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Wyborczy październik
Temat jesiennych wyborów samorządowych zdominował wszystkie media. W niedzielę, 21 października obywatele
zadecydują o przyszłym kształcie rad gminy, powiatu i sejmiku województwa. W „Nowinach” również podejmujemy ten
wątek, przybliżając naszym Czytelnikom informacje dotyczące przebiegu i organizacji głosowania. Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku można udać się na grzyby do pobliskich
lasów, tym bardziej że sezon na nie powoli będzie dobiegać

końca. Rozpoczyna się tymczasem okres jesiennych przeziębień. Aby nie dać się chorobie, polecamy naturalne syropy
z wykorzystaniem czarnego bzu. Podczas „Zielna w Suszcu”
dowiedzieliśmy się, jak je zrobić, a kto nie mógł uczestniczyć
w imprezie, w tym numerze „Nowin” znajdzie informacje na
temat prozdrowotnych właściwości bzowiny. W październiku
nie zapomnijmy także o uczniach i pracownikach oświaty,
którzy 14 października obchodzą swoje święto.

Sołecko-gminne

Zdjęcia: Adam Kajda Fotografia
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Nie dajmy sobą manipulować
Każdy, kto dywaguje na tematy współczesnego
świata, patrząc zarówno w przeszłość, teraźniejszość, jak
i przyszłość, otrzymuje potwierdzenie nieskończonej
liczby kłamstw, jakimi jesteśmy karmieni codziennie.
I nie dotyczy to tylko obecnych czasów. Prawdą manipuluje się na wszelkie sposoby, a przecież ona może
być tylko jedna, a okazuje się, niestety, praktycznie
nieosiągalna dla zwykłego człowieka.
Obecnie kłamstwa nabierają bardzo szybko wielkiej siły i stają się bardzo niebezpieczne nie tylko dla
pojedynczych ludzi, ale i całych wspólnot, narodów.
Przy niebywałym wzroście środków przekazu informacji, szybkości transmisji, konkurencyjności mediów,
a przede wszystkim w sytuacji postawienia na pierwszym miejscu korzyści finansowych i odstawienia na
bok rzetelności, na pierwszych stronach lub górnych
półkach znajdują się półprawdy lub fałsz. Dziś już niekoniecznie 1 + 1 = 2. Ludzi tak twierdzących uważa się za
nietolerancyjnych, wrogów zdrowego społeczeństwa.
Zaczęto uznawać, że racja i szacunek należą się tym,
którzy liczą lub twierdzą inaczej. Przecież 1 + 1 może się
równać 3 albo nawet i 100. Promuje się nie to, co dobre,
co prowadzi do współdziałania, konstrukcji, harmonii,
ale to, co prowadzi do destrukcji, archaizacji życia społecznego, choroby, zniszczenia. Gwarantuje się prawa
dla każdego z osobna. Stąd na postawę Europejczyków,
mieszkańców tzw. świata zachodniego coraz większy
wpływ wywierają tzw.„ludzie postępu” promujący LGBT,
feminizm, postmodernizm, oddalając nas coraz bardziej
od naszych chrześcijańskich korzeni.
To nie Rosja, ale Europa i Ameryka wytyczają drogi
do zguby. Ucząc się historii, nie sposób nie stwierdzić,
że Europa przez wieki była spleciona historią chrześcijaństwa. Historia Kościoła to przede wszystkim wielkie
postacie, rzesze świętych. Oczywiście trafiali się również
nikczemnicy, ludzie źli. Chrześcijaństwo było kuźnią
myśli i prowadziło zawsze człowieka do „Piękna”. Popatrzmy na architekturę kościołów, świątyń itd. Estetyka,
piękno i wielka harmonia z tym, co praktyczne. To chrześcijaństwo zawsze było tym buforem rozwiązującym
konflikty zwaśnionych wspólnot, narodów. Rozrastające
się coraz bardziej w Europie samozwańcze instytucje,
agendy – można powiedzieć nowe twory, a wręcz „nowotwory” z twarzami bezimiennych biurokratów – chcą
utworzyć superpaństwo tzw. „oświeconych” przeciwników chrześcijaństwa.
Przy niebotycznych, niczym nieuzasadnionych
apanażach, niemający mandatu wyborcy robią wszystko, aby nienawidzić „ciemnych” (bo tak postrzegają
normalnych ludzi) i tak ich indoktrynować, aby to oni
byli przekonani co do słuszności obranego kierunku.
Ci „oświeceni” z Brukseli, a i z Polski nie zdają sobie
sprawy, że pracują nad kolejną rewolucją. A Europa,
Ameryka gnije, bo umierają rodziny, relacje międzyludzkie. Proces eutanazji rozpoczął się w 1968 roku,
kiedy odrzucono chrześcijaństwo, a jego przeciwnikom zabrakło pomysłu na to, czym tę pustkę zastąpić.
Przecież system wartości próbowała zmieniać rewolucja francuska, Lenin, Hitler, Pol Pot. Skutek w każdym
przypadku był przerażający. Nie wyciągnięto z tego
żadnych wniosków.
Unia Europejska odniosła znaczne sukcesy, ale
przegrała to, co najważniejsze, czego nie dało się jej
zapisać w konstytucji o wartościach chrześcijańskich.
Bez duszy brnie obecnie do rozpadu. Brak jedności daje
się coraz bardziej odczuć. Gdy patrzymy globalnie, to
narody i religie tworzyły i nadal tworzą rzeczywistość.
Przecież przerabialiśmy tak niedawno Europę bez Boga,
mroczne czasy II wojny światowej. Czy chcemy wrócić do tego dramatu? Upadł marksizm i wiele innych
nieludzkich ideologii, pozostał wulgarny materializm,
władza, chciwość.
Pamiętać musimy, że to nie Kościół będzie miał
problem, ale my i nasze dzieci, kiedy rozpadnie się europejska wspólnota, która się jeszcze utrzymuje przy życiu
tylko dzięki inżynierii finansowej, jakiej nie zna historia.
Zadłużenie państw, życie na kredyt sięga zenitu. Gdy
to runie, pozostanie sznur. Wszystko może upaść, byle

człowiek ocalał, a ocaleć może wówczas, gdy będzie
oprócz wartości materialnych posiadał dobra duchowe. A obecnie nie dążymy nawet do pogaństwa, ale
do czegoś gorszego – nihilizmu. To wiara w trudnych
czasach utrzymuje ludzi, narody przy życiu. Przecież
o tym, że żyjemy w czasach chaosu i kunktatorstwa
świadczą codziennie przykłady ucieczki naszych dzieci
z paszportem, rodaków, Europejczyków jak najdalej
od swoich krajów. Ten proces się pogłębia. I nie chodzi
tu tylko o pieniądze. Wyjazd za chlebem, ale przede
wszystkim brak poczucia wspólnoty, masowy wręcz
rozpad rodzin, brak wartości, propagowanie materializmu, rozpad relacji międzyludzkich powodują ten stan.
Obecnie Unia Europejska stoi przed wyborem
albo federalizmu, albo rozpadu. Na razie Brexit i problemy innych krajów wskazują na niebezpieczny trend
rozpadu. Ale jakaż może być przyszłość superpaństwa
dotkniętego głęboką zapaścią demograficzną i sterowanego rozmnażającą się grupą emerytów rządzących
sprowadzanymi, z sąsiednich krajów lub kontynentów, do pracy proletariuszami. Dodatkowo dziś dla
Europejczyka dłuższa praca czy wysiłek jest pojęciem
abstrakcyjnym. Oby nasza wolna praca nie zrównała
się z pracą niewolniczą w Chinach i tą wykonywaną
przez inne uciskane narody. Tych kilka przykładów
pokazuje, jak nasza europejska cywilizacja głęboko
się zagubiła w dzisiejszym globalnym świecie, który się
bardzo skurczył. Trwanie w obecnym może być wręcz
śmiertelne. Dziś Europejczycy na swoim gruncie czują
się nieswojo i obca kultura bierze górę ( muzułmańska).
Czas przejrzeć na oczy.
Wielu Amerykanów, tych młodszych roczników,
którzy przeżyli atak na wieżę WTC w 2001 roku i kryzys
w 2008 patrzy na świat inaczej niż ich rodzice i wraca do
chrześcijańskich korzeni, od czego odeszli ich ojcowie,
matki. To daje nadzieję, że również Europa się przebudzi, kiedy doświadczy kolejnego kryzysu.
Patrząc na nasze rodzinne podwórko, zagrożenie
to potęguje, co ostatnio szczególnie zauważamy, położenie pomiędzy dwoma wielkimi, niedarzącymi nas
„sympatią” mocarstwami: Niemcami i Rosją. Jest to bardzo istotne, bo wyzbyliśmy się wojska, a i wychowania
patriotycznego. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej byliśmy
w 1939 roku, a świat jest bardzo niespokojny. Dzisiaj
liczymy na pomoc dalekiego sąsiada, która może okazać się nieosiągalna. Sukcesu za Atlantykiem możemy
nie znaleźć. Patrząc z innej strony, nie dziwmy się, że
inne nacje postrzegają nas różnie. Jako chrześcijanie
doskonale sobie potrafimy wytłumaczyć nienawiść
do Żydów, muzułmanów i innych nacji. Co gorsza, te
postawy wielu z nas nazywa patriotyzmem. Nie dziwmy
się, że będziemy również doświadczać dywersji organizowanej przez różne międzynarodowe, nieprzyjazne
naszej kulturze, narodowości, środowiska.
Ostatnio w stylu bolszewickim nasze środki przekazu (nie wszystkie) starają się wprowadzić zamęt w naszych głowach w związku z wejściem na ekrany filmu
„Kler”. Kiedy ludzie mają zamęt w głowach, łatwo nimi
pokierować w taki sposób, jak chcą tego ci, którzy znajdują w tym jakiś interes, cel. Zaprzątnięty codziennymi
obowiązkami człowiek, a szczególnie młody, nie potrafi
właściwie ocenić tego, co jest prawdą, a co kłamstwem.
Świadome działanie przedstawiające pewne fakty i lub
(jednostronnie) zmyślenia są sposobem na dokonywanie zmian społecznych. W tym przypadku chodzi
o dołożenie, oczernienie większości z nas, naszej chrześcijańskiej wspólnoty, zniszczenie Kościoła. Kościół jest
atakowany od wielu lat. Walczyli z nim naziści, komuniści. Przyświecał im jeden cel – zawładnąć sumieniami, a następnie pogrążyć całe narody w ciemnościach
dyktatury. Obecnie europejscy zachodni, a również
polscy lewacy robią to nie gorzej niż oni. Wiedzą, że odpowiednio rozpropagowane, głoszone przez nich tezy
będą trafiać na podatny grunt i będą podsycać wrogość
wobec Kościoła, który nieustannie jest pod pręgierzem.
Tak było zawsze. Nie widzi się ogromu dobra, jakiego
dostarcza, tylko szuka się jakiegokolwiek zła po to, aby
Kościół oczernić, ukazać opinii społecznej w jednostron-

ny, wyolbrzymiony, tendencyjny sposób. Jest wiele
osób, które los naszego Kościoła widziałyby tak jak
w Irlandii. Pedofilia to ohydny proceder, przestępstwo
najwyższego kalibru. Ten problem również, niestety, co
nie powinno się zdarzyć, dotknął ludzi Kościoła, księży.
W ostatnich czasach hierarchowie nie bardzo wiedzieli,
jak go rozwiązać lub podjąć skuteczne działanie, aby
już nigdy do takich czynów nie doszło. I tutaj nie chodzi
o to, że powstał piętnujący czy ujawniający ohydne czyny film. Przeraża odrażający scenariusz, sposób, w jaki
przedstawiono obraz naszego Kościoła i kapłanów.
Przecież nie można postawić znaku równości pomiędzy
garstką tych, którzy pomylili się z powołaniem, a wręcz
są przestępcami, z ogromną rzeszą księży, zakonników,
sióstr zakonnych, którzy z poświęceniem oddają się
swojemu powołaniu, świadcząc dla naszych wspólnot
nieocenione dobro. Kolektywnie nie można odpowiadać za grzechy jednostki. Tak samo niszczy się i podważa autorytety nauczycieli, policjantów i wszystkich
innych służb czy zawodów społecznego zaufania. Gdy
nastanie anarchia, to mrocznym siłom łatwo będzie
przejąć władzę.
Patrząc z innej strony, Kościół to my, wspólnota.
Upadek moralności wśród wszystkich grup społecznych, szerząca się deprawacja, kryzys wiary, małżeństwa, rodziny, wartości, z pewnością przełożył się
na postępowanie w jednostkowych przypadkach
i w przypadku kapłanów. Ale te szatańskie wartości
ciągle nam dorosłym i młodzieży serwują z ekranów
ci sami „światli” ludzie, europejskie, polskie elity. To
ich nauka, a nie Kościoła. Kościół nigdy nie głosił i nie
głosi zła, zgorszenia. Deprawacja codziennie rozlewa
się z ekranów telewizorów, monitorów, komputerów,
nie mówiąc o pornografii, i niszczy najczulsze tkanki
społeczeństwa. To zło właśnie prowadzi do destrukcji,
anarchizacji życia społecznego, choroby, zniszczenia. To
nie prosty wierzący lud jest ciemnotą, ale bezwzględni,
wywodzący się ze świata elit, zdemoralizowani ludzie
kultury. To ich społeczeństwa powinny wyeliminować
w pierwszej kolejności.
Reżyser nie zajmie się jednak środowiskiem elit,
Warszawą, Hollywoodem, bo do upodlenia jest prosty, wierzący, według nich, „ciemny lud”. To wyraźny
atak na ludzi wierzących, na nasze chrześcijaństwo
w Polsce. Pedofilia jest odrażającym przestępstwem,
które dotyka świata kultury, telewizji, środowiska naukowego, robotniczego w równym stopniu. Przykłady
odrażającego molestowania nieletnich przez znanego reżysera Polańskiego, którego przestępcze czyny
wielu tych światłych ludzi, polskich elit, reżyserów
itd. broniło i to z zadziwiającą zawziętością, należałoby udokumentować w kolejnym filmie. Ciekawe, czy
choćby trochę zawstydziliby się – a powinni skryć się
pod ziemię. Najgorsze, że bronili przestępcy ściganego
przez amerykańskie sądy za ohydne czyny. Widzimy na
bieżąco, jak wygląda moralność tego świata. Ostatnio
choćby Billa Cosby’ego.
Pedofilia jest na pewno dramatem, z którym Kościół musi się zmierzyć i który musi wyeliminować. Tutaj
rozmysł, rozsądek są szczególnie pożądane. Jeżeli ktoś
podważa celibat, odchodzenie od kapłaństwa, to trzeba
sobie zadać pytanie – dlaczego, na przykład, jest plaga
rozwodów, wręcz pandemia w kwestii rozpadu małżeństw. Czy przyczyną jest celibat, wstrzemięźliwość?
Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że głoszone przez
tych „oświeconych” rozluźnienie moralne zbiera swoje
żniwo. Podchodzić do tego trudnego problemu trzeba
ze szczególnym rozmysłem, ostrożnością, zwłaszcza do
ludzi, którzy nasze umysły karmią trującą papką. Rozsądek w obecnych czasach jest szczególnie pożądany.
Zachowajmy jedność, nie szukajmy demona. My, prosty
lud, nie możemy dać się manipulować garstce „oszołomów”. To Kościół, wspólnota zawsze trzymały naród
przy życiu w najtrudniejszych czasach. Przecież nie tak
dawno to właśnie Kościół przyczynił się w znacznym
stopniu do uwolnienia nas spod jarzma komunistycznego. Czy nasza pamięć może być aż tak krótka?
Marian Pawlas

4

INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / PAŹDZIERNIK 2018

Inwestycje w gminie
Wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Diamentowej, ul. Perłowej i ul. Wiosennej w Suszcu. Roboty wykona firma EUROVIA Polska S.A. Przebudowa ul. Diamentowej i ul. Perłowej kosztować będzie
291 735,34 zł, zaś koszt remontu ul. Wiosennej wyniesie 221 966,05 zł. W ramach przebudowy wykonane
zostanie profilowanie istniejącej podbudowy oraz

nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Założono termin
realizacji do 31.10.2018 roku. Wyłoniono także wykonawcę przebudowy ul. Brzymowej w Radostowicach.
Roboty wykona firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 330
596,30 zł. W ramach przebudowy wykonane zostanie
profilowanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnia
mineralno-bitumiczna. Założono termin realizacji do

31.10.2018 roku. Wyłoniony został również wykonawca
dla budowy garażu przy budynku remizy OSP Kryry.
W toku postępowania wybrano firmę MARGO Spółka
Cywilna z Pawłowic, która złożyła ofertę opiewającą
na kwotę 219 888,37 zł. Założono termin realizacji do
29.03.2019 roku.
UG Suszec

Sesja Rady Gminy Suszec
W czwartek, 20 września odbyła się sesja Rady
Gminy Suszec. Przewodniczący rady Andrzej Urbanek
stwierdził jej zdolność do podejmowania uchwał. Po
przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji radni tradycyjnie głosowali w pierwszej kolejności nad uchwałami dotyczącymi budżetu gminy, tj. w sprawie uchwały
budżetowej gminy Suszec na 2018 rok; odnośnie do
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025.
Następnie rada, poprzez przyjęcie kolejnych
uchwał, wyraziła zgodę na sprzedaż działki gruntowej
położonej w Suszcu, a także na nabycie działki położonej w Rudziczce. Podczas sesji uchylono uchwałę
z 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie rekultywacji
niecki osiadań cieku Branickiego. Poczyniono zmiany
w uchwałach z 27 października 2016 roku dotyczących
przemianowania Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu
w Suszcu oraz uchwalenia jego statutu, a także w spra-

wie wyznaczenia jednostki obsługującej i jednostek
obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych gminy Suszec. Jednostką obsługującą
pozostaje Gminny Zespół Usług Wspólnych, a zmiany
w uchwałach podyktowane zostały przemianowaniem niektórych jednostek obsługiwanych, m.in. przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radostowicach na Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radostowicach.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie wysokości, kategorii dzieci, na jakie przyznawana jest dotacja,
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub
zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Suszec. Dla
podmiotów prowadzących żłobki ustala się dotację
w wysokości 300 zł na każde dziecko objęte opieką
w żłobku. Dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce ustanowiono dotację w wysokości 200 zł na
każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. Dla
podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów

oraz osoby, o których mowa w przywołanej ustawie,
ustala się dotację w wysokości 200 zł na każde dziecko
objęte opieką w żłobku. Dotacja odnosi się do dzieci
zamieszkujących w gminie Suszec i udzielana jest na
wniosek poszczególnych podmiotów prowadzących.
Rada głosowała również w sprawie zmiany uchwały z 22 lutego 2018 r. dotyczącej uchwalenia na 2018 rok
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez
gminę Suszec oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Po podjęciu wszystkich uchwał podano informację
o przebiegu wykonania budżetu gminy Suszec, a także
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku oraz informację, o której mowa
w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Przewodniczący rady Andrzej Urbanek
zawiadomił o złożonych oświadczeniach majątkowych
radnych, z kolei wójt gminy Marian Pawlas odniósł się
do złożonych oświadczeń majątkowych pracowników
zobowiązanych do ich składania.
Oprac. JG

i Teresa Nowakowie – Piekarnia-Cukiernia T.J.D. Nowak s.c, Anna Kuczera i Wacław Tomecki – Bank Spółdzielczy w Żorach, Magdalena Smusz-Spyra – Bank
Spółdzielczy w Żorach Oddział w Suszcu, Jacek Patyk –
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.
o, Adam Budzyński – Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli
Metalowych „MEDROS” sp. z o. o, Stanisław Stęchły
i Zygmunt Bartas – Zakład Elektromechaniczny „BAST”
s. j., Edmund Dulemba – Zakład Betoniarsko-Kamieniarski „Marmur”, Szymon Tetla – Drogród, Szczepan
Polok – Grupa Producentów Grzybów sp. z o. o, Zbigniew Czech – Disco Life Drink Bar Przewóz Osób,
Jan Lazar – Skład Materiałów Budowlanych LAZAR,
Grzegorz Świerkot – Świerkot sp. z o. o., Roman Slaczałek – Reklama Suszec, Bogusław Musiolik – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKA” sp. z o. o., Monika
Janas-Nowacka – Szkoła Tańca Movimento, Wiesława
i Grzegorz Łakotowie oraz Iwona Potysz-Łakota i Andrzej Łakota – „AG ŁAKOTA” s. j., Jan Bubak - Zakład
Legalizacji, Krystyna Sieradzak - Przetwórstwo Warzyw,
Owoców i Pieczarek „KRYSTMAR”, Natalia i Józef Biela – „Piekarnia” s.c., Stefan Sekta – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „SEKMAR”, Piotr Grzeszczyk - Havisteel,
Marek Pawlak - Zakład Cukierniczy Jakubik i Pawlak
s.c., Bożena i Aleksander Dudkowie – Sklep Rolniczy
„Dudek”, Stanisława Smorzik – Firma Usługowo-Transportowa Smorzik, Alojzy Lesiak, Brunon Nowok
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLCHEM”, Marek Ryguła – Restauracja „Zacisze”,
Grzegorz Kremiec - Restauracja „ARTUS”, Jan Cyroń

- Cyroń sp. z o. o., Wojciech Cybulski – Śląskie Oblaty,
Feliks Spyra – Zakład Ślusarsko-Kotlarski, Kamil Musiolik, Dawid Głodek – Kwiaciarnia „W DECHE”, Bogusława
Fuchs –„Hurtownia Papirus”, Mirosław Czech – Usługi
Pogrzebowe, Kwiaciarnia, Leszek Krętosz – Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Leszko - Trans,
Wojciech Lala, Zbigniew Krótki – Estrada Rybnicka.
- patroni medialni: Jacek Gałuszka – „Głos Pszczyński”, Tomasz Klimczak i Oskar Piecuch – portal
pless.pl, Janusz Hess – Grupa Terrabit i Jacek Bielenin
– „Gazeta Pszczyńska” i pszczynska.pl, Justyna Wachełko-Masłowska – Centrum Reklamy eMBi i zorydlawas.
pl, Wacław Wrana – tuzory.pl, Joanna Gruszczyńska
– redaktor miesięcznika „Nowiny Suszeckiej Gminy”.
Dzieci i młodzież, rolnicy, producenci, gospodarze, władze gminy i powiatu, zaproszeni goście,
partnerzy, sponsorzy, patroni, mieszkańcy regionu - wszyscy, ramię w ramię, dziękowali za urodzaj nie tylko całego roku, ale też za wieńczące
pracę na roli wydarzenie. I właśnie to braterstwo
i siostrzeństwo, to pielęgnowanie utraconych w wielu
regionach tradycji i pamięci o przodkach było możliwe
również dzięki Państwu. Dzięki hojności, zaangażowaniu, dobremu sercu i wsparciu - za co serdecznie
dziękujemy!
Życzymy, aby ta niesamowita atmosfera i obfitość
towarzyszyły Państwu każdego dnia, a wspomnienie
tegorocznego Święta Plonów wywoływało uśmiech
na twarzy.
Organizatorzy

Podziękowania
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala, sołtys Suszca Tadeusz Paszek wraz z Radą
Sołecką oraz starostowie dożynkowi Justyna i Marcin
Skupieniowie serdecznie dziękują za pomoc w organizacji dożynek sołecko-gminnych w Suszcu, które
odbyły się 2 września 2018 roku.
Organizacja tegorocznych obchodów Święta
Plonów była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo
wielu osób, organizacji, firm i instytucji, wśród których
znaleźli się:
- organizacje i instytucje, wolontariusze i wolontariuszki: Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Suszcu, Przedszkole Publiczne
w Suszcu, Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Gminna
Biblioteka Publiczna w Suszcu, Ochotnicza Straż Pożarna z Rudziczki i Suszca, Klub Działań Pozytywnych,
Koło Gospodyń Wiejskich z Suszca, Rybnicki Klub Paralotniowy, Koło Łowieckie „Ostoja”, Koło Łowieckie „Hubertus”, sołtysi, wolontariusze Suszeckiego Dnia Dawcy
Szpiku, osoby zaangażowane w organizację i udział
w korowodzie dożynkowym, rolnicy prezentujący maszyny rolnicze, wystawcy, właściciele zabytkowych
samochodów i motocykliści, osoby zaangażowane
w przygotowanie techniczne oraz obsługę imprezy,
mieszkanki i mieszkańcy gminy, którzy czynnie włączyli się we wszelkie dożynkowe przygotowania;
- sponsorzy: Przemysław Biela – INST WOD sp.
z o. o., Barbara Misiak – Dekor Import Export, Sylwester
Ficek – ZHPU Kobielanka sp. z o. o., Jarosław, Danuta

Dzień Edukacji Narodowej
Tradycyjnie w październiku obchodzone jest
święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Niegdyś określane jako Dzień Nauczyciela, od 1982 roku na mocy
ustawy obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
W naszej gminie uroczyste akademie obywać
się będą we wszystkich placówkach oświatowych.
Co roku organizowany jest również gminny Dzień

Edukacji Narodowej, podczas którego wręczane są
nagrody wójta dla najbardziej zasłużonych i zaangażowanych pracowników oświaty. Tegoroczna uroczystość odbędzie się 12 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu.
Z okazji zbliżającego się święta pragniemy złożyć
wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia:

sukcesów zawodowych, aby podejmowany trud był
źródłem uznania i satysfakcji, dużo zdrowia, energii
i wytrwałości, co umożliwi w pełni realizowanie swoich
planów życiowych oraz aktywnej i twórczej postawy,
która będzie zyskiwała uznanie w oczach uczniów.
JG
Agata Kłoska
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Dożynki w gminie Suszec
Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi
błogosławić, i ludziom za pomoc dziękować,
jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi
owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?
(Zygmunt Gloger)
W niedzielę, 2 września w Suszcu odbyły się
dożynki gminne. To święto plonów stanowi zwieńczenie całorocznej pracy rolników i jest wyrazem
podziękowania za ich trud.
Tradycyjnie gminne dożynki rozpoczęły od uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Suszcu. Po jej zakończeniu
barwny korowód dożynkowy zmierzał ulicami Suszca
– od ul. Świętego Jana przez ul. Ogrodową do terenów zielonych za Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie
ustawiono scenę. Kolumnę otwierał wóz strażacki
z OSP Suszec, tuż za nim maszerowały poczty sztandarowe, dzieci w strojach ludowych i Orkiestra Dęta
KWK „Krupiński”. Za nią pojawili się odświętnie ubrani, w strojach ludowych, mężczyźni niosący jeden
z ważniejszych symboli dożynkowych – tradycyjny
wieniec w kształcie korony, wykonany wyłącznie
z naturalnych elementów, kłosów zboża i kwiatów.
Wieńca strzegli starostowie dożynek Justyna i Marcin
Skupieniowie oraz wójt gminy Marian Pawlas jadący
w bryczce tuż za nim. W kolejnym wozie siedziały panie w strojach ludowych, a za nim maszerowali przedstawiciele gminy, radni i nagrodzeni mieszkańcy.

Przybyli goście mieli okazję zobaczyć także korowód pojazdów i maszyn rolniczych przystrojonych
specjalnie na tę okazję, a także kolumnę pojazdów
zabytkowych. Na jednym z wozów prezentowało
się suszeckie koło pszczelarzy, a cały orszak zamykał
wóz strażacki.
Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się od złożenia na ręce wójta gminy Suszec bochna chleba
przekazanego w darze przez starostów. Marian Pawlas w otwierającym uroczystości dożynkowe wystąpieniu zacytował pieśń o chlebie autorstwa Rodera.
Nawiązał tym samym do problemów współczesnego
świata borykającego się z jednej strony z głodem,
z drugiej z nadmiarem pożywienia. Do rolników skierował życzenia wiary i nadziei, a także podziękował
za ogrom ich pracy. Do życzeń przyłączył się Leszek
Boniewski, przedstawiciel Sejmiku Województwa
Śląskiego.
Gminne dożynki stały się także okazją do
wręczenia nagród i odznaczeń. Sekretarz powiatu
pszczyńskiego Szymon Sekta oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Bernadeta Sojka-Jany w imieniu
starosty pszczyńskiego wręczyli Marii Kudle Klejnot
Ziemi Pszczyńskiej. Odznaczenie to przyznano przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kryrach
w maju bieżącego roku w kategorii Kobieta Obyczajów i Tradycji. Następnie nagrodzono rolników,
którzy przekazali swoje gospodarstwa następcom, a także osoby pełniące funkcje w pocztach

sztandarowych towarzyszących gminnym uroczystościom. Doceniono także młodych sportowców,
którym przyznano stypendia sportowe. Dyplom
uznania trafił do Krystyny Sieradzak, właścicielki
firmy „Krystmar” zajmującej się przetwórstwem
warzyw, owoców i pieczarek. Powodem tego wyróżnienia jest przypadająca w tym roku czterdziesta
rocznica działalności przedsiębiorstwa, jednego
z najstarszych w naszej gminie.
Po zamknięciu ceremoniału dożynkowego nadszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsze
zaprezentowały się przedszkolaki z Suszca, a po nich
zaśpiewały i zatańczyły dzieci w strojach ludowych
ze szkoły podstawowej w Suszcu. Można było także posłuchać utworów w wykonaniu chóru „Parole
Melodiche”, a także obejrzeć występ grupy „K-Boom”
specjalizującej się w tańcu nowoczesnym. Na scenie
pojawiły się także gminne zespoły regionalne – chór
„Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”
oraz Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.
Strzałem w dziesiątkę okazał się koncert zakopiańskiego zespołu folkowego Krywań, który
przypomniał jeden ze swoich nieśmiertelnych
hitów „Szalała szalała”. Publiczność rozgrzał również Mariusz Kalaga wykonujący znane przeboje
i standardy muzyki rozrywkowej, a zabawę taneczną
zamykającą gminne dożynki, podobnie jak podczas
Ogrodówki, poprowadził cover band Eventualni.
JG

Gminne szkoły przystąpiły „Do Hymnu”
jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące.
Termin zgłaszania szkół do konkursu upłynął
31 maja br., a przesłuchania trwają od 15 września
do 31 października 2018 roku. Ogłoszenie wyników
nastąpi 20 listopada br.
Pierwsze przesłuchania rozpoczęły się w drugiej
połowie września. Jury odwiedziło już szkołę w Łące,
a w październiku zawita do naszej gminy. Jurorzy
pokonają łącznie 48 tysięcy km, odwiedzą 300 szkół
podstawowych i wysłuchają Mazurka Dąbrowskiego
oraz dwóch innych pieśni hymnicznych w wykonaniu
ponad 50 tysięcy uczniów.
W konkursie przewidziano dla zwycięskiej szkoły
wysokie nagrody pieniężne na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Trzymamy kciuki za naszych
uczniów!
JG

źródło: NCK

W październiku zostanie rozstrzygnięty
ogólnopolski konkurs „Do Hymnu”, do którego
zgłosiły się także szkoły z naszej gminy. Jak można
przeczytać na stronie Narodowego Centrum Kultury,
organizatora przesłuchań, „Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych przygotowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w ramach Wieloletniego Programu
Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co
najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Na 30 zakwalifikowanych z województwa
śląskiego szkół cztery pochodzą z powiatu pszczyńskiego, w tym aż trzy z gminy Suszec. Do rywalizacji przystąpiły szkoły z Radostowic, Rudziczki
i Suszca, a czwartą szkołą z powiatu pszczyńskiego

Plakat konkursu

Narodowe Czytanie także w gminnych szkołach
Inicjatywa Narodowego Czytania zrodziła
się w 2012 roku. Powstanie tej akcji społecznej
miało na celu rozpowszechnianie literatury narodowej, a zorganizowana została przez ówczesnego
prezydenta Polski. Polega ona na publicznym odczytywaniu fragmentów lektur. Pierwszym wspólnie
czytanym dziełem był Pan Tadeusz autorstwa Adama
Mickiewicza. W kolejnych latach podczas akcji można było posłuchać utworów Henryka Sienkiewicza,
w tym Quo vadis i Trylogii, Zemsty Aleksandra Fredry, Lalki Bolesława Prusa oraz Wesela Stanisława
Wyspiańskiego.

Do tegorocznej edycji, która odbyła
się 8 września, nieprzypadkowo wybrano
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wspólna lektura powieści wpisuje się bowiem w obchody setnej
rocznicy odzyskania niepodległości, a Przedwiośnie
to książka podejmująca temat rodzącego się w 1918
roku państwa polskiego. Podczas akcji para prezydencka zachęcała również do czytania 44 tekstów
Antologii Niepodległości. Wykaz utworów dostępny
jest pod linkiem: www.prezydent.pl.
Narodowe Czytanie ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza dla młodego pokolenia. Dlatego

gminne szkoły przyłączyły się do tegorocznej akcji.
Jedną z nich był Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radostowicach, w którym odczytano pierwsze
fragmenty Przedwiośnia, w tym historię o szklanych domach. Do wysłuchania utworu zaproszono starsze klasy szkoły podstawowej oraz oddziały
gimnazjalne. Organizatorzy akcji (biblioteka szkolna – przyp. red.) mają nadzieję, że młodzież zachęcona pierwszymi stronami sięgnie po tę lekturę
i przeczyta ją w całości.
Agata Kłoska
JG

„Moje Podróże Małe i Duże”
Pod koniec września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu zapadła decyzja dotycząca prac nadesłanych na XVI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Moje Podróże Małe i Duże”.
Do następnego etapu zakwalifikowało się ze
swoimi fotografiami 45 osób, a ostateczne roz-

strzygnięcie konkursu nastąpi 30 października br.
„Moje Podróże Małe i Duże” to konkurs cieszący
się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem,
a swoim zasięgiem zaskoczył nawet organizatorów.
Do tej pory wzięło w nim udział 518 osób, które łącznie nadesłały 1743 prace. Co więcej, od 2018 roku

zdjęcia można było obejrzeć w wybranych ośrodkach kultury w całej Polsce w ramach „Objazdowej
Wystawy Moich Podróży Małych i Dużych”. Również
w kolejnych edycjach pomysłodawcy planują przygotowanie podobnych wystaw.
JG
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Program „Czyste Powietrze”
W środę, 3 października 2018 roku o godz.
18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu przy
ul. Ogrodowej 22 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”,
w ramach którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła
oraz działań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja
domów jednorodzinnych):
- na realizację programu związanego z ochroną
powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych, tj. termomodernizację, przewidziano
wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów);
- finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł;
- okres jego finansowania obejmie lata 20182029;
- finansowanie programu będzie pochodziło ze
środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej;

Podczas spotkania omówiono założenia oraz
zakres projektu. Celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności
energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych
budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł
ciepła.

- minimalny koszt realizowanego projektu to
7000 zł;
- zakłada się, że termomodernizacji zostanie
poddanych ponad nawet 4 mln domów;
- właściciele domów, których dochody są
najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację
przedsięwzięć finansowanych w ramach programu;
- maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł;
- dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu;
- pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat
z preferencyjnym oprocentowaniem, które obecnie
wynosi 2,4%.
Infolinia programu „Czyste Powietrze”:
32 60 32 252.
UG Suszec

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków w związku
z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym
użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem
budynku, chociaż zajmuje tylko niewielką jego
powierzchnię, może też być niezwykle groźny.
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie.
Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń
ogrzewczych.
W 2017 roku odnotowano 15 235 pożarów od
urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od
urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń
na paliwa gazowe [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data
dostępu 01.09.2018].
Oprócz pożarów niebezpieczeństwo stwarza
także nieprawidłowa eksploatacja przewodów
kominowych – pojawia się zagrożenie zatruciem
tlenkiem węgla, popularnie zwanego czadem.
W sezonie grzewczym 2017/2018 Państwowa
Staż Pożarna odnotowała 4343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 2651 osób zostało poszkodowanych i było 71 ofiar śmiertelnych [źródło:
www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ
CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż
Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz
wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli
i czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega
zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną
ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel –
zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz
w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia mistrza kominiarskiego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c
oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, Dz.
U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elek-

trycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy
– Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) Od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2) Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 — co najmniej raz na 3 miesiące.
3) Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 — co najmniej
raz na 6 miesięcy.
4) Z przewodów wentylacyjnych co najmniej
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty
odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

W Rudziczce z powodu niesprzyjającej aury imprezę przeniesiono na salę w remizo-świetlicy. Był poczęstunek i balony dla dzieci, a zgromadzonym przygrywał i zapraszał do zabawy zespół „Impuls”. Grażyna
i Wojciech Prządkowie pełnili funkcję starostów dożynek. Jak poinformował nas pan Wojciech, docelowo

planuje zająć się wyłącznie gospodarstwem. Podkreślił,
że praca rolnika wymaga ogromnego zaangażowania
i dlatego chciałby podziękować za wsparcie, jakie otrzymuje ze strony najbliższych. Dożynki sołeckie stanowiły
zapowiedź gminnego święta plonów, które odbyło się
tydzień później, 2 września w Suszcu.
JG

Dożynki sołeckie - msza święta

Dożynki sołeckie - korona

zdj. A. Hoła

zdj. A. Hoła

W niedzielę, 25 sierpnia w wybranych sołectwach odbyły się uroczystości dożynkowe. We
wszystkich za tegoroczne plony podziękowano
podczas mszy świętych w poszczególnych parafiach.
W Kryrach i Rudziczce dodatkowo sołtysi zorganizowali popołudniową zabawę.

zdj. A. Hoła

Dożynki sołeckie

Dożynki sołeckie - plony i dary
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Sezon na czarny bez
Zainspirowani inicjatywą „Zielno w Suszcu” postanowiliśmy na łamach naszego miesięcznika umieszczać informacje na temat
wykorzystania dla własnych potrzeb darów
natury. Wybór opisywanych ziół jest nieprzypadkowy. Staramy się, aby współgrał on z tym,
co w danym momencie oferuje nam natura.
W tym miesiącu zdecydowaliśmy się na przedstawienie naszym Czytelnikom informacji na
temat leczniczej mocy czarnego bzu, którego
owoce można właśnie zbierać, a jego zastosowanie pomaga w zwalczaniu objawów pierwszych jesiennych przeziębień.

gałęziami bzu przeprowadzano zabiegi lecznicze.
Na początku XX wieku w wielu regionach Europy
mężczyźni, przechodząc obok bzu, zdejmowali
czapkę i kłaniali się nisko, by nie obrazić zamieszkujących go mocy.
Hyćka ma bardzo wiele zastosowań. Bez
wątpienia może zostać nazwana naturalnym

Ekspert radzi…
„Święty bzie, weź moje bolenie pod twoje
zdrowe korzenie”

źródło: Wikipedia

Czarny bez (Sambucus nigra) to roślina występująca na terenie całej Polski. Można ją spotkać
zarówno w ogrodach, jak i rosnącą na obrzeżach
dróg, pól i lasów. Kwitnie na przełomie maja
i czerwca, natomiast jej owoce dojrzewają w sierpniu i wrześniu. Surowcami farmaceutycznymi są
zarówno kwiaty oraz owoce, jak i kora oraz liście
bzu, choć te używane są zdecydowanie rzadziej.
Warto pamiętać, by nie spożywać surowych
owoców Sambucus nigra, ponieważ zawierają
one sambunigrynę rozkładającą się do trującego
cyjanowodoru. Świeże kwiaty można natomiast
dodawać do ciasta naleśnikowego i smażyć pyszne
racuchy.
Czarny bez, zwany również bzem lekarskim,
hyćką czy bzowiną, w kulturze europejskiej od
dawna uważany był za krzew leczniczy. Bzowinę
otaczano czcią, zabraniano jej ścinania, a pod

Czarny bez

farmaceutykiem dzięki swoim właściwościom
przeciwzapalnym i przeciwwirusowym.
Bzowina wzmacnia system immunologiczny,
co zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.
Herbata z czarnego bzu działa napotnie, można
ją łączyć z innymi ziołami o takim zastosowaniu,
np. lipą czy sokiem z malin. Podczas przeziębienia
niezastąpiony jest sok z owoców bzu lekarskiego.
Należy go dodawać do wody lub herbaty, stosować
zarówno u dorosłych, jak i dzieci powyżej 2 roku
życia. Sok działa przeciwzapalnie, wspomaga odkrztuszanie.
Czarny bez działa oczyszczająco na organizm.
W celu pozbycia się toksyn można przeprowadzić
terapię polegającą na codziennym piciu wystudzonej herbatki z bzu czarnego w połączeniu
z naparem z mniszka lekarskiego czy pokrzywy.
Hyćka nazywana jest więc środkiem czyszczącym
krew, co znalazło zastosowanie w terapii choroby
reumatycznej czy chorób skóry.
W kosmetyce używa się kwiatów i owoców
czarnego bzu. Dzięki właściwościom uszczelniającym naczynia krwionośne oraz napinającym skórę
wchodzi on w skład kremów do cery naczynkowej
i z pierwszymi zmarszczkami. Lecznicza woda przyrządzona z kwiatów bzu lekarskiego oraz cytryny
działa antybakteryjnie, co jest wykorzystywane
przy terapii trądziku. Naturalny tonik powstały
z połączenia kwiatów hyćki, wody i alkoholu 90%
działa natomiast rozjaśniająco na piegi.
Z bzowiny można sporządzić olejki antycellulitowe do masażu, ponieważ roślina zawiera duże
ilości witaminy C, która wzmacnia tkankę łączną.
Ważna jest jednak systematyczność masażu – co
najmniej kilka razy w tygodniu.
Agnieszka Przewoźnik
(farmaceuta)

Czas na grzybobranie!
przede wszystkich przyjemność, nie powinni oni
zapominać o zasadach bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości, czy dany grzyb jest jadalny czy
też nie, lepiej z niego zrezygnować i pozostawić
w lesie. Warto pamiętać o tym, że niemal każdy
jadalny grzyb ma swojego trującego sobowtóra.
Podczas grzybobrania należy zadbać również
o to, aby nie uszkodzić grzybni znajdującej się
w górnej warstwie gleby. Grzyby należy delikatnie
odrywać od podłoża, ujmując za dolną część trzonu i okręcając dookoła osi. Pamiętajmy, że zbierających obowiązuje grzybiarski savoir-vivre
nakazujący zrywać je tak, aby nie wyrządzić
szkód w lesie.
JG

zdj. Marcin Pawłowski

Początek września nie zwiastował, że będzie
to sezon urodzajny dla grzybiarzy. Tymczasem
końcem miesiąca okazało się, że w naszych lasach
można znaleźć mnóstwo podgrzybków, prawdziwków i koźlaków. Jak zdradził nam pan Marcin, zbierający grzyby w suszeckich i kobielickich

lasach, wyjątkowo wcześnie w tym roku pojawiły
się również opieńki. Zaznacza, że podczas swoich
leśnych wędrówek spotyka grzybiarzy z całego
Śląska, którzy przy okazji zbierania grzybów odwiedzają takie miejsca jak kapliczkę „Maryjka” na
Branicy czy pomnik w suszeckim Łęgu.
Na grzyby najlepiej wybrać się z samego
rano, gdyż około 10:00 w lasach zlokalizowanych w naszej gminie robi się „tłoczno”. Mimo
to w ciągu dwóch godzin można zebrać nawet
4 kg grzybów – tak jak udało się panu Marcinowi
w przedostatnią niedzielę września. Wśród jego
zbiorów dominowały podgrzybki, które znalazł
w kobielickim lesie.
Chociaż dla wielu zbieraczy grzybobranie to

Niełatwo wypatrzeć grzyby w liściach

zdj. Marcin Pawłowski

Chociaż sezon na grzyby końcem października powoli będzie dobiegać końca, w lasach
zlokalizowanych w naszej gminie roi się od
grzybiarzy, szczególnie w weekendy. Dla jednych przyjemnością jest samo zbieranie grzybów, inni wolą je jeść, a jeszcze inni wybierają
jedno i drugie. My sprawdziliśmy, czy warto wybrać się na grzybobranie do pobliskich lasów.

Cały kosz grzybów
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„Zielno w Suszcu”
W sobotę, 15 września w Muzeum Regionalnym „Kamojówka” w Suszcu miała miejsce
prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników
przetworów domowych i zastosowania w kuchni oraz kosmetyce tego, co oferuje nam natura.

w rodzinie, z pokolenia na pokolenie. I mimo że naśladowca ściśle trzyma się przepisu, nie uzyska takiego
produktu jak wytwórca specjalizujący się w przygotowywaniu danego przetworu. Sołtys Paszek zdradził również, dlaczego tak się dzieje. Często istotną
rolę odgrywają proporcje czy czas zbioru owoców
albo ziół, a najdrobniejszy szczegół ma znaczenie
dla efektu końcowego. Bywa, że idealny wytwór
uzyskuje się metodą prób i błędów, co wymaga
ogromnych nakładów pracy i cierpliwości. Dlatego
dla gospodarzy ich przetwory okazują się bezcenne,
a częstują nimi innych tylko podczas szczególnych
okazji – dodał sołtys.
Wybór miejsca na spotkanie lokalnych wytwórców okazał się nieprzypadkowy. „Kamojówka” to
punkt na mapie Suszca, w którym można odpocząć
od zgiełku i poczuć więź z naturą. To także miejsce,
w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością,
a szacunek wobec dorobku przodków czuć na każdym kroku. W rozmowie z Waldemarem Szenderą
dowiedzieliśmy się, że muzeum zostało powołane
do życia, aby pielęgnować tradycję i uświadamiać
mieszkańcom Śląska, jakie są ich korzenie. W „Kamójowce” prowadzone są również warsztaty dla
szkół, których rolą jest właśnie dbanie o to, aby
najmłodsze pokolenie znało historię swojej małej
ojczyzny.
Taki też był cel „Zielna w Suszcu” – ocalić od
zapomnienia coś, co jest prawdziwym bogactwem naszego regionu.
JG

zdj. JG

Impreza zgromadziła wytwórców, którzy na
potrzeby własne i swoich rodzin robią różnego
rodzaju dżemy, musy, syropy itp., wykorzystując
do tego to, co mają we własnych ogródkach. Maria
Krawczyk zaprosiła do spróbowania dżemu na ostro
z dodatkiem chili, który – jak zdradziła – doskonale
sprawdza się jako dodatek do mięs i serów. U pani
Marii można było spróbować m.in. dżemu z dyni,
soku z białej porzeczki, gruszek w czekoladzie czy
musu jabłkowego z galaretką. Na stoisku znalazły
się także przetwory, w których wykorzystano pigwowiec. Jak podkreśliła pani Maria – u niej nic nie może
się zmarnować, dlatego wszystkie owoce z kompotu wykorzystuje do przygotowania deserów, które
uwielbia jej wnuczka.
Wszyscy, których dopadły pierwsze objawy
wrześniowego przeziębienia, chętnie zaglądali na
stoisko Marii Zielonki, która zapraszała do degustacji
lekarstwa „na krzypotę” – jak napisano na etykiecie.
Do wykonania syropu pani Maria wykorzystała czarny bez. Ponadto na stoisku można było znaleźć sok
z hyćki (czarny bez – przyp. red.) oraz miód z mniszka lekarskiego.
Podczas „Zielna w Suszcu” zaprezentował się
także „Ogród pełen lawendy” prowadzony przez

zdj. JG

Barbarę i Andrzeja Olendrów z Ostrowa położonego
ok. 40 km od Krakowa. Właściciele nie tylko zaproponowali coś dla podniebienia – jak dżem z dodatkiem lawendy – ale również zadbali o pobudzenie
innych zmysłów. Zapachowe woreczki z lawendą czy
lawendowe bukiety przyciągały gości jak magnes.
Warto podkreślić, że gospodarze prezentujący
własne wyroby zadziwiali swoją wiedzą na temat
dobroczynnego działania darów natury i to nie tylko
tego o charakterze prozdrowotnym. Maria Krawczyk
opowiedziała nam m.in. o upiększających właściwościach octu jabłkowego. Zdradziła także, jak
przygotować mieszankę do zastosowania na skórę.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał sołtys
Suszca Tadeusz Paszek, który podkreślił, że inicjatywa „Zielna” wyszła od samych mieszkańców, którzy
zaproponowali zorganizowanie spotkania, podczas
którego będą mieć sposobność, aby wymienić się
doświadczeniami w zakresie wykorzystania darów
natury. Zaznaczył, że gospodarze często prezentują swoje wyroby podczas świątecznego jarmarku
suszeckiego, a „Zielno w Suszcu” stanowi konsekwencję rosnącego z roku na rok zainteresowania
produktami naturalnymi.
Tadeusz Paszek, który również robi w zaciszu
domowym różnego rodzaju przetwory, podkreślił,
że sama znajomość receptury często nie wystarczy,
aby przygotować dżem, syrop czy przecier o identycznym smaku jak ten, którym zostaliśmy poczęstowani. Jak powiedział – gospodarze nie zdradzają
często innym swoich receptur, te przekazywane są

Miody i soki

Stoisko „Ogródu pełnego lawendy”

Radosna twórczość dożynkowa

Radosna twórczość dożynkowa

zdj. Adam Kajda

Radosna twórczość dożynkowa

zdj. Adam Kajda

uwagę zwłaszcza przyjezdnych, którym obce są tego
rodzaju zwyczaje. Nie tylko cieszą oko, szczególnie te
wykonywane z dużą starannością, ale stanowią wyraz
szacunku dla pracy i trudu rolnika. Świadczą również
o chęci podtrzymywania tradycji w naszym regionie
i zaangażowaniu mieszkańców gminy w uroczystości
dożynkowe.
JG

towarzyszących gminnym dożynkom:
- „My idziemy na szynki, a wy na dożynki” (podpis
pod dekoracją przedstawiającą świnie – przyp. red.).
- „Posprzątałeś z pola chłopie, czas pomyśleć
o urlopie”.
- „Każda krowa postępowa na dożynki iść
gotowa”.
Dekoracje dożynkowe zwracają szczególną

Zdj. Adam Kajda

Tradycją stało się, że mieszkańcy miejscowości,
w której odbywają się gminne dożynki, przystrajają
z tej okazji swoje domostwa. Z roku na rok ozdoby są coraz bardziej okazałe, a gospodarze dbają
o najdrobniejsze szczegóły. Docenić wypada również ich pomysłowość przy wymyślaniu zabawnych
wierszyków umieszczanych na transparentach przy
dekoracjach. Oto niektóre z tegorocznych haseł

Plac Odnowy Wsi w Suszcu
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Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!
Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.
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Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
19.09, 10.10, 31.10, 21.11, 12.12
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
12.09, 03.10, 24.10, 14.11, 05.12
pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach
(przy Szkole Podstawowej):
18.09, 09.10, 30.10, 20.11, 11.12
salki przy kościele w Radostowicach:
25.09, 16.10, 06.11, 27.11, 18.12
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
26.09, 17.10, 07.11, 28.11, 19.12
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
11.09, 02.10, 23.10, 13.11, 04.12

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat) - godz. 9:00
Klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum - godz. 11:00
Środa (raz w miesiącu), cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

W piątki od 17:00 - 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Młodzież od 13 lat i dorośli
Koszt: 100 zł / miesiąc lub 270 zł / kwartał
Pracownia rysunku i malarstwa Och!ra to miejsce
dla każdego, kto pragnie uczyć się rysunku stydyjnego
i malarstwa, a także planuje rozwijać się plastycznie.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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28.10.2018, godz. 18:00
Koncert zespołu MIKROMUSIC
sala widowiskowa GOK w Suszec,
cena biletu: 35-40-45 zł

3.11.2018, godz. 11:00

11.11.2018, godz. 15:00
Prapremiera spektaklu „Skok”

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Moniki Panfil
i Bogusława Musiolika w wykonaniu
Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej
przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu
sala widowiskowa GOK w Suszec, cena biletu: 10 zł

Sesja popularno-naukowa

„W kręgu górnośląskiej pieśni ludowej” połączona
z promocją publikacji „Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej
ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”

11.11.2018, godz. 18:00

sala widowiskowa GOK w Suszec, wstęp wolny

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Moniki Panfil
i Bogusława Musiolika w wykonaniu
Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej
przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

3.11.2018, godz. 15:00

Premiera spektaklu „Skok”

XV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi
Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli
„Jak ze Suszca powędruje …”

sala widowiskowa GOK w Suszec, cena biletu: 10 zł

sala widowiskowa GOK w Suszec, wstęp wolny

Koncert „Muzyka w barwach jesieni”

3.11 - 23.11.2018

18.11.2018, godz. 17:00

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Suszcu

Ogólnopolska Wystawa
„Nasze Wielkie Historie”

25.11.2018, godz. 18:00

Wystawa podsumowjąca projekt
„Nasze Wielkie Historie” w ramach programu
dotacyjnego Niepodległa przy wsparciu Narodowego
Centrum Kultury. Honorowy patronat MKiDN
- Prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Wieczór wolności

Finisaż ogólnopolskiej wystawy
„Nasze Wielkie Historie”
Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu
„Moje Podróże Małe i Duże”

„Galeria OKO” Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, wstęp wolny

sala widowiskowa GOK w Suszec, wstęp wolny

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

Bilety dostępne na portalu

Zajęcia w Remizo-Świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:
Taniec nowoczesny
Freesmile
Poniedziałek
Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
Wtorek
Aktywni 50+
Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”
Środa
Klub Jasia i Małgosi
Czwartek
„Tańczące brzdące”
Piątek

Dzieci od 5 do 9 lat
16:30 – 17:30
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
10:00 – 10:45
Zajęcia bezpłatne
(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:
Klub Jasia i Małgosi
Poniedziałek
Gitarowo
Poniedziałek
Aktywni 50+

20:00
Dzieci od 3 do 7 lat
15:00 – 16:30
Zajęcia bezpłatne

Taniec nowoczesny

Dzieci od 3 do 5 lat
17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne

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

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

Aktywni 50+

(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 3 do 7 lat
17:00 – 18:30
Zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
Piątek

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

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
11:00 – 11:45
Zajęcia bezpłatne
(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
(Spotkania w SP Radostowice)
17:00

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

STREFA
ZAJĘĆ
internetowy system
do zapisów

Dzieci od 3 do 7 lat
17:00 – 18:30
Zajęcia bezpłatne
(Co 3 tygodnie, wtorek lub środa)
10:00 – 12:00
Zajęcia bezpłatne
Stwórz własny profil i korzystaj
z elektronicznego konta uczestnika zajęć
GOK w Suszcu.

Jak zapisać się na zajęcia on-line?
1. Wejdź na stronę www.kulturasuszec.pl
2. W lewym górnym menu wybierz zakładkę
ZAJĘCIA, która przekieruje Cię na stronę
www.strefazajec.pl
3. Załóż swoje konto, dzięki któremu możesz
zapisać się na zajęcia, na bieżąco śledzić
płatności oraz wszelkie zmiany w grafiku.

Piątek

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

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

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

Poniedziałek
Formacja taneczna
K-BOOM
Wtorek
Babska pracownia
Wtorek
Gitarowo
Wtorek

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
Grupa I 16:15 – 17:00
Grupa II 17:00 – 17:45
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45
Zajęcia bezpłatne
Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30
30 zł / miesiąc
Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00
30 zł / miesiąc
Dzieci od 6 do 9 lat
16:30 – 18:00
Składka członkowska ZHP
15 zł / miesiąc

Chór
„Pogodna Jesień”
Wtorek
Balet

10:00 – 12:00
Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (nowy nabór) 15:30 – 16:15
Grupa II 16:15 – 17:00
Grupa III 17:00 – 18:00
Grupa IV 18:00 – 19:00
40 zł / miesiąc

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

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

Środa

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

Czwartek

Dzieci od 3 do 7 lat
17:00 – 18:30
Zajęcia bezpłatne

Kreatywne cięcie
(Grupa I)
Czwartek

Dorośli
10:00 – 12:00
50 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci
(Nowy nabór do grupy I)

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

Klub Jasia i Małgosi

Czwartek

Czwartek

Dzieci od 7 r.ż.
(4 spotkania w miesiącu)
17:00 – 19:00
Płatne u prowadzącego

Kreatywne cięcie
(Grupa II)
Piątek

Dorośli
17:00 – 19:00
50 zł / miesiąc

Pracownia Rysunku
i malarstwa Och!ra
Piątek

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

Chór
„Canticum Novum”
(GOK 1 piętro)
Sobota

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

„Robokids”

(laboratorium kreatywności
i robotyka z klockami LEGO)

Oferta dodatkowa:
Niedziela z bajką
Spektakle teatralne
dla dzieci

18 listopada i 16 grudnia
2 zł / osoba

Oferta dla przedszkoli i szkół:
Mała ﬁlharmonia

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

Dzieci od 8 do 13 lat
16:40 – 19:10
60 zł / miesiąc

Środa

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

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej
w Suszcu (GCI)

- wtorek od 7:30 do 11:30
- czwartek od 10:00 do 14:00
- piątek od 14:00 do 18:00

Bezpłatny punkt
konsultacyjny dla
osób uzależnionych
w Suszcu (GCI)

- w poniedziałki od 12:00 do 16:00
(co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00

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

Nieodpłatna pomoc:

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

Próbna Gromada
Zuchowa ZHP

Koncert Muzyki
Relaksacyjnej
19 Października 2018 r., godz. 18:00
Fundacja Jestem Tu i Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zapraszają kobiety
na koncert Ilony Opaszowskiej - przy dźwiękach egzotycznych mis i gongów.
Będzie klimatycznie, kobieco i przytulnie - zrelaksujesz się!

Poniedziałek, godz. 16:30 – 18:00
(Spotkania 3 razy w miesiącu)
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Dla dzieci od 6 do 9 lat
Składka członkowska ZHP
15 zł / miesiąc
Prowadząca: hm. Anna Nowacka
Przyboczna: Anna Gałuszka

Po koncercie zapraszamy na wegetariański poczęstunek.
Designed by turkkub from Flaticon

Miejsce: Zajazd u Moniki w Kobielicach.
Koncert i poczęstunek są darmowe.
Wstęp po uprzednim zapisaniu się
u Pani Beaty Bąk-Ścierskiej
(tel. 606269786)
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

APETYT
NA KULTURĘ!

27.10.2018

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

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

godz. 18:00
cena: 45/40/35 zł

Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatne!

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

R-Ś w Mizerowie
R-Ś w Kryrach

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

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

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

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

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

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

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

źródło: GOK Suszec

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK działającego od 2011 roku i prezentującego sztukę awangardową oraz konceptualną ostatnich 20 lat. Dlatego
MOCAK mógł być zaskoczeniem dla tych, którzy po
raz pierwszy mieli do czynienia z tego typu kolekcją.
Wizyta w tym miejscu skłania do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka i świata, tym bardziej
że wystawy podejmują aktualne problemy. W zbiorach
muzeum znajduje się obecnie 4883 prac 304 artystów
polskich i zagranicznych. MOCAK postawił sobie ambitne zadanie polegające na – jak czytamy na jego
stronie internetowej – wyjaśnianiu sztuki i uświadamianiu odbiorcom, że sztuka współczesna jest ważnym
partnerem codzienności, a także istotnym komentarzem
i konieczną krytyką świata, w którym żyjemy.
Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobiła
także wizyta w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
Nieustannie zadziwia on swoją architekturą, a dyrekcja
dba o to, by uczynić to miejsce jeszcze piękniejszym.
Obecnie trwają tam prace malarskie nad powstaniem
kurtyny według projektu Stanisława Wyspiańskiego.

Beneficjenci programu mogli przyjrzeć im się z bliska.
Mieli również okazję obejrzeć spektakl pt. „Bolesław Śmiały” wystawiany właśnie przez Teatr im. J.
Słowackiego w Małopolskim Ogrodzie Sztuk. Dramat Stanisława Wyspiańskiego, duchowego patrona
teatru, przedstawia konflikt na szczeblach władzy, którą gubi zbytnia pewność siebie i przekonanie o własnej
sile. Wycieczka dostarczyła beneficjentom programu
wielu wrażeń. Niektórzy po raz pierwszy, inni po raz
kolejny mieli okazję zetknąć się ze sztuką przez duże
„S”. Z rozmów z uczestnikami wyjazdu wiemy, że doceniają oni zaangażowanie pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury, którzy zadbali o sprawny przebieg
imprezy, jej organizację, a przede wszystkim o dobrą
atmosferę. Wypada przypomnieć, że udział w wycieczce był całkowicie bezpłatny. Beneficjentom „Apetytu
na Kulturę” zapewniono transport, ubezpieczenie, bilety wstępu na wszystkie atrakcje, przewodnika oraz
wyżywienie (obiad).
Kolejna tego typu impreza odbędzie się 7 października. Tym razem mieszkańcy gminy odwiedzą
Wrocław i udadzą się do opery na widowisko pt. „Eugeniusz Oniegnin”. Dodatkowo, 13 października planowany jest kulturalny wyjazd na spektakl pt. „Karczma pod Białym Łabędziem” do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Strumieniu. Zapisy przyjmowane
są w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Zapraszamy!
JG

Wizyta w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

źródło: GOK Suszec

W ramach realizowanego od lipca programu
„Apetyt na Kulturę”, finansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
jego beneficjenci odwiedzili Kraków. Wycieczka
miała miejsce się w czwartek, 27 września, a uczestniczyło w niej ok. 80 osób z gminy Suszec.

W Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Powieść w odcinkach
TAJEMNICZY RYWAL
W kolejnej części powieści młodych pisarek
z naszej gminy pojawia się następna enigmatyczna postać. Coraz więcej niewyjaśnionych sytuacji, zagadkowych bohaterów i niewyjaśnionych
tajemnic… Trzeba przyznać, że autorki wiedzą,
jak stopniować napięcie. Zapraszamy do lektury.

ROZDZIAŁ III
Po skończonej rozmowie z nauczycielem ruszyłem przez boisko w kierunku znajomych, gdy
nagle poczułem coś dziwnego.
Zatrzymałem się w miejscu i obróciłem się
przez ramię. Sfrustrowany rozejrzałem się uważnie po boisku, a kiedy tam niczego nie dostrzegłem, przeszukałem wzrokiem trybuny. Odpowiedź znalazłem w drugim rzędzie. Brązowowłosy
chłopak opierał ramiona na niebieskim siedzeniu,
pochylając się do przodu. Lustrował spojrzeniem
otoczenie.
Pokręciłem głową z rozbawieniem. Wprost
nie mogłem uwierzyć w ten zbieg okoliczności.
Powstrzymałem się od śmiechu i skierowałem się
na schodki prowadzące na trybuny. Oparłem się
o jedno z siedzeń. On siedział po drugiej stronie,
rząd wyżej, więc nie był w stanie mnie dostrzec,
przynajmniej nie od razu.
– Czy ty mnie śledzisz czy tylko tak mi się
wydaje?
Drgnął, a następnie zwrócił na mnie swoją
uwagę. Zaskoczyło mnie bijące z jego oczu zimno.
Całkowicie przejmowało kontrolę nad ich czekoladową barwą, która powinna być ciepła i przyjemna. Sprawiał wrażenie, jakby jego twarz została
stworzona przez osobę, która rysowała mocną,
zdecydowaną kreską i nie bała się pewniej nacisnąć ołówka.
W końcu się odezwał, a ja skupiłem się na

jego głosie, dzięki któremu upewniłem się, że to
rzeczywiście ten chłopak, którego przypadkowo
spotkałem dzień wcześniej.
– Chodzę do tej grupy z WF-u od początku
tego semestru – odparł.
– Serio? Jakoś nie zauważyłem cię wcześniej.
Musisz być naprawdę okropny w sporcie – dodałem żartobliwie. Brunet tylko rzucił mi dziwne
spojrzenie, a następnie odwrócił wzrok.
Ile go znałem? Dwie minuty? Może trochę
więcej. Mimo tego miałem pewność, że to najdziwniejsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem.
Właściwie to z tą chuderlawą sylwetką i grobową
miną był nawet zabawny. A ja lubiłem dziwnych
ludzi, musiałem to przyznać.
– Jak się nazywasz?
– To naprawdę konieczne?
Parsknąłem śmiechem.
– Nie, ale nic ci się nie stanie, jak mi powiesz
– odparłem z uśmiechem.
Brunet spojrzał na mnie z wahaniem. Dostrzegłem, że nosił materiałowy, ciemny T-shirt.
Faktycznie wyglądał, jakby przyszedł na lekcję
WF-u. Moje przypuszczenia całkowicie się potwierdziły, kiedy kolejny raz tego popołudnia
rozległ się głos trenera wołającego wszystkich
na zbiórkę. Chłopak momentalnie podniósł się
z miejsca. Wyszedł z rządku i skierował się na
schody. Jako że ja wciąż opierałem się o siedzenie,
nie ruszając się przy tym ani o centymetr, minął
mnie przy przechodzeniu.
Miałem nadzieję, że wykorzysta tę ostatnią
chwilę i w końcu mi się przedstawi, lecz on uparcie
milczał. Trener krzyknął jeszcze raz, więc oderwałem się od oparcia i również skierowałem się na
boisko. Jako członek drużyny szkolnej, w dodatku
kapitan, ustawiłem się z przodu, tuż koło innych
zawodników i naszego trenera.
– Dobrze, chłopaki, dzisiaj zajmiemy się biegami. Dokładniej to wyścigami na czas. – Przeszył
nas wzrokiem. – Dobieracie się w pary i ścigacie
na bieżni. Proste jak bułka z masłem. Kto zgłasza

się na ochotnika?
Uniosłem dłoń do góry, a trener skinął głową.
Zdawał się tego spodziewać.
– Dobrze. Teraz musisz wybrać sobie przeciwnika.
Przeciwnik… Jak zabawnie brzmiało to słowo.
Gdy człowiek zajmuje się sportem, przy okazji
łapie miłość do rywalizacji. Wyścigi, zakłady –
wszystko to stanowiło moją pasję. Nic tak skutecznie nie odwracało uwagi jak poważny wróg.
Wystąpiłem z szeregu i ustawiłem się obok
trenera, żeby przyjrzeć się wszystkim chłopakom. Koledzy z drużyny szczerzyli do mnie zęby,
mój najlepszy przyjaciel miał pewną minę, za to
niektórzy po prostu starali się wydać niewidzialni. Nie byłem w stanie się nie uśmiechnąć, gdy
dostrzegłem jego smukłą postać. Stał z boku, ze
skrzyżowanymi rękami na klatce piersiowej i spojrzeniem zwróconym w całkiem innym kierunku
niż pozostali, jak gdyby cała ta sytuacja mało go
obchodziła.
– Na swojego rywala wybieram… – Jeszcze
raz spojrzałem na wszystkich. Po chwili uniosłem
rękę i wskazałem na bruneta, który sprawiał wrażenie znudzonego. – Jego.
Przez jakiś moment nikt się nie poruszył,
wszyscy byli zbyt zdziwieni. W końcu trener zagwizdał gwizdkiem i chłopak zaczął przedzierać
się pomiędzy innymi uczniami. Miał spuszczony
wzrok, ale gdy stanął w miejscu i spojrzał na mnie,
zobaczyłem iskierki złości w jego spojrzeniu.
– Chyba nie stchórzysz, co? – zwróciłem się
do bruneta. Wyglądał, jakby nie potrafił uwierzyć
w moje słowa.
– Po moim trupie – syknął. Na jego twarzy
pojawił się zdeterminowany wyraz i zdałem sobie sprawę, że wcale nie tak łatwo będzie z nim
wygrać.

***
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Co nowego w bibliotece?
Przed nami kolejny rok szkolny i październikowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach współpracy z bibliotekarzami gminnych placówek oświatowych pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Suszcu przygotowują nowe spotkania literackie.
Z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości biblioteki w Suszcu i Mizerowie dołączyły do akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” ogłoszonej przez serwis Lustro
Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl) i Wydawnictwo
Zielona Sowa. Celem akcji jest oczywiście promocja
czytelnictwa, ale też rozbudzenie zainteresowania
historią Polski i zwiększenie świadomości na temat
wydarzeń związanych z wojną. W oparciu o książkę
„Mirabelka” Cezarego Harasimowicza w lokalnych
szkołach zostaną przeprowadzone wartościowe
warsztaty, a tym samym razem będziemy świętować 100-lecie odzyskania niepodległości.
Czy ktoś jeszcze pamięta „Świerszczyk”? To wyjątkowy magazyn dla dzieci ukazujący się w Polsce
od maja 1945 roku, skupiający wokół siebie najwybitniejszych polskich twórców – literatów i grafików, łączący wieloletnie tradycje z nowoczesnością.
W myśl idei, że dzieci powinny korzystać nie tylko
z popularnych i często mało ambitnych pisemek
z gadżetami, ale również wyrobić w sobie nawyk
czytania prasy wartościowej, w odpowiedzi na
propozycję przedstawioną przez Bibliotekę Śląską
i pomoc Wydawnictwa Nowa Era zostaną przeprowadzone warsztaty Jeden, dwa, trzy – „Świerszczyk” robisz TY! Ich uczestnicy będą redaktorami,
grafikami i twórcami własnego niepowtarzalnego
numeru czasopisma.
Przy okazji przypominamy, że dla naszych

mieszkańców suszecka biblioteka prenumeruje
wiele tytułów, które można na miejscu przejrzeć
lub wypożyczyć do domu.
W październiku ponownie rozpoczynamy cykl
zajęć Suszeckie Grupy Zabawowe. Prowadzone są
one już od pięciu lat wg pomysłu i zaleceń Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. W zajęciach
uczestniczą dzieci (w wieku od 1,5 roku do 4 lat
nieuczęszczające do żłobków i przedszkoli) wraz
z rodzicami lub opiekunami. Dorośli często sami
je organizują i prowadzą, a nasza biblioteka udostępnia miejsce spotkań i pomoc bibliotekarza-animatora. Tutaj możliwa jest wymiana doświadczeń
rodziców, a poprzez wspólną zabawę i różnorodne
aktywności uczymy się prostych sposobów wspomagających rozwój dziecka. Biblioteka to dobre
miejsce do spędzenia wolnego czasu – przyjemny
dla matki i dziecka „przystanek” poza domem.
Oczywiście zajęcia są bezpłatne i jak poprzednio odbywać się będą w każdą środę od 11:00 do
13:00. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane
są w bibliotece w Suszcu.
Także w Mizerowie mogą być one kontynuowane, jeżeli zgłosi się przynajmniej 5 osób chętnych.
Biblioteka w Mizerowie czynna jest w środę, czwartek i piątek od 13:00 do 19:00 (tel.: 32 212 20 93).
Nadal odbywać się będą spotkania Koła Miłośników Gier Planszowych „Zagraj z nami planszówkami”. Spotykamy się co 2 tygodnie, tradycyjnie w piątki od 17:00 do18:30. Pierwsze spotkanie
po wakacjach miało miejsce 28 września, a kolejne
zaplanowano na 12 i 26 października br. Czekamy
na poprzednich bywalców i kolejnych chętnych lubiących rozgrywki umysłowe i dobrą zabawę.

W ramach całorocznej kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzimy wychowanków przedszkoli, których będziemy zachęcać,
poprzez wyświetlanie przygotowanych slajdów i zaprezentowanie najnowszych serii książkowych dla
dzieci, do czytania i odwiedzin biblioteki. Pierwsze
odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce i w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Kobielicach.
W sierpniowym wydaniu „Nowin Suszeckiej Gminy” zamieszczono informację o kampanii społecznej i pilotażowym projekcie Instytutu Książki „Mała
Książka – Wielki człowiek”. Wyprawki czytelnicze
już dotarły do GBP w Suszcu i dlatego zapraszamy
rodziców (z gminy Suszec) z dziećmi urodzonymi
w 2015 r. po ich odbiór. Warto się pośpieszyć, ponieważ posiadamy tylko 82 komplety. Przypominamy,
że wyprawki będą wydawane dzieciom po zapisie
do biblioteki i wypożyczeniu min. jednej książki. Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun
prawny i jego obecność jest konieczna do otrzymania bezpłatnej książki. Dziecko dostanie Kartę Małego Czytelnika, na której przy każdej wizycie będzie
mogło przykleić naklejkę, a po 10 wizytach otrzyma
pamiątkowy dyplom. Szczegółowe informacje można
znaleźć w dodatkowych materiałach dołączonych
do „Nowin”.
Pozostałe informacje znajdują się na afiszach
w GBP w Suszcu. Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 9:00-19:00. W bibliotece możemy
darować książki, wypożyczyć lekturę, zamówić poszukiwany tytuł czy zadać pytanie dot. naszych zbiorów
(także telefonicznie: 32 448 86 92). Zapraszamy.
GF

Relacja z wakacji w bibliotece
przy muzyce. Z kolei 16 sierpnia zorganizowano
piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2018”.

źródło: GBP Suszec

Podczas tegorocznych zajęć wakacyjnych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu zorganizowano 9 spotkań, w których uczestniczyło 48 dzieci
(w tym 6 stałych osób). Starano się, aby zajęcia były
wszechstronne i urozmaicone.
Dzieci wykonały sporo prac plastycznych
metodą origami (maski, zajączki, pieski, korony),
grały w ulubione gry planszowe (DIXIT cieszyła
się największym zainteresowaniem), uczestniczyły
w zajęciach multimedialnych „Tablety bez tajemnic”, a także miały okazję rozprostować kości dzięki
zabawom ruchowym.
W ramach tych spotkań świętowano Dzień
Czerwonego Kapturka. Uczestnicy obowiązkowo
przybyli w czerwonym ubraniu, pracowali nad stworzeniem papierowych koszyczków i bajkowych postaci oraz aktywnie brali udział w grach i zabawach

W trakcie zajęć w bibliotece

Poprzez udział w ww. akcji fundacji „Dajemy
Dzieciom Siłę” biblioteka lokalnie propaguje ideę
bezpiecznego Internetu dla dzieci. W czasie zajęć
zapoznano dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera i sieci. Dzięki edukacyjnym
kreskówkom uczestnicy dowiedzieli się, jak właściwie reagować na zagrożenia w Internecie. Ponadto
skorzystano z edukacyjnych gier komputerowych
o cyberbezpieczeństwie, a także z SiecioMat-u Losującego – quizu sprawdzającego wiedzę na temat
zagrożeń w sieci. W ramach Sieciakowej Strefy Rozrywki dzieci rozwiązywały krzyżówki, łamigłówki
i rebusy.
Cieszymy się, że dzieci pamiętają o bibliotece
i chętnie biorą udział w zaproponowanych zajęciach. Po prostu „w bibliotece fajnie jest!”
K. Sikora

Obóz strażacki w Ustroniu
Program wyjazdu był bardzo napięty. Obozowicze każdy dzień rozpoczynali poranną gimnastyką
o godzinie 7:30 i kończyli zajęciami na basenie. W ciągu kilku dni odwiedzili takie miejsca jak: Równica
(gdzie dla każdego przewidziany był zjazd torem
saneczkowym), centrum Ustronia oraz Czantoria
wraz z wieżą widokową. Do zaplanowanych atrakcji
należał również przejazd kolejką beskidzką z postojem w najważniejszych punktach Wisły, takich jak
Skocznia Narciarska im. Adama Małysza, Rezydencja
Prezydenta RP, duża i mała zapora.
Jak przystało na obóz strażacki, obowiązkowym
punktem było także zwiedzanie miejscowej Komendy
Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dzieci zapoznały

się ze sprzętem i specyfiką działania jednostki.
Obozowicze chętnie przyjmowali też gości.
Uczestniczyli w szkoleniu z udziałem policjantów
Komendy Miejskiej w Cieszynie, którzy poruszyli
tematy związane z przestępczością wśród młodzieży, zapobieganiem nałogom i innymi zagrożeniami
współczesnego świata.
Młodzież miała również okazję zapoznać się
z nowym samochodem suszeckiej jednostki OSP.
Strażacy zaprezentowali możliwości swojego wozu,
a także przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W harmonogramie obozu
znalazło się miejsce na naukę podstaw musztry oraz
podstawowych zasad BHP. W czasie wolnym zorganizowano wiele atrakcji, w tym rozgrywki w piłkę
plażową i nożną.
Młodzież przywiozła z obozu nie tylko pamiątkowe medale, koszulki czy czapeczki, ale przede wszystkim nowe znajomości, doświadczenia i wiedzę. Mimo

bardzo napiętego i intensywnego grafiku uczestnicy
wrócili zadowoleni i chętni do udziału w imprezie
w przyszłym roku.
Jan Koch

zdj. Jan Koch

W dniach 6-11 sierpnia 2018 roku 26 dzieci
uczestniczyło w obozie strażackim w Ustroniu,
współorganizowanym przez Urząd Gminy Suszec
oraz jednostki OSP.

Obóz strażacki w Ustroniu
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Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec

W wyniku tych rozgrywek pierwsze miejsce zajęła drużyna AMATIC, zdobywając 9 punktów. Druga
lokata przypadła zespołowi HURAGAN SUSZEC, który
uzyskał 6 punktów, zaś na trzecim miejscu znalazła się
drużyna GPU z dwoma punktami. Poza podium uplasował się zespół FC PIASKOWA z jednym punktem.
Wszyscy zawodnicy na zakończenie turnieju
zostali udekorowani okolicznościowymi medalami,
które w imieniu wójta gminy Mariana Pawlasa wręczał

dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Marek Kret.

zdj. Ireneusz Król

W sobotę, 1 września na osiedlu przy
ul. Piaskowej w Suszcu odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec. Do rywalizacji
przystąpiły cztery drużyny, które rozegrały mecze
w systemie każdy z każdym.

Zacięta rywalizacja w trakcie turnieju

Drużyna AMATIC, która zajęła pierwsze miejsce
i grała w następującym składzie: Antoni Kieczka,
Krzysztof Brych, Piotr Mika, Andrzej Grabiec, Piotr
Dziadek, Szczepan Bromberczyk, Marek Mikołajec,
Krzysztof Adamaszek, otrzymała również puchar
wójta. MVP turnieju (Most Valuable Player – Najbardziej Wartościowy Gracz – przyp. red.) został Marek
Mikołajec z drużyny AMATIC. Dyplomem wyróżniono
również Andrzeja Tomasika za zaangażowanie w rozwój sportu wśród mieszkańców osiedla.
Organizatorzy turnieju: Ireneusz Król, Andrzej
Tomasik oraz Marek Kret dziękują wszystkim osobom,
które pomogły w przygotowaniu rozgrywek, na które
zapraszają znów za rok.
Ireneusz Król

Zaczynamy zajęcia spinningu w Suszcu
W najbliższym czasie w Gminnym Ośrodku
Sportu w Suszcu wystartują nowe zajęcia dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie i kondycję.
Będą to ćwiczenia na specjalnych rowerach stacjonarnych (tzw. spinning – przyp. red.).
Informacje dotyczące terminów zostaną
jeszcze podane – w tym celu zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej GOS-u:
www.hala-suszec.pl.

Dlaczego warto przyjść?
Po pierwsze, spinning zadba o Twoje zdrowie,
ponieważ to ćwiczenia cardio, które zwiększają wydolność organizmu, poprawiają pracę układu krążeniowo-oddechowego, wzmacniają siłę i wytrzymałość mięśni, a ćwiczenia są łagodne dla stawów.
Po drugie, spinning doskonale zwalcza tkankę
tłuszczową, modeluje sylwetkę, ujędrnia ciało, a efekty widoczne są bardzo szybko.

Po trzecie, jest to sport popularny zarówno
wśród kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku. Spinning pozwoli Ci poczuć się lepiej, zrelaksować się,
zapomnieć o codziennych obowiązkach i dostarczy
pozytywnej energii na każdy dzień.
Warto przyjść, nawet jeśli zaczynasz dopiero
swoją przygodę ze sportem.
Donata Dziech

Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec
W niedzielę, 16 września w naszej gminie
odbył się Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec. Jego przygotowania podjął się UKS
„Krupiński” z Suszca, zaś współorganizatorami
byli Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu oraz Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy z Dąbrowy
Górniczej.
Uroczyste otwarcie imprezy nastąpiło ok. godz.
13:00. Najpierw rywalizowali amatorzy niezrzeszeni
oraz kolarze w kategorii „Wkręćmy się w cukrzycę”.
Chłopcy i dziewczęta z roczników 2008-2011 mieli

do pokonania odcinek 2,2 km, a nieco starsi (roczniki
2006 oraz 2007) musieli wykonać 2 okrążenia. W wyścigu wzięli także udział najmłodsi (rocznik 2012),
pokonując 300-metrowy odcinek.
Po dekoracji zwycięzców z pierwszej części do
rywalizacji przystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz zawodnicy szkółek kolarskich. Naszą gminę reprezentowały dwa kluby kolarskie: UKS „Krupiński” z Suszca
oraz UKS „Avatar” z Kobielic. W zależności od kategorii
zawodnicy mieli do pokonania od jednego do 4 okrążeń o długości 5,3 km każdy na rowerach szosowych.
Główny wyścig na odcinku Suszec-Kryry

rozpoczął się ok. godz. 16:00. Wystartowali w nim
amatorzy oraz kolarze w kategorii „Wkręćmy się
w cukrzycę”. Na zawodników czekały w sumie 53
km ścigania ulicami Wyzwolenia, Lipową, Wielodrogą oraz Rolniczą. Uroczyste zakończenie imprezy i
dekoracja zwycięzców miała miejsce ok. godz. 18:00.
Wyniki rywalizacji młodszych kolarzy dostępne są na stronie www.slzkol.pl, natomiast wyniki
z wyścigów dorosłych można sprawdzić na stronie
www.pomiaryczasu.pl.
Źródło: GOS Suszec
Oprac. JG

Nowości w roku szkolnym 2018/2019 w gminnych szkołach
W poniedziałek, 3 września w całej Polsce
odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Dla placówki w Radostowicach był to szczególny
dzień – powołano wówczas do życia Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzą oddziały
przedszkolne, szkolne oraz dwie ostatnie klasy gimnazjalne. W tym dniu oddano również do użytku
nowe sale przedszkolne mieszczące się w dawnych
pomieszczeniach gimnazjum.
W nowym roku szkolnym także w Mizerowie
i Rudziczce dzieci będą uczyć się w zaadaptowanych na sale lekcyjne pomieszczeniach bibliotecz-

nych lub sportowych. W Suszcu i Kobielicach z kolei
przygotowano nowe sale dla przedszkolaków. Przeróbek dokonano m.in. w związku z przeprowadzoną reformą oświatą, a część placówek oświatowych,
w których do tej pory przebywały dzieci do ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej, przystosowano
do nowych warunków wynikających z konieczności
przyjęcia większej liczby uczniów.
Niektórzy powitali także nowych wychowawców
i nauczycieli. W zakresie nauczania nowością w niektórych szkołach są tzw. zajęcia rozwijające kreatywność, a w VII i VIII klasach przeznaczono po 10 godzin
minimum na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu
doradztwa zawodowego (na mocy rozporządzenia

z 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania).
Największe emocje towarzyszyć jednak będą
uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej.
W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku czekają ich zmagania z językiem polskim, matematyką i językiem
obcym podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy. Warto dodać, że wyniki tego egzaminu nie będą
mieć wpływu na ukończenie szkoły podstawowej,
zostaną natomiast wzięte pod uwagę przy rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych.
Wszystkim uczniom i pracownikom oświaty
życzymy roku pełnego sukcesów!
JG

Zmarł historyk Zygmunt Orlik
„Wszak łatwiej związać się serdecznymi nićmi
z ojczystą ziemią, jeśli w młodych latach poznało się
całe piękno jej przyrody, kultury i dzieje”.
(Zygmunt Orlik, Wierność korzeniom – wczoraj
i dziś gminy Suszec)
W piątek, 14 września w kościele w Kryrach
odbył się pogrzeb Zygmunta Orlika. Nauczyciel,
historyk, autor wielu monografii o ziemi pszczyńskiej zmarł w wieku 83 lat.
Nierozerwalnie związany był z naszą gminą.
Urodził się w Kryrach. Po ukończeniu Liceum

Administracyjno-Handlowego w Rybniku podjął
pracę w szkole w Osinach. Przez 10 lat pracował
jako nauczyciel w Mizerowie, a od 1966 do 1972 roku
pełnił funkcję kierownika szkoły w Kryrach. W kolejnych latach był dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół
w Pawłowicach, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. W 1985 r.
przeszedł na emeryturę.
Pełnił funkcję radnego gminy Suszec, a także
Rady Powiatu Pszczyńskiego. Opracował kilkanaście
monografii miejscowości ziemi pszczyńskiej, w tym

takie, które dotyczą naszej gminy.
W 2004 roku ukazała się jego książka Wierność
korzeniom – wczoraj i dziś gminy Suszec stanowiąca
w pewnym sensie kontynuację opracowania z 1994
pt. Gmina Suszec – szkice z dziejów – jak napisał w nocie
od wydawcy ówczesny wójt gminy Suszec Jacek Pastuszka, z inicjatywy którego powstała ta monografia.
Pragnieniem Zygmunta Orlika było, aby publikacja
trafiła pod strzechy, gdyż – jak ujął to we wstępie – stanowi ona „swoiste curriculum vitae suszeckiej gminy”.
JG
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Wybory samorządowe 2018
Kogo będą wybierać mieszkańcy naszej gminy?
W najbliższych wyborach samorządowych, które
odbędą się 21 października w godzinach od 7:00 do
21:00, mieszkańcy gminy Suszec otrzymają 3 karty
do głosowania. Wybiorą wówczas na najbliższe 5 lat
wójta, przedstawicieli Rady Powiatu Pszczyńskiego
oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.
W gminie Suszec nie zostaną natomiast przeprowadzone wybory do rady gminy. Zgodnie z ordynacją
wyborczą dzieje się tak w przypadku, gdy w danym
okręgu wyborczym nie zarejestrowano żadnej listy
lub zarejestrowano tylko jedną listę kandydatów
– a taka sytuacja wystąpiła w tym roku. W każdym
okręgu wyborczym, a jest ich w gminie 15, został
wysunięty tylko jeden kandydat. W takim wypadku
zgłoszony zostaje radnym bez głosowania.
Do Rady Powiatu Pszczyńskiego łącznie pretenduje 97 osób, do obsadzenia są 23 mandaty.
Swoich kandydatów zgłosiły 3 komitety wyborcze.
W okręgu wyborczym nr 1 (gminy Kobiór, Suszec
oraz Goczałkowice-Zdrój) o 5 mandatów powalczy
21 kandydatów z wszystkich list.
Najbardziej zacięta walka rozegra się o 45
mandatów do Sejmiku Województwa Śląskiego.
W sumie w 7 okręgach wyborczych zarejestrowano
753 kandydatów. W okręgu wyborczym nr 2 (miasta:
Katowice, Mysłowice, Tychy; powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński) o 6 mandatów ubiega się 108
osób.

Kulika, Piaskowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich,
Pszczela, Pszczyńska od numeru 43 do ul. Ogrodowej
numery nieparzyste, Skryta, Słoneczna, Szkolna od
ul. Świętego Jana do granicy z sołectwem Rudziczka,
ul. Świętego Jana od ul. Pszczyńskiej do numeru 25
numery nieparzyste oraz od ul. Pszczyńskiej do ul.
Ogrodowej numery parzyste od numeru 63 do końca numery nieparzyste, oraz od ul. Zagrodowej do
końca numery parzyste, Skrajna, Skromna, Środkowa,
Tulipanów, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa.

Rada Powiatu Pszczyńskiego
okręg wyborczy nr 1

Sejmik Województwa Śląskiego
okręg wyborczy nr 2

W związku z nowym podziałem gminy Suszec
na okręgi wyborcze w sołectwie Suszec ustanowiono
dwa obwody głosowania, w których lokale wyborcze
znajdują się w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka
w Suszcu. W porównaniu z poprzednimi wyborami
samorządowymi zmieniła się liczba radnych wybieranych w Kryrach oraz w Rudziczce. Zależy ona od
ilości mieszkańców sołectwa. Rudziczka będzie mieć
dwóch przedstawicieli w radzie gminy (obecnie jest
1 radny), a Kryry reprezentować będzie jeden radny
(obecnie taką funkcję pełnią 2 osoby).
Urzędowe komunikaty z nazwiskami wszystkich
kandydatów na radnych do poszczególnych szczebli
samorządu terytorialnego oraz na wójta zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na słupach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec (bip.suszec.iap.pl)
niezwłocznie po ich wydaniu.

W skali kraju, województwa oraz powiatu statystyki dotyczące uprawnionych do głosowania i obwodów przedstawiają się następująco:

Polska
30 182 418 wyborców
26 983 obwodów
Województwo śląskie
3 566 229 wyborców
2 745 obwodów
Powiat pszczyński
84 673 wyborców

5 mandatów

6 mandatów

21 kandydatów

108 kandydatów

W gminie Suszec wyznaczono 7 obwodów
wyborczych, a uprawnionych do głosowania jest
9247 osób. Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej na mocy uchwały z 12 września br. została Dorota
Chmiel, zaś na zastępcę GKW powołano Grzegorza
Gorausa. Postanowieniem komisarza wyborczego
w Bielsku-Białej z 7 maja 2018 roku dokonano podziału gminy Suszec na stałe obwody głosowania,
ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły przedstawia
diagram zamieszczony obok.
Do obwodu wyborczego nr 6 przypisano następujące ulice: Akacjowa, Baranowicka, Błękitna,
Branica, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Chłopska, Cicha, Deszczowa, Diamentowa Garbarska, Gospodarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa,
Kolonia Podlesie, Kopcowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Pawła Godźka, Perłowa,
Plac Odnowy, Polna, Pszczyńska od ul. Wyzwolenia
do granicy z sołectwem Kobielice, od granicy z sołectwem Rudziczka do ul. Wyzwolenia numery parzyste
oraz od granicy z sołectwem Rudziczka do numeru
41 numery nieparzyste, Srebrna, Stacyjna, Stawowa,
Szklarniowa, Szkolna od ul. Świętego Jana do końca,
Świętego Jana od ul. Ogrodowej do ul. Zagrodowej
numery parzyste oraz od numeru 27 do numeru 61
numery nieparzyste, Wąska, Wiosenna, Wielodroga,
Wyzwolenia, Złota.
Do obwodu wyborczego nr 7 zaliczono następujące ulice: Astrów, Brzozowa, Cmentarna, Dolna,
Klubowa, Ks. Kanonika Mieczysława Jesionka, Królówka, Mleczarska, Narcyzów, Na Grabówki, Ludwika Witoszy, Okrężna, osiedle im. Księdza Ryszarda

72 obwody

Obwód nr 1

granice: sołectwo Kobielice
siedziba OKW: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Kobielicach
liczba wyborców: 1089

Obwód nr 2

granice: sołectwo Kryry
siedziba OKW: Remizo-świetlica w Kryrach
liczba wyborców: 1098

Obwód nr 3

granice: sołectwo Mizerów
siedziba OKW: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie
liczba wyborców: 1154

Obwód nr 4

granice: sołectwo Radostowice
siedziba OKW: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach
liczba wyborców: 1346

Obwód nr 5

granice: sołectwo Rudziczka
siedziba OKW: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
liczba wyborców: 1124

Obwód nr 6

granice: część sołectwa Suszec (szczegóły obok)
siedziba OKW: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Suszcu, sala nr 9
liczba wyborców: 1642

Obwód nr 7

granice: część sołectwa Suszec (szczegóły obok)
siedziba OKW: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Suszcu, sala nr 10
liczba wyborców: 1794
Źródła: www.wybory2018.pkw.gov.pl; www.
bip.suszec.iap.pl
Oprac. JG, UG Suszec

do 16 października
składanie przez wyborców
wniosków o dopisanie
ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie
głosowania na obszarze
gminy właściwej ze
względu na miejsce ich
stałego zamieszkania
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NUMER 10 (291)

Z kalendarza wyborcy
16 października 2018 r.
o godz. 24:00

21 października 2018 r.
w godz. 7:00-21:00

zakończenie kampanii
wyborczej

głosowanie

OGŁOSZENIE

z 6 września 2018 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 7 Ustawy z 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46,
pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz zgodnie z:
- uchwałą nr XXX/165/2016 Rady Gminy Suszec
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Suszec, zmienionej uchwałą nr XXXII/263/2017 Rady
Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 roku, obejmującą
22 obszary położone odpowiednio w sołectwach:
Suszec, Kobielice, Mizerów, Kryry i Radostowice,
- uchwałą nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Suszec
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suszec, zmienionej uchwałą Nr XL/333/2017 Rady
Gminy Suszec z dnia 23 listopada 2017 r., polegającej na:
- ujawnieniu prawidłowych granic udokumentowanych złóż kopalin oraz prawidłowych
granic udokumentowanych zbiorników wód podziemnych w obszarze całej gminy,
- uwzględnieniu zabytków włączonych do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
- wykreśleniu ustalenia dla jednostki urbanistycznej P4 (rekultywacji terenów poprzemysłowych) w zakresie zasad kształtowania ładu
przestrzennego w brzmieniu: „różnica wysokości

terenów jednostki P4 nie może być większa w stosunku do otaczających terenów jednostek R1 niż
3,00 m”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu ujednoliconego projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 września 2018
roku do 12 października 2018 roku w Urzędzie
Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43 – 267 Suszec, w sali
posiedzeń nr 21, I piętro, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww.
ujednoliconym projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w sali posiedzeń nr 21, I piętro, 10 października 2018 r.
o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
ujednoliconego projektu zmiany studium. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suszec na
adres: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43 – 267
Suszec, e-mail: gmina@suszec.pl z podaniem nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2018 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 570, ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
jest Wójt Gminy Suszec, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Suszec dodatkowo Rada Gminy Suszec.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

OGŁOSZENIE

z 5 października 2018 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1,
art. 40 i art. 54 ust. 2 Ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Suszec uchwały nr XLII/344/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy
Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu.
Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest
na trzech załącznikach graficznych do uchwały
nr XLII/344/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 31 października 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do Urzędu Gminy Suszec,
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1,
- ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Gminy
Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres e-mail: gmina@suszec.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków
jest Wójt Gminy Suszec.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do
3 lat. W wykazie znajdują się działki nr 3883/420,
3884/420, 3885/420 położone w Suszcu w rejonie
ul. Szkolnej, przeznaczone do rolniczego użytkowania.
Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 3 – tel. 032 4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

Zaproszenie do udziału w ankiecie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zaprasza pełnoletnich mieszkańców naszej
gminy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym
dotyczącym potrzeby utworzenia w gminie Suszec
Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.
Badanie przeprowadzane będzie w okresie od
1 października do 30 listopada 2018 r. Ankieta

ma charakter wyłącznie poglądowy, służyć będzie
ocenie skali zainteresowania starszych mieszkańców
(oraz ich rodzin) dziennym pobytem w takiej placówce oraz rodzajem usług, które mogłyby być w niej
świadczone. Ankietę można pobrać, a następnie uzupełnioną złożyć u sołtysów, w kościołach i ośrodkach
zdrowia naszej gminy lub bezpośrednio w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Urzędu
Gminy Suszec. Dodatkowo formularz ankiety zostanie
umieszczony na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy
Suszec. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w badaniu ankietowym.
GOPS Suszec

Nabór wniosków o powierzenie grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska” ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu nr 13/2018 na przedsięwzięcie nr
11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ –
ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA.
Wnioski przyjmowane będą w LGD „Ziemia
Pszczyńska” w terminie od 25 września 2018 r.
do 9 października 2018 r. w ramach projektu

grantowego pt. „Dziedzictwo lokalne ziemi
pszczyńskiej”.
Szczegóły dotyczące naboru wraz z dokumentacją można znaleźć na stronie: www.lgdziemiapszczynska.pl/. Nabór dedykowany jest podmiotom (za
wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą),
które w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do

zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego
LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna – bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój,
Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń).
Celem projektu będzie m.in. doposażenie grantobiorców w sprzęty, które umożliwią im dalsze działania propagujące lokalne dziedzictwo.
UG Suszec

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

1. Przedmiotem przetargu jest działka gruntowa
oznaczona zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków
numer 2674/18, obręb Radostowice, karta mapy 2,
powierzchnia 0,0274 ha (użytek B), zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00026582/8 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
6615,00 zł netto (słownie sześć tysięcy sześćset
piętnaście złotych 00/100).
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 1000,00 zł (słownie jeden
tysiąc złotych).
4. Ww. działka położona jest w Radostowicach pomiędzy ulicami Dębową i Sosnową. Działka ma kształt
wydłużonego trapezu i jest płaska. Teren jest nieogrodzony. Działka położona jest pomiędzy działkami należącymi do innego właściciela. Na działkach sąsiednich
oraz działce będącej przedmiotem sprzedaży właściciel
działek sąsiednich wybudował w latach 90. budynek
pieczarkarni. Aktualnie budynek jest nieużytkowany,
w złym stanie technicznym. Wartość budynku nie przekracza znacznie wartości zajętej na ten cel działki. Przedmiotem zbycia jest wyłącznie prawo własności działki
gruntowej nr 2674/18 bez prawa do posadowionego
na niej części budynku, który nie stanowi własności
gminy Suszec.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona
jest symbolem F36MN – co stanowi zapis planu tereny
na
nazwa
kołach protest.
rowerowych gmin rel.

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności ww. działki.
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył
się 19 lipca 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
8. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 25
października 2018 roku o godz. 9:00.
9. Wadium należy wpłacić do 19 października
2018 r. na konto gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001
0000 0446 0004 - decyduje data wpływu na konto.
10. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018 r., poz.
121 ze zm.).
11. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec
i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl.
12. Szczegółowe informacje dotyczące
ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, pok. nr
3, tel. 32 449 30 73.
UG Suszec

Zmiana godzin
funkcjonowania PSZOK-u
UWAGA! Informuje się wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy, że w dniu
20 października 2018 r. (sobota) PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Suszcu przy ul. Ogrodowej będzie czynny w godzinach popołudniowych od godz. 14:00 do 19:00.
Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK-u jest
spowodowana organizacją mistrzostw Śląska w kolarstwie przełajowym.
UG Suszec
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Trudne słowa: TORPEDO, GATES, HALO, CIRRUSY.

18

19

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

NUMER 10 (291)

Bezpłatna pomoc prawna

zdj. Pixabay

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

Wykaz części nieruchomości
przeznaczonej do oddania
pod wynajem

W Suszcu nieodpłatne porady prawne
udzielane są we wtorki w godzinach 7:30-11:30,
w czwartki w godz. 10:00-14:00 oraz w piątki
w godz. 14:00-18:00 w lokalu biurowym nr 22 przy
ul. Ogrodowej 22 (tel. 781 118 117).
Źródło: www.suszec.pl

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Przedmiotem najmu będą pomieszczenia
użytkowe i komunikacyjne w budynku stanowiącym własność gminy Suszec położonym w Suszcu
przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na funkcjonowanie filii urzędu pocztowego. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel. 032 4493075 lub
na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

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

zdj. Pixabay

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

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.

Kandydaci do Rady Gminy Suszec i kandydat na Wójta
z Komitetu Wyborczego Wyborców Mariana Pawlasa
Kandydat na Wójta – Marian Pawlas
Kandydaci na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych:

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

Sołectwo Kobielice

Sołectwo Rudziczka

Okręg nr 1 – Szymon Sekta
Okręg nr 2 – Antoni Kuś

Okręg nr 8 – Jarosław Geisler
Okręg nr 9 – Jacek Szymanowski

Sołectwo Kryry

Sołectwo Suszec

Okręg nr 3 – Janusz Beer

Okręg nr 10 – Jan Spyra
Okręg nr 11 – Damian Gębała
Okręg nr 12 – Andrzej Urbanek
Okręg nr 13 – Ireneusz Król
Okręg nr 14 – Adam Tchorz
Okręg nr 15 – Eugeniusz Kukla

Sołectwo Mizerów
Okręg nr 4 – Krzysztof Świerczek
Okręg nr 5 – Zdzisław Dajka

Sołectwo Radostowice
Okręg nr 6 – Jan Matula
Okręg nr 7 – Bronisław Polok

Głosujemy 21 października 2018 roku.
Serdecznie zachęcamy do udziału w wyborach.

