz, jak
i świata kultury. Podczas festiwalu odbywają się
koncerty: chorału gregoriańskiego, muzyki organowej, współczesnej twórczości „New Life Music",
muzyki oratoryjnej i inne. Prócz prezentacji muzycznych jest w nim miejsce dla różnych przejawów duchowej ekspresji człowieka (łac. fide et amo-

re znaczy wiarą i miłością).
Tegoroczna edycja festiwalu, trwającego od
7 sierpnia do 16 października, skupia się na treściach wynikających z przeżywania Wielkiego Postu.
Mowa w nich więc o tematach trudnych: cierpieniu,
śmierci, pokucie, nawróceniu, przemijaniu. Suszec
już kolejny raz gościł jeden z chórów biorących
udział w Festiwalu. 28 sierpnia w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława B. i M. odbył się IV koncert w ramach Fide et Amore. W Suszcu wystąpił Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni pod kierunkiem ks. Stanisława
Adamczyka, w zastępstwie Dziewczęcego Chóru
Katedralnego „Puellae Orantes”. Chór chłopięcy,
zrzeszający ponad 100 członków, głównie dzieci
i młodzież w wieku 10-20 lat, na co dzień wykonuje wszechstronny repertuar sakralny. Obejmuje
on m.in. utwory a cappella od XVI do XXI wieku, jak
i większe formy wokalno-instrumentalne. W Susz-

cu Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai”
wystąpił w 43-osobowym składzie.
W programie sierpniowego występu znalazły
się m.in. utwory Mozarta, Bacha, Czajkowskiego, Telemana czy Martiniego. Słuchacze, którzy piątkowy
wieczór spędzili w suszeckim kościele, z pewnością
nie żałowali swojej decyzji. Piękne wykonania znakomitych kompozycji, atmosfera sakralnej zadumy
oraz odpowiednie otoczenie stworzyły klimat do
głębokiej religijnej kontemplacji. Ciekawe aranżacje i dopracowany śpiew zachwycały wszystkich
słuchaczy. Podczas występu, animowanego przez
ks. Hudka, panowała cisza i skupienie. Po raz kolejny
mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że szanują
kulturę o głęboko religijnym wymiarze.
Cieszymy się, że Festiwal Fide et Amore na dobre wpisał się w kalendarz jesiennych wydarzeń
w naszej gminie. Mamy nadzieję, że kolejne koncerty okażą się podobnie udane jak tegoroczny.
Monika Panfil

bią niesamowite wrażenie – mówiła pani Elżbieta.
Festyn urządzono na terenach przy ZSP w Kobielicach. Uświetnili go: Zespół „Radostowianki”
oraz kapela góralska „Hulajniki”. Rozegrano też
mecze piłkarskie, a dzieci brały udział w animacjach.
Strażacy zapewnili rozrywkę w postaci wyjazdu
drabiną na wysokość kilku metrów dla wszystkich
chętnych. Festyn spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
W Radostowicach msza dożynkowa odbyła się
6 września. A wszystkich spragnionych wspólnego
świętowania zaproszono na festyn sportowo-rekreacyjny 26 września na boisko klubu UKS Josieniec. Pomimo niesprzyjającej aury chętnych nie zabrakło. Przewidziano nie tylko część muzyczno-rozrywkową, ale także mecze piłkarskie i rozmaite animacje. Można śmiało stwierdzić, że mieszkańcy Radostowic miło spędzili sobotnie popołudnie, a cała
impreza udała się doskonale. (więcej na str. 15)
Suszecki Sołtys postawił w tym roku na sprawdzoną i prostą formułę imprezy. 13 września odbyła
się msza święta dożynkowa, a wieczorem na Placu
Odnowy urządzono spotkanie dla wszystkich chętnych do wspólnego świętowania. Zabawę prowadził pan Kapias z Rudziczki. Dla uczestników przewidziano poczęstunek w formie chleba ze smalcem.
Można było także nabyć napoje i upiec kiełbaski na
przygotowanym ruszcie. Taka forma imprezy każdemu przypadła do gustu.
- Chodzi o spotkanie, o możliwość porozmawiania i spędzenia wspólnie niedzielnego wieczoru. Tyle
wystarczy – komentował dożynki suszecki Sołtys.
Dożynki gminno-sołeckie
Największe i najhuczniejsze obchody dożynek
miały miejsce w Rudziczce. To tutaj 6 września zebrali się rolnicy i włodarze gminy Suszec. Cała miejscowość wyglądała tego dnia wyjątkowo, udekorowana plonami oraz różnymi, często humorystycznymi, ekspozycjami. Starostami dożynek byli rudziczanie – Renata i Józef Sputkowie. W uroczystej
mszy świętej uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i delegacje. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł z kościoła na tereny przy Remizo-Świetlicy, w towarzystwie Orkiestry Dętej KWK
„Krupiński”. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął występ „Paniczek z Rudziczki”. W trakcie części oficjalnej przemawiał Wójt Gminy Suszec – Marian Pawlas. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę współczesnych rolników oraz wartości, jakie niesie ze sobą tradycja (pełny tekst przemówienia na str. 2). Po
wystąpieniu Wójta, wręczono wyróżnienia i nagrody dla szkółkarzy i rolników z całej gminy.

W części artystycznej imprezy przybyli mogli
podziwiać występy uczniów ZSP z Rudziczki oraz
grup tanecznych z Mizerowa, Kryr i Rudziczki. Swoim śpiewem dożynki uświetniły także zespoły z terenów naszej gminy: „Pogodna Jesień”, „Radostowianki” oraz „Mizerowianie”. Później pokaz swoich
umiejętności dali: Anna Gałuszka, Kornelia ZelcerMaleszewska oraz Leszek i Kornelia Filec. Wieczór
upłynął zaś wszystkim przybyłym przy muzyce Gipsy Guitars oraz zespołu „Hiszpańskie Gitary & Sax”.
Imprezie towarzyszyły atrakcje i animacje dla najmłodszych (prowadzone przez Klub Działań Pozytywnych i Centrum Edukacji i Rozwoju). Podczas
dożynek pojawiła się też okazja do przyjrzenia się
z bliska drobnemu inwentarzowi, sprzętowi rolniczemu i maszynom. I chociaż pogoda nie była tego dnia łaskawa, świętujących i spragnionych dobrej zabawy było naprawdę wielu. Zebrani przy
Remizo-Świetlicy godnie uczcili święto plonów, ciesząc się wzajemną obecnością i rozrywką na wysokim poziomie do późnych godzin nocnych!
Damian Gębała nagrodzony na dożynkach
powiatowych
Z kolei na dożynkach powiatowych doceniony
został mieszkaniec Suszca, wieloletni Radny Gminy
Suszec i działacz - Damian Gębała, który odebrał
nagrodę za zasługi na rzecz rolnictwa. Od 30 lat jest
członkiem Gminnej Spółki Wodnej. Jako Radny od
6 kadencji, wspiera w gminie i powiecie działania
na rzecz rolników i rozwoju rolnictwa.
- To moja misja. Rozumiem problemy rolników
i wiem, jak ważne jest słuchanie tego, co mają do
powiedzenia. Cieszę się z tej nagrody, bo oznacza ona,
że to, co robię, jest ważne – komentował nagrodzony.
Naszemu radnemu gratulujemy nagrody i cieszymy się, że jego długoletnia działalność została
zauważona i doceniona także poza gminą.
Monika Panfil

Sierpień i wrzesień to miesiące, w których rolnicy zbierają plony. Jest to także czas świętowania
i dziękowania Bogu za zbiory. Tradycyjnie, jak co
roku, każde sołectwo zadbało o uroczystości dożynkowe we własnej miejscowości. Powiatowe obchody święta plonów miały miejsce w Rudołtowicach. Gminno-sołeckie uroczystości odbyły się zaś
w Rudziczce 6 września. I chociaż pogoda tego dnia
nie rozpieszczała, rolnicy i mieszkańcy z całej gminy licznie uczestniczyli w rudzickich dożynkach.
Dożynki w naszych sołectwach
Część miejscowości naszej gminy połączyło
uroczystości dożynkowe z festynami. Obchody rozpoczynała zawsze msza święta, w trakcie której
rolnicy dziękowali za plony. W Mizerowie końcem
sierpnia Pani Sołtys wspólnie z Radą Sołecką oraz
GOK-iem zorganizowali Piknik Rodzinny z atrakcjami dla mniejszych i większych. Dla dzieci przewidziano zabawy integracyjne z bajkowymi postaciami, konkursy, malowanie twarzy, a także bezpłatne dmuchańce. Dla starszych zaś zorganizowano „tańce hulańce” przy akompaniamencie kapeli
góralskiej z Milówki oraz DJ-a. Pogoda sprzyjała
wspólnemu świętowaniu, a licznie przybyli goście
do późnych godzin wieczornych spędzili miło czas
przy Remizo-Świetlicy w Mizerowie.
W Kryrach i Kobielicach w ostatnią niedzielę
sierpnia także odbyły się festyny towarzyszące uroczystościom dożynkowym. Mieszkańcy Kryr, tradycyjnie już, uczestniczyli licznie we mszy świętej, po
której udali się na parking przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym. Tam bawili się doskonale jeszcze
długo w nocy przy zespole muzycznym. Dopisała
zarówno pogoda, jak i uczestnicy, dla których najważniejsza jest możliwość spotkania i wspólnego
spędzania czasu.
Kobielice z kolei postawiły na imprezę o charakterze rodzinnym. W czasie niedzielnej mszy dożynkowej złożono w darze m.in. piękną koronę dożynkową, którą od lat wykonuje pani Elżbieta
Pieczka. W tym roku korona przyozdobiona była
zbożami i suchymi kwiatami. Pani Elżbieta wykonuje je zawsze „na chwałę Boga”.
- Co roku szukam inspiracji na nową koronę.
Przyozdabiam ją według uznania, więc za każdym
razem jest nieco inna. Przygotowanie takiej korony to
około 2-4 dni pracy. Muszę wcześniej nazbierać zboża, a potem je umocować na stelażu. Do tego przystrojenie – każdego roku według innego pomysłu.
Często podglądam korony wykonane w innych parafiach, żeby znaleźć inspirację na naszą. Planuję kiedyś pojechać do Częstochowy – tamtejsze korony ro-

zdj. Monika Panfil

Dożynki w gminie

Suszeckie dożynki udały się doskonale

SOŁECKO-GMINNE

DOŻYNKI
6 września 2015

zdj. Katarzyna Buchta

RUDZICZKA

PODZIĘKOWANIA
Sołtys i Rada Sołecka Rudziczki, Urząd Gminy w Suszcu oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie dziękują za pomoc
w organizacji Dożynek Sołecko-Gminnych w Rudziczce, w dniu
6 września 2015 roku.
Organizacja tegorocznych dożynek była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, organizacji, firm i instytucji. Dzięki takiej
aktywności mogliśmy wspólnie wyrazić uznanie dla ciężkiej pracy rolników i razem z nimi podziękować za tegoroczne plony.
Z nadzieją, że podjęta współpraca jest zaledwie zaczątkiem dla
wspólnych działań, organizatorzy życzą wszelkiej pomyślności, radości z małych i dużych sukcesów oraz codziennie świeżego, pachnącego bochna chleba na stole.
Ogromne wyrazy wdzięczności należą się: kapłanom za celebrację uroczystej mszy dożynkowej, Starostom Dożynkowym - Państwu Renacie i Józefowi Sputkom, Pocztom Sztandarowym i Orkiestrze KWK „Krupiński" za oprawę muzyczną, Kołu Gospodyń Wiejskich
i Formacji „Paniczki z Rudziczki” na czele z panią przewodniczącą Małgorzatą Przontką, Pani Anieli Gałuszce za wykonanie korony dożynkowej oraz Paniom za udekorowanie kościoła, Ochotniczym Strażom
Pożarnym z Kryr, Mizerowa, Suszca i w szczególności Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rudziczki, Pani Dyrektor Magdalenie Merkel, Gronu
Pedagogicznemu i dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Rudziczki, Pani
Magdalenie Otrembie, Panu Michałowi Baronowi, Panu Romanowi
Kempnemu, Państwu Teresie i Stefanowi Gruszkom, Panu Januszowi
Kasperczykowi, wszystkim mieszkankom i mieszkańcom, którzy swoim trudem i pracą pomogli przygotować nasze gminne święto,
uczestnikom korowodu dożynkowego oraz wszystkim, którzy przystroili swoje posesje.

Nasi patroni medialni: Portal pless.pl - Tomasz Klimczak, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. – Jacek Patyk, Jacek Gałuszka, Portal tuzory.pl – Damian Rytkowski, Gazeta Pszczyńska i portal pszczynska.pl – Janusz Hess, TVS Sp. z o.o. Małgorzata Piechoczek , Lokalne Wydawnictwo Prasowe ECHO – Agnieszka Łyko,
Piotr Maciej Łyko oraz Nowiny Suszeckiej Gminy.

zdj. Katarzyna Buchta

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, w gronie
których znaleźli się: Pani Beata Waleczek z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Beatus” Apteki św. Stanisława, Państwo Iwona PotyszŁakota i Pan Andrzej Łakota, Grzegorz i Wiesława Łakotowie - właściciele sieci sklepów „Bisam”, Państwo Barbara i Piotr Misiakowie z firmy „Dekor”, Pan Wacław Tomecki z Banku Spółdzielczego w Żorach,
Pan Zbigniew Czech - właściciel firmy Disco Life Drink Bar Przewóz
Osób, Pan Szymon Tetla z firmy „Drogród”, Panowie Jan Serwotka, Jarosław Konsek i Marek Golik z firmy „EKO”, S. J., Pan Bogusław Musiolik z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EKA” Sp. z o.o., Pan Sylwester Ficek z Zakładu Handlowo-Produkcyjno-Usługowego „Kobielanka” Sp. z o.o., Pan Edmund Dulemba z Zakładu Kamieniarsko-Betoniarskiego „Marmur”, Pan Adam Budzyński z Przedsiębiorstwa Produkcji Mebli Metalowych „Medros” Sp. z o. o., Państwo Bożena i Aleksander Dudek prowadzący Usługi Agencyjne A.B. Dudek s.c. i Sklep
części zamiennych, Pan Jan Lazar prowadzący Skład Materiałów Budowlanych „Lazar”, Pan Alfred Staniek prowadzący firmę Mechanika
Pojazdowa, Pan Jan Bubak prowadzący Zakład Legalizacji, Panowie
Alojzy Lesiak i Brunon Nowok z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Rolchem” S. J., Panowie Zygmunt Bartas i Stanisław Stęchły z Zakładu Elektromechanicznego „Bast” S. J., Pan Damian Gaszczyk z Centrum Ogrodniczego „Braciki”, Pan Szczepan Polok z Grupy Producentów Grzybów „Polok” Sp. z o. o., Państwo Teresa, Danuta i Jarosław Nowakowie z Piekarni-Cukierni T.J.D. Nowak,
Pani Krystyna Sieradzak z Przetwórstwa Warzyw, Owoców i Pieczarek
„Krystmar”, Pan Janusz Kozik z Zakładu Remontowo-Budowlanego,
Pani Katarzyna Litera z Centrum Kształcenia i Doradztwa „Kadra”, Pan
Roman Slaczałek z Firmy Usługowej Poligrafia Reklama, Miasteczko
Westernowe Twinpigs Sp. z o. o., Pan Grzegorz Kremiec z Restauracji
„Artus”, Pani Urszula Kumor i Pan Rafał Kumor z Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Piekarnia Kumor” S. C., Pani Grażyna Jakubik, Pani
Bożena Pawlak i Marek Pawlak z Zakładu Cukierniczego „Jakubik-Pawlak” S. C., Pan Stefan Sekta z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
„Sekmar”, Pani Grażyna Stalska, Pan Marcin Gamoń z Firmy Continental, Pan Arkadiusz Baron z Firmy Tech-Bud, Pan Piotr Kwaśny z Firmy
P K BUD, oraz Pan Michał Baron świadczący Usługi Transportowe.

Uczniowie: Marta Basta, Łukasz Czubin, Emilia Jóźwiak, Olga Kosińska, Sara Latanik, Martin Małys,
Zofia Młotek, Wiktor Ogórek, Sebastian Paszek, Wiktoria Paździor, Martyna Skrzypczyk, Oliwier
Szlezak, Michał Tomala, Aleksandra Urbanek, Zuzanna Wojtas. Wychowawca: Alina Gruszka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach - klasa 1A

zdjęcia: Monika Panfil

Uczniowie: Anna Beczała, Judyta Biolik, Edyta Czarnula, Mateusz Drożdż, Julia Folek, Aleksandra Gołek,
Oskar Koczar, Tomasz Koczar, Agata Ksiądz, Martyna Lukasek, Magdalena Matejaszczyk, Szymon
Oslisok, Daria Sojka, Daria Stanisz, Mikołaj Szlachta, Grzegorz Waleczek, Konrad Wituła, Antoni Wróbel.
Wychowawca: Anna Godziek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach - klasa 1B

Szkoła Podstawowa w Kobielicach - klasa 1B
Uczniowie: Miłosz Czwiorok, Agata Dudek, Igor Gadowski, Piotr Gadowski, Julia Gazda, Bartosz Gamoń,
Marcel Goraus, Mikołaj Halski, Błażej Kionka, Patrycja Kudła, Julia Kumor, Zuzanna Masłowska, Julia
Migło, Dominika Mroczek, Karol Nowak, Amelia Sekta, Szczepaniok Hanna. Wychowawca: Jolanta Białas.

Szkoła Podstawowa w Kobielicach - klasa 1A

Uczniowie: Miłosz Biela, Sara Błąkała, Zuzanna Czysz, Kacper Drabczyk, Laura Jarosz,
Jakub Konieczny,Jacek Kościelny, Maja Kręgiel, Błażej Miketa, Aaron Pająk, Wiktoria Próba,
Łukasz Rutkowski, Weronika Sekta, Eliasz Wojtala. Wychowawca: Renata Koczar.

Klasy I w szkołach naszej gminy. Kobielice i Kryry - rok szkolny 2015/2016

* Uczniowie nieobecni na zdjęciu

Uczniowie: Daria Baranowska, Weronika Brzoska, Bartosz Doros, Antoni Drążewski, Dobroszka Gnutek,
Monika Guzik, Kacper Mazur*, Julia Prządka*, Kamil Skworc, Patryk Swoboda, Marek Szewczyk,
Aleksandra Szolc, Lena Szpaczek, Oliwier Szuła, Oliwia Wróbel. Wychowawca: Katarzyna Pawlukiewicz.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce - klasa 1A

Uczniowie: Kacper Bas, Marta Figura, Hanna Gaża, Igor Goj, Anna Goraus, Krystian Jasiński, Julia
Krzystolik, Maria Macha, Maria Marks, Antonina Mirek, Jakub Pająk, Antonina Pękała, Kinga Pistelok,
Ryszard Pyrtek, Weronika Węgrzyn, Wojnar Bartosz. Wychowawca Joanna Jarczok.

Szkoła Podstawowa w Radostowicach - klasa 1A

zdjęcia: Monika Panfil

Uczniowie: Marta Bestwina, Oksana Dolnik, Przemysław Dzida, Agata Gamoń, Julia Jędrzejewska,
Mateusz Kaczmarczyk, Julia Kądziela, Szymon Kempny, Wojan Klabuhn, Rafał Kwaśny, Maja Łatka,
Dawid Michałek, Wojciech Skrzypczyk, Krzysztof Wałęsa, Ignacy Warchał, Piotr Wolny, Antoni Zazulak
Zofia Zazulak. Wychowawca: Anna Matyjaszczyk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce - klasa 1B

Uczniowie: Marta Cepok, Mikołaj Cepok, Wiktor Dulemba, Michał Godziek, Zuzanna Harazin, Emilia Kliś,
Wiktoria Kliś, Karolina Kozik, Seweryn Legierski, Leon Łyczko, Aleksander Masny, Nadia Pastuszka,
Julia Paździor, Natalia Szary, Oskar Tumula, Tatiana Wysocka. Wychowawca Dorota Gwóźdź.

Szkoła Podstawowa w Radostowicach - klasa 1B

Klasy I w szkołach naszej gminy. Radostowice i Rudziczka - rok szkolny 2015/2016

ZAJĘCIA

Zapisz się na
zajęcia w GOK-u!

we wtorki
18:00 - 19:00

Czas na fitness
w Hali Sportowej w Suszcu

15 zł / spotkanie
lub 45 zł / mies.

Zajęcia odbywają się
w Szkole Podstawowej w Radostowicach,
przy ulicy Dworcowej 56

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

W środy i piątki o godz. 17:00 od 28 października 2015 r.
zapraszamy na zajęcia fitness dla kobiet z instruktorem.
Zapisy przyjmowane są osobiście w kasie hali lub pod
numerami telefonów: 32 449 11 14 i 725 330 335
Bilet na zajęcia: 8 zł (za 1 godz.), karnet: 60 zł (za 9 zajęć).
Niezależnie od zajęć z instruktorem, z siłowni i salki fitness
można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od
9:00 do 21:00. W sobotę i niedzielę od 14:00 do 21:00.
Bilety w cenie 7 zł. (1 godz.).
Zajęcia odbywają się w salce fitness w hali sportowej w Suszcu.
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INFORMACJE Z BIBLIOTEKI

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2015

Po prostu: Dołącz do nas!

NOWINY
SUSZECKIEJ GMINY

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-

cania i redagowania przysłanych tekstów.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych
zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest
zabronione.

dostęp do wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych programów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych treści, a nawet całych książek. Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne, np. do
nauki języków obcych, rysowania czy projektowania. GBP w Suszcu oferuje mieszkańcom naszej
Gminy do użytku tablety wraz ze starannie wybranymi aplikacjami, które pomogą poznać zasoby Internetu i dzielić się treściami poprzez sieć.
Biblioteka kontynuuje zajęcia dla dorosłych
chcących poznać tajniki obsługi tableta. Zapraszamy 26-30 października w godz. 17:00-19:00. Wystarczy zgłosić swoją chęć udziału w spotkaniu prowadzącej zajęcia (tel.: 32 448 86 92).
Ponadto każdego dnia, każdy z odwiedzających Bibliotekę, może z nich skorzystać, uczyć się
i ciekawie spędzać wolny czas.
Kręcą Cię nowe technologie, jesteś znudzony
komputerem? Nic trudnego: przyjdź do Biblioteki
i skorzystaj z tableta!
Spotkania „Bliżej książki”
W ciągu całego roku bibliotekarze prowadzą
akcje na rzecz lokalnej społeczności – promując czytelnictwo i książkę. Jeszcze przed samymi wakacjami w placówkach filialnych odbyło się kilka spotkań z młodymi czytelnikami – uczniami lokalnych
szkół podstawowych w ramach całorocznej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Jak ważny jest
kontakt małego dziecka czy ucznia szkoły z książką,
nie trzeba nikogo przekonywać. Świadomi rodzice przyprowadzają do biblioteki już 2-latki, dają
sami przykład – wypożyczając i czytając książki. Już
w październiku suszeckie przedszkolaki ponownie
odwiedzą Bibliotekę, by poznać kolejne tytuły serii
„Mądra Mysz” oraz poznać takie zawody, jak piekarz, kierowca, strażak. W ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w W-wie przystąpiono
do programu „PoczytajMy” i projektu „Czytam so-

bie w bibliotece”. Październik – Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych to świetna okazja do
rozpoczęcia powakacyjnych zajęć czytelniczych we
wszystkich bibliotekach, a także odwiedzenia placówek oświatowych Gminy Suszec.
Fundacja Orange i Biblioteka Narodowa
bibliotekom
Co roku GBP w Suszcu bierze udział w konkursach grantowych i składa wnioski o udzielenie
dofinansowania. W br. Fundacja Orange przekazała GBP w Suszcu dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2446,55 zł. Celem darowizny
była: „Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania
Internetu przez użytkowników Bibliotek, w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej
i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do
31.07.2015 r.”. Niestety, Program Rozwoju Bibliotek
został już oficjalnie zakończony i kolejnej dotacji
z Fundacji Orange Biblioteka już nie otrzyma.
Biblioteka dokonuje selekcji, ubytkuje książki
zaczytane, ale także dba o odświeżenie zbiorów
kierując się dezyderatami czytelników i uzupełniając je w bestsellery. Także w tym roku możliwe było
powiększenie księgozbioru dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 11.150,00 zł, które w całości
przeznaczono na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, a to „Zrealizowano
ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zbiory powiększyły się także o 500 woluminów dzięki hojności naszych wspaniałych czytelników, za co serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-19:00.
Pracownicy GBP w Suszcu
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Trudne hasła: ARLEKIN, ARMENIA, CITKO, ELANA, ERWIN, HOLM, IMAK, IMPALA, ONYKS, SARIN, ZIPPO

Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców
Po przerwie wakacyjnej, GBP w Suszcu ponownie zaprasza rodziców i ich dzieci w wieku 2-3,5 lat,
nie korzystające jeszcze z przedszkola, do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych wg innowacyjnego Programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Celem zajęć jest integracja maluchów
i przygotowanie do późniejszego bycia w grupie
przedszkolnej. To także okazja dla młodych mam,
aby wyjść z domu i aktywnie, wspólne z dzieckiem
spędzić czas.
Grupy Zabawowe to systematyczne zajęcia dla
rodziców i ich dzieci, organizowane w miejscach,
gdzie dzieci mogą się czuć i bawić bezpiecznie,
w przyjaznym miejscu, a takim może być świetlica
lub biblioteka. Spotkania są cykliczne, co tydzień,
w grupach nie większych niż 20 osób (10 dzieci i 10
rodziców). Rodzice biorą pełną odpowiedzialność
za funkcjonowanie Grupy, w której wspólnie opracowują zasady działania, współtworzą harmonogram zajęć, proponują i samodzielnie prowadzą
zabawy z dziećmi, ale wspomaga ich animatorka
Grupy – bibliotekarka Dorota Kolarczyk-Bestwina.
Tak jak w poprzednim roku szkolnym, zajęcia
odbywać się będą w Suszcu – w środy, a w Mizerowie – w czwartki, ale godziny spotkań ustali już
sama Grupa.
Rozpoczynamy: w Suszcu – 14 X, a w Mizerowie – 15 X. Godzina pierwszego spotkania jest
do ustalenia. Zainteresowanych udziałem prosimy
o kontakt telefoniczny (tel.: 32 448 86 92) lub odwiedziny w Bibliotece.
Nauka – komputer – zabawa
Dla chcących się dokształcić oraz przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas, firma FUNMEDIA i Biblioteka proponują dostęp do kursów komputerowych, które można przerabiać samodzielnie domu.
Wystarczy zgłosić się do Biblioteki lub napisać
e-maila: gbp@suszec.pl i otrzymać kod dostępu
do 6 kursów: PISZ123 – nauka szybkiego pisania na
klawiaturze, CZYTAJ123 – nauka szybkiego czytania, PAMIĘTAJ123 – nauka zasad zapamiętywania,
FOTOGRAFIA oraz PHOTOSHOP, ANGIELSKI123
– kurs językowy dla gimnazjalistów, uczniów szkół
średnich i dorosłych z bonusem FunJunior – dla rodziców i ich pociech – przedszkolaków.
Nie zwlekaj: dostęp do kursów - tylko do końca
grudnia 2015 r.!
Natomiast dzieci szkół podstawowych mogą
korzystać w każdej placówce bibliotecznej z nieodpłatnego kursu FunEnglish, gdzie dla chcących się
uczyć przygotowano gry, filmy, piosenki, fotolekcje i dialogi z native speakerami. Nadal aktywne są
kursy e-learningowe z Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (z 67 szkoleń skorzystało już prawie 300 osób). Nie wahaj się – „nie bolą, nie kosztują”. Przyjdź do Biblioteki i dowiedz się więcej.
Coś nowego i innego - Tablety
w Twojej Bibliotece
W ostatnich latach tablety stały się na świecie bardzo popularne. Także Polacy coraz bardziej
przekonują się do tych urządzeń. Na tabletach można przeglądać strony internetowe, oglądać filmy,
grać w gry, edytować zdjęcia, robić zakupy online.
Tablety są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy

NUMER 10 (255)

WYDARZENIA / SPORT

15

Kronika policyjna
Szybka reakcja i natychmiastowa pomoc policjantów z pszczyńskiej komendy przyczyniły się
do uratowania życia mieszkańcowi Mizerowa. Końcem sierpnia, w Mizerowie na ul. Wyzwolenia, policjanci z pszczyńskiej patrolówki interweniowali
w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego.
Z informacji wynikało, że kierowca Skody Fabii najprawdopodobniej dostał zawału serca i dlatego
zjechał na pobocze. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli zbiegowisko ludzi
i osoby, które podjęły reanimację kierowcy. Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i pobiegli
sprawdzić, co się dokładnie stało. Okazało się, że
mężczyzna zasłabł w czasie jazdy, a po chwili stracił
przytomność i nie dawał oznak życia. Wszystko
wskazywało na to, że mógł mieć zawał serca. Jeden
z policjantów natychmiast zbadał tętno i oddech
nieprzytomnego mężczyzny, a po stwierdzeniu ich
zaniku, podjął reanimację, w której pomagał mu
kolega z patrolu. Mundurowi nie ustawali w uciskaniu klatki piersiowej nieoddychającego mężczyzny aż do przybycia karetki. Później również po-

magali w akcji ratunkowej udzielającym pomocy
ratownikom zespołu pogotowia. Jak się bowiem
okazało, stan poszkodowanego był poważny i dopiero po przeszło 40 minutach zdołano przywrócić
jego funkcje życiowe. Jak tylko odzyskał sprawność krążeniowo-oddechową, trafił do szpitala pod
fachową opiekę lekarzy.
11 września 2015 r. o godz. 23:00 w Suszcu na
ul. Piaskowej nieustalony sprawca skradł pieniądze w kwocie 40 zł oraz telefon Samsung, wartości
800 zł, na szkodę mieszkańca Jastrzębia-Zdroju.
12 wrzenia 2015 r. o godz. 21:43 w Suszcu na
ul. Pszczyńskiej policjanci zatrzymali do kontroli
24 - letniego mieszkańca Suszca, który kierował Oplem Astrą, będąc w stanie nietrzeźwości. Kierowca
miał w wydychanym powietrzu 0,94 mg/l alkoholu.
Wzmożone kontrole trzeźwości
W ciągu ostatnich lat w powiecie pszczyńskim
skontrolowano setki kierujących. Niestety, jak pokazują ostatnie kontrole, tendencja do siadania za
kierownicę w stanie nietrzeźwym nadal utrzymuje

się na niepokojąco wysokim poziomie. Policjanci
z pszczyńskiej drogówki zapowiadają dodatkowe
działania, mające w znacznym stopniu zredukować
to zjawisko. Kierowcy będą musieli spodziewać się
wzmożonych kontroli stanu trzeźwości, szczególnie w okresach dłuższych weekendów, tradycyjnie
już podczas świąt i w okresach sprzyjających rodzinnym biesiadom przy stole. W dniach planowanych działań będzie można zobaczyć na drogach
naszego powiatu więcej niż zazwyczaj radiowozów
pszczyńskiej drogówki. Funkcjonariusze, wykorzystując specjalistyczne urządzenia do szybkiego pomiaru stanu trzeźwości, wręcz hurtowo, przebadają
stan trzeźwości kierowców oczekujących na przejazd pociągu, czy tych, którzy będą stali na czerwonym świetle przed skrzyżowaniami. Alco Sensor
FST i Alco Blow pozwalają mundurowym w bardzo
krótkim czasie zbadać trzeźwość dużej liczby osób.
Wystarczy zbliżyć urządzenie do twarzy testowanego, aby wskazało na ewentualną niezgodność
z obowiązującymi normami.
KPP w Pszczynie

Mieszkańcom Radostowic w dobrej zabawie
nie przeszkadzała nienajlepsza pogoda. W sobotę
26 września zebrali się na boisku klubu UKS Josieniec, aby wspólnie spędzić czas na festynie sportowo-rekreacyjnym, który rozpoczął się od występów:
zespołu „Radostowinaki” oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Radostowicach. Później zebranych zabawiał zespół „Wadam”
z Bełku. Równocześnie na boisku rozgrywano mecze piłkarskie. Najpierw zmierzyły się drużyny młodzików – UKS Josieniec podejmował LKS Brzeźce,
a potem oldbojów – UKS Josieniec zagrał z Miłośnikami Kobielic. Zaprezentowano także drużynę żaków przy UKS Josieniec. Uczestnicy festynu do go-

dzin nocnych mogli się także bawić przy zespole
Pana Piórko „Widmo”. Imprezie towarzyszyły liczne
atrakcje dla młodszych i starszych uczestników. Zadbano o gry i konkursy piłkarskie, tj. strzały do celu,
wykonywanie rzutów karnych czy tory sprawnościowe. Dzieci mogły skorzystać z darmowych dmuchańców oraz wziąć udział w animacjach. Dla każdego przybyłego przewidziano ciepłą grochówkę.
Przygotowano także pokaz sprawności strażaków,
a Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia
przeprowadziło zbiórkę publiczną na rzecz naprawy dachu jednej z radostowickich rodzin. Festyn na
którym przybyli mogli aktywnie spędzić czas okazał się dużym sukcesem.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Sportowy festyn w Radostowicach

Drużyny młodzików – UKS Josieniec i LKS Brzeźce

Wycieczka rowerowa, którą zaplanowano na
19 czerwca br., a została odwołana ze względu na
intensywne opady deszczu, odbyła się w czwartek,
10 września 2015 r.
Liczna, bo 28-osobowa grupa gimnazjalistów
z opiekunami, przejechała na rowerach 29 km,
głównie leśnymi duktami po północnej granicy
Gminy Suszec. Trasa obejmowała odwiedzenie takich punktów, jak: Maryjka na Branicy, ostoje naturalnej zwierzyny, południowe obrzeże rezerwatu
Babczynej Doliny, kamień Pittermana, Mitręgówkę. Przewodnikiem wycieczki był Waldemar Szendera – pomysłodawca i twórca trasy wycieczki, który przybliżał uczestnikom historie mijanych po dro-

dze miejsc i punktów. Odkrywał także przed młodzieżą przyrodnicze tajemnice, których nie brakowało w kobiórskim lesie.
Trasa wycieczki zakończyła się w muzeum Państwa Szenderów. Wszyscy zebrani posilili się pysznym kołoczem i herbatą. Muzeum stało się także
miejscem, w którym młodzież mogła zapoznać się
z licznie zgromadzoną kolekcją eksponatów. Kiedyś służyły one ludziom w życiu codziennym i pomagały w prowadzeniu gospodarstw domowych.
Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni
z możliwości lepszego poznania terenów naszej
gminy.
Hala Sportowa Suszec

źródło: Hala Sportowa w Suszcu

Wycieczka rowerowa po gminie

Udana wycieczka rowerowa

Kolarskie emocje
13 września br. w Suszcu po raz drugi odbył się
Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec. Imprezę połączono z zawodami rowerowymi dla dzieci i młodzieży. Rewelacyjna pogoda oraz wspaniała
atmosfera sprawiły, że przedsięwzięcie okazało się
ogromnym sukcesem. Wiele osób stawiło się w niedzielne popołudnie na ulicy Wyzwolenia, przy Aptece św. Stanisława w Suszcu, aby spróbować swoich sił w czasie wyścigu i zawodów. Trasa zawodów
przebiegała przez Suszec i Kryry i obejmowała ulice:
Wyzwolenia, Lipową, Wielodrogę, Rolniczą i Cegielnianą.
Najmłodsi zawodnicy (do 6 lat) startowali na

rowerach biegowych albo trekkingowych i mieli do
pokonania dystans 300 m. Nieco starsi (7-10 lat)
musieli przejechać 2,2 km. Z kolei 11- i 12-latkowie
pokonywali dystans 4,4 km, a najstarsza młodzież
biorąca udział w zawodach (13-16 lat), przejeżdżała
3 okrążenia po wyznaczonej trasie, czyli 6,6 km.
Organizatorzy zapewniali uczestnikom trofea
sportowe, nagrody oraz atrakcje po wyścigu. Dla
wszystkich chętnych zorganizowano tor sprawnościowy, na którym można było sprawdzić swoje
umiejętności. Przejazdy po torze odbywały się pod
okiem Beaty Kukli - wieloletniej organizatorki zawodów rowerowych z bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego. Każdy z uczestników otrzymał także poczęstunek. Łącznie do zawodów zgłosiło się ponad
140 młodych ludzi, kochających jazdę na rowerze
i aktywność na świeżym powietrzu.
Najmłodszym kibicowali rodzice. Niewątpliwą
atrakcją imprezy okazał się jeden z uczestników,
startujący na starym rowerze w tradycyjnym śląskim stroju.
- Na zawody przyszedłem prosto po mszy dożynkowej. Najważniejsza była dla mnie zabawa i z pewnością za rok powtórzę to doświadczenie. Doskonale
się bawiłem i cieszę się, że dojechałem do mety – kocd. na stronie 16
mentował Franek Litera.

SPORT / INFORMACJE

cd. ze strony 15
W wyścigu głównym wzięło udział aż 75 osób.
Do przejechania były 53 km. Na trasie obyło się
praktycznie bez incydentów, a poziom wyścigu był
naprawdę wysoki. Zawodnicy przybyli do Suszca
z całego Śląska, a nawet z zagranicy. Pojawiły się
m.in. osoby z Rudy Śląskiej, Wodzisławia, Tych, Rybnika, Żor, Piekar, Katowic, Gliwic, a nawet z czeskiego Bohumina. Świadczy to o popularności kolarstwa, a także o poziomie, jaki zapewnia suszecka
impreza, która przypadła do gustu mieszkańcom
gminy i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Organizatorami wyścigu i zawodów byli: Gmina Suszec, GZOiS w Suszcu, Grupa Kolarska Pro-Kan
Suszec. Wydarzenie sponsorowali zaś: Apteka św.
Stanisława w Suszcu, Sephia Pub - Restauracja - Marcin Wuzik, IndiVidual-Group, Zakład Wędliniarski Szymon Kania Czarków oraz Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu -Zdroju, oddział w Suszcu.

GZOiS Suszec pragnie szczególnie podziękować za pomoc w organizacji imprezy Grupie Kolarskiej Pro-Kan Suszec Pawła Pietrzaka. Ich wsparcie
i zaangażowanie w organizację Wyścigu Kolarskiego były nie do przecenienia. Pragniemy także podziękować strażakom OSP Kryry oraz młodzieży
gimnazjalnej z Suszca, za pomoc w zabezpieczeniu
trasy wyścigu. Składamy także podziękowania dla
PGK Suszec, GOK Suszec, MORiS Pszczyna. Informujemy, że w przyszłym roku planujemy rozdzielenie
wyścigu młodzieży gminnej oraz młodzieży z rowerowych klas sportowych.

zdj. Dawid Musiolik

WYŚCIGI GŁÓWNE - klasyfikacja:
Amator Elita Kobiet (3 uczestniczki): I miejsce
- Joanna Szklany, II miejsce - Małgorzata Adamczyk, III miejsce - Katarzyna Kępa-Lorenowicz;
Amator Elita Mężczyzn (55 uczestników): I miejsce - Marcin Cupryś, II miejsce - Krzysztof Kuczyński, III miejsce - Tomasz Goraus;
Masters +50 (14 uczestników): I miejsce - Andrzej Kasprzyk, II miejsce - Zbigniew Czachura,
III miejsce - Marek Kamiński;
VIP (3 uczestników): I miejsce - Edward Jurzyca, II miejsce - Szymon Sekta, III miejsce - Krzysztof
Majeran;

Wyścig w kategorii 7-8 lat

WYŚCIGI MŁODZIEŻOWE - klasyfikacja:
Rocznik 2009 i młodsi (43 uczestników) - wyścig
bez klasyfikacji;
Rocznik 2007-2008 (24 uczestników), dziewczęta: I miejsce - Maja Kaczkowska, II miejsce
- Maja Skipioł, III miejsce - Judyta Wloka; chłopcy :

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2015
I miejsce - Jakub Skipioł, II miejsce - Bartosz Barchański, III miejsce - Piotr Pietrzak;
Rocznik 2005-2006 (30 uczestników), dziewczęta: I miejsce - Weronika Mazurek, II miejsce
- Alicja Koczy, III miejsce - Emilia Staniek; chłopcy :
I miejsce - Oskar Mańkowski, II miejsce - Wiktor
Pelka, III miejsce - Franciszek Koczar;
Rocznik 2003-2004 (26 uczestników), dziewczęta: I miejsce - Emilia Ryszka, II miejsce - Martyna Papierok, III miejsce - Nikola Kajzerek; chłopcy : I miejsce - Konrad Juraszczyk, II miejsce - Denis
Bojmer, III miejsce - Grzegorz Nazarko;
Rocznik 1999-2002 (21 uczestników), dziewczęta: I miejsce - Karolina Kawka, II miejsce - Wioletta Brzeziok, III miejsce - Wiktoria Raszczyk;
chłopcy : I miejsce - Adam Szczotka, II miejsce Paweł Adamczyk, III miejsce - Mateusz Koczar.
Monika Panfil

zdj. Dawid Musiolik
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Uczestnicy wyścigu w kategorii 13-16 lat

Informacje Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS w Suszcu
Dnia 30 września br. zakończył się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a 31 października br. kończy
się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń
rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym, tzn. od
1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. oraz
świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października
2016 r. ustala się m.in. na podstawie zaświadczenia
Urzędu Skarbowego lub oświadczenia składanego
pod rygorem odpowiedzialności karnej o dochodach za rok 2014 od wszystkich pełnoletnich osób
wpisanych w skład rodziny we wniosku.
Nie zmienia się kryterium dochodowe, uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują nadal, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł.
Natomiast od listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy
dziecku niepełnosprawnym – 764 zł). W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie
odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (od 1 listopada 2015 r. jest to kwota 89,00 zł),
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał
(bez przekroczenia) w poprzednim okresie zasiłkowym.
Kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2015 r. wynoszą:
Zasiłek rodzinny: 89,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 118,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18
roku życia, 129,00 zł – na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka

w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie
na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego 80,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 100,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (ponadgimnazjalnej): 105,00 zł – jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, 63,00 zł – jeżeli dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia się dziecka – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego
rodzica, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zostało oddalone. Kwota tego dodatku
wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka „becikowe” – w wysokości 1000 zł
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi można
składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka. Kryterium dochodowe wynosi 1922,00 zł
na osobę w rodzinie.
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:
Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobie
uprawnionej w wysokości 153,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje:
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1200 zł, od 1 stycznia 2016 r. w wysokości

1300 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje,
jeżeli łączny dochód rodziny osoby wymagającej
opieki oraz osoby sprawującej opiekę w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł (od
1 listopada 2015 r.).
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje
w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek
dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie
rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich
pracy w gospodarstwie rolnym.
Wnioski na nowe okresy można od września
pobierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS
Suszec w godzinach podanych poniżej.
Godziny wydawania i przyjmowania uzupełnionych wniosków:
Poniedziałki: od godz. 11:30 do godz. 16:30
Wtorki: od godz. 11:30 do godz. 15:30
Środy: od godz. 11:30 do godz. 15:30
Czwartki: od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątki: od godz. 8:00 do godz. 12:00
W sutuacji, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie,
w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek
wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka
GOPS w Suszcu
województwa.

Wójt Gminy Suszec informuje, że od 1 października do 30 kwietnia będzie odbierany popiół 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy
zobowiązani są do wyposażenia na własny koszt swoich nieruchomości w pojemniki na popiół o pojemności 120 l lub 240 l.
Odbiór odpadów zmieszanych odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór popiołu.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADÓW Z POPIOŁEM - TAKIE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE!

UWAGA! ODBIÓR POPIOŁU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w 2015 r.

Ulica – zmieszane/popiół

listopad
popiół
zmiesz.
3
2
5
4
5
4
10
9
10
9
14
12
17
16
19
18
24
23
26
25

grudzień
popiół
zmiesz.
5
1
2
3
2
3
7
8
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
28
29

grudzień
15
16
16
17
17
11
21
24
18
29
31
30
31
Ulica – selektywna/gabaryty

Selektywna
listopad
10
13
13
12
12
20
16
19
27
24
26
25
26

26 październik
2 listopad
2 listopad
3 listopad
3 listopad
4 listopad
5 listopad
6 listopad
9 listopad
10 listopad
16 listopad
17 listopad
16 listopad

Gabaryty

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska,

październik
13
14
14
15
15
16
19
22
23
27
29
28
29

Kobielice 2
Suszec 1
Suszec 2

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

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa,
Perłowa, Pszczyńska nr 41-147 , Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia do nr 62, Złota

Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie,
Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Pawła
Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od
nr 79, Tulipanów, Żwirowa

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

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad,
Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia
nr 63-207

Boczna, Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna,
Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,
Wyzwolenia od nr 208

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza,
Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska do nr 34, Pogodna,
Słowików, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa, Turkusowa,
Woszczycka, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Kobielice 2

Suszec 1

Suszec 2

Suszec 3

Kryry

Mizerów

Rudziczka

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

Rudziczka 1
Rudziczka 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Mizerów 2

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia,
Pszczyńska do nr 34, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa,
Turkusowa, Woszczycka

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

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa,
Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia nr 63-207

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa,
Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy,
Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna,
Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa
Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska nr 41-147, Wyzwolenia
do nr 62

Astrów, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Ks.
Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,
Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od nr 79, Tulipanów

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska nr 148-177, Stara
Droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze
Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa,
Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie, Księżycowa,
Łanowa, Pańska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna,
Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Mizerów 1

Kryry

Suszec 4

Suszec 3

Kobielice 1

Kobielice 1

Radostowice 2 Graniczna, Malinowa, Pszczyńska od nr 178

Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 1 Kocankowa, Krzywa nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Sporna,

Rejon

Radostowice 1
Radostowice 2
Kobielice 1
Kobielice 2
Suszec 1
Suszec 2
Suszec 3
Suszec 4
Kryry
Mizerów 1
Mizerów 2
Rudziczka 1
Rudziczka 2

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie,
Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska nr 148-177, Radosna, Rolna, Sołecka,
Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Radostowice 2 Graniczna, Malinowa, Pszczyńska od nr 178

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa,
Kleparska, Kocankowa, Krzywa nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa,
Radostowice 1 Porębska, Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa,
Wysoka

Rejon

Radostowice 1
Radostowice 2
Kobielice 1
Kobielice 2
Suszec 1
Suszec 2
Suszec 3
Kryry
Mizerów
Rudziczka

październik
popiół
zmiesz.
6
5
7
8
8
7
12
13
13
12
15
14
20
19
22
21
26
27
29
28

EKO M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J.
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Tel. 32 42 30 845

Mieszkańcy Gminy Suszec!
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał się raz w miesiącu (dwa razy w tygodniu
budynki wielorodzinne przy ul. Piaskowej w Suszcu). Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej
bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.
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Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
We wrześniu br. gmina podpisała z firmą EKO
z Rybnika nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suszec.
Wykonawca został wybrany w drodze ponownego
przetargu, ponieważ przetarg ogłoszony w kwietniu br. na przedmiotowe zadnie został unieważniony z uwagi na fakt, że zaoferowane przez oferentów ceny przewyższały kwotę, jaką gmina mogła przeznaczyć na ten cel.
Pomimo ogłoszenia drugiego przetargu, zaoferowano znacznie wyższą kwotę niż w postępowaniu przetargowym z 2013 r., w którym kwota ta
wynosiła 1 415 234 zł brutto. Obecnie najkorzystniejszą ofertę, która opiewała na kwotę 2 279 825 zł
brutto, złożyła firma EKO z Rybnika.
Jednak wysokość opłaty za odbiór odpadów
komunalnych nie ulegnie obecnie zmianie, ponieważ, po przeprowadzeniu analizy finansowej, kwoty z obydwu przetargów, gdy nie zaistnieją inne
okoliczności, zbilansują się. Istotnym elementem
w obecnym okresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, jest wydzielenie odbioru
popiołu w innym terminie. Jednak obowiązkiem

mieszkańca jest wyposażenie się w wymagane
dodatkowe pojemniki, gdy takowych nie posiada.
Jest to podyktowane nie tylko bardzo dużym procentem udziału tego odpadu w całości odpadów,
ale przede wszystkim mniejszymi kosztami ponoszonymi przez firmę odbierającą. To niewątpliwie
pozwala na zmniejszenie kosztów ponoszonych
przez mieszkańców za odbiór odpadów i powinno
mieć duży wpływ na koszty w kolejnych latach.
Aktualnie tendencje opalania budynków gazem czy innym paliwem nie powodującym powstawania odpadów, utrzymuje się w naszej gminie na
stosunkowo niskim poziomie. W okresach grzewczych, tj. od 1 października do 30 kwietnia, jeden
raz w miesiącu będzie odbierany popiół w nielimitowanej ilości z nieruchomości zamieszkałych, na
których jest on wytwarzany.
Mieszkańcy opalający domy węglem są zobowiązani do wyposażenia na własny koszt swoich
nieruchomości w niezbędną ilość dodatkowych pojemników na popiół o poj. 120 l lub 240 l, w zależności od ilości wytwarzanego popiołu. Pojemniki
powinny spełniać normę EN 840 (nie mogą to być
np. pojemniki ogrodowe itp.). Pojemniki można

nabyć u dowolnego dostawcy lub usługodawcy,
bez pośrednictwa gminy, w tym w firmie EKO. Popiół nie będzie odbierany z worków i kubłów metalowych o poj. 330 l lub z innych niedostosowanych zbiorników, które są w posiadaniu mieszkańców. Dodatkowe pojemniki nie są wymagane od
mieszkańców opalających budynki gazem lub innym paliwem. Nadmieniamy, że w przypadku posiadania w chwili obecnej większej ilości pojemników zgodnych z normą EN 840, które pozwolą właścicielom nieruchomości na rozdzielenie popiołu
od pozostałych odpadów - co zagwarantuje właściwe gospodarowanie odpadami - zakup nowych
może okazać się zbędny.
Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów zmieszanych,
zgodnie z harmonogramem.
ZAKAZUJE SIĘ:
1. Mieszania innych odpadów z popiołem,
2. Wystawiania popiołu w pojemnikach innych
niż wyżej wymienione.
TAKIE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE!
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Szanowni mieszkańcy!
Informuje się wszystkich zainteresowanym mieszkańców naszej gminy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych przeprowadzona zostanie w niżej
podanych terminach:
RADOSTOWICE 1
RADOSTOWICE 2
KOBIELICE 1
KOBIELICE 2
SUSZEC 1
SUSZEC 2
SUSZEC 3
SUSZEC 4
KRYRY
MIZERÓW 1
MIZERÓW 2
RUDZICZKA 1
RUDZICZKA 2

26 października
2 listopada
2 listopada
3 listopada
3 listopada
4 listopada
5 listopada
6 listopada
9 listopada
10 listopada
16 listopada
17 listopada
16 listopada

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do
wydzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajduje się działka
nr 423/110 o powierzchni 1,5043 ha przeznaczona
do rolniczego użytkowania położona w Mizerowie,
karta mapy 3, przy ul. Wyzwolenia. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel.: 032 449 30 73
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
UG w Suszcu

Wykaz części
nieruchomości
do oddania w najem
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu do
godz. 6:00 rano.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
MEBLE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY.
Zbiórka nie dotyczy sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła, z papy, wełny mineralnej, eternitu itp. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w ramach uiszczanej przez
mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypomina, się że na terenie Gminy Suszec
nadal działa PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH, usytuowany przy
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suszcu, ul. Ogrodowa 2, który jest czynny: w środy od
godz. 10:00 do18:00 oraz w soboty od godz. 8:00
do 13:00. Do punktu selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych, właściciele zamieszkałych nieruchomości mogą we własnym zakresie dostarczać
(bez dodatkowej opłaty) następujące odpady komunalne :
1. Papier - worek niebieski,
2. Tworzywa sztuczne - worek żółty,
3. Opakowania wielomateriałowe - worek biały,
4. Szkło - worek zielony,
5. Metal - worek czarny,
6. Odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście) - worek brązowy
7. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej
niż 50 kg rocznie na jedną osobę, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną
osobę, chemikalia, przeterminowane leki.
W w/w punkcie można również otrzymać worki
do segregacji.
UG w Suszcu

Przedmiotem najmu będą pomieszczenia użytkowe w budynku stanowiącym własność Gminy
Suszec przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na
prowadzenie placówki pocztowej oraz na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A lub pod
numerem tel.: 32 449 30 73.
UG w Suszcu

nowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana
klonolistnego,
25 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Zezwolenia nie trzeba również uzyskiwać
na złamane i wywrócone drzewa, które będzie
można usunąć po uprzednim ich zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy oraz po przeprowadzeniu
oględzin z udziałem stron. Na usunięcie drzew
uschniętych lub nie rokujących szansy na przeżycie, nadal wymagane jest zezwolenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zawsze
zasięgnąć porady u pracowników Urzędu Gminy.
UG w Suszcu

Nowe zasady wycinki
drzew i krzewów
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie
zmiana ustawy o ochronie przyrody, która dotyczy wycinki drzew. W znowelizowanej ustawie
konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę
uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas, od jego wieku. Zgodnie
z art. 83 ust. 1, pkt 3 ustawy, nie jest wymagane
zezwolenie na wycinkę drzew, których obwód
pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kaszta-

Bezpłatne szkolenie
dla organizacji
pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz Urząd
Miejski w Pszczynie organizują bezpłatne szkolecd. na stronie 19
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NUMER 10 (255)
cd. ze strony 18
nie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem szkolenia
będą zasady prawidłowego wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego, a następnie przygotowanie sprawozdania i rozliczenie całego projektu.
Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec.
Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 12 października br. o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10. Do
udziału zapraszamy wszystkie organizacje z terenu
powiatu pszczyńskiego, które ubiegają się o dotacje na realizacje zadań publicznych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizatorzy szkolenia mają nadzieję, że

nabyta wiedza pomoże organizacjom pozarządowym przy wypełnianiu aplikacji na 2016 rok.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu
proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa telefonicznie (tel. 32 449 23 10), za pomocą poczty elektronicznej: kultura@powiat.pszczyna.pl lub osobiście (pokój nr 8 na parterze) do 7 października 2015 r.
UG w Suszcu

Odbiór azbestu
zdeponowanego na
posesjach
Na przełomie października i listopada tego
roku przeprowadzony zostanie II etap odbioru

wyrobów zawierających azbest, zdeponowanych na nieruchomościach położonych w gminie
Suszec. Przypomina się, że etap ten obejmie sołectwo Suszec oraz posesje w pozostałych sołectwach, które nie zostały ujęte dotychczas w programie. Koszt tego zadania pokryty zostanie ze
środków finansowych pozyskanych z Powiatu
Pszczyńskiego.
W sytuacji, gdy w/w środki finansowe nie
wystarczą na pokrycie kosztów usunięcia azbestu z wszystkich nieruchomości ujętych w programie, kolejny etap odbioru azbestu odbędzie
się w 2016 r. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z właścicielami posesji, które są ujęte
w programie w celu ustalenia szczegółów odbioru azbestu.
UG w Suszcu

Podziękowanie
Pragniemy złożyć szczere podziękowania za
okazaną życzliwość, słowa otuchy, wsparcie,
modlitwę oraz wszelką pomoc, jaką
otrzymaliśmy i otrzymujemy po wypadku.
Szczególne podziękowanie składamy osobom,
które jako pierwsze udzieliły nam pomocy
na miejscu zdarzenia oraz ratownikowi
medycznemu ratującemu życie naszego dziecka.
Wdzięczni Renata i Andrzej Pastuszka
wraz z Kacperkiem

Oferujemy dzierżawę pojemników na odpady:
- pojemnik MGB 120+ (plastikowy) - 20,00 zł na rok.
Oferujemy sprzedaż pojemników na odpady:
- pojemnik MGB 120 l (plastikowy, nowy) - 99,00 zł
- pojemnik MGB 240 l (plastikowy, używany) - 130,00 zł
Dostawa pojemników do klienta GRATIS.
„Eko” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 23 673 fax. 32 42 30 845 e-mail.: biuro@eko.rybnik.pl

CHRYZANTEMY
DONICZKOWE
różne gatunki
i kolory

Zapraszamy
Wowra, ulica Mokra 15
43-267 Suszec, tel. 32 212 41 38

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

