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DOŻYNKI
SOŁECKO-GMINNE

RADOSTOWICE

3 września 2022
boisko Josieniec

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
12:30 13:00 14:00 14:30 -

zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i gości,
Msza Św. w kościele pw. Imienia Maryi w Radostowicach,
przemarsz korowodu dożynkowego,
rozpoczęcie ceremoniału dożynkowego z udziałem
Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”,
wręczenie wyróżnień gminnych.

PROGRAM ARTYSTYCZNY:
15:30
16:10
16:30
18:00
19:30

-

występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach,
występy zespołów śpiewaczych „Pogodna Jesień” i „Mizerowianki”,
MIREK SZOŁTYSEK,
IMPULS,
zabawa taneczna z zespołem ZGODNI.

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- darmowe animacje Centrum Edukacji i Rozwoju,
- darmowe dmuchańce,
- stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
w ramach Narodowego Czytania 2022:
Ballady i Romanse A. Mickiewicza.

Zapraszamy na dożynki!
Koniec lata to także czas wspólnego świętowania rolników i wszystkich, którzy mogą korzystać z owoców ich
pracy. Z tej okazji we wszystkich miejscowościach naszej
gminy odbywają się dożynki sołeckie. Tegoroczne dożynki
Sołecko-Gminne zaplanowano na 3 września w Radostowicach. Jak co roku zapraszamy do wspólnego uczestnictwa
w obchodach. Dożynki Sołecko-Gminne to przede wszystkim
wyśmienita zabawa dla mieszkańców gminy oraz przybyłych

gości, ale także promocja sołectwa Radostowice i Gminy.
Podczas tego święta zaplanowano mnóstwo atrakcji: występy artystyczne młodszych i starszych mieszkańców gminy,
koncerty, dla dzieci – animacje i dmuchańce, koncert Mirka
Szołtyska, zespołu IMPULS oraz zabawa taneczna z zespołem
ZGODNI. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału
w tym święcie plonów – zarówno w swojej miejscowości,
jak i w Dożynkach Sołecko-Gminnych.
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Oddajmy hołd spracowanym rękom rolników
Ziemia to skarb. Jeśli doda się do niego
jeszcze pracę, to jest to już prawdziwy skarb.
Dbajmy o skarb ziemi, a także o ten drugi –
ludzką pracę.
Ziemia i praca są nieodłącznie od wieków
związane z rolnikiem. Problem ten jest aktualny
szczególnie w dzisiejszym świecie, a wiąże się
z problemem szczególnie braku rąk do ciężkiej
pracy w rolnictwie. Coraz mniej Borynów, brak
ludzi całujących ziemię, a zagłuszająca wszystko
technika bez człowieka okazuje się niczym.
Minął kolejny rok. Uroczystością dożynek
zamykamy tegoroczne żniwa, by otworzyć nowy rok rolniczego trudu, tak ściśle wpisanego
w rytm przyrody i tak od niej zależnego. Oddajemy hołd miłości rolnika do ziemi, hołd kulturze
i tradycji naszych przodków, hołd spracowanym
rękom rolnika. Ta miłość zawsze stanowiła i nadal
stanowi mocny filar, zapewniający nam wszystkim dostatek naszego chleba powszedniego.
Dożynki to najlepszy moment, aby przypomnieć
ludziom o wartości chleba. Obchodzenie świąt
dożynkowych jest pradoświadczeniem ludzkości
poprzez wszystkie kultury, religie i narody we
wszystkich czasach. To doświadczenie i wiara,
że ludzkość swój „codzienny chleb” zawdzięcza
nie tylko swojemu wysiłkowi – samym sobie,
lecz także bogom lub Bogu, było zakorzenione
w dziejach ludzkości od zarania, kiedy istniała
istot rozumna – człowiek.
Zawsze nasi przodkowie, niezależnie od wierzeń, czy to pogańskich czy chrześcijańskich,
czuli, że otrzymali ziemię, największy dar, jaki
człowiek może posiadać na tym ziemskim padole, w depozycie. Postrzegali ją nie tylko jako
żywicielkę dla swojej generacji, ale również generacji, które po nich przyjdą. Obecnie, co widać
gołym okiem, doświadczenie wartości ziemi, doświadczenie święta dożynkowego nasza cywilizacja tzw. „zachodnia” gubi w zastraszającym
tempie, myśląc tylko o tym co jest „tu i teraz”.
Przelotne, krótkotrwałe przyjemności życia wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Efekty, niestety bardzo negatywne, już widać. Wszechobecny
konsumpcjonizm, który traktował gospodarkę
rolną jako część, a nawet tę gorszą, całej machiny
przemysłowej, nie zważał, że życie buduje nad
przepaścią. Obecnie jesteśmy blisko niej.

To nie perły, złoto czy brylanty przesądzały o ludzkim ziemskim życiu przez wieki, lecz
chleb i płody ziemi. Tak było zawsze i to się nie
zmieni do końca świata. Zatracono równowagę
między teraźniejszością a przyszłością. Niszcząc
tę pajęczynę życia, którą utkali nasi przodkowie,
niszczymy samych siebie.
Ostatnie lata pokazują nam szczególnie, jak
człowiek, a szczególnie rolnictwo, gospodarka
żywnościowa są zależne od tego, co jest ponad
nim, od tego co jest wokół niego. Wielu ludzi naszej zachodniej cywilizacji, do której i my należymy, nie docenia już pracy rolnika. Nie rozróżnia
żyta od pszenicy, nie ściska ich serce na widok
zbitego przez nawałnicę zboża, ale każdy z nas
pragnie chleba.
Jak rzadko kiedy, właśnie w tym roku przekonujemy się przy okazji wojny na Ukrainie i obejmującej wiele obszarów świata suszy, anomalii
pogodowych, problemów z energią i nawozami,
że może niedługo i nam – sytym mieszkańcom,
doświadczającym dobrobytu – o chleb się może
przyjść prosić, bo nie wszystko zależy od nas. Dotykająca ostatnio wiele obszarów susza, niedobór
wody sprawia, że rolnicy tracą sporą część upraw,
a coraz większe połacie ziemi obumierają. Złe warunki hydrologiczne uderzają także w energetykę,
co bezpośrednio wpływa na bazę przetwórczą.
Za hołdowanie ideologiom, które kwestionowały
rolę rolnictwa, rolę człowieka, który jest panem
stworzenia, dehumanizację ludzi i ludzkiej pracy,
przychodzi już naszemu, a i przyjdzie kolejnym
pokoleniom słono zapłacić. Co do tego chyba już
nikt nie ma dziś wątpliwości. Stosunek ludzi do
zbiorów i ziemi przewija się przez całą historię
człowieczeństwa i tak będzie zawsze. Nigdy nie
był on jednak tak nieodpowiedzialny, delikatnie
mówiąc, jak obecnie.
Obecnie w wielu przypadkach co do postępowania z Ziemią nasuwa się wręcz użycie słowa
barbarzyński. To nasze pokolenie wywróciło niestety cały ekosystem do góry nogami, powodując,
że ludzkość od ekologicznej katastrofy, apokalipsy
dzieli już tylko nić. W świecie żyją obok siebie
tacy, którzy wrzucają chleb do śmieci i ludzie,
którym go wciąż brakuje. Tak jak na obecnych
dożynkach będziemy dzielić się tym bochenkiem
dożynkowym, tak przez cały rok pamiętajmy,
by dzielić się z tymi, którzy tego potrzebują.

Ideologie, które zastąpiły w ostatnich latach
symbole dobrobytu, którym był „kraj miodem
i mlekiem płynący” chleba nam nie dają. Przysporzyły światu wiele zła, które będą wymagały
od ludzi wiele dobroci, aby niepokój i zło zwyciężyć. Ideologia spokoju duszy sprzedanej materialnemu sukcesowi, spokoju bez tęsknoty do
wartości wyższych, bez porywu, bez celu prowadzi na manowce.

Chleb jest bowiem darem Nieba.
Chleb to życie.

Obecnych dożynek nie da się zawęzić tylko
do mieszkańców wsi. Na obfitość chleba składa
się praca wielu różnych profesji. Ciężka jest praca
rolnika, bardzo ciężka i niebezpieczna praca górnika, marynarza opuszczającego rodzinę na wiele
miesięcy i wielu innych przedstawicieli różnych
branż. Jednak praca na roli jest wyjątkowa, bo to
jest praca dla chleba. W żadnej fabryce nie da się
wytworzyć ani ziarna, ani jajka. W tych sprawach
człowiek jest bezsilny, zdany na naturę.
Przy okazji dożynek, przekazując dary ziemi
i pracy rąk ludzkich, trzeba apelować o szacunek
dla chleba, być myślami przy nowych zasiewach
i przyszłych urodzajach. Ostatnie rewolucyjne
zmiany, które zaszły w światowym rolnictwie,
dążące ciągle do optymalizacji produkcji w rolnictwie, każą się dziś mocno zastanowić nam,
odpowiedzialnym za przyszłe pokolenia, gdzie
kończy się postęp, a zaczyna podstęp. Dalszy
wzrost jest poważnie zagrożony. Nasze postępowanie musi się diametralnie zmienić, nie tylko
w rolnictwie, ale i w wielu dziedzinach. Praw
natury nie da się ignorować. Dalsze podcinanie
gałęzi, na której siedzimy, co dzieje się na naszych oczach, spowoduje, że runie ona szybciej
niż się spodziewamy
Oddaję Wam hołd, Drodzy Rolnicy, Waszym
spracowanym rękom. Dziękuję za wielki trud,
za dobrą ciężką pracę, godną postawę mimo
wielu trudności i problemów. Dziękuję! Szczęść
Boże! Niech będzie pozdrowiona ziemia rodząca!
Wójt Marian Pawlas

Dożynki w całej gminie!
Niemal wszystkie sołectwa pod koniec
sierpnia i we wrześniu świętują dożynki.
Gminno-sołeckie zaplanowano w Radostowicach na 3 września. Z kolei w Kryrach i Kobielicach święto plonów obchodzono w ostatnią
niedzielę wakacji – 28 sierpnia.

W Kryrach odbyła się uroczysta msza święta,
po której mieszkańcy mogli wziąć udział w imprezie z mnóstwem atrakcji. W Kobielicach rolników
i mieszkańców sołectwa zaproszono mszę świętą,
a następnie poczęstowano wszystkich uczestników nabożeństwa tradycyjnym kołaczem.
Dożynki w Rudziczce odbędą się 10 września

i będą miały formę uroczystej mszy o godzinie
12:00, zaś w Suszcu mszę w intencji rolników
zaplanowano na 11 września na godzinę 12:00.
Zapraszamy mieszkańców do wspólnego uroczystego dziękczynienia za plony i owoce pracy
rolników.
Monika Panfil

„Koperta Życia” z suszeckimi seniorami
Klub Seniora w Suszcu pragnie włączyć się do
promowania wśród mieszkańców gminy Suszec
akcji „Koperta Życia”, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega
na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych
kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki,

kontaktach do najbliższych, danych osobowych,
w tym nr PESEL.
Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które
jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo
dostępne.
Szczegółowe informacje można będzie uzyskać
pod nr telefonu: 726 722 822 lub osobiście w Klubie
Seniora.
Klub Seniora
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„Smok wawelski” w suszeckim przedszkolu
Z okazji Dnia Dziecka członkowie klubu
przygotowali dla przedszkolaków niebywałą
niespodziankę.
Oprócz własnoręcznie przygotowanych

upominków dla dzieci, odegrali także teatrzyk
o „Smoku i smoczku wawelskim”. 12 seniorów, wcielonych w przypisane im role, zabrało dzieci w magiczny
świat sprzed setek lat. Występ spotkał się z niezwykłym uznaniem.

Podejście do tematu, chęć, zaangażowanie i poświęcenie naszych seniorów jest po prostu bezcenne. Myślimy, że to dopiero początek ich aktorskiej
drogi!
Klub Seniora

Letnia sesja Rady Gminy
W okresie wakacyjnym Radni spotkali się
na lipcowej sesji. Miała ona wyjątkowy charakter
także ze względu na zaproszonych gości. Podczas
lipcowego spotkania Radni wysłuchali wystąpienia Damiana Ciszewskiego – Wicestarosty Pszczyńskiego, który mówił o Lokalnej Marce Ziemi
Pszczyńskiej oraz prezentował produkty, które
uzyskały tę odznakę.
Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej powstała
dzięki współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i ma
promować produkty wytwarzane przez lokalnych
producentów. Są to wyroby stworzone ręcznie,
w sposób prosty, naturalny, ekologiczny i bezpieczny. Projekt Lokalnej Marki ma się rozwijać,
a w planach jest silna promocja pomysłu i poszerzanie asortymentu, który mógłby szczycić się taką
odznaką.
W lipcowej sesji uczestniczyli także: Zbigniew
Łoza – dyrektor GZUW w Suszcu, Róża Dubiel –
dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu, Magdalena Merkel – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.
Spotkanie Radnych było okazją do podziękowania dyrektorom za wieloletnią pracę i pożegnania w związku z ich odejściem na emeryturę.
Przewodniczący Rady Szymon sekta przybliżył sylwetki przybyłych gości oraz ich zawodową karierę,

a następnie wyraził wdzięczność za lata pracy oraz
poświęcenie w wychowywaniu kolejnych pokoleń
młodych mieszkańców naszej gminy.
Podczas sesji Radni podjęli także ważne dla
naszej gminy uchwały. M.in. określili rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów; określili wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego, a także wysłuchali
sprawozdania z działalności Wójta, w tym informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
Opłaty za wychowanie przedszkolne
Od września 2022 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, po waloryzacji wyniesie 1,14 zł
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
ucznia w przedszkolu.
INWESTYCJE
Poniżej prezentujemy postęp inwestycji
w gminie.
Inwestycje i remonty drogowe

Do końca lipca wykonano remont wielkopowierzchniowy (nakładkę mineralno-asfaltową)
na fragmencie ul. Królówka w Suszcu o długości
100 mb, fragmencie ul. Młyńskiej w Mizerowie
o długości 165 mb oraz fragmencie ul. Sołeckiej
w Kobielicach o długości 265 mb. W przygotowaniu i realizacji są kolejne remonty.
Inwestycje kubaturowe
W Rudziczce przy ZSP dobudowywane są sale
lekcyjne. Dotychczas wykonano ławy fundamentowe, wzniesiono ściany fundamentowe, kanalizację
zewnętrzną oraz zasypki. Wznoszony jest także
szyb windowy.
W Suszcu trwa rozbudowa remizy OSP. Do
końca lipca wykonano monolityczną konstrukcję
kanału technicznego. Trwają także roboty związane z przygotowaniem płyty fundamentowej.
Przedszkole w Suszcu prawie gotowe
Budynek został już ukończony. Zakontraktowany z firmą STRABAG zakres prac został
wykonany, a budynek przechodzi procedury
odbiorowe.
kolejne etapy prac to wyposażanie przedszkola w meble i sprzęt oraz budowa placu
zabaw.
Monika Panfil

Czas na zmiany, czas na Śląskie z błękitnym niebem
wadzona przez Ekodoradcę Subregionalnego
Sławomira Potempę ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.
Do głównych zadań ekodoradcy będzie należało m.in. udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła, a także
informowanie o dostępnych formach wsparcia
w tym zakresie. Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła
(CEEB) – obowiązujących terminów, form i zasad
jej składania. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu realizację Programu
ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla
województwa śląskiego, w tym spraw związanych
z wymianą starych kotłów węglowych. Poza tym
zadaniem ekodoradcy będzie również prowadzenie działań edukacyjnych tj. spotkań z mieszkańcami oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.
Ekodoradca w wyznaczonych terminach będzie pełnił dyżury dla mieszkańców w Urzędzie
Gminy, w trakcie których będzie można zasięgnąć
informacji m.in. o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków.

Z ekodoradcą można skontaktować się mailowo: ekodoradca@subregioncentralny.pl oraz
telefonicznie pod numerem: 797 714 374.
UG Suszec

zdj. UG Suszec

„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy
w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie.
Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt
współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska
i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem tego projektu jest poprawa jakości
powietrza na terenie województwa śląskiego
poprzez efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały
antysmogowej. Rezultatem wdrażanych działań
będzie zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na jakość życia jego mieszkańców.
Zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” i założeń
projektu, w miastach i gminach, będących jego
partnerami, zostali zatrudnieni ekodoradcy, którzy działając lokalnie na obszarze swoich gmin,
będą świadczyć usługi doradcze dla mieszkańców
oraz inicjować i koordynować lokalne działania
na rzecz poprawy jakości powietrza.
W gminach naszego subregionu, które nie
przystąpiły do projektu, działalność ta będzie pro-
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej dotyczący miesięcy od września
do grudnia 2022 r.

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które
będą wystawione przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00
rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego.
Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się
w pojemnikach.
Odpady zmieszane / bioodpady
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Rudziczka
Posesje o utrunionym dojeździe

ZM - odpady zmieszane, BIO - bioodpady, P - popiół
Rejon

Ulica - odpady zmieszane / bio / popiół

Radostowice 1

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

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

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

Kobielice 2

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

Suszec 1

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

Suszec 2

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

Suszec 3

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

Kryry

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

Mizerów

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

Rudziczka

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

Posesje o utrunionym dojeździe

Radostowice: Kleparska 5 i 7, Solaris 4, Łączna 35; Rudziczka: Szkolna 37B

Selektywna zbiórka
Wrzesień Październik Listopad

Rejon
Grudzień

Radostowice 1

7

7

7

7

Radostowice 2

7

7

7

7

Kobielice 1

7

7

7

7

Kobielice 2

10
10

8

8

Suszec 1

8
8

8

8

Suszec 2

8

10

8

8

Suszec 3

9

11

9

13

Suszec 4

9

11

9

13

Kryry

12

12

10

14

Mizerów 1

12

12

10

14

Mizerów 2

13
13

13
13

16

15

Rudziczka 1

16

15

Rudziczka 2

13

13

16

15

UWAGA! ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić
przed posesję w wyznaczonym dniu do godz.
6.00 rano. Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE,
WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie
dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu
domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła,
papy, wełny mineralnej, eternitu itp.
PSZOK

Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1

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

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

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

Kobielice 2

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

Suszec 1

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

Suszec 2

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

Suszec 3

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

Suszec 4

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

Kryry

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

Mizerów 1

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

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

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

Rudziczka 2

Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje z Suszca)
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Wkrótce otwarcie nowego PSZOK-u
W najbliższym czasie w Suszcu przy
ul. Piaskowej 44 zostanie otwarty nowy Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(zwany PSZOK).
Po jego otwarciu obecnie funkcjonujący
PSZOK przy ul. Ogrodowej 2 zostanie zamknięty.
Warunkiem korzystania z nowego PSZOK-u będzie
posiadanie i okazanie każdorazowo KARTY UŻYTKOWNIKA PSZOK, zwanej dyskietką, która zastąpi
dotychczasowe papierowe formularze.

Dyskietki będą wydawane bezpłatnie w nowym PSZOK-u właścicielom nieruchomości/zarządcom lub osobom upoważnionym za okazaniem dokumentu tożsamości oraz pokwitowaniem osoby
odbierającej dyskietkę.
D ysk ietk i służ yć będą do ewidencjo nowania odpadów i prowadzenia rozliczeń
za dostarczone poandlimitowe ilości odpadów
komunalnych.
UG Suszec

Są już stawki za ponadlimitowe śmieci oddane na PSZOK
W czasie lipcowej sesji Rady Gminy Suszec, radni
podjęli uchwałę zatwierdzające stawki opłat za oddanie ponadlimitowej ilości śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu. Od początku maja tego roku w PSZOK-u mieszkańcy, którzy
wnieśli opłatę za gospodarowanie odpadami, mogli
oddawać śmieci selektywnie zebrane w ilościach:
- odpady stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, zbierane odrębnie
od innych bioodpadów w ilości do 30 kg miesięcznie na jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości,
na której zostały wytworzone,
- zużyte opony z ograniczeniem do dwóch opon
rocznie na jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości
- odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w nierucho-

mości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę na nieruchomości zamieszkałej.
Wraz z otwarciem nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Piaskowej, mieszkańcy
będą mogli oddać odpady w ilości ponadlimitowej,
wnosząc dodatkową opłatę. Stawki ustalono na następującym poziomie:
- 0,54 zł brutto za każdy 1 kg odpadów roślinnych, pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
- 0,86 zł brutto za każdy 1 kg mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych,
- 0,86 zł brutto za każdy 1 kg zużytych opon,

- 0,35 zł brutto za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Jak czytamy w uzasadnieniu lipcowej uchwały:
„W celu udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, włodarze gminy postanowili
wprowadzić usługi dodatkowe, polegające na możliwości oddawania w PSZOK-u ponadlimitowej ilości
odpadów, tj.: zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne oraz odpady
stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogródków i parków, wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych. Wysokość
cen została ustalona w oparciu o ofertę wykonawcy
wyłonionego w przetargu.”
Oprac. Monika Panfil

Kontrole umów na wywóz nieczystości
Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych
umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to:
zakładów produkcyjnych, usługowych, handlowych,
warsztatów, sklepów itp.
Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru
działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu
Gminy Suszec są dostępne na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: Informacje \ Zasady
gospodarki odpadami \ Wykaz firm odbierających
odpady.

UWAGA!
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c wprowadziła
obowiązek, że umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji
odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec
powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia
odbiór następujących frakcji odpadów:
- papier,
- metale i tworzywa sztuczne,
- szkło,
- bioodpady,
- popiół,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można wyselekcjonować.
Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów
komunalnych, powinna zostać dostosowana do
obowiązujących wymagań określonych w ustawie, a kserokopie tych umów należy dostarczyć
do Urzędu Gminy Suszec w terminie do dnia
30 września 2022 r.
Przypominamy podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec,
że jeżeli do tej pory nie zawarły takiej umowy, zobowiązane są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych,
podlega karze grzywny.
UG Suszec

Odbiór bioodpadów
Od maja 2021 r. na terenie Gminy Suszec
odpady ulegające biodegradacji odbierane są
bezpośrednio z nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma wywożąca odpady
weryfikuje, czy w pojemniku znajdują się prawidłowo posegregowane odpady. Jak wynika z raportów
i dokumentacji zdjęciowej przekazywanej przez
firmę EKO z Rybnika, największy problem stanowi

segregacja odpadów BIO.
Odpady te wyrzucane są w foliowych woreczkach, które zanieczyszczają frakcje i uniemożliwiają
produkowanie kompostu – zamiast stanowić surowiec, trafiają do odpadów zmieszanych. Postępując
w ten sposób marnujemy cały trud i sens segregacji tej frakcji, zwiększamy koszty obsługi systemu
gospodarki odpadami.

Segregacja odpadów to ustawowy obowiązek
każdego właściciela nieruchomości. Niewywiązywanie się z tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla każdego mieszkańca
– naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty, wynosząca 75 zł od osoby, która ma charakter
sankcji.
UG Suszec

Jak oznaczyć pojemnik na bioodpady?
Od ponad roku na terenie Gminy Suszec bioodpady są odbierane bezpośrednio z nieruchomości,
a należy je gromadzić w pojemnikach w kolorze brązowym z napisem BIO. Nadal część mieszkańców wystawia bioodpady w pojemnikach w innych kolorach.
Przypominamy, że zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja
2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się
w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych
napisem BIO. Pojemnik może być pokryty kolorem
brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30%

zewnętrznej powierzchni pojemnika, widocznej dla
korzystających z tego pojemnika.
Informuje się, że nie będą odbierane bioodpady gromadzone w pojemnikach niespełniających
powyższych wymagań.
UG Suszec
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Środki z Polskiego Ładu na boisko w Mizerowie
Końcem ubiegłego roku rozpoczął się nabór do
kolejnej – trzeciej już edycji rządowego programu.
Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) pozwalał na składanie
wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. O środki mogły ubiegać się gminy,
powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej. Wartość dofinansowania, o które można było

wnioskować w tej edycji, wynosiła maksymalnie do
98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).
Także nasza gmina złożyła wniosek w tej edycji
programu. W połowie lipca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru. Jak zaznaczał podczas
konferencji, ponad połowa wszystkich gmin w Polsce,
czyli ponad 1300, skorzysta z tej edycji Rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych. To nowe szanse,
które przeciwdziałają pustoszeniu tych terenów.

- Krok po kroku, będziemy prowadzić naszą politykę społeczną i solidarnościową. Ona nie służy tylko wielkim miastom, ona służy mniejszym miastom
i terenom wiejskim – tam przeznaczamy ogromne
środki pochodzące z naprawy finansów publicznych
– podkreślił premier.
Gmina Suszec otrzymała promesę wypłaty kwoty
2 450 000 zł, która zostanie przeznaczona na budowę
boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie.
Oprac. Monika Panfil

Do zdarzenia doszło w sobotę 23 lipca przed godziną 8.00 na drodze wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Suszec. Jak wstępnie ustalili policjanci, 24-letni
kierujący samochodem osobowym marki Fiat zjechał
na przeciwległy pas ruchu, czym doprowadził do
czołowego zderzenia z osobowym volkswagenem,
którym podróżowała 47-letnia mieszkanka Żor. Ze
sprawcą zdarzenia jechała 21-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu gliwickiego, która śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przewieziona

do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Kobieta doznała
urazu brzucha i klatki piersiowej. Kierowcy obu samochodów trafili karetkami do szpitala w Pszczynie.
Decyzją policjantów drogówki za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
młodemu kierowcy zostały zatrzymane uprawnienia
do kierowania pojazdami. Sprawą zajmą się teraz
śledczy, którzy będą wyjaśniać dokładne przyczyny
i okoliczności tego wypadku.
KPP Pszczyna

Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe, natomiast konieczny
jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji
emisyjności budynków (CEEB).

elektronicznej, wówczas wniosek opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu
zaufanego.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu lub pod numerem telefonu 32 449 30 82 w godzinach pracy
Ośrodka.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu. Papierową wersję wniosku można pobrać
w siedzibie Ośrodka.
GOPS Suszec

Kronika policyjna
Do groźnego zdarzenia doszło w DW-935
w miejscowości Suszec. 24-letni kierujący fiatem doprowadził tam do zderzenia czołowego
z kierującą volkswagenem, a podróżująca z nim
pasażerka z obrażeniami ciała śmigłowcem LPR
trafiła do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego
zdarzenia. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci młodemu
kierowcy zatrzymali prawo jazdy.

Dodatek węglowy
Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku
weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, przysługującym jednorazowo w wysokości 3000,00 zł.
Komu przysługuje
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub
peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla
kamiennego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Suszcu w terminie do 30 listopada
2022 r. osobiście w siedzibie Ośrodka lub wysłać
za pomocą poczty tradycyjnej. Możliwe będzie
również złożenie wniosku o wypłatę dodatku
węglowego za pomocą środków komunikacji

Nie zwlekaj! Złóż deklarację!
Minął ustawowy termin – 30 czerwca 2022 r. – do
którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach
ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś
deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl
albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak, jak
dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia
kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie
czekaj dłużej, złóż szybko deklarację do CEEB.
Przypominamy, w jaki sposób można złożyć
deklarację
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet,
wykorzystując do tego aplikację na stronie https://
ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy
sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy

wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu
składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie
zajmie dłużej niż kilka minut.
2) w formie papierowej – wypełniony dokument
należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo
złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).
Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal
z nami pozostaje:
- dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe –
14 dni od uruchomienia,
- dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
Wskazówka
Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych do CEEB mają 6 miesięcy od dnia

ich złożenia. Tym kanałem deklaracje będą wpływać
do końca 2022 roku, dlatego niektóre deklaracje
złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne
w systemie CEEB. Nie powoduje to jednak żadnego
dodatkowego obowiązku dla właścicieli czy zarządców budynków.
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika
z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
(CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego
Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który
powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrz,a
walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Link do strony projektu: www.gunb.gov.pl/
podmenu/1713
UG Suszec

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – „Czyste Powietrze”
W ramach programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Suszec działa punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą
uzyskać między innymi:
- informacje o zasadach Programu oraz ulotki
i materiały informacyjne,
- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego

dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu
wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem
telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.
Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Adres punktu:
Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec
tel. 32 449 30 67
e-mail: czystepowietrze@suszec.pl
UG Suszec
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie udzielania
prefinansowania dla beneficjentów części 2) i części
3) programu.
Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego
poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty
dotacji w formie zaliczki).
Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do
podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:
- Programem,
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz
instrukcją wypełniania,
- Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Warunki dotacji z prefinansowaniem
Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Termin realizacji przedsięwzięcia, na które
udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie
dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór
wniosku).
- Wymagane jest załączenie do wniosku
o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów
z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe
środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną
na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
- Środki prefinansowania zostaną wypłacone
na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni
przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy
Beneficjenta z wykonawcą.
- Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów

rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność
w maksymalnie 3 częściach.
Dla kogo prefinansowanie?
Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego
i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach
Części 2) i Części 3) Programu.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać
do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji
z prefinansowaniem można składać wyłącznie
poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem www.gwd.nfosigw.
gov.pl
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym
(podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji
papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie
można dostarczać:
- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
z WFOŚiGW, lub
- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
- bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed

wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu
i pozostałych dokumentów programowych oraz
wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru
wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części
3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca
warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł
umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek
i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”.
Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do
Programu zmiany, dotyczące prefinansowania
przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot
dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł
i Części 3) Programu do 79 000 zł.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa
zmianie, w tym:
- Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego
wypełniania.
- Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.
Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie
w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję
jego wypełniania.
Dokumentacja do Programu Czyste Powietrze
dostępna jest pod adresem:
www.portal.wfosigw.katowice.pl/
www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html
źródło – WFOŚiGW Katowice
UG Suszec

Konkurs „Moja społeczność wobec uchodźców”
Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości
do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność
uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się
Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi
bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania
polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym
otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość?
Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy
albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą
Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział
konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone oraz opublikowane.
Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki,
rób zdjęcia i opisuj z perspektywy Twojej i Twojej
społeczności, co zmieniło się na skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, np.
dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz
za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry
określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście

stron pliku tekstowego lub podobną objętość
wpisów na blogu. Zależy nam na szczerości, dlatego wszystkim zainteresowanym gwarantujemy
anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności
pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda
informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych
losów i indywidualnych problemów odtworzymy
obraz społeczności lokalnych, w których pojawili
się uchodźcy.
Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadczenia oraz zgłoszenie konkursowe. Regulamin konkursu oraz wzory potrzebnych oświadczeń
dostępne są na stronie: irwirpan.waw.pl.
Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy
na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane
drogą mailową: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl
lub telefonicznie pod numerem 510 989 136.
Komplet dokumentów prześlij do 30 września
2022 r.
- Mailem: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl
(preferowana)

- Pocztą tradycyjną: Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN
Sekretariat
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
- I nagroda – 3500 zł
- II nagroda – 2000 zł
- III nagroda – 1500 zł
- Trzy wyróżnienia – po 1000 zł
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje
Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we
fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji
tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą
zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu
konkursu zostaną zarchiwizowane.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
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Pożar w radostowickim lesie
Paliło się blisko 200 m2 poszycia leśnego. W akcji
gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnych:
2 jednostki OSP Piasek, 1 jednostka PSP Pszczyna,
1 jednostka OSP Suszec i 1 jednostka OSP Rudziczka.
Straż pożarna zwraca się z apelem o zachowanie
szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, zwłaszcza w kontekście gorących

dni i wzrastającego stopnia zagrożenia pożarowego
w lasach.
Jednocześnie, bardzo wysokie temperatury niosą za sobą zagrożenie związane z „czadem”, zwłaszcza
tam gdzie szczelnie zamknięte mieszkania utrudniają
prawidłową cyrkulację powietrza. Wówczas przydatna okazuje się czujka czadu, która ostrzega przed
tym zagrożeniem.
W wypadku zagrożenia nie pozostawaj obojętny – reaguj, ostrzegaj, zawiadamiaj odpowiednie
służby!
Oprac. Monika Panfil

zdj. OSP Piasek

Bardzo wysokie temperatury w lipcu znacznie zwiększyły ryzyko wystąpienia pożarów. Do
jednego doszło 20 lipca w lesie w Radostowicach
przy ul. Kolejowej.

Ratownicy medyczni stacjonują w gminie!
Pamiętajmy, że jest to inwestycja dla naszego
wspólnego dobra. Czas dojazdu do potrzebujących pomocy medycznej ulega znacznemu skróceniu, co znacznie przyspiesza udzielenie pomocy
medycznej.
W budynku Urzędu Gminy w Suszcu przy
ul. Lipowej 1 przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
stacjonuje dwóch ratowników medycznych.
Ratownicy mają do dyspozycji znakomicie wyremontowane pomieszczenia, które z pewnością poprawią ich komfort pracy oraz w pełni wyposażoną
karetkę pogotowania ratunkowego.
UG Suszec

zdj. UG Suszec

Z inicjatywy marszałka województwa śląskiego
Jakuba Chełstowskiego, przy wsparciu wójta Gminy
Suszec Mariana Pawlasa oraz dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasza
Pacha, ratownicy medyczni zyskali nowe miejsce
stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Od lipca na stałe stacjonują w Suszcu, w budynku
Urzędu Gminy.
Nasi ratownicy, dzięki dodatkowej lokalizacji,
jaką jest Gmina Suszec, szybciej dotrą do potrzebujących pomocy. Na co dzień stacjonuje tutaj jeden
Zespół Ratownictwa Medycznego. To poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

Sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczenia za darmo
W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt
udostępniany jest bezpłatnie mieszkańcom powiatu
pszczyńskiego. Zainteresowanie jest duże.
Balkoniki, kule, wózki inwalidzkie…
W ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkadziesiąt osób. Do dyspozycji mieszkańców są balkoniki rehabilitacyjne, kule ortopedyczne i wózki inwalidzkie. Sprzęt można wypożyczyć
na dwa miesiące z możliwością przedłużenia
terminu, jeśli nie ma kolejnej osoby oczekującej
na wypożyczenie.
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to
propozycja przygotowana z myślą o mieszkańcach,
którzy mają problemy z poruszaniem się po doznanych

z niepełnosprawnościami oraz seniorom na okres
dwóch tygodni. Istnieje też możliwość przedłużenia terminu.

urazach lub zabiegach operacyjnych. Nie muszą decydować się na zakup sprzętu, mogą bezpłatnie wypożyczyć go w starostwie – mówi Barbara Bandoła,
starosta pszczyńska.
Balkoniki rehabilitacyjne (przestawne bez kółek)
i kule ortopedyczne są wykonane z lekkich materiałów, i co ważne, posiadają możliwość regulacji
wysokości.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Wystarczy, że osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu i rowerów, zadzwonią od poniedziałku do piątku pod numer telefonu
32 449 23 98 w godzinach pracy pszczyńskiego
starostwa.
Powiat Pszczyński pozyskał rowery i sprzęt
rehabilitacyjny od fundacji EcoTextil oraz Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża. Wypożyczalnia działa dla mieszkańców od
maja 2019 roku.
Powiat Pszczyński

…ale też rowery trójkołowe
Mieszkańcy mogą wypożyczyć też specjalne
rowery trójkołowe, umożliwiające jazdę osobom
o ograniczonej koordynacji ruchowej i sprawności
fizycznej. Urządzenia są dostępne w trzech rozmiarach – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Rowery trójkołowe udostępniane są osobom

Spotkanie Kowali Śląskich i warsztaty zielarskie

zdj. GOK Suszec

Szendera. Kolejna część projektu „Zioła są wśród nas”
zostanie zrealizowana już 17 września!
Ten sierpniowy weekend okazał się obfitować
w nietuzinkowe atrakcje i przyciągnął sporą grupę
uczestników. To z pewnością ciekawa inicjatywa,
która powinna być powtarzana!
Oprac. Monika Panfil

projektu „Zioła są wśród nas”, której autorem jest
sołtys Suszca. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę
można było skorzystać z warsztatów zielarskich oraz
wysłuchać prelekcji na temat ziół, dawnego ziołolecznictwa, a także nauczyć się rozpoznawania ziół,
występujących w naszym otoczeniu. Swoją wszechstronną wiedzą dzielił się z uczestnikami Waldemar

zdj. Kamil Krywut

W weekend 13-14 sierpnia w Muzeum Regionalnym „Kamojówka” w Suszcu odbyła się ciekawa
impreza – spotkanie Kowali Śląskich. Inicjatorem
i organizatorem wspólnego kucia w Muzeum Regionalnym „Kamojówka” w Suszcu był Kamil Krywut,
młody kowal z Goczałkowic-Zdroju.
- Było to spotkanie kowali z naszego regionu –
okazja do wymiany doświadczeń i wspólnej, owocnej
współpracy. Razem stworzyliśmy dzieło, które będzie
prezentowane w suszeckiej „Kamojówce” – mówił
Kamil Krywut. Kowale stworzyli szyld na suszecką
kuźnię. Dodatkową atarakcją była wystawa średniowiecznego uzbrojenia.
- Inspirowałem się podobnymi wydarzeniami
organizowanymi w powiecie pszczyńskim w zeszłych
stuleciach. Obecnie kowalstwo wraca i jest bardzo popularne, lecz niestety samych kowali jest coraz mniej. To
wydarzenie pozwoliło przybliżyć rzemiosło i dawne sztuki mieszkańcom – dodawał organizator wydarzenia.
Oprócz plenerowego pokazu kowalstwa artystycznego, w tym samym czasie i miejscu odbyły
się też warsztaty zielarskie. Była to pierwsza część
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Za nami czas wakacji
pieczątkowano, nadano nowe życie przestarzałym
książkom i wcielano się w rolę redaktora czasopisma „Świerszczyk”.Także rodzice z małymi dziećmi (po przerwie pandemicznej) ponownie zaczęli
korzystać z kącika dla dzieci, gdzie dorośli mogą
odpocząć, a maluchy spędzić czas w innym miejscu, wśród nieswoich zabawek. Jak co roku wielu
dorosłych zabierało książkę na wyjazdowe wakacje,
a czas wolny od nauki szkolnej sprzyjał wypożyczaniu
nieobowiązkowych lektur. Ale… od września znowu
boom na lektury szkolne – zapraszamy.
Gabriela Folek

zdj. GBP w Suszcu

Wiosną br. zlikwidowano konieczność noszenia
maseczek i biblioteki już bez żadnych ograniczeń
udostępniły swoje lokale. Dlatego też w Suszcu (bez
specjalnych zgłoszeń, zapisów) Biblioteka zaoferowała udział w zajęciach wakacyjnych.
Zaproponowano to, czym najchętniej dzieci się
zajmują: gry planszowe, tworzenie prac z koralików
Pyssla i według technik quiling oraz origami.
Dodatkowo czytano-słuchano-oglądano teatrzyk kamishibai, świętowano Dzień Czerwonego
Kapturka oraz udostępniono przepiękne (sprowadzone z zagranicy) dzieła Roberta Sabudy. Namiętnie

Cyfrowi eksperci w podregionie tyskim
nieodpłatnie gier edukacyjnych Scottie Go! (10 szt.)
z interaktywnym kursem programowania, tabletów
(po 2 szt. do 5 placówek), robotów Edison z klockami EdCreate (po 5 szt. do każdej placówki), robotów
CodeyRocky (5 szt.). Po zakończeniu cyklu spotkań
zajęcia będą prowadzić już sami bibliotekarze, a kolejni – ciekawi tematu związanego z programowaniem,

zdj. GBP w Suszcu

będą mogli w czasie wolnych popołudni dodatkowo
zająć się rozwiązywaniem rebusów i łamigłówek, głowić się nad właściwym ułożeniem kubeczków, użyć
podłogowych mat i gier planszowych związanych
z kodowaniem. Do tego programowanie w Scratchu,
głowa pracuje i na pewno – świetna zabawa.
Gabriela Folek

zdj. GBP w Suszcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przystąpiła do udziału w projekcie koordynowanym przez
Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Po udziale pracowników bibliotek
w Konferencji pn. „Innowacje cyfrowe w gminnych
samorządowych instytucjach kultury”, zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy przygotowujące
do prowadzenia zajęć dot. nauki programowania.
W związku z tym, że już kilka lat wcześniej prowadzono zajęcia dot. kodowania i obsługi robotów
Photon, z przedstawionej oferty wybrano pierwszy poziom zaawansowania – skierowany do dzieci w młodszym wieku. Ponad 30 dzieci, od 10-14 lat, zadeklarowało udział w zajęciach. Te rozpoczęto już w okresie
wakacyjnym, w sierpniu (w Suszcu, Radostowicach i Mizerowie), a od września kontynuowane będą w Kryrach.
Zajęcia prowadziła trener, p. Anna Kopytowska.
W trakcie uczestnicy korzystali z otrzymanego
projektowego doposażenia Biblioteki – przekazanych

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
rodzice, którzy mogą zadbać o kontakt z literaturą i nadal będą przyprowadzać swoje pociechy do biblioteki.
W końcówce roku szkolnego udało się jeszcze zorganizować zajęcia biblioteczne w Szkole
Podstawowej w Kryrach. Tutajponad 60 uczniów
z klasy I, II a i b oraz klasy III, uczestniczyło w warsztatach dot. czasopism wydawanych w Polsce dla
dzieci i młodzieży. Obecni mieli możliwość ćwiczenia bycia redaktorem najstarszego europejskiego
i polskiego czasopisma dla dzieci, dwutygodnika
„Świerszczyk”. Projektowano stronę tytułową, wymyślano historyjki obrazkowe czarownicy Irenki,
tworzono komiks związany z przygodami kotka
Mamrotka, próbowano napisać pamiętnik świerszczyka Bajetana Hopsa, ćwiczono spostrzegawczość,
szukając na rysunku urodzinowych przedmiotów,
uczono się rysować głównego bohatera magazynu. Warsztaty pt. Raz, dwa, trzy – „Świerszczyk” robisz Ty! były okazją do przypomnienia
twórczyni czasopisma, wspaniałej pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny (i pomysłodawczyni powstania

zdj. GBP w Suszcu

warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka!) oraz
pierwszego ilustratora – J.M. Szancera. Lekcje ważne, bo upamiętniające powstanie czasopisma (77
lat temu – 1 maja 1945 r.), ale przede wszystkim
przypominające, że „Świerszczyk” w powojennej
Polsce pełnił zastępczą rolę brakujących wówczas
podręczników do nauki pisania i czytania.
Po wakacjach, w sobotę 3 września br. spotykamy się na dożynkach gminnych w Radostowicach. Tam weźmiemy udział w 11. odsłonie akcji
organizowanej od 2012 r. przez Prezydenta RP Narodowe Czytanie 2022. Tym razem wspólnie spędzimy czas przy lekturze „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza. Zapraszamy do udziału mieszkańców
Gminy Suszec, uczestników Dożynek, uczniów Szkoły
Podstawowej w Radostowicach oraz czytelników Filii
nr 4 w Radostowicach. Przy okazji będzie można zwrócić książki i wypożyczyć następne, a także zaopatrzyć
się w lektury zalecane do przeczytania w kolejnym
roku szkolnym.
Gabriela Folek

zdj. GBP w Suszcu

W ramach czerwcowych obchodów Tygodnia
Czytania Dzieciom, po długiej przerwie udało się
w końcu spotkać w naszej (publicznej) bibliotece
z uczniami klas Szkoły Podstawowej w Suszcu. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 osób, w tym klasy
I ABC oraz II ABC, a także nasi ukraińscy goście. Okazało
się, z czego bardzo się cieszymy, że większość jest już
naszymi czytelnikami, a pozostałych zapraszamy do
zarejestrowania, a tym samym dołączenie do grona naszych czytelników. Tym bardziej zapraszamy, ponieważ
w ostatnim okresie zakupiono kilkaset nowości
wydawniczych skierowanych do najmłodszych
użytkowników biblioteki. W ciągu 3 dni (po 3 lekcje szkolne) w ekspresowym tempie wprowadzono
słuchaczy w tajniki biblioteki, pokazano najnowsze
zakupy, dzieła Roberta Sabudy, „dziwne” z Ha!artu
i oryginalne zaliczane do liberatury oraz bestsellerowe pop-upy. Te ostatnie, a także dźwiękowe, z lupami,
z elementami sensorycznymi, zachwyciły dzieci. Nie
dziwi nas ten fakt, ponieważ wydawnictwa zauważają potrzebę najmłodszych kontaktu właśnie z taką
książką i dlatego możemy zaspokajać w tym zakresie
potrzeby dzieci. Dorośli też to zauważają i nie skąpią
grosza przy zakupie ww. Niestety, ceny detaliczne
książek w księgarniach są naprawdę wysokie, ale biblioteka ułatwia do nich dostęp – bezpłatnie! W trakcie
zajęć: skrócona wersja powstania książki, pokazanie
najpiękniejszych bibliotek świata i zafantazjowanie,
jaka by mogła być w naszej gminie.
Podobnie działo się w Filii nr 3 w Mizerowie, gdzie
placówkę odwiedzili uczniowie klasy trzeciej i przedszkolaki z Mizerowa. Również wychowankowie przedszkola w Kryrach i w Radostowicach ponownie zaczęli
odwiedzać nasze placówki. Bibliotekarze zachęcają
do odwiedzin, ale dalej ogromną rolę pełnią już sami
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Canticum Novum we Florencji i Krakowie

Kiedy w połowie czerwca dotarły do nas nuty
kongresowe, dotarła też wreszcie świadomość,
że już za miesiąc staniemy się świadkami i uczestnikami wyjątkowych wydarzeń. We Florencji
i w Krakowie. Dlaczego?
Chór Canticum Novum, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu jest równocześnie
zrzeszony w Polskiej Federacji Pueri Cantores. Jej idea
wyraża się w formacji oraz współtworzeniu liturgii
kościoła katolickiego. Ze szczególnym uwzględnieniem wspólnotowej modlitwy o pokój.
Właśnie z takim zadanie wyruszyliśmy 12 lipca
2022 roku do Włoch. Wcześniej, w kościele św. Stanisława w Suszcu odprawiona została msza św. w intencji chórzystów i ich rodzin. Eucharystię sprawował
prezydent PFPC ks. dr Wiesław Hudek.
Te pięć dni w słonecznej Florencji były czasem
intensywnym także pod względem artystycznym.
Canticum Novum wyśpiewał swój pierwszy koncert
na Piazza Ognissanti, prezentując się w repertuarze
rozrywkowym. Następnego dnia był koncert w Basilica di Santa Trinita, zaś kolejnego – koncert galowy
Basilica di San Lorenzo. Zwieńczeniem wszystkich
wydarzeń Międzynarodowego Kongresu Pueri Cantores we Florencji była msza święta w najsłynniejszej
katedrze miasta: Santa Maria del Fiore. Ponad dwa
i pół tysiąca chórzystów z różnych stron świata śpiewało razem. Oprócz Canticum Novum Polskę reprezentował tylko Chór Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej.
Kilka dni później, w ostatni weekend lipca już

w Krakowie, z nowymi siłami zaangażowaliśmy się
w polski kongres. Dostojny, jak przystało na miejsce spotkania. Sprawnie pomyślany i kapitalnie zorganizowany. Warto dodać, że był to już jedenasty
Kongres chórów zrzeszonych w Polskiej Federacji
Pueri Cantores.
Dla chóru i jego dyrygentów: Barbary i Szymona
Cichoniów najważniejszym był w tych dniach koncert w Katedrze Wawelskiej. Po części dlatego, że rok
2022 jest dla chóru Canticum rokiem jubileuszowym,
a po części dlatego, że naszemu występowi przysłuchiwali się: Prezydent Międzynarodowej Federacji
Pueri Cantores, pan Jean Henric, ksiądz arcybiskup
Marek Jędraszewski, ks. Wiesław Hudek – prezydent
Polskiej Federacji Pueri Cantores oraz inni zacni goście. Podjęliśmy to muzyczne wyzwanie z radością
oraz pełnym zaangażowaniem. W ten sposób włączyliśmy się w Noc Chórów organizowaną w ramach
tegorocznego Kongresu Pueri Cantores w Krakowie.
Finałem wydarzeń krakowskich była msza święta
w Sanktuarium św. Jana Pawła II, której przewodniczył
kardynał Stanisław Dziwisz. Tam spotkali się wszyscy
chórzyści uczestniczący w Kongresie (około 700 osób).
W te ostatnie dni lipca widzieliśmy się wielokrotnie:
podczas przemarszu chórów z Wawelu do Filharmonii
Krakowskiej czy podczas modlitwy o pokój w kościele
Mariackim. Dobrze było poczuć się wspólnotą...
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim, dzięki którym te wyjazdy były możliwe,
szczególnie Radzie Gminy Suszec oraz dyrektorowi
i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby godnie reprezentować naszą gminę.
Od momentu wzięcia do rąk nut kongresowych minęło już sporo czasu. Wspomnienia pozostają nadal żywe, ale na Canticum Novum czekają
nowe wyzwania muzyczne. Już dziś zapraszamy do
udziału w VII Toszeckim Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej im. Ks. Prałata Mariana Piotrowskiego,
a szczególnie 9 października br. kiedy wystąpi chór
Canticum Novum z Suszca.
Dorota Dwornicka

Jubileusz Canticum Novum
W tym roku zespołu Canticum obchodzi piękny
jubileusz. Artyści występują wspólnie już 20 lat! Od
5 lat zaś jako „chór na nowo” – Canticum Novum.
Z tej okazji chórzyści wystąpią podczas jubileuszowego koncertu odbywającego się w ramach
Suszeckiej Jesieni Kulturalnej – tradycyjnie w listopadzie. Zostaną także wówczas odznaczeni za długoletnią działalność artystyczną specjalną nagrodą
Starosty Pszczyńskiej. Już teraz zapraszamy na to
wspaniałe wydarzenie i zachęcamy do wspólnego
świętowania z chórem.
Monika Panfil

zdj. Canticum Novum

Czym właściwie jest Federacja Pueri Cantores?
Jest to zrzeszenie kościelnych chórów chłopięcych,
dziewczęcych i młodzieżowych mieszanych. Jej
główną ideą jest wychowanie oraz formacja dzieci
i młodzieży poprzez udział w liturgii kościoła rzymsko-katolickiego. Do Federacji mogą należeć chóry
chłopięce, chłopięco-męskie, dziewczęce, dziecięce oraz mieszane młodzieżowe. Aktualnie blisko
800 chórów Federacji działa w 35 krajach świata
na wszystkich kontynentach, co daje szacunkowo
liczbę ok. 40 000 śpiewaków. Także suszecki chór należy do federacji i w tym roku otrzymał zaproszenie,
aby uczestniczyć w dwóch Kongresach.
Chórzyści wzięli udział w międzynarodowym
kongresie Pueri Cantroes w Firenze we Folrencji
w dniach 13-17 lipca. Polskę reprezentowały dwa
chóry – Chór Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej oraz
suszeckie Canticum Novum. Podczas kilkudniowego
pobytu we Włoszech naprawdę dużo działo. Był czas
na zwiedzanie miasta, codzienne msze święte oraz
mnóstwo koncertów. Był też czas na wspólną modlitwę o pokój, w której nasza młodzież także aktywnie
uczestniczyła.
Członkowie Canticum Novum wzięli m.in. udział
w Open Air City Concert (koncercie na wolnym powietrzu). W trzecim dniu Kongresu chór dał koncert w Basilica di Santa Trinita. Ten piątkowy wieczór w kościołach
całej Florencji pełen był dźwięków muzyki sakralnej.
W wykonaniu Canticum Novum można było usłyszeć
m.in. utwory „Ubi caritas” (M.Durfle), „Cantate Domino”
(K.Jenkins) oraz utwór dyrygenta Szymona Cichonia pt.
„Fide et Amore”. Z kolei w sobotę 17 lipca wieczorem
w kościele St. Lorenzo nasz chór wyśpiewał swój koncert galowy podczas XLIII Congresso Internazionale
Pueri Cantores we Florencji. Na zakończenie połączone siły chórów Jugendchor der Stadtpfarrkirche Graz,
Jungendchor ST. Remigius Dusselsorf oraz Canticum
Novum wyśpiewały Misericordias Domin H. J. Botora.
- Ogromnie cieszymy się, że możemy tutaj być! Jesteśmy bardzo wdzięczni WSZYSTKIM, dzięki którym
ten wyjazd doszedł do skutku! Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu oraz Gminie Suszec!
– pisali członkowie chóru.
Po powrocie z upalnych Włoch jeszcze nie zdążyły opaść emocje, a już członkowie Canticum Novum szykowali się na kolejne wydarzenie – kongres
Pueri Cantores w Krakowie. Rozpoczął się on 29 lipca w Filharmonii Krakowskiej, gdzie spotkało się 21
chórów zrzeszonych w Polskiej Federacji Pueri Cantores. Uroczysta gala miała trzy odsłony: liturgiczną
z nabożeństwem o dary Ducha świętego, oficjalną,
na której uhonorowani zostali zasłużeni dla kultury
polskiej (w tym ks. W. Hudek – prezydent PFPC) oraz

koncertową. Z kolei w sobotę 30 lipca chórzyści wzięli
udział w grze ulicznej, a wieczorem dali koncert w katedrze na Wawelu. To było wyjątkowe doświadczenie.
- Sobotni koncert w wawelskiej katedrze był dla nas
wielkim przeżyciem! Tak ze względu na dostojeństwo
miejsca, jak i obecność szczególnych gości.Naszemu
występowi przysłuchiwali się: Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, pan Jean Henric,
ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ks. W. Hudek
- prezydent PFPC i wielu innych, także profesjonalni
muzycy. Podjęliśmy to muzyczne wyzwanie z radością
oraz pełnym zaangażowaniem i mamy nadzieję, że nie
zawiedliśmy. W ten sposób włączyliśmy się w Noc Chórów organizowaną w ramach tegorocznego Kongresu
Pueri Cantores w Krakowie – informowali chórzyści.
Kongres zakończył się w niedzielę 31 lipca mszą
pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.
Intensywny czas kongresów był dla naszych chórzystów doskonałą okazją do poznawania nowych
chórów, wymiany doświadczeń, ale i duchowego
wzmocnienia. Gratulujemy obecności w tych pięknych miejscach i możliwości występów w tak pięknych okolicznościach. To z pewnością niezapomniane
doświadczenia!
Monika Panfil

zdj. Canticum Novum

Latem członkowie chóru Canticum Novum
odwiedzili dwa wspaniałe miasta – Florencję
i Kraków. Obie te wizyty były związane z udziałem w kongresach Pueri Cantores.
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Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólną rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE
SĄSIEDZKIE!

Y
W
A
R
P
Y
W
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15 czerwca – 15 października 2022 r.

Szczegóły na www: kulturasuszec.pl

Serdecznie zapraszamy osoby po 50 roku życia,
które są na emeryturze lub rencie, do udziału w projekcie!
W programie:
Spotkania z Kulturą
Kino z Klasą
Kulturalne Wycieczki
Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny!
Więcej informacji i zapisy:

sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl

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

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Spacery przyrodnicze dla dzieci i rodziców
Terminy:
17.09.2022 r., godz. 10:00-13:00 - okolice Leśniczówki
w Radostowicach
1.10.2022 r., godz. 10:00-13:00 - Suszec-Branica
22.10.2022 r., godz. 10:00-13:00 - Muzeum Regionalne
„Kamojówka” w Suszcu

Projekt jest realizowany przez Pracownię Edukacji Leśnej „Zanurzeni w Zieleni”
w ramach konkursu mikrograntowego Kulturalne Wydobycie.
Zapisy odbywają się przez sterfazajec.pl.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: Anna Haka-Otręba – 511 260 924

Graphics designed by Freepik

KULTUR
A

„MALWINKA
W PTASIM KRÓLEST WIE”

KINO Z KLASĄ

TEAT R CHICHOTEK
Premiera spektaklu
25.09.2022, godz. 16:00
sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

14 września 2022
5 października 2022
9 listopada 2022
7 grudnia 2022
Sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 10:00
WSTĘP WOLNY
Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Koncerty umuzykalniająco-edukacyjne prowadzone przez muzyków
z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży.
Przedszkolaki (5-6 lat) oraz klasy I-III szkoły podstawowej - godz. 9:00
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej - godz. 11:00

Spotkania raz w miesiącu, cena: 3 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt - tel. 32 212 44 91 wew. 21,
e-mail: julia@kulturasuszec.pl, najpóźniej na 3 tygodnie przed koncertem.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: julia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Designed by Pixelbuddha

cena biletu: 15 zł

Reżyseria
Izabela Karwot

Obsada
Lena Baron, Iga Chmiel, Oliwia Gąsior, Gabriela Gąsior, Alicja Morcinek, Agata Muras, Nadia Postrożny,
Michalina Sinka, Marta Sznapka

Na podstawie scenariusza
Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej

Scenografia
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Muzyka
Mateusz Walach

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu

Światło
Marcin Mrówczyński

Konkurs fotograficzny

Photo by Alexander Milo on Unsplash

MOJE MAŁE I DUŻE
MIKRO PODRÓŻE

Termin nadsyłania prac od 1 lipca do 30 września 2022
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

DZIENNIKARSTWO
INTERNETOWE
social media - portale i serwisy internetowe grafika - autopromocja - kształtowanie
wizerunku

Termin nadsyłania prac od 13 czerwca do 26 września 2022
Więcej informacji na www.kulturasuszec.pl
Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

KOMBINATORIUM
PROGRAMOWANIA

Bezpłatne zajęcia dla młodzieży
od 15 do 18 roku życia
Wtorki, godz. 17:45 - 20:00
Miejsce: GOK Suszec
Obowiązują zapisy: strefazajec.pl

ZAPRASZAMY DZIECI
W WIEKU 10-14 LAT

Ilustracja: www.ls.graphics/illustrations/whoosh

ZAPISY PRZEZ STREFAZAJEC.PL

WARSZTATY ZACZYNAJĄ SIĘ OD 05.09.2022 R.
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA OD GODZ. 15:30 DO 17:45
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SUSZCU
Projekt realizowany ze środków
unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.KULTURASUSZEC.PL

Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się w ramach Projektu "Cyfrowi Eksperci".
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Podziękowania dla Dyrektora GZUW Zbigniewa Łozy
w gminie Suszec, z tego z panem wójtem Marianem
Pawlasem cztery kadencje, jedna kadencja ze śp. panem wójtem Henrykiem Kolarczykiem, dwie kadencje
z panem wójtem Jackiem Pastuszką. W tym czasie było
aż 14 ministrów oświaty, 8 reform, z tego 3 wielkie –
powstanie gimnazjum, edukacja od 6 roku życia, likwidacja gimnazjum, to też wiele radosnych wspomnień.
Dziękuję wszystkim obecnym, ale także wszystkim tym,
z którymi udało mi się przez tyle lat współpracować –
szczególnie dyrektorom szkół. Dziękuję im za wsparcie,
pomoc, jakiej mi udzielili. Dziękuję też naszym radnym.
Zawsze mogłem liczyć na ich zrozumienie w kwestiach
oświaty i włączenie w procesy zmian, jakie zachodziły
w edukacji. Wierzę, że do oświaty należy podchodzić
z intencją dobrego działania. Dobro dzieci jest najważniejsze. Dziękuję za tyle lat współpracy i wiem, że nigdy
nie zapomnę o gminie Suszec.
Pan Łoza otrzymał kwiaty oraz statuetkę –
w uznaniu za lata pracy na rzecz edukacji w gminie.
Monika Panfil

zdj. UG Suszec

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych
Zbigniew Łoza końcem sierpnia zakończył swoją zawodową karierę i przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Podczas lipcowej sesji Wójt i radni podziękowali panu
Łozie za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz
edukacji w naszej gminie.
Jak przypominał Przewodniczący Rady Gminy
Szymon Sekta, Zbigniew Łoza pracuje w gminie od
1994 r. jako dyrektor/kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, od 2003 r. Gminnego Zespołu Oświaty
i Sportu, a od 2016 r. do dziś Gminnego Zespołu
Usług Wspólnych.
- Dziękujemy za lata służby i dobrej współpracy.
Dziękujemy za dołożenie wszelkich starań w opiece
nad naszymi dziećmi. Liczymy na dalszą współpracę,
prosimy o dzielenie się wiedzą w zakresie oświaty –
zwłaszcza w tym trudnym okresie zmian – dodawał
Szymon Sekta.
- Moja praca to wiele lat współpracy z dyrektorami i władzą oświatową z Pszczyny. 28 lat pracy

Zbigniew Łoza

Jest nowy Dyrektor GZUW
W lipcu ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu. Poprzedni Dyrektor – Zbigniew Łoza – końcem
sierpnia przeszedł bowiem na emeryturę.

Dyrektorem GZUW został mieszkaniec Suszca – Jakub
Raczkiewicz. Gratulujemy nowemu Dyrektorowi i życzymy wielu sukcesów w zawodowej karierze.
Monika Panfil

Do konkursu stanęło dwóch kandydatów, ale
tylko jeden spełniał wymogi formalne oraz posiadał odpowiednią wiedzę merytoryczną, teoretyczną i praktyczną, adekwatną do wymogów. Nowym

Nowi nauczyciele ze stopniami nauczyciela mianowanego

zdj. UG Suszec

W roku szkolnym 2021/2022 kolejni nauczyciele z terenu Gminy Suszec zdali egzamin
na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczyste
wręczenie aktów nadania odbyło się 24 sierpnia
2022 r. w obecności władz gminnych. Serdecznie
gratulujemy wszystkim, którzy powiększyli grono nauczycieli posiadających stopień nauczyciela
mianowanego.
W tym roku są to:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce:
Aneta Merkel
Anna Matyjaszczyk
Hanna Polok
Agnieszka Mika- Książek
Szkoła Podstawowa w Kobielicach:
Katarzyna Pastuszka
Monika Rakocz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach:
Joanna Jarczok
Przedszkole Publiczne w Suszcu:
Żaneta Kordoń.
GZUW Suszec

Nowy plac zabaw w Suszcu

zdj. Grzegorz Dera

się bardziej przyjazny i estetyczny, a najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zyskują kolejne miejsca do wspaniałej zabawy. Gratulujemy inicjatywy!
Monika Panfil

Budowa tego placu zabaw to doskonała ilustracja powiedzenia, że „razem można więcej”. Zaangażowanie społeczne i odpowiednia organizacja
sprawiają, że krajobraz wokół nas się zmienia, staje

zdj. Grzegorz Dera

W Suszcu na ulicy Okrężnej powstał nowy
plac zabaw. To była inicjatywa, która wymagała
mnóstwa pracy, zaangażowania i…środków.
Jak mówi sołtys Suszca, Grzegorz Dera, stworzenie tego miejsca nie byłoby możliwe bez pomocy
wielu osób, które bezinteresownie włączyły się w prace budowlane. Dzięki społecznemu zaangażowaniu
15 mieszkańców Starego Suszca, pozyskane na plac
zabaw fundusze w całości przeznaczono na materiały
budowalne oraz sprzęt i wyposażenie. A ich koszt
to ok. 120 000 zł! Tak duże środki pozyskano z kilku
źródeł. Sprzęt zakupiono dzięki dotacji z Fundacji
JSW, środkom z funduszu sołeckiego oraz darowiznom prywatnych sponsorów. Uroczyste otwarcie
placu zabaw miało miejsce w sobotę 2 lipca. Wręczono wówczas dyplomy i podziękowania wszystkim
zaangażowanym w jego powstanie, a dzieci ochoczo
korzystały z przygotowanych dla nich atrakcji.
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Recenzja książki
Na hasło „Kanada” naszymi pierwszymi skojarzeniami są: piękne, dziewicze tereny, czerwony liść klonu, hokej czy syrop klonowy. Myślimy
o wielokulturowym, otwartym, tolerancyjnym
kraju, niemal ziemi obiecanej. Kanada to, w mniemaniu wielu, bogate państwo, dbające o swoich
mieszkańców. Reporterka Joanna Gierak-Onoszko, mieszkająca w Kanadzie kilka lat, w swojej
debiutanckiej książce „27 śmierci Toby’ego Obeda”
opowiedziała o tym kraju zupełnie inną historię.
Jak sama pisze: „To też jest Kanada: siedem
zapałek w słoiku, sny o czubkach drzew, powiewające na wietrze czerwone suknie, dzieci odbierane
rodzicom o świcie. I ludzie, którzy nie mówią, że są
absolwentami szkół z internatem. Mówią: jesteśmy ocaleńcami. Przetrwaliśmy. Dlaczego Kanada
ściąga dziś z pomników i banknotów swoich dawnych bohaterów? Jak to możliwe, że odbierano tam
dzieci rodzicom? Czyja ręka temu błogosławiła?”
„27 śmierci Toby’ego Obeda” to niełatwa
lektura. To historie ludzi naznaczonych cierpieniem. Ocaleńców. Zabieranych rodzicom w wieku dziecięcym (najmłodsze dzieci miały 3-4 lata)
i wywożonych do szkół z internatem setki, a nawet
tysiące kilometrów od domu. Warto dodać, że to
dzieci rdzennych mieszkańców, zamykanych wcześniej w rezerwatach. Autorka z dużą ostrożnością
i uwagą słucha tych, którzy przetrwali. Bo trzeba
mówić o przetrwaniu, jeśli w szkołach nie stawiano
na edukację, a na tresurę. Z opowieści ocaleńców
wyłania się przerażający obraz przepełnionych

placówek, prowadzonych przez przedstawicieli różnych chrześcijańskich kościołów, w których dzieci
doświadczały przemocy (także seksualnej), głodu,
poniżania, w których umierały masowo na choroby
zakaźne. Ta książka to opowieść o zabijaniu tożsamości społecznej, kulturowej, językowej, jakiej
dokonywano na masową skalę na rdzennych mieszkańcach Kanady. Ale „27 śmierci Toby’ego Obeda” to
także książka analizująca to, jak Kanada radzi sobie
z tą niełatwą kartą swojej historii, jak stara się być
tolerancyjna, otwarta i skłonna, by pochylić głowę
w geście szczerej skruchy. Jak – z wielu perspektyw
– stara się naprawić wyrządzone zło i zrewidować
swoje pojmowanie tego, co słuszne.
Książka Joanny Gierak-Oleszko to nie kolejna
lekka pozycja do czytania w jesienne wieczory, ale
przede wszystkim efekt ogromnej pracy, popartej
solidną bibliografią. Jej reportaże chwytają za gardło i powodują uczucie dyskomfortu, zmuszając do
zweryfikowania swojej wiedzy na temat wspaniałej
Kanady i wspaniałej Europy, która pomogła w „cywilizowaniu” tego kraju. Jest to lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, za co
niedawno przepraszał Papież Franciszek, odwiedzając Kanadę. Ta książka zostaje na długo w sercu
i w głowie. Zmusza do myślenia, wyjścia poza swoją strefę komfortu. To nie jest przyjemna lektura,
ale jest równocześnie bardzo potrzebna. Także
dlatego, że uczy, czym jest otwartość, szacunek
i tolerancja.
Monika Panfil

Kino plenerowe już otwarte!
się, że mogliśmy zrealizować ten projekt właśnie
w tej gminie. Mam nadzieję, że kino plenerowe
przyciągnie widzów także z innych miejscowości
– mówiła Renata Dyrda.
Zebrani obejrzeli także prezentację poświęconą idei Lokalnych Grup Działania oraz projektowi
LEADER, umożliwiającemu realizacje projektów
bliskich mieszkańcom.
Po części oficjalnej odbyły się warsztaty
plastyczno-filmowe dla dzieci z klas 1-5 szkoły
podstawowej. Młodzi suszczanie z zaangażowaniem brali udział w zajęciach.
Kino plenerowe w formie budynku to rozwiązanie, które nadal dość rzadko jest realizowane
w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt, że tego typu
innowacyjny projekt powstał w naszej gminie.
Z pewnością będzie różnorodnie wykorzystywany
przez mieszkańców i będzie służył lokalnej społeczności przez długie lata!
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Na terenach zielonych za GOK-iem między
lutym a sierpniem tego roku powstał edukacyjny
plac zabaw oraz kino plenerowe. Podejmowane
działania realizowane były w ramach projektu
współpracy EDU PARK, który Stowarzyszenie
realizuje wspólnie z LGD Ziemia Bielska.
Kino ma nowoczesną bryłę , która jednak
doskonale komponuje się z krajobrazem okolicy.
Wewnątrz, na ławkach, może usiąść ok. 45 osób.
Cały obiekt jest zaprojektowany tak, żeby można
było z niego korzystać zarówno z zewnątrz, jak
i z wewnątrz. Dla mniejszej grupy uczestników

przewidziano opcję uczestnictwa w seansach
filmowych i wydarzeniach, oglądając je z ławek
znajdujących się w kinie. Dla większej widowni
przewidziano opcję „plenerową”. Odsłaniana jest
wówczas roleta zewnętrza, a tył kina staje się
ekranem/sceną. Widownia znajduje się wówczas
w plenerze.
Niedzielne otwarcie kina miało uroczysty
charakter. Na miejsce przybyli przedstawiciele
LGD „Ziemia Pszczyńska”, lokalnych władz oraz
mieszkańcy. Nie zbrakło także architekta, który
zaprojektował budynek kina. Wspólnego przecięcia wstęgi dokonała prezes stowarzyszenia Renata
Dyrda oraz – w imieniu włodarzy – sekretarz Gminy – Roman Szopa.
- Dziękuję za bardzo dobrą współpracę władzom gminy i pracownikom Stowarz yszenia
LGD. Ta inwestycja przypadła na trudny czas
zmieniających się cen, co wymagało podejmowania szybkich decyzji i elastyczności. Cieszę

zdj. Monika Panfil

W niedzielę 21 sierpnia oficjalnie otwarto
kino plenerowe w Suszcu. To innowacyjny projekt, który z pewnością będzie służył lokalnej
społeczności. Środki na jego realizację przekazało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska” przy współudziale Gminy
Suszec.
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Jak zapisać się na zajęcia on-line? 1. Wejdź na stronę www.kulturasuszec.pl. 2. W górnym menu wybierz zakładkę
Zajęcia i grupy / Zajęcia, która przekieruje Cię na stronę internetową www.strefazajęć.pl. 3. Załóż swoje konto,
dzięki któremu możesz zapisać się na zajęcia, na bieżąco śledzić płatności oraz wszelkie zmiany w grafiku.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy przez STREFAZAJĘĆ.PL. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć!

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

Język angielski
dla dorosłych

Akademia Muzyczna:
GITARA

Studio Wokalne

Klub Malucha
Chatka Puchatka

Akademia Muzyczna:
UKULELE

Chór
Can�cum Novum

dzieci od 20 m-ca do 3 lat

dzieci od 4 do 6 lat

GOK Suszec - SALKA 41

grupa początkująca
18:00-19:30

100 zł / miesiąc

dzieci od 6 r.ż. i młodzież
grupa początkująca

15:30 - 17:00

75 zł / miesiąc

Akademia Muzyczna:
GITARA
dzieci od 6 r.ż. i młodzież
grupa początkująca

17:00 - 18:30

75 zł / miesiąc

dzieci od 7 do 12 lat
grupa początkująca
18:00 - 18:45

65 zł / miesiąc

Studio Wokalne
dzieci od 7 do 12 lat
kontynuacja
18:45 - 19:30

65 zł / miesiąc

16:00 - 16:45

20 zł / miesiąc

15:30 - 16:15

65 zł / miesiąc

9:00 - 12:15 zajęcia bezpłatne

Mali Odkrywcy
Wielkiego Świata
dzieci od 4 do 7 lat
17:00 - 18:00

20 zł / miesiąc

Język niemiecki dla
młodzieży i dorosłych
grupa początkująca
18:30 - 20:00 100 zł / miesiąc

Klub Malucha
Chatka Puchatka

Kreatywka

Programowanie Majsterkowanie

Pracownia
Artystyczna INDYGO

Język angielski
dla dzieci

dzieci od 20 m-ca do 3 lat

dzieci od 6 do 9 lat

dzieci od 7 do 9 lat

dzieci od 10 do 12 lat

dzieci od 4 do 6 lat

GOK Suszec - SALKA 35

16:15 - 17:00

20 zł / miesiąc

Klub Malucha
Chatka Puchatka
dzieci od 20 m-ca do 3 lat
17:05 - 17:50

20 zł / miesiąc

16:00 - 17:30

65 zł / miesiąc

Pracownia
Animacji Poklatkowej
młodzież 12+
(zajęcia co dwa tygodnie)

18:00 - 20:00 zajęcia bezpłatne

16:30 - 18:00

85 zł / miesiąc

16:00 - 17:30

65 zł / miesiąc

15:30 - 16:00

60 zł / miesiąc

Programowanie Majsterkowanie

Język niemiecki dla
młodzieży i dorosłych

Język angielski
dla dzieci

dzieci od 9 do 11 lat

kontynuacja

dzieci od 7 do 9 lat

18:00 - 19:30

85 zł / miesiąc

18:00 - 19:30 100 zł / miesiąc

16:00 - 16:30

60 zł / miesiąc

Pracownia
Fotograﬁczna

Język angielski
dla dzieci

młodzież 12+

dzieci od 9 do 11 lat

18:00 - 19:30 zajęcia bezpłatne

16:35 - 17:20

65 zł / miesiąc

Język angielski
dla dzieci
dzieci od 12 do 15 lat
17:30 - 18:30

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN

Zespół Śpiewaczy
Pogodna Jesień

dzieci do 6 r.ż. - zajęcia 30 min
dzieci powyżej 6 r.ż. - zajęcia 45 min

GOK Suszec - SALA WIDOWISKOWA

13:50 - 14:35

80 zł / lekcja
indywidualna

10:00 - 12:00 zajęcia bezpłatne

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN

Akademia Muzyczna:
FORTEPIAN

dzieci do 6 r.ż. - zajęcia 30 min
dzieci powyżej 6 r.ż. - zajęcia 45 min

dzieci do 6 r.ż. - zajęcia 30 min
dzieci powyżej 6 r.ż. - zajęcia 45 min

14:45 - 15:30

80 zł / lekcja
indywidualna

Rytmika
dla starszaka
dzieci od 4 r.ż.
grupa I

16:00 - 16:45

65 zł / miesiąc

Rytmika
dla starszaka
dzieci od 4 r.ż.
grupa II

16:50 - 17:40

65 zł / miesiąc

Tańczące Brzdące
dzieci od 3 do 5 lat
18:00 - 18:45

20 zł / miesiąc

14:45 - 15:30

80 zł / lekcja
indywidualna

Formacja taneczna
MINI K-BOOM
dzieci od 8 do 12 lat
16:30 - 18:00 100 zł / miesiąc

Formacja taneczna
K-BOOM
dzieci od 12 do 15 lat
18:00 - 19:30 100 zł / miesiąc

Balet

Teatr Chichotek

dzieci od 4 r.ż.
grupa I

dzieci od 7 r.ż.

15:30 - 16:15

65 zł / miesiąc

Balet
dzieci od 4 r.ż.
grupa II
16:20 - 17:05

65 zł / miesiąc

Balet
dzieci od 4 r.ż.
grupa III
17:10 - 18:10

70 zł / miesiąc

16:30 - 19:30 100 zł / miesiąc

70 zł / miesiąc

Chór
Can�cum Novum
9:00 - 12:15 zajęcia bezpłatne
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PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MINI MINI
ON THE BEAT
dzieci od 4 do 6 lat
11:45 - 12:30

20 zł / miesiąc

KOBIELICE SP Kobielice

MINI ON THE BEAT
dzieci od 7 do 8 lat
12:30 - 13:30

20 zł / miesiąc

ON THE BEAT
dzieci od 9 do 11 lat
13:30 - 14:30

20 zł / miesiąc

ON THE BEAT CREW
dzieci od 12 do 15 lat

RADOSTOWICE
ZSP Radostowice

14:30 - 15:30
Regionalny Zespół Śpiewaczy

Radostowianki

18:00

zajęcia bezpłatne

Taniec nowoczesny
Point Squad
RUDZICZKA R-Ś w Rudziczce

dzieci od 6 do 10 lat
15:30 - 16:15

20 zł / miesiąc

Formacja taneczna
MINI K-BOOM
dzieci od 8 do 12 lat
16:30 - 18:00 100 zł / miesiąc

Formacja taneczna
K-BOOM
dzieci od 12 do 15 lat

Taniec nowoczesny
Freesmile
dzieci od 5 do 9 lat
16:35 - 17:35

20 zł / miesiąc
Regionalny Zespół Śpiewaczy

KRYRY R-Ś w Kryrach

MIZERÓW
R-Ś w Mizerowie

MIZERÓW
ZSP Mizerów

18:00 - 19:30 100 zł / miesiąc

Mizerowianki

18:00

zajęcia bezpłatne

Ceramika

Mali Odkrywcy
Wielkiego Świata

Pracownia Rysunku
i Malarstwa Och!ra

dzieci od 6 do 9 lat

dzieci od 4 do 7 lat

młodzież od 13 r.ż. i dorośli

15:30 - 16:30

70 zł / miesiąc

Ceramika

17:00 - 18:00

20 zł / miesiąc

17:00 - 19:30 120 zł / miesiąc

Ceramika
dla Maluszka

dzieci od 4 do 5 lat
(zajęcia z rodzicami)
17:00 - 17:45

65 zł / miesiąc

Ceramika
dla dorosłych

dzieci od 10 do 12 lat
16:35 - 18:05

90 zł / miesiąc

Ceramika
dla dorosłych
18:10 - 19:40

90 zł / miesiąc

18:00 - 19:30

90 zł / miesiąc

20 zł / miesiąc

SOBOTA
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Szkoła Rodzenia Joannitas
Szkoła Rodzenia Joannitas prowadzi zapisy od 1 lipca 2022 r. Pierwsza grupa przyszłych
rodziców rozpocznie zajęcia we wrześniu.
Zajęcia w Szkole są odpłatne. Opłata za cały
cykl zajęć oraz materiały edukacyjne wynosi 390
zł, zawiera również zajęcia z fizjoterapeutką uroginekologiczną i psychologiem. Każda z przyszłych

wątpliwości i zapiszemy na zajęcia.
Formularz zgłoszeniowy, plan zajęć oraz
jego szczegóły na stronie internetowej Szpitala:
www.szpital.pszczyna.pl/strona/93/szkola-rodzenia-1
Kontakt:
Tel. 601 469 355
E-mail: szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl
Szpital Joannitas w Pszczynie

mam na zakończenie otrzyma drobny upominek
oraz certyfikat.
Zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek
i czwartek miesiąca, w godzinach 17.00-19.00,
na pierwszym piętrze naszego szpitala.
Koszt kursu: 390 zł
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania, rozwiejemy

Seniorzy znów w drodze!
Wycieczką do Sandomierza na dobre rozpoczął się projekt „Kulturalne Wyprawy”. 47
osób w wieku 50+ zwiedziło 2 i 3 sierpnia szereg atrakcji związanych z kulturą najwyższej
rangi.

zdj. GOK Suszec

- Zależy nam, aby uczestniczki i uczestnicy
projektu dotarli do miejsc, gdzie czasem trudno
wejść samodzielnie i żeby poznali, zobaczyli najwyższej klasy zabytki, ale też by usłyszeli całą masę
ciekawostek z historii sztuki – opowiada Agnieszka Zielonka-Mitura, koordynatorka projektu
z GOK – Myślę, że to się udało i że wyjazd do Sandomierza na długo pozostanie w pamięci naszej
grupy – dodaje.
A co było w programie? Zwiedzanie Starówki, Wieży Opatowskiej, Muzeum Okręgowego
w Zamku, Muzeum Diecezjalnego „Dom Długosza”, Bazyliki Katedralnej, Wąwozu Królowej Jadwigi oraz Opactwa Dominikańskiego z Kościołem
Św. Jakuba.
Wyjazd był całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury,
a także ze środków Gminy Suszec.
Agnieszka Zielonka-Mitura

zdj. Halina Gryszko

Wakacje to czas, kiedy członkowie naszych zespołów śpiewaczych intensywnie uczestniczą w przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Wśród ostatnich sukcesów mogą pochwalić się m.in. II miejscem
dla Zespołu Śpiewaczego „Mizerowianki” i wyróżnieniem dla Regionalnego Zespołu Śpiewaczego
„Radostowianki” w ramach 54. Wojewódzkiego
Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej oraz I miejscem dla Zespołu Śpiewaczego „Mizerowianki” w Przeglądzie Twórczości
Senioralnej ARS we Włocławku. Wszystkie 3 zespoły
śpiewacze wzięły także udział w I Przeglądzie Śpiewaczym „Korali sznur” w Świerklanach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim występującym oraz Pani kierownik zespołów – Halinie Gryszko.
GOK Suszec

zdj. Halina Gryszko

Sukcesy zespołów śpiewaczych!

Cyfrowe otwarcie GOKu
W sierpniu zakończył się projekt „Cyfrowe Otwarcie” w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu suszecki ośrodek kultury doposażył pracownie edukacji kulturalnej
w najwyższej klasy sprzęt komputerowy, rejestracyjno-nagłośnieniowy, projekcyjny, fotograficzno-oświetleniowy i zwiększający dostępność dla osób
z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Dzięki dotacji udało się otworzyć pracownię fotograficzną i animacji poklatkowej, a w najbliższej
przyszłości ma powstać również pracownia multimedialna łącząca w sobie różne dyscypliny sztuki
i cyfrowego przedstawiania świata, studio podcastowe i archiwum społeczne. Ważną częścią projektu
były szkolenia dla pracowniczek i pracowników GOK,
dzięki którym poszerzyli wiedzę z zakresu obsługi

zakupionego sprzętu i dostępności. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 220 000 złotych.
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Agnieszka Zielonka-Mitura
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Śladami historii

Arabski podbój Półwyspu Iberyjskiego stał się
wydarzeniem, które zapoczątkowało kształtowanie
się Europy jako religijnej i kontynentalnej wspólnoty.
Rozpoczął przemianę wielu plemion w królestwa,
imperia i narody, które znamy z naszych czasów.
Po śmierci proroka Mahometa w 632 r. islamskie
oddziały wyszły z Arabii, rozprzestrzeniając nową religię w każdym kierunku. W ciągu trzech dekad arabskie wojska częściowo pokonały dwa imperia oparte
na odmiennych religiach: chrześcijańskie cesarstwo
bizantyjskie oraz zaratusztriańskie imperium perskie. W 661 r., po pokonaniu konkurencyjnego klanu
Haszymidów, władzę nad islamem przejął ród Umajjadów. Po utworzeniu własnej dynastii próbowali
rozszerzyć islam na nowe terytoria. Tym razem ruszyli
na zachód, w stronę Afryki Północnej, i na wschód, do
środkowej Azji. Al-Walid I (705-715), szósty kalif z tej
dynastii, odebrał część Egiptu z rąk Bizantyjczyków,
podszedł pod Kartaginę, a następnie do zachodniej
części Afryki Zachodniej. Równocześnie rozbudowywał i unowocześniał swoją armię, a także stworzył solidną marynarkę. To sprawiło, że na początku
711 r. mógł wysłać swojego najlepszego dowódcę,
Tarika ibn Ziyada, by ten poprowadził jego armię
przez Cieśninę Gibraltarską do Hiszpanii. Do naszych
czasów przetrwało niewiele konkretnych informacji
temat Tarika, lecz wiele świadczy o nim to co zrobił
w momencie wylądowania na Półwyspie Iberyjskim.
Według arabskiego historyka Al Maggariego kazał
spalić wszystkie okręty, po czym zwrócił się do swoich żołnierzy: „Moi wojownicy, dokąd uciekniecie?
Cała wasza nadzieja spoczywa teraz w odwadze
i wierności”. Lecz po chwili miał dodać: „(…) Nie myślcie, że chcę oddzielić wasz los od swojego i bądźcie
pewni, że jeśli zginiecie, to ja zginę wraz z wami albo
was pomszczę”.
Po drugiej stronie barykady znajdował się król
Wizygotów Roderyk, który rok przed przybyciem Arabów na kontynent, dzięki brutalnemu zamachowi,
przejął władzę w królestwie znajdującym się na krawędzi rozpadu. Opanował południową Hiszpanię
i zaczął gromadzić wielką armię, która miała stawić
czoła najeźdźcy. W lipcu 711 r. armie Roderyka i Tarika
spotkały się nad rzeką Guadalete, niedaleko Jerez de
la Frontera. Batalia zakończyła się na korzyść arabskich oddziałów, które następnie przeszły przez południową Hiszpanię, pokonały kolejną wizygocką armię
w bitwie pod Eciją, zdobyły Kordobę, a w 712 r. przejęły panowanie nad stolicą państwa wizygockiego,

Jakub Raczkiewicz
Źródła:
B. Catlos, Królestwa wiary, Poznań 2018.
Historia powszechna. Tom 7 – Od upadku cesarstwa
rzymskiego do ekspansji islamu. Karol Wielki, Kraków
2007.
A. Axelrod, Małe wojny wielkiej historii, Warszawa 2013.
Ch. Wickham, Średniowieczna Europa, Warszawa 2018.
Wczesne średniowiecze pod red. R. McKitterick,
Warszawa 2010.

źródło: domena publiczna

Podbój Półwyspu Iberyjskiego

źródła islamskiej nauki, z którego czerpali pełnymi
garściami wyznawcy Chrystusa, przekazując nabytą
wiedzę w głąb kontynentu. Mimo to obydwie strony
prowadziły walkę o dominację na Półwyspie Iberyjskim. W efekcie tych starć europejskie chrześcijaństwo w dużej mierze zbudowało swoją tożsamość
w opozycji do państwa muzułmańskiego al-Andalus.
To, co miało miejsce w 711 r. nad rzeką Guadalete,
nie było tylko bitwą, lecz kulturalną, intelektualną,
polityczną i duchową fuzją, w której chrześcijanie,
Żydzi i muzułmanie na wiele sposobów zapożyczali,
kradli i odrzucali to, co każda ze stron miała do zaoferowania pozostałym. Z tego długotrwałego procesu
zaczęła się wynurzać współczesna Europa.

Tarik ibn Ziyad

źródło: domena publiczna

Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub
Raczkiewicz dzieli się z Czytelnikami „Nowin
Suszeckiej Gminy” swoją wiedzą i pasją dotyczącą
wydarzeń od starożytności aż po czasy współczesne. Zapraszamy do lektury!

Toledo. Gdy o wyczynach Tarika dowiedział się Musa
ibn Nusair, gubernator Ifriqiyi, zdobywca wszystkich
terenów należących obecnie do Maroka, sformował
własną armię i wyruszył w kierunku Hiszpanii. Po wylądowaniu w czerwcu 712 r. w Algeciras zajął Sewillę, Meridę, po czym dołączył do oddziałów Tarika.
Przez pewien czas wspólnie walczyli na terytorium
wroga. Lecz gdy nowym umajjadzkim kalifem został
Sulejman bin Abd al-Malik, niespodziewanie zostali
odwołani do syryjskiego Damaszku. Nie do końca
wiadomo, dlaczego nowy władca podjął taką decyzję.
Ciekawe jest natomiast to, że Tarik był honorowany
na dworze w Damaszku, natomiast Musa ibn Nusayr
popadł w niełaskę.
Musa przed opuszczeniem Hiszpanii mianował
swojego syna, Abd al-Aziza, gubernatorem muzułmańskiej Hiszpanii, zwanej al-Andalus. Nowy zarządca wynegocjował pokój z Wizygotami w Murcji,
na mocy którego mieszkający w południowej Hiszpanii Wizygoci stali się poddanymi wasalami. W tym
czasie muzułmanie zdobyli także dwie wizygockie
twierdze – Saragossę (714 r.) i Barcelonę (717 r.).
Pod rządami al-Aziza Umajjadzi byli tolerancyjni
wobec chrześcijan. Popierali, lecz nie zmuszali do
przejścia na islam i tolerowali praktyki chrześcijańskie
i judaistyczne pod warunkiem, że nie mówiono i nie
robiono niczego, co byłoby sprzeczne z zasadami
nauk Proroka. Ci, którzy nie chcieli się podporządkować nowym regułom, byli wypychani w kierunku
granicy z Pirenejami.
Podbój może doprowadzić do zniszczenia ludu lub ukształtowania go. Pokonanie przez Umajjadów chrześcijańskich Wizygotów doprowadziło
do stworzenia czegoś całkiem nowego – podwalin
pod przyszłą Europę. Konflikt między islamem i chrześcijaństwem trwa od wieków, lecz jego początek
nastąpił w momencie wkroczenia oddziałów Tarika
na Półwysep Iberyjski i stoczenia bitwy nad rzeką
Guadalete. Do tego momentu kontynent, zwany
obecnie Europą, zamieszkiwało wiele plemion, które
tworzyły odrębne organizmy państwowe. W ciągu
następnych pięciu stuleci walka tocząca się między
obydwoma wyznaniami stworzyła wśród chrześcijan
nową, wspólną tożsamość i to w skali kontynentu.
Trwająca 500 lat wojna religijna, która rozpoczęła się
w Hiszpanii w VIII w., sprawiła, że z czasem staliśmy
się Europejczykami.
Przez wiele lat miała miejsce wymiana kulturalna
między hiszpańskimi muzułmanami a chrześcijanami. Al-Andalus zyskało miano bogatego i żywego

Salvador Martínez Cubells, Bitwa pod Guadalete
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Powstanie zespół ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Powiat Pszczyński i Stowarzyszenie „Pszczyna
Miasto Zielone” zawarły porozumienie o współpracy
w zakresie powołania zespołu ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Porozumienie podpisali starosta Barbara
Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, prezes
stowarzyszenia Anita Pala oraz wiceprezes Dorota
Brauntsch-Noga. Zakłada ono powołanie zespołu
opiniodawczo-doradczego do spraw ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W jego skład wejdą członkowie Stowarzyszenia „Pszczyna Miasto Zielone”
i przedstawiciele starostwa, a w pracach będą brać
udział specjaliści z zakresu dendrologii i nauk przyrodniczych.
Głównym zadaniem powołanego w najbliższym
czasie zespołu będzie konsultowanie pod kątem
przyrodniczym inwestycji planowanych przez Powiat

Pszczyński, opiniowanie doboru nowych nasadzeń
oraz inicjowanie działań w kierunku zachowania cennej przyrodniczo zieleni.
- Zespół będzie opiniował realizowane przez
Powiat Pszczyński inwestycje na etapie powstania projektu. Chcemy wypracować kompromisy możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony – mówi Barbara
Bandoła, starosta pszczyńska. – Głos mieszkańców
jest dla nas ważny. Podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest sensowna współpraca z mieszkańcami
i dobre intencje, które jej towarzyszą. Jestem przekonana, że skutkiem powołania zespołu będzie jeszcze
większa dbałość o przyrodę – dodaje starosta.
Powołanie zespołu to zwieńczenie projektu w ramach akcji „Masz Głos” organizowanej przez Fundację
Batorego, w której Stowarzyszenie „Pszczyna Miasto
Zielone” uczestniczy od dwóch edycji.

Anita Pala, prezes stowarzyszenia podkreśla, że
to pierwszy zespół z udziałem stowarzyszenia, który
zostanie powołany przy samorządzie i ma nadzieję,
że nie ostatni.
- Dziękujemy za otwartość na głos mieszkańców
i dialog społeczny. To duża szansa dla nas wszystkich.
Widzimy i rozumiemy, że intencje są czyste po obu
stronach, co daje świetny punkt wyjścia do pracy nad
dobrą stroną otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy
budować pozytywne wzorce i by nasza współpraca
z Fundacją Batorego powodowała, że rozwój zaangażowania społecznego był coraz większy. Bo o to
chodzi, by mieszkańcy danego miejsca, miasta czy
powiatu czuli, że mają wpływ na to, co się dzieje –
mówi Anita Pala.
Powiat Pszczyński

Dawid Godziek w mistrzowskiej formie
numery. 22 lipca suszecki zawodnik wystartował
w legendarnych zawodach i od razu zdobył podium!
Jak możemy przeczytać na stronie redbull.pl:
„Oglądając przejazd Dawida można było odnieść
wrażenie, że rozmiar przeszkód idealnie spasował
jego „firmowym trikom”. […]Przejazd Dawida to idealnie przemyślana kombinacja różnych technicznych
sztuczek i bardzo zróżnicowanych rotacji. Prawdę
mówiąc, Dawid wyglądał jakby jechał w trochę innej
lidze niż pozostali zawodnicy. Sędziowie po prostu
nie mogli postąpić inaczej – złoto dla Polaka!”
Tydzień później nasz utalentowany zawodnik
wziął udział w Crankworx Summer Series w SilverStar
Bike Park i tam także zdeklasował rywali, zdobywając
kolejne złoto i potwierdzając swoją doskonałą formę.
Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne!
Oprac. Monika Panfil
żródło: redbull.pl

źródło: @davidgodziek

W lipcu pochodzący z Suszca zawodnik potwierdził swoją doskonałą dyspozycję i pewnie
wygrał zawody X-Games w Kalifornii w konkurencji BMX Dirt.
Jak wiadomo, BMX zniknął (dosłownie) z jego
zawodniczego życia na ostatnie 3 lata. Całą swoją
energię Dawid poświęcił na walkę o medale na zawodach z cyklu FMB World Tour na rowerze dirtowym.
Z niemałymi sukcesami startował w imprezach takich
jak Red Bull Joyride czy Red Bull Roof Ride.
Gdy w czerwcu Dawid Godziek poinformował
na portalu społecznościowym Instagram o tym,
że otrzymał zaproszenie na legendarne zawody,
całe środowisko rowerowe było delikatnie zaskoczone. Jednak zamiast się zastanawiać, Dawid bardzo
szybko wziął sprawy w swoje ręce. Odkurzył mały
rower, na którym tylko od czasu do czasu trenował
na skateparku i zaczął przypominać sobie kolejne

Bartosz Łyżwa Mistrzem Polski
tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych ze startu
wspólnego.
Warto dodać, że kilka tygodni wcześniej Bartosz uległ wypadkowi i doznał poważnych obrażeń.
Jednak szybki powrót do zdrowia i godna podziwu
determinacja tego młodego kolarza, doprowadziły
do zwycięstwa w pięknym stylu na Olimpiadzie i sięgnięcia po najwyższy tytuł. Jak podkreślał trener UKS
Avatar Rafał Sekta, sukces Bartosza był możliwy dzięki
tytanicznej pracy jego kolegi z zespołu – Dawida Szulika, który zajął ostatecznie 45. miejsce. Gratulujemy
Bartoszowi ogromnego sukcesu, a trenerom – takich
wychowanków. Oby tak dalej! Sezon jeszcze się nie
skończył!
Monika Panfil

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 05.06.2022 r. w Mizerowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, w których wzięło udział
11 drużyn. Zawody rozegrane zostały w grupie A i C oraz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, jak również OLDBOY.
Klasyfikacja
1. Grupa A - mężczyźni:
I miejsce – OSP Rudziczka
II Miejsce – OSP Kryry
III Miejsce – OSP Mizerów
IV Miejsce – OSP Suszec
2. Grupa C – kobiety:
I Miejsce – OSP Mizerów
II Miejsce – OSP Rudziczka
III Miejsce – OSP Suszec

3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta:
I Miejsce – OSP Suszec
II Miejsce – OSP Mizerów
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopcy:
I Miejsce – OSP Mizerów
5. OLDBOY:
I Miejsce – OSP Mizerów
We wrześniu odbędą się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze w Pszczynie. Jednostki OSP
z terenu gminy Suszec reprezentowane będą w tych
zawodach przez wszystkie drużyny, które zajęły
1 miejsce w zawodach gminnych.
UG Suszec

źródło: UKS Avatar

W lipcu w Małopolsce odbyła się XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich.
W tym czasie zmagania sportowe odbywały się
w wielu konkurencjach, m.in. w piłce nożnej kobiet
i mężczyzn, pływaniu, strzelectwie, triathlonie czy
kolarstwie szosowym. W tej ostatniej konkurencji
wystartował zawodnik UKS Avatar – Bartosz Łyżwa.
Junior młodszy z kobielickiego klubu najpierw
startował w na dystansie 9,2 km w jeździe indywidualnej na czas i zajął doskonałą czwartą lokatę na 51
startujących zawodników. Dwa dni później kolarze
rywalizowali na 87-kilometrowej trasie. Do ostatnich
metrów toczyła się zacięta walka, a o wygranej zdecydował finisz z dużej grupy. Zwycięzcą okazał się
zawodnik UKS Avatar Bartosz Łyżwa! To on zdobył

UKS Suszec ogłasza nabór
dziewcząt i chłopców do
sekcji siatkówki
UKS Suszec ogłasza nabór dziewcząt i chłopców
do sekcji siatkówki – roczniki 2009, 2010 i 2011.
Zajęcia będą sie odbywać we wtorki i czwartki
od 17:00 do 18:30.
Zapisy można robić poprzez stronę internetową UKS Suszec na adres internetowy
sport@hala-suszec.pl lub pod numerem telefonu
601 540 133 (prezes klubu).
Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2022.
GOS Suszec
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Druga Hałda Run Extreme w Suszcu
Zachęceni ubiegłorocznym ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy postanowili powtórzyć bieg
po suszeckiej hałdzie. Drugi Hałda Run Extreme odbył
się w sobotę 27 sierpnia i przyciągnął rzeszę wielbicieli biegania. Podobnie jak w zeszłym roku, biegi
rozegrano w kilku kategoriach. Zawody dla dorosłych
(od 18 lat) rozegrane zostały na trzech dystansach:
a) Krótkim („Służba Przygotowawcza”): 5,5 km,
b) Klasycznym („Pierwsza Szychta”): 11 km,
c) Długim („Ściana Płaczu”): Półmaraton z górką:
23 km.

Dodatkowo przeprowadzono zawody dla dzieci
i młodzieży w grupach wiekowych co dwa lata od
4 do 17 lat.
Hałda Run to nie tylko biegi, ale także cała
masa atrakcji. W trakcie, gdy zawodnicy walczyli
ze wzniesieniami suszeckiej hałdy, na pozostałych
czekał poczęstunek, a w południe odbył się koncert,
przy którym można było dopingować dobiegających
na metę uczestników. Dekoracja zwycięzców oraz
wręczenie medali i upominków odbyły się w sali
kinowej KWK „Krupiński”.

W tym roku organizatorzy Leśnego Biegu Suszeckiego i Hałda Run Extreme połączyli siły i przygotowali wspólną klasyfikację dla tych, którzy wzięli
udział w obydwu imprezach. Takie wydarzenia to
doskonała promocja zdrowego stylu życia i pięknych terenów naszej gminy – tych leśnych i tych
bardziej industrialnych. Zainteresowanie tymi zawodami dowodzi zaś, że mamy w sobie sportowego ducha. Życzymy sobie kolejnych tak udanych
imprez!
Monika Panfil

Rodzina idzie w las – cykl spacerów przyrodniczych
Pracownia Edukacji Leśnej „Zanurzeni w Zieleni”
zaprasza całe rodziny do uczestnictwa w spacerach
przyrodniczych, połączonych z aktywnościami artystyczno-przyrodniczymi. W czasie naszych zajęć
będzie okazja do spędzenia czasu razem w duchu slow-life, poznania osobliwości przyrodniczych gminy,
wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Chcemy zwrócić Waszą uwagę
na piękno przyrody, rozbudzić zmysły i popracować
nad uważnością i koncentracją uwagi. A wszystko to

zrobimy, wcielając się w rolę „Odkrywców leśnych
tajemnic”. Na końcu zajęć zapraszamy na „luźne pogaduszki” w czasie których będzie okazja do wypicia
pysznej herbatki ziołowej.
Proponujemy Wam trzy spacery w trzech
różnych lokalizacjach na terenie gminy.
Planowane terminy zajęć:
- 17.09.2022 godz. 10.00-13.00 (okolice Leśniczówki w Radostowicach)
- 1.10.2022 godz. 10.00-13.00 (Suszec – Branica)

- 22.10.2022 godz. 10.00-13.00 (Suszec – Muzeum Regionalne „Kamojówka”)
W każdym ze spotkań może uczestniczyć 25
osób. Zapisy odbywają się przez sterfazajec.pl.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: Anna
Haka-Otręba – 511 260 924
Projekt jest realizowany w ramach konkursu
mikrograntowego Kulturalne Wydobycie.
GOK Suszec

Związek Emerytów z nowym Zarządem
Pod koniec czerwca odbyło się zgromadzenie
członków PZERiI Koło Suszec, które przyniosło
niespodziewane zmiany w Zarządzie.
29 czerwca spotkały się zaledwie 32 osoby z ponad 200, które należą do suszeckiego Koła. Podczas
zebrania dotychczasowy Zarząd zrezygnował z dalszego pełnienia swoich funkcji. W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd. Ostatecznie znalazło się

w nim siedem osób – sześć pań i jeden pan: Kornelia
Tchorz, Danuta Biela, Lidia Kijonka, Maria Żur,
Lija Paszek, Róża Gaszczyk. Nowym Przewodniczącym Koła został Jan Kojzar. Pan Jan pełnił już
w minionych latach funkcję Sekretarza i Zastępcy
Przewodniczącego Koła Suszec . Jest także Wiceprzewodniczącym Zarządu Rejonowego w Pszczynie.
- Mam doświadczenie w tej pracy, znam mechanizmy działania w Związku. Mam nadzieję, że wystarczy

sił i zdrowia na prowadzenie kolejne lata suszeckiego
Koła – mówił nowy Przewodniczący. – Średnia wieku
w naszym Kole jest jednak dość wysoka. To ponad 70
lat. Potrzebujemy nowych członków z nową energią
– dodawał.
Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy
sukcesów i sił do dalszej pracy na rzecz PZERiI Koło
Suszec.
Monika Panfil

Festyn emerytów w GOK-u
Uczestniczyło w nim około 120 osób i, jak zawsze, była to okazja do świetnej zabawy i integracji.
Na uczestników spotkania czekał smaczny poczęstunek: ciasta upieczone przez panie z Zarządu i panią
Kojzar, ciepłe i zimne napoje, a potem – gulasz. Emeryci chętnie uczestniczyli też w zabawach i konkurencjach sportowych. Najpierw wykazywali się wiedzą
na temat gminy – w konkursie, w którym nagrody

ufundował Wójt, a potem brali udział w zadaniach
wymagających skupienia i sprawności.
Był konkurs na najdłuższą obierkę z jabłek czy
wyścigi z jajkiem trzymanym na łyżce. Mnóstwo
śmiechu, pozytywnych emocji i – przede wszystkim
– okazja do spotkania – to wizytówka emeryckich
festynów. Podczas spotkania uhonorowano Józefa
Kołodziejczyka i przyznano mu status członka honorowego Koła w uznaniu jego zasług.
Wspaniale, że jest w naszych seniorach wigor,
siła i potrzeba integracji. To bardzo cenne!
Monika Panfil

zdj. GOK Suszec

Tym razem nie na „Gwarusiu”, a w GOK-u odbyło się tradycyjne letnie spotkanie członków
suszeckiego Koła PZERiI.

Lokalne produkty wizytówką powiatu pszczyńskiego
działalności i pasji mieszkańców. Przez wiele miesięcy
trwały prace nad opracowaniem zasad przyznawania
znaku jakości oraz stworzeniem identyfikacji wizualnej
dla Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.
Do współpracy zaproszono miejscowych rzemieślników, rolników, producentów i wytwórców,
którzy z wielką chęcią zaangażowali się w projekt.
W pierwszym naborze komisja certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu znaku jakości dla 26 produktów
lub grup produktów wytwarzanych przez 13 miejscowych producentów.
Znakiem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
oznaczane są produkty charakteryzujące się wysoką
jakością, gwarancją pochodzenia, przyjaznością dla
środowiska i oparte na tradycjach. Są to produkty rękodzielnicze, spożywcze, jak również użytkowe.
Włodarze Powiatu Pszczyńskiego będą zachęcać włodarzy wszystkich gmin naszego powiatu do
promowania produktów oznaczonych certyfikatem

Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. W najbliższym
czasie odwiedzą Gminę Pszczyna, Gminę Goczałkowice-Zdrój, Gminę Pawłowice, Gminę Miedźna i Gminę Kobiór, aby przekazać informacje o produktach
cennych lokalnie.
Powiat Pszczyński

zdj. Powiat Pszczyna

Powiat Pszczyński zabiega, aby lokalne specjały,
produkty i rękodzieło były dostępne nie tylko na miejscowych festiwalach i wydarzeniach, ale na co dzień
promowane wśród mieszkańców oraz gości gmin.
Wicestarosta Damian Cieszewski podczas sesji
Rady Gminy Suszec zachęcał wójta i radnych, a przez
nich podmioty gospodarcze, organizacje społeczne
i instytucje do włączenia się w system wspólnej promocji produktów związanych z Lokalną Marką Ziemi
Pszczyńskiej.
- Wybierając produkty rekomendowane lokalnym
znakiem jakości wspieramy lokalnych przedsiębiorców
oraz przyczyniamy się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu – mówi
Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.
W 2021 roku Powiat Pszczyński wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej podjął się
stworzenia systemu znakowania cennych lokalnie produktów, które są pięknym świadectwem aktywności,
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Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Marcin Gamrot (Mizerów) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec, Rudziczka)
tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kryry, 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
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
tel. 32 449 11 14 lub 725 330 335
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:
G. Dera (Suszec) tel. 723 440 449
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2022

„Czternastka” z KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego
w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia br. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozpoczęła wypłatę tzw. „czternastej emerytury”.
Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią
we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent
tj. 10, 15 i 20 września br.
W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności.
Jak ubiegać się o kolejne w 2022 r. dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne?
„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie
trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.
Komu przysługuje kolejne w 2022 r. dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne?
„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które
w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do jednego ze
świadczeń:
- emerytury rolniczej,
- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- okresowej emerytury rolniczej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie
przekracza kwoty 4.188,44 zł.

„Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.Poza składką
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty
„czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne
potrącenia i egzekucje.
KRUS

Dyżury rybnickiego Punktu
Obsługi Klienta w szpitalu
Punkt Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku kontynuuje działalność na terenie powiatu pszczyńskiego.
Dyżury są prowadzone w pszczyńskim szpitalu.
Punkt Obsługi Klienta do grudnia czynny jest
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Wyjątek stanowił będzie listopad. W tym miesiącu dyżury odbędą
się w drugi i czwarty wtorek. Rybnicki Punkt Obsługi
Klienta w wysokim budynku pszczyńskiego szpitala
przy ul. dr Witolda Antesa 11 działa w godzinach od
8.00 do 13.00 (przerwa w godz. 10.00-10.15). Klienci
są przyjmowani w pokoju na parterze przed kaplicą.
Harmonogram dyżurów Punktu Obsługi
Klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności:
- 6 i 20 września 2022,
- 4 i 18 października 2022,
- 8 i 22 listopada 2022,
- 6 i 20 grudnia 2022.
Powiat Pszczyński

W jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne
w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?
„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:
- 1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie
przekracza kwoty 2.900 zł,
- 1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość
przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych
przekracza 2.900 zł.
Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli
jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.
Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/
suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4.188,44 zł, nie otrzyma „czternastej
emerytury”.
Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń
emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych
świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem
prowadzenia działalności rolniczej.

Aktualny wykaz punktów sprzedaży NOWIN:
Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
Za treść artykułów nadesłanych do redakcji
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności.
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora.
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.

S.C. Zielonka Suszec, ul. św. Jana 37
Piekarnia Kumor Suszec, ul. Szkolna 96
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu Suszec,
ul. Ogrodowa 22
F.H. Tommy Suszec, ul. Baranowicka 3
A.G. Łakota Bisam Suszec, ul. Pszczyńska 95
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Geisler
Rudziczka, ul. Woszczycka 18
Sklep Wielobranżowy Wojtas Krystyna Kryry,
ul. Nierad 3

Sklep Wielobranżowy Rozmus Józef Mizerów,
ul. Lipki 2
Delikatesy Centrum Mizerów, ul. Wyzwolenia 256
Sklep Bisam Radostowice, ul. Ks. Popiełuszki 1
Gminna Biblioteka Publiczna W Suszcu, Filia
w Radostowicach Radostowice, ul. Dworcowa 56
Delikatesy Centrum R adostowice,
ul. Pszczyńska 186
Sk lep Spoż y wcz y u S ekt y K o b i e l i ce,
ul. Spacerowa 5
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Programy realizowane przez PUP w Pszczynie
Projekt „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ
Województwa Śląskiego”
Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd
Pracy w Pszczynie w partnerstwie z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Katowicach – Liderem Projektu
oraz 29 Powiatowymi Urzędami Pracy województwa
śląskiego realizuje projekt pn. „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego".
Całkowita wartość projektu wynosi 1 299 996,80
zł, z czego każdy z realizatorów dysponuje środkami
w wysokości 43 333,22 zł. W ramach realizowanego
projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie obejmie
wsparciem 10 obywatelek Ukrainy, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako
osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie
jako osoby bezrobotne. W ramach programu zaplanowano następujące formy aktywizacji:
- szkolenie z języka polskiego – dla wszystkich
uczestników programu;
- szkolenie – prawo jazdy kategorii B – dla
4 uczestników;
- staże (trzymiesięczne) - dla 6 uczestników.
Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.
Szczegółowe informacje o naborach wniosków
w ramach programu - zamieszczone są na stronie
internetowej Urzędu w dziale: Rynek pracy/Aktualności Urzędu oraz Urząd/Aktywne formy – nabory
wniosków.
PUP Pszczyna

W ramach projektu dla uczestniczek zostaną zorganizowane szkolenia zawodowe. Program
będzie realizowany do 31.12.2022 r. Szczegółowe
informacje o naborach wniosków w ramach programu – zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Urzędu w dziale: Rynek pracy/Aktualności Urzędu oraz Urząd/Aktywne formy – nabory wniosków.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną
międzynarodową
Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy
środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie
w 2022 r. Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową, w wysokości 114 400,00 zł.
W ramach programu planuje się objąć wsparciem
10 osób – obywateli Ukrainy, o których mowa

Zdjęcia GOK-u na 30 urodziny
Z tej okazji zorganizowana zostanie wystawa poświęcona historii ośrodka i wszystkiemu, co
z nim związane. To Państwo jesteście nierozerwalną

Wykaz nieruchomości do
dzierżawy

częścią GOK-u, dlatego zachęcamy do podzielenia
się z nami Waszymi fotografiami obrazującymi GOK
i wspomnienia z nim połączone.
Zdjęcia można przesłać drogą elektroniczną
na adres sylwia@kulturasuszec.pl lub przynieść
do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
GOK Suszec

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat.
W wykazie znajduje się działka nr 306/1 położona w Suszcu w rejonie ul. Pszczyńskiej, przeznaczona do rolniczego użytkowania.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju
nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec – tel. 32 449 30 73
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

Wykaz nieruchomości do
oddania w użyczenie

źródło: GOK Suszec

Rok 2022 jest szczególnie ważny dla naszej
lokalnej społeczności, albowiem w tym roku świętujemy 30-lecie Gminnego Ośrodka Kultury!

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Suszcu.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju
nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec – tel. 32 449 30 73
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
UG Suszec
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DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ

Drodzy nauczyciele i pracownicy jednostek oświatowych naszej gminy!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego
dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem,
uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodziców.
Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Katarzyna Krzempek

43-200 Pszczyna
ul. Rybnicka 8
tel. 32 447 66 54
kobielanka@kobielanka.pl

www.kobielanka.pl
budowa domów pod klucz
kompleksowe remonty domów i mieszkań
budowa ogrodzeń
usługi ślusarsko-spawalnicze
doradztwo techniczne
hurtownia materiałów budowlanych:
główny dystrybutor produktów Mapei
transport zamówionych materiałów na plac budowy
stacja paliw w Brzeźcach

Życie regionu
w internecie

• najnowsze wiadomości
• relacje z wydarzeń
kulturalnych i sportowych
• ogłoszenia drobne

w w w.tuzor y.pl

EKO SP. z o.o. ul. Kościuszki 45A
44-200 Rybnik

WAŻNE DLA WŁAŚCICIELI FIRM
Szanowni Przedsiębiorcy!
Prosimy o pilny kontakt ﬁrmy, z którymi mamy zawarte
umowy na odbiór odpadów komunalnych!
Ze względu na zmianę przepisów, muszą być one zgodne
z Regulaminem Gminy Suszec.
Bezpośredni kontakt telefoniczny do naszego przedstawiciela
handlowego: tel. 728 965 982.
Dodatkowych informacji udzielamy również pod numerami
telefonów 32 42 308 45, 32 42 236 73.

WYPOSAŻENIE NAMIOTÓW
PODŁOGA * GALA
OŚWIETLENIE * WYKŁADZINA
KRZESŁA * STOŁY
POKROWCE * OBRUSY
NAGRZEWNICE
KLIMATYZACJA
PODESTY * ŁAWOSTOŁY
TRANSPARENTNE POSZYCIE
MÓWNICE

