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Ferie 2017!
W styczniu dzieci i młodzież z naszej gminy będą wypoczywać podczas ferii zimowych. Jak zwykle, placówki
kulturalne, sportowe i oświatowe, przygotowały na ten
czas wiele ciekawych propozycji. Wielbiciele sportów
zimowych mogą wybrać się na narty, a kochający inne
dyscypliny sportu – wziąć udział w zajęciach i turniejach
odbywających się na Hali Sportowej. Ci, którzy w wolnym
czasie chcą podszlifować swój angielski, mogą to zrobić na

zimowym obozie językowym. Z GOK-iem będzie można
też wyjechać do kina, na całodniowe wycieczki, nauczyć
się grać w szachy, wziąć udział w interesujących zajęciach
i warsztatach. Także Biblioteka Publiczna przygotowała
ciekawe propozycje na czas zimowej przerwy – np. spotkanie z psami rasy Golden retriver, atrakcje dla mniejszych
i większych oraz warsztaty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego spędzania ferii!
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Trudne fakty nie tylko dla górnictwa
Decyzja o likwidacji Kopalni „Krupiński” budzi nie
tyle sporo emocji, co na pewno groźbę utraty wielu
miejsc pracy, zubożenia lokalnej społeczności. Śmiem
twierdzić, że do wielu z nas skala problemu nie dociera. Dziś nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak po 1989 roku w licznych rejonach nastąpiła
zapaść gospodarcza wskutek radykalnych działań
gospodarczych. Gdyby został zrealizowany zakładany
czarny scenariusz dotyczący naszej Kopalni, który
na dzień dzisiejszy prawnie obowiązuje, to również
mieszkańcom naszego regionu grozi to poważnymi
perturbacjami. Ucierpią przede wszystkim nasze
dzieci. Będą szukać pracy na obczyźnie lub staną się
klientami systemu pomocy społecznej, urzędów pracy itd., nie mówiąc o wzroście patologii. Żadne strefy
ekonomiczne i inne doraźne działania nie zniwelowałyby tej straty. Najbardziej niezrozumiałe nie tylko
dla nas, ale i dla wielu ludzi świata nauki, biznesu jest
to, że planuje się zamknięcie Kopalni, która posiada
koncesję do 2030 roku, dobre zaplecze techniczne,
a przede wszystkim w obszarze jej oddziaływania
znajdują się pokaźne zasoby węgla, które wręcz ze
względu na racjonalną gospodarkę jako dobro narodowe, nie mogą zostać zniszczone. Już dziś mówi
się o budowie nowych kopalni, a chce się zlikwidować czynną placówkę z zasobami. Brak środków na
inwestycje i grożące wiosną 2016 roku bankructwo
w JSW S.A. wykreowało winowajcę tego dramatu
w postaci KWK „Krupiński”. To jest absolutnym kłamstwem, a co gorsza, przypięto tej Kopalni łatkę „trwale
nierentownej”. Faktem jest to, czego doświadczamy obecnie, że firmy, podmioty prywatne, w tym
australijskie, gdzie trąbi się, że węgla jest w bród,
są zainteresowane pozyskiwaniem w Polsce kopalń
już nieczynnych (ostatnio KWK „Dębieńsko”), które
zostały uznane również przez naszych gospodarzy
w niedalekiej przeszłości za nierentowne, nierokujące
perspektyw itp. Okazuje się, że np. trwale nierentowna „Silesia” czy inne kopalnie, w rękach zagranicznych
inwestorów znów nabierają impetu, stają się cennym
nabytkiem, przynoszącym zyski. Ponadto oni wiedzą , że redukcja emisji CO2 to nie tylko dla Polski
i Europy, ale świata perspektywa długookresowa,
że na obecną chwilę to wielka „ściema”. Rozwijające
się gospodarki światowe, a i nasza, będą potrzebowały coraz więcej energii, a ta z węgla jest nie tylko
najtańsza, ale najbardziej globalnie dla wszystkich
dostępna. Węgiel to najtańsze paliwo dla elektrowni
i ciepłowni do ogrzewania naszych domów. Niska czy
wysoka emisja przy odpowiednich technologiach
i zasadach postępowania, nie musi być zagrożeniem
dla nas, dla świata. To elektryfikacja decydowała i dalej będzie decydować o dalszym rozwoju świata. Czy
jeszcze zdajemy sobie sprawę, że w każdym, nawet
najmniejszym produkcie, jest zawarta cząstka prądu
elektrycznego, konieczna do jego wytworzenia? To
zarówno dotyczy produktów przemysłowych, jak
i obecnie w dużej mierze także żywności. Bez prądu
nie ma możliwości jakiegokolwiek rozwoju. Nasza
gospodarka jeszcze długo będzie oparta na węglu,
bo to nam daje bezpieczeństwo energetyczne.
Czy już oderwaliśmy się od rzeczywistości? Górnictwo, po przeoraniu przez Balcerowicza w 1989
roku polskiej gospodarki, było w całym okresie – tak,
jak w czasach komunizmu – dźwignią rozwoju polskiej gospodarki, odbudowy kraju, a również, w ostatnim 25-leciu, dojną krową. I tak dalej jest. Stanowi
ono cały czas motor napędowy kruchej gospodarki,
kosztem marginalizacji i niedoinwestowania jego samego. Dziś zbieramy tego żniwo. Ale gdy pozwolimy
upaść ostatniej sile napędowej naszej gospodarki,
zauroczeni chwilowym wzrostem dobrobytu w III
RP, który osiągnęliśmy tak naprawdę na kredyt, gdyż
nasze zadłużenie już sięga zenitu (czy na pewno?),
to niedługo możemy równać do krajów trzeciego
świata. Pamiętajmy, że ostatnie 10 lat to również duże
środki unijne wpompowane do naszego kraju. Od-

stawienie przemysłu wydobywczego w niepamięć
to demagogiczne hasła głoszone przez ludzi, którzy
o naszej gospodarce nie mają kompletnie pojęcia
lub chcą ją zniszczyć. Dlatego konsolidacja kopalń
w wielkie firmy, choć mocno spóźniona, jest dobrym
krokiem, bo tylko takie w globalnej gospodarce będą
się liczyć. Jednak trzeba pamiętać, że wiele kopalni
posiada koncesje do 2020 roku, na wielu pokłady
się kończą i nie stać nas na likwidację kopalni, która
daje możliwość dalszej eksploatacji, a jesteśmy przekonani, że taką jest „Krupiński”. Jest Kopalnią opłacalną ekonomicznie. Działania Zarządu JSW S.A. są
dla nas nie tylko niezrozumiałe, w naszym odczuciu
wręcz szkodzą naszej gospodarce. Ponadto problem
trzeba widzieć w szerszym kontekście. Nawet gdyby
była bezwzględna konieczność zamknięcia tak dużego zakładu, to uwzględniając rachunek ciągniony
w przypadku naszej Kopalni, dla państwa jest to nieopłacalne, nie mówiąc o dramacie wielu rodzin, które
pozostaną bez środków do życia.
Na Śląsku, w Polsce, ważna jest każda kopalnia.
Oszczerstwa rozpowszechniane od dłuższego czasu
w środkach przekazu w Polsce na temat górnictwa,
którymi karmi się prawie codziennie opinię publiczną powodują, że nie zdaje sobie ona sprawy z jego
istotnego wpływu na nasz rozwój gospodarczy. Natomiast dla każdego regionu żadne inne podmioty gospodarcze, specjalne strefy ekonomiczne, o których
się tak dużo mówi i które tworzono tam, gdzie zamykano duże zakłady, nie zastąpią w perspektywie kilku
najbliższych lat miejsc pracy i dochodów, które zasilają gospodarkę dzięki ich istnieniu. Kopalnie nasze,
oceniając kondycję naszej gospodarki i jej strukturę,
będą jeszcze długo decydować o jej możliwościach.
Huty już zniszczono, zamiast doinwestować. Podobnie było ze stoczniami, przemysłem odzieżowym.
Wmawia się ludziom wiele nieprawdziwych teorii
o tworzeniu w tych miejscach specjalnych stref ekonomicznych i o tym, że mają one być antidotum na
wszystkie perturbacje związane ze zlikwidowanymi
zakładami. Nic bardziej mylnego. Nie są one wcale nowością. To już starożytni władcy praktykowali
tworzenie takich gett gospodarczych. Są one niczym
innym, jak formą interwencjonizmu państwowego i,
jak pokazują światowe doświadczenia i wyniki, wcale
nie przyspieszają rozwoju gospodarczego, ani nie są
w stanie zastąpić likwidowanych dużych zakładów.
W Polsce obecnie mamy ich kilkanaście. Teoretycznie
mają one przyciągać kapitał tam, gdzie działalność
gospodarcza kuleje. Jednak odbywa się to kosztem
przywilejów podatkowych. Państwo zwalnia z podatku dochodowego (tu trzeba wszystkim przypomnieć,
że gmina takich możliwości nie ma), a często wręcz
ustanawia inne okrojone prawa na wydzielonym
specjalnie obszarze. Tak naprawdę długofalowo
prowadzi to do patologii. Są to działania dobre na
krótki okres. On dla nas się już skończył i to dawno,
jeżeli chcemy dorównać światowym potentatom.
To specjalne przywileje, wskutek państwowego
interwencjonizmu, gdyby im się przyjrzeć, to jest
pewne, że długofalowo najczęściej przynoszą negatywne skutki, bo w danym rejonie nie wszyscy
przedsiębiorcy, w tym szczególnie rodzimi, są równo
traktowani. Lokalną przedsiębiorczość, która już funkcjonowała, tłumi się i ogranicza rozwój nowej. Firmy
bogatsze (u nas w większości w strefach lokuje się
kapitał zachodni) są w stanie zakupić po wyższej cenie zasoby produkcyjne, ograniczając do nich dostęp
innym rodzimym firmom. Gdyby się bliżej przyjrzeć,
to tak naprawdę specjalne strefy przyciągają inwestorów, nie tyle ze względu na ulgi podatkowe, ale
przez to, że w przeważającej części firmy te działają,
żerując na taniej, wykwalifikowanej sile roboczej (co
u nas nie jest nowością).
Głównym bowiem powodem inwestowania każdego przedsiębiorcy jest oczekiwany zwrot kapitału. Nietrafionej inwestycji nie zrekompensuje nawet

podatek 0%. Tam, gdzie jest tania, wykwalifikowana
siła robocza, gdzie są odpowiedni fachowcy, teren,
to niezależnie od podatków i tak kapitał będzie swoje miliardy lokował, żeby je pomnażać, bo przecież
pieniądze chowane w poduszce się nie rozmnożą.
To dobrze wykształceni pracownicy lokalni
(dzięki państwowej bezpłatnej edukacji, bo za naukę i szkolenia nie trzeba płacić) działają na inwestorów jak magnes. Przecież dobrze wyszkoleni nasi
rodacy są również poszukiwani w innych krajach.
I zagraniczne firmy ciągle drenują nasz rynek, wabiąc
ich wyższym niż u nas zarobkiem. Za darmo mają
fachowców z najwyższej półki. Nie trzeba wielkich
matematyków, aby policzyć, że w ostatnich latach,
przy prawie 2-milionowej emigracji, licząc koszty
wykształcenia, które my ponieśliśmy na edukację
naszych rodaków, to kwota poniesiona przez nas
przekracza praktycznie sumę, którą otrzymaliśmy
w ramach środków unijnych i sięga ona setek miliardów. Ponadto mamy przykłady z ostatnich lat,
że wiele wielkich inwestycji odeszło z Polski, mimo
że chcieliśmy oferować im cieplarniane warunki. Bo
inwestor ocenia przede wszystkim nie wysokość podatków, ale ich transparentność, siłę instytucjonalną
państwa, dobre trwałe regulacje prawne, infrastrukturę, sprawne sądy, istnienie państwowej edukacji
i jej poziom i ład, siłę roboczą itp.
W strefach ekonomicznych w Polskim wydaniu
działają przede wszystkim montownie, zakłady chemiczne, centra logistyczne i drobna wytwórczość.
Strefy te dają pracę (o płacy w wielu przypadkach lepiej nie mówić), ale nie dają tak naprawdę
perspektyw na rozwój kraju, na lepszą przyszłość. Bo,
szczerze mówiąc, technologie stosowane w firmach
działających w tych strefach, to montaż podzespołów
itp. Tam wdraża się technologię na XX wiek. Obecnie
żyjemy w XXI wieku i tak naprawdę liczą się i będą się
coraz to bardziej liczyć tylko centra innowacyjności,
a tych praktycznie nie mamy. I to napawa głębokim
pesymizmem. Strefy wyraźnie pokazują, że niestety
kapitał ma narodowość. Mało, że nie nastawiają się na
innowacyjność z najwyższej, światowej półki, to jeszcze są bardzo niebezpieczne dla rynku pracy w poszczególnych krajach. W przypadku np. przemysłu
samochodowego perturbacje na rynku globalnym
w pierwszej kolejności powodują zamykanie zakładów w krajach ościennych i przenoszenie produkcji
do kraju macierzystego. Tak było w czasie kryzysu,
w przypadku Fiata u nas w niedalekiej przeszłości.
Trzeba by się doszukiwać firm, które zatrudniają
w naszych strefach fachowców, doskonalą ich umiejętności na poziom XXI wieku, dobrze płacą, cechuje
je innowacyjność na miarę XXI wieku. Jeżeli chcemy
myśleć o przyszłości w takich kategoriach, musimy
kształtować naszą rzeczywistość gospodarczą i opierać ją na naszych firmach, bo inaczej wylądujemy po
kolejnych 25 latach w trzecim świecie. Innowacyjne
technologie na miarę XXI wieku poszczególne kraje
wdrażają, ale u siebie. Przykładem może być, żeby
użyć terminologii sportowej (żeby lepiej uzmysłowić
sobie drenaż biedniejszych krajów), choćby piłka
nożna. To największe talenty z poszczególnych krajów grają w klubach bogatych krajów, które uczyniły z tej dziedziny sportu wielką gałąź gospodarki,
przynoszącą ogromne zyski, a płacą w większości
biedni, bo oni stanowią największą rzeszę kibiców
w wielu krajach. Wyautowani piłkarze zasilają marne
ligi w krajach biednych.
Dlatego w przypadku naszej zależności gospodarki od górnictwa i tradycji górniczej, zamknięcie
jakiejkolwiek kopalni nie zastąpi długo tych miejsc
pracy i dochodów. Hut, które produkowały bardzo
dobre wyroby wysoko przetworzone, już praktycznie nie mamy, bo na pewnym etapie rozwoju ich
problemów nikt im nie pomógł. A obecnie zyski
– i to spore – wędrują do prywatnych, obcych właścicieli, wzbogacając inne państwa. Podobnie było
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ze stoczniami i innymi naszymi markowymi firmami
(np. odzieżowymi itp).
Przyjrzyjmy się krajom bogatym. Tam, pomimo
wysokich podatków, przedsiębiorczość rozwija się
znakomicie. To nie prosty interwencjonizm państwowy w przedsiębiorczość buduje dobrobyt, lecz mechanizmy zaawansowanych technologii. Czy u nas
ktoś z zagranicy lokuje zakład, który produkuje np.
nowe lekarstwo będące hitem na rynku? Robi się to
w macierzystym kraju. W krajach ościennych uruchamia się w większości fabryki produktów (generyków),
które nadal przynoszą zyski, pomimo że zarobiono
już na „oryginalnym produkcie”, wytwarzanym w kraju macierzystym. W tym czasie w macierzystym kraju
zaczyna się produkcję produktu nowszej generacji.
U nas natomiast ciągle mówi się i powtarza jak mantrę hasła o ulgach w podatkach oraz tylko i wyłącznie
o małej przedsiębiorczości, jakby jedynie to miało
dawać rozwój. Nikt nie mówi o działaniu w kierunku wsparcia dużych firm na każdym szczeblu w kierunku innowacyjności oraz konsolidacji i wsparciu
mniejszych, prężnych przedsiębiorstw, aby łączyły
się w duże.
Jeżeli przyjrzymy się naszemu górnictwu, to,
gdyby nie ostatnie lata zastoju, było ono na najlepszej drodze do równania światowym potentatom
jeżeli chodzi o rozwój technologii wydobywczych,
innowacyjność, co niestety skutecznie zatrzymano.
Gospodarka Niemiec jest silna nie dzięki małym
firmom, lecz dzięki potężnych koncernom, jak Volkswagen, Siemens itp., które osiągają tak potężne
zyski, że sowicie mogą dać zarobić swoim mniejszym
braciom w kraju, a ewentualnie dorobić tym za granicą (lokowanych przeważnie w specjalnych strefach).
Marki swoich produktów cenią i utrwalają na całym
świecie, a kapitał z nich spływa niczym rzeka w kierunku macierzystego kraju. To pokazuje, że jedynie
kraje z wysokodochodowymi sektorami gospodarki,
gdzie działają duże przedsiębiorstwa z marką, na
którą niestety trzeba zapracować, są zdolne do potężnych nakładów inwestycyjnych, na innowacje, do
prowadzenia interesów na całym świecie, zatrudniając tysiące pracowników niemal wszędzie. Tylko one
naprawdę się liczą. Trend ten będzie się pogłębiał.
Gdyby to tylko mała, lokalna przedsiębiorczość
decydowała o rozwoju kraju, co się nam ciągle wmawiało w ostatnich latach, a i dalej się nam tak wydaje
(oczywiście jest ona bardzo potrzebna i cenna, ale
w otoczeniu dużych firm), to najbogatsza byłaby
Afryka. Tam każdy na własną rękę coś dłubie, czymś
handluje, by przetrwać. I co z tego? Pomimo rozkwitu,
wręcz dominacji drobnej przedsiębiorczości i pracowitości, kraje te nie mogą się wydostać ze skrajnego
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ubóstwa. Czy to nie powinno nam dać do myślenia
przy zamykaniu kolejnego dużego zakładu? Niestety
dla wielu prezesów liczy się tylko „tu i teraz”.
Wmawianie nam, szczególnie po 1989 roku, że
każdy może zostać przedsiębiorcą, zbliża nas bardziej do krajów Afryki, niż do krajów starej Europy, nie
mówiąc o potężnych Niemczech. My potrzebujemy
wzmocnienia – czy to prawnego, czy finansowego
– dla różnych firm, które już działają, które swobodnie operują na globalnym rynku. Tylko gospodarki
oparte na dużych, innowacyjnych firmach (prężne
Chiny to rozumieją) są wysokoproduktywne. My,
pomimo że upłynęło od transformacji 25 lat, nadal
jesteśmy gorsi nawet od Grecji czy Portugali, a prawie
dwukrotnie od Niemiec, jeżeli chodzi o godzinową
produktywność. Stąd zapewne ostatnie kłopoty również naszego górnictwa. Musimy zrozumieć, że czeka
nas wiele wysiłku, aby to zmienić. Czy nie czujemy,
że stajemy się krajem, w którym, dzięki będącym
w obiegu pieniądzom z jeszcze działającego przemysłu (w tym górnictwa) i pokaźnej sumy powoli
wysychającej kwoty z Unii Europejskiej, największym
przemysłem innowacyjnym, który się u nas rozwinął,
jest „brukomania”? Brukujemy gdzie to możliwe, czy
to potrzebne, czy nie, każdy skrawek ziemi. Ale gdy
braknie pieniędzy z górnictwa i Unii Europejskiej,
to i ten „innowacyjny” przemysł padnie. Pozostanie
nam zbierać owoce i jagody tak, jak to było kiedyś.
Czy wtedy dalej będziemy rozprawiać o ulgach w podatkach, przedsiębiorczości? Niestety, siła przedsiębiorczości wymaga wspólnoty interesów, łączenia
firm, nieegoistycznego podejścia do wielu spraw.
Czy przy naszych odwiecznych polskich podziałach,
swarach nadal jest to możliwe? Są to przykre słowa,
ale musimy wybrać, czy nasze aspiracje sięgają ekstraklasy czy drugiej, a może trzeciej ligi. A możemy
wylądować jeszcze niżej, bo światowe giganty nie
śpią. Oczywiście te problemy dotkną najbardziej
następne pokolenia.
W latach 90. wpajano nam wykreowany mit
o przedsiębiorczości, bo to było wygodne, żeby zrzucić odpowiedzialność z państwa na ludzi za gwałtowne zubożenie wielu grup społecznych, spadek płac
czy bezrobocie. Wmawiano nam, że od indywidualnej
zaradności człowieka zależy jego pozycja, co oczywiście jest prawdą, ale ograniczoną. Wmawiano, że
jeśli ktoś jest biedny, to może mieć pretensje tylko
do siebie, bo powinien zakasać rękawy i brać się do
roboty (najczęściej za marne grosze) lub założyć własną firmę. Dziś oczywiście te mity i problemy trzeba
odkręcać, co nie będzie łatwe, ale za naukę przychodzi zapłacić. Dlatego wierzę, że tych błędów kolejne
pokolenie nie powtórzy. Chciałbym być optymistą.
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W globalnym świecie liczą się silni i duzi, bo dużo
mogą. Dlatego przedsiębiorczy indywidualizm musimy odrzucić i to natychmiast. Dobre, niewielkie firmy,
jeżeli maja kapitał, a je stać, to muszą inwestować
i stawiać na innowacyjność, łączyć się ze sobą, aby
tworzyć silne ogniwa gospodarcze. Uczenie nas od
powstania III RP odejścia od wspólnotowości i współpracy, a propagowanie indywidualnej zaradności
nie wytycza ścieżki do sukcesu. Szczególnie widać
to w przypadku sieci handlowych, które całkowicie
opanowali obcy. A przecież po naszej stronie było
wiele argumentów i to silnych, żeby tego bardzo
ważnego pola nie oddać w ich ręce.
Tylko silne, kooperacyjne zaawansowane więzy pomiędzy wieloma małymi przedsiębiorstwami
grającymi w jednej drużynie, tworzącymi wspólnotę
i dobrą organizację oraz współpraca są wyznacznikiem sukcesu.
A propos podatków, to wbrew obiegowym opiniom i wyobrażeniom rozpowszechnianym przez
różnej maści komentatorów, należą one u nas do
najniższych w Europie. Średnia Unii Europejskiej to
40% PKB (Produktu Krajowego Brutto), maksymalnie
50%, a u nas to 32% PKB. Gdyby u nas stosować średnią UE, to dodatkowo do kasy państwa wpływałoby
120 mld zł (30% budżetu) rocznie więcej. Niskie są
również podatki dochodowe i majątkowe. Średnia
dla Unii to 13% PKB. U nas to 6% PKB. To również
byłoby dla budżetu kolejne 100 mld zł rocznie. Trzeba
wspomnieć, że program 500+ na tle tego wypada
marnie, bo to około 25 mld zł. Ponadto trzeba sobie uzmysłowić, że to państwo, a nie gmina, jeżeli
chodzi o podatek dochodowy, może zwolnić firmy
z tej daniny. Gmina, gdyby zastosowała ulgi, to tylko
w przypadku podatku od nieruchomości musiałaby
to zrobić dla wszystkich, w tym dla sklepów, jak np.
Biedronka (która się nie skarży). Odśnieżanie, oświetlenie opłacalibyśmy za pieniądze, które by spadały
z nieba, bo te z kopalnianych podatków są zagrożone.
U nas, jeżeli chodzi o udział w podatkach dochodowych od przedsiębiorstw w 2016 roku, to gmina musi
dokonać zwrotu do Urzędu Skarbowego 200 tys. zł
z uzyskanego w przeszłości podatku dochodowego,
bo przedsiębiorcy, jak wszyscy podatnicy, mają prawo składać korektę do 5 lat wstecz. Jak można tutaj
zastosować ulgi, o których się często rozprawia, gdy
nawet nie ma z czego? Oczywiście stratę tę pokryto
z podatku od nieruchomości, który spływa z Kopalni.
Gdy się mówi o zamknięciu, likwidacji Kopalni, trzeba
sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Dlatego musimy bronić tego zakładu i to przede wszystkim we
własnym, lokalnym interesie.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Cywilizacja śmieci w wydaniu trucicieli
Po raz kolejny uczulamy na problem tzw. niskiej
emisji. Jest zima, wzmaga się, jak co roku, problem
niskiej emisji. Czy jesteśmy w stanie wygrać z trującym smrodem, który codziennie wdychamy do
naszych płuc, a który funduje nam wielu sąsiadów?
Pomimo próśb, pouczeń, nawoływań itp. trucicieli
nie ubywa. Uzmysłówmy sobie, że tu już nie chodzi
o obniżony komfort życia w postaci zamykania okien
czy unikania spacerów w oparach trucizn, ale o nasze
obecne i naszych przyszłych pokoleń zdrowie i życie.
Nowotwory, alergie, astmy i wiele innych śmiertelnych przypadłości będzie się rozwijać na potęgę,
w następstwie czego życie dla wielu z nas stanie się
koszmarem, ciągiem niekończących się nieszczęść.
Żadne rozkazy i nakazy nie pomagają. Wygląda na to, że tylko dokuczliwe kary mogą przywoływać
niektórych do porządku, chociaż na pewno problemu
nie rozwiążą. Bo niektórzy dalej działają na szkodę
ogólną – nawet pod osłoną nocy. Wszyscy musimy
sobie uświadomić, jakiej zbrodni na sobie i sąsiadach
się dopuszczamy. Zabijamy powoli siebie i sąsiadów
oraz wszelkie stworzenia, zatruwamy glebę, wody,

cały system, z którego czerpiemy pokarmy. Spalanie
najgorszej jakości paliwa, a nawet śmieci i innych
świństw powoduje, że koncentracje dioksan i innych
rakotwórczych związków, które przedostają się do naszego organizmu, jak wskazują badania, przekraczają
w powietrzu nawet tysiąckrotnie normę. Musimy sobie to w końcu uświadomić. Czyż przyczyną ostatnich
bardzo zwiększających się przypadków zachorowań
na nowotwory, i to również w naszej gminie, nie było
i jest chociażby spalanie śmieci? A wracając myślą do
przeszłości, przypomnijmy sobie, iluż to mieszkańców było oburzonych tematem segregacji czy odbioru śmieci. Bardzo wielu, wierzę, że nieświadomie,
nie zdając sobie sprawy z problemu, przekonywało
urzędników i „odwiedzało” Urząd twierdząc, że śmieci
nie mają. Dziś wystarczy popatrzeć, ile worków stoi
przed domami, nie mówiąc o tym, co znajduje się
w kubłach, aby dostrzec skalę problemu, którego,
jak się niektórym wcześniej wydawało, nie było.
Oczywiście wcześniej te śmieci lądowały w piecach
lub na nielegalnych wysypiskach. Pomimo wielkiej
dyscypliny u większości mieszkańców, niestety wielu,

i to zbyt wielu, nadal bagatelizuje problem spalania
śmieci, co jest niezrozumiałe.
Gdyby patrzeć na domy, to trujące opary, dymy
nie wydostają się tylko z tych kominów „biedniejszych”, ale też z pokaźnej ilości domów, których
mieszkańcy na pewno nie doświadczają biedy.
A może oszczędzają oni na kupnie dobrego paliwa
do pieca, aby zaliczyć kolejny wyjazd na narty, kosztem własnego i rodziny oraz sąsiadów zdrowia? Bo
jakże wytłumaczyć inaczej to na prosty, ludzki rozum?
Nie sposób nie wspomnieć tu o recydywistach,
dla których palenie śmieciami stało się zasadą. Nawet patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, to
spalanie gorszej jakości paliwa nie przynosi żadnych
oszczędności. Ci, którzy uważają inaczej, są w głębokim błędzie.
Paliwo tańsze posiada bardzo niską wartość opałową, stąd trzeba go o wiele więcej zużyć, nie mówiąc o zwielokrotnionej ilości niepożądanych w jego
składzie związków, odpadzie w postaci popiołu itd.
Ponadto słabej jakości paliwa to szybsze zużycie
pieca, komina, instalacji itd. Sumując – cena grzania
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przy paleniu np. mułem, będącym odpadem, lub
normalnym węglem – jest taka sama. Ważne, byśmy
to zrozumieli i przystosowali swoje piece, instalacje
do spalania właściwego paliwa i nauczyli się palić
w piecach, bo to niestety też jest sztuka. Trzeba bezwzględnie wyrugować stare nawyki. Efekt będzie
natychmiastowy. Nie musimy węgla, jako paliwa
o wiele tańszego niż gaz, prąd czy olej, eliminować.

Czyste powietrze to dobro wspólne i nikomu z nas
nie wolno go niszczyć. Być może trzeba będzie, tak,
jak to proponowała jedna z gazet, zacząć publikację
w lokalnych mediach zdjęć „kopcących kominów”,
które będą przysyłać sąsiedzi. Kiedy prośby i uwagi
nie pomagają, to trzeba będzie publicznie pokazywać trucicieli. Pozwoli to zebrać odpowiednią
dokumentację i trafiać do trucicieli z karami przy-
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wołującymi ich do porządku. Nie mówiąc o stratach
moralnych, jakich przy okazji oni doświadczą. Oby
do tak drastycznych przypadków nie dochodziło.
Starajmy się uświadomić sobie wspólnie problem
i uczmy się „zdrowego” ogrzewania naszych domów.
Takim paliwem również jest węgiel, ale prawidłowo
spalany i odpowiedniej jakości.
Urząd Gminy Suszec

Akcja Zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon
Rejon 11
Drogi powiatowe

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Wyzwolenia (od # z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do # z DW 933),
ul. Czarne Doły (od skrzyżowania z DW 933 do granicy z gminą Pszczyna),

F.H.U. Goraus Grażyna
ul. Pszczyńska 82, 43-254 Warszowice

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna (od # z ul.
Pszczyńską do # z ul. Szkolną), Garbarska, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym
dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna,
Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Dolna, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, Na Grabówki
(w tym dojazd do klasztoru Sióstr Boromeuszek i odcinek boczny w rejonie nr 14), Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl.,
Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna, Środkowa, Św. Jana (od # z ul. Cichą do # z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, Kwiatowa, Łąkowa,
Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików,
Tęczowa, Woszczycka, Wąska,

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych Michał Baron
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna, Krzywa,
Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka,
Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,

E-BUD Łukasz Budzyk
ul. Gojowiec 9, 4-246 Palowice

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Malinowa, Orzechowa, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga,
Studzienka, Wrzosowa, Wysoka,

Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza,
Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego,

Rejon 7
Mizerów

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
F.H.U. Goraus Grażyna
ul. Pszczyńska 82
43-254 Warszowice

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny
– łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem,
Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi
i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej,

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
trasa MZK

Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Zgońską), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), Poprzeczna, Szkolna
(od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), Św. Jana (do # z ul. Szkolną) , Zgońska,

E-BUD Łukasz Budzyk
ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 8
Place, parkingi

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: Adamem Orszulikiem pod
numerem telefonu: 693 204 203.

Radni wielokrotnie interweniowali
W związku z nieprawdziwymi informacjami
i oskarżeniami, które pojawiły się na portalu internetowym pless.pl, dotyczącymi braku działań radnych
sołectwa Radostowice w sprawie niebezpiecznego
odcinka drogi obok piekarni Vito, Rada Gminy Suszec na podstawie wyciągów protokołów Sesji Rady
Gminy informuje: Radny Jan Matula już na Sesji Rady
w dniu 3 kwietnia 2012 r. zgłosił zagrożenie bezpieczeństwa na ul. Pszczyńskiej w rejonie piekarni Vito
w związku z wypadkami i kolizjami w tym rejonie,
wnioskował o namalowanie linii ciągłej.
Interpelacje w tej sprawie były ponownie
przez radnych sołectwa Radostowice zgłaszane
sześć razy. Urząd Gminy Suszec niezwłocznie
przekazywał zgłoszenia do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, który jest zarządcą
drogi. Za każdym razem w odpowiedzi Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Urząd Gminy i Radni otrzymali negatywną odpowiedź. Wyciąg z pisma Zarządu Dróg
Wojewódzkich z dn. 08 października 2015 r.: ,,[…]
po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz obserwacji
ruchu nie zaobserwowano niebezpiecznych manewrów
wyprzedzania w rejonie piekarni Vito w m. Radostowice.
Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowa-

ny jest w obszarze zabudowanym. Na przedmiotowym
odcinku występują bardzo dobre warunki widoczności,
umożliwiające wykonanie manewru wyprzedzania przy
zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowca poruszający się w obszarze zabudowanym przy dużej ilości zjazdów z drogi może spodziewać się wykonania manewru
skrętu w któryś ze zjazdów. W związku z powyższym nie
widzimy konieczności zmiany oznakowania poziomego
na przedmiotowym odcinku drogi. Tut. Zarząd zwróci
się do Policji celem przeanalizowania statystyki zdarzeń w przedmiotowej lokalizacji i podjęcie ewentualnie
działań zaradczych.”
Wyciąg z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich
z dnia 24 lutego 2016 r.: ,,Po przeprowadzeniu kolejnych wizji w terenie nie zaobserwowano niebezpiecznych manewrów wyprzedzania w rejonie piekarni Vito
w m. Radostowice. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym. Na przedmiotowym odcinku występują bardzo
dobre warunki widoczności umożliwiające wykonanie
manewru wyprzedzania przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowca poruszający się w obszarze
zabudowanym na drodze o dużej ilości zjazdów powinien spodziewać się możliwości wykonania manewru

skrętu wykonywanych przez innych uczestników ruchu. W związku z powyższym nie widzimy konieczności
zmiany oznakowania poziomego na przedmiotowym
odcinku drogi. Otrzymana z Policji statystyka zdarzeń
drogowych nie potwierdza, aby w tym miejscu dochodziło do zdarzeń drogowych wynikających z niebezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania. Występowanie zdarzeń drogowych w naszej ocenie nie
jest związane z błędnym oznakowaniem drogi, tylko
z niewłaściwym zachowaniem się uczestników ruchu.”
W dniu 5 maja 2016 r. na objeździe odcinka drogi
wojewódzkiej DW 935 przez Komisję Gospodarki
Komunalnej Ładu i Porządku przy Radzie Gminy Suszec, w której uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowego
Zarządu Dróg w Pszczynie oraz przedstawiciel sekcji
drogowej Policji w Pszczynie, Radny sołectwa Radostowice ponowił prośbę o przedłużenie linii ciągłej
od skrzyżowania do piekarni Vito. Przedstawiciele
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podtrzymali wcześniejsze stanowisko o braku zasadności
takiego wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy Suszec
Andrzej Urbanek
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Największa inwestycja na drogach powiatowych w 2016 r. zakończona
w Pawłowicach). Roboty obejmowały remont nawierzchni jezdni oraz istniejących zjazdów z prze-

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

W 2016 r. za kwotę ponad 4,3 mln zł przebudowane zostały trzy ulice w Pawłowicach i w gminie Suszec o łącznej długości prawie czterech kilometrów
oraz most nad Pawłówką. Powstał też ciąg pieszo-rowerowy. Realizacja zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz
ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową
obiektu mostowego” ruszyła w kwietniu 2016 r.
Już w lipcu na trasie między Mizerowem a Pawłowicami do użytku oddany został dwuipółkilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania ulic Mlecznej
i Wyzwolenia w Mizerowie do ul. Wyzwolenia w rejonie stawu Budrowiec w Pawłowicach. Prace remontowe jednocześnie prowadziły tam konsorcjum firm
Drogród z Ćwiklic i Bud-Rol z Golasowic (na odcinku
o długości 1,3 km od skrzyżowania ul. Mlecznej i ul.
Wyzwolenia w Mizerowie) oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic (na odcinku
o długości 1,16 km do wyremontowanej nawierzchni
w ciągu ul. Wyzwolenia w rejonie stawu Budrowiec

Wyremontowany odcinek drogi

pustami. Ponadto wyczyszczono i odtworzono rowy
przydrożne. Kolejnym etapem zadania był remont ul.
Pszczyńskiej w Warszowicach. Przebudowano ponad

1,3 km odcinek tej drogi. Prace objęły korytowanie,
wykonanie podbudowy stabilizowanej spoiwami
hydraulicznymi oraz konstrukcji jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej. Rozebrano także zniszczony most
nad Pawłówką, a w jego miejscu powstał nowy. Tutaj
także remont wykonało konsorcjum firm Drogród
z Ćwiklic i Bud-Rol z Golasowic.
- Realizacja tego zadania była możliwa dzięki
wspólnemu zaangażowaniu powiatu pszczyńskiego,
gmin Pawłowice oraz Suszec. Cieszymy się, że dzięki
współpracy powiatu i gmin od lat sukcesywnie remontujemy ważne ciągi komunikacyjne na ziemi pszczyńskiej - podkreśla starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Łączny koszt całego zadania wyniósł ponad
4,3 mln zł. Aż 1,9 mln udało się pozyskać powiatowi
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej. Reszta środków pochodziła
z połączenia sił powiatu pszczyńskiego (prawie 1,3
mln zł), gminy Pawłowice (ponad 1 mln zł) oraz gminy
Suszec (126,5 tys. zł).
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Grudniowe Sesje Rady Gminy
Tradycyjnie na początku i pod koniec miesiąca
Radni spotkali się, aby podjąć konieczne uchwały
i ustalić budżet Gminy Suszec na 2017 r.
Budżet Gminy Suszec ostrożny
i przemyślany
Podczas Sesji, która odbyła się 28 grudnia,
Skarbnik Gminy przedstawił projekt budżetu, który
będzie obowiązywał w 2017 r., a Radni przyjęli go
po dyskusji i głosowaniu. Przewiduje on dochody
budżetu ogółem w kwocie 53 579 929, 62 zł, w tym
dochody bieżące 53 471 997,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 107 932 zł. Wydatki budżetu
ogółem to 53 451 317,62 zł, w tym wydatki bieżące
w wysokości 46 210 733,63 zł, wydatki majątkowe
w wysokości 7 240 583,99 zł. Wydatki bieżące budżetu obejmują: wydatki jednostek budżetowych
(32 966 659,02 zł), wydatki na dotacje na zadania
bieżące (2 769 305 zł), wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych (9 809 847 zł), wydatki na
programy finansowe z udziałem środków, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego (655 422,61 zł), wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (0 zł), wydatki na obsługę długu
jednostki samorządu terytorialnego (9 500 zł). Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 940 583,99

zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego w kwocie 300 000 zł. Różnica
między dochodami i wydatkami (128 612 zł) zostanie
przeznaczona na spłatę zobowiązań Gminy Suszec
z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W planach na 2017 r. znajdują się np.
takie inwestycje, jak: przystosowanie pomieszczenia
dla biblioteki w budynku ZSP w Kryrach, wykonanie
podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Radostowicach, projektowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku SP w Kobielicach, projektowanie
i budowa terenu rekreacyjnego przy ZSP w Kryrach,
budowa odcinka kanalizacji w pasie drogowym ul.
Szkolnej w Suszcu przed wykonaniem planowanych
tam robót drogowych.
Radni komentowali przyjęty w grudniu budżet:
- To optymistyczny budżet, patrząc na ilość zadań,
które mają być wykonane. Wydaje się, że damy sobie
radę z nadchodzącymi zmianami i z naszymi planami
na przyszły rok – komentował Jan Matula.
- Budżet, który przyjmujemy, jest dostosowany
i elastyczny. Jest kilka niewiadomych, które będą miały wpływ na realizację inwestycji teraz i w przyszłości.
Nie wiemy, jaka będzie przyszłość kopalni, czeka nas
też reforma szkolnictwa. W budżecie pojawiły się nowe
działy, takie jak Rodzina czy Fundusz Sołecki. Musimy
być przygotowani na różne scenariusze – podkreślała

Irena Muras.
Radny Szymon Sekta i Wójt dodawali, że budżet
na 2017 rok wydaje się niezagrożony, a Przewodniczący Rady Andrzej Urbanek podsumował, że założenia budżetowe na ten rok są realistyczne.
Wnioski i zapytania Radnych
Podczas obydwu Sesji Radni Gminy zgłaszali
swoje uwagi i interpelacje. Radny Jan Matula po raz
kolejny zwrócił uwagę na temat niebezpiecznego
zjazdu z drogi DW 935 na wysokości piekarni Vito
w Radostowicach (więcej na str. 4). Radny Henryk
Pruciak zauważył, że czekająca nas niebawem reforma edukacji nie obejdzie się bez kosztów oraz że
Śląski Związek Gmin i Powiatów sprzeciwił się reformie oświaty w jej obecnej formie. Radni chcieli się
także dowiedzieć, kiedy i w jakim zakresie zostanie
uruchomiona kuchnia i stołówka przy Gimnazjum
Publicznym w Suszcu oraz czy na rondzie w Suszcu zostanie postawione oświetlenie. Pytano także
o możliwość ograniczenia wjazdu na rondo dla samochodów ciężarowych oraz ciężkiego sprzętu. Wójt
zwrócił uwagę na problem parkingu przy Ośrodku
Zdrowia i Przedszkolu na ul. Wyzwolenia w Suszcu:
- Z tyłu za Urzędem Gminy znajduje się duży parking. Bezpośrednio przy Przedszkolu nie możemy zrobić
miejsc parkingowych ze względu na bezpieczeństwo
dzieci i wymogi prawne – dodawał.
Monika Panfil

Nie chcemy „Krupińskiego” w SRK
Kopalni. Węgla jest tu dla kilku pokoleń. Nie dopuszczamy możliwości zamknięcia „Krupińskiego”. Górnicy
zawierzyli tej opcji politycznej i się na niej zawiedli. Domagamy się, aby ministrowie zasiedli z nami do stołu
– mówił Mieczysław Kościuk, przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński”.

źródło: www.pszczynska.pl

Pracownicy Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” i mieszkańcy Suszca nie chcą się pogodzić
z decyzją o przekazaniu kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W związku z tym 15 grudnia górnicy
pracujący na Kopalni, a także mieszkańcy Suszca
manifestowali w obronie miejsc pracy. Blisko 900
osób wyszło na ulice Suszca, aby pokazać swoje niezadowolenie. Przemarsz spod Kopalni „Krupiński”
oraz blokada Drogi Wojewódzkiej 935 miały zwrócić
uwagę władz na problem, z jakim mierzy się zakład
i całe JSW. Zebrani maszerowali dwoma stronami
chodnika na ul. Pszczyńskiej, blokując ruch.
- Likwidacja kopalni powoduje utratę miejsc pracy.
To jest 2,5 tys. ludzi plus firmy okołogórnicze, to jest
kolejny tysiąc. Nie można mówić, że ci górnicy mają
miejsca pracy poprzez alokację do innych kopalń. Tacy
będą, tak, natomiast miejsc pracy już tutaj nie będzie.
Te pokłady węgla w ilości 700 mln ton zostaną bezpowrotnie zmarnowane. Nikt nie ma prawa, żaden minister,
żadna opcja polityczna, swoimi decyzjami zniszczyć tej

Górnicy i mieszkańcy protestowali na ulicach Suszca

Kolejny protest w obronie Kopalni „Krupiński”
miał miejsce zaledwie kilka dni później. W sobotnie
popołudnie 17 grudnia odbyła się pikieta, w której
wzięli udział pracownicy zakładu, mieszkańcy Suszca,
przedstawiciele władz samorządowych – m.in. Wójt
Marian Pawlas i Starosta Paweł Sadza, a także górniczej „Solidarności”. Najpierw o godz. 13:30 górnicy
i ich rodziny wzięli udział w mszy świętej w suszeckim
kościele pw. św. Stanisława B. i M. Wszyscy modlili
się o ochronę miejsc pracy. Następnie, około godz.
14:30, górnicy i mieszkańcy – w sumie ok. 250 osób
– spotkało się na placu przed Kopalnią, aby zaprotestować. Podczas pikiety, przewodniczący „Solidarności” Mieczysław Kościuk przekonywał, że istnieje
szansa na uratowanie Kopalni:
– Zrobimy wszystko, żeby ktoś wreszcie pochylił
się nad programem naprawczym Jastrzębskiej Spółki
Węglowej opracowanym przez dyrekcję Kopalni „Krupiński”. To jest dla nas szansa. Stop kłamstwu szerzonemu na temat sytuacji JSW. Stop kłamstwu szerzonemu
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na temat sytuacji Kopalni „Krupiński”. W przyszłym tygodniu załoga po raz kolejny pokaże prezesowi, że będzie bronić swojego zakładu.
Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność Piotr Bienek
zwrócił się do pracowników Kopalni „Krupiński”
z prośbą, żeby trzymali się razem. O to samo, a także
o jedność mieszkańców w tej sprawie prosił Starosta
Pszczyński Paweł Sadza:
- Jeśli Wy – mieszkańcy i pracownicy – przestaniecie wierzyć, że ta Kopalnia może fedrować, to na nic
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NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ 2017
KWK „Krupiński” ciągle pracuje. Wydobycie ma
być stopniowo wygaszane, a przejścia pracowników
muszą być dostosowane do rytmu pracy zakładu.
W sumie do innych zakładów Jastrzębskiej Spółki
Węglowej ma przejść około 1790 pracowników kopalni. Ostateczna liczba osób, które zostaną przeniesione do innych kopalni, będzie zależała od zainteresowania pakietem osłonowym (urlopy górnicze,
jednorazowe odprawy pieniężne) gwarantowanym
przez ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego.
Oprac. Monika Panfil

te spotkania. To nasza wspólna rola, żeby tę Kopalnię
obronić. Nie tylko władz, ale nasza – wszystkich ludzi,
którzy tu mieszkają.
- Jestem pewien, że ta Kopalnia może być rentowna. Nasza Kopalnia od początku była niedoinwestowana. Ale wiemy, że musimy bronić jej istnienia, bo to
nie tylko problem ekonomiczny, ale i społeczny. Przez
te 30 lat „Krupiński” zdążył wycisnąć piętno na tej ziemi. Będziemy jej bronić ze względu na miejsca pracy
i przyszłość naszą i kolejnych pokoleń – dodawał Wójt
Marian Pawlas.

źródło: ZSP w Rudziczce

Dnia 6 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się
„Niebolandia”. Tego dnia miało miejsce też spotkanie
ze św. Mikołajem. Spotkał się on z przedszkolakami oraz uczniami każdej klasy, każdemu dał mały
upominek.
Całość zorganizowała klasa VI, która w „Niebolandii” przygotowała ciekawe zajęcia dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klasy szóstej podzielili
się na zespoły umiejętnościowe. Każda grupa przygotowała stanowisko promujące jakiś zawód. Przygotowujący uczyli się gospodarowania pieniędzmi,
bo żeby skorzystać z danej usługi, uczeń kupujący
musiał mieć pieniądze, a uczeń, który chciał usługi
sprzedać, musiał umieć dobrze się zareklamować.
W tym roku można było posiedzieć w kawiarni,
kupić sobie los, pójść do fryzjera, skorzystać z masa-

Niektórzy korzystali z naszych salonów kilkakrotnie. Wszyscy pracownicy naszej szkoły mogli chwilę
w swej pracy spędzić miło na poczęstunku. Warto
podkreślić wysiłek uczniów, bo wszystko, co było
potrzebne, sami sobie organizowali. Nawet piekli
ciasta. Rachunki zostały zwrócone po rozliczeniu.
Wszyscy też na koniec zostali nagrodzeni. Część dochodu przeznaczyliśmy na Samorząd Uczniowski,
część na Górę Grosza. Nad całością czuwała p. Małgorzata Kania – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Serdecznie dziękuję za pomoc pani Joannie
Czech – wychowawcy klasy VI , pani Teresie Smusz
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, by ta wspaniała impreza w naszej szkole
się odbyła.
Małgorzata Kania

zdj. Adam Kajda

„Niebolandia” - Święty Mikołaj w ZSP w Rudziczce
żu, pobawić się na placu zabaw, wybrać sobie makijaż. Zajęcia dla uczniów okazały się bardzo ciekawe.

przyjechał do GOK-u w prawdziwych saniach, ciągniętych przez psi zaprzęg. Podczas wspólnej zabawy
uczestników obsypał śnieg, przynosząc najmłodszym mnóstwo radości. Kulminacyjnym i najbardziej
wyczekiwanym momentem spotkania była oczywiście chwila, w której dzieci odbierały z rąk Mikołaja
prezenty. Każdy z młodych uczestników miał szansę
usiąść na kolanach świętego i chwilę z nim porozmawiać, a nawet zapozować do wspólnego zdjęcia.
To była ogromna frajda – dla dzieci i ich rodziców.
Z roku na rok zainteresowanie takimi spotkaniami jest coraz większe. W tym roku Mikołaj gościł
w GOK-u aż dwukrotnie (o godz. 15:30 i 18:00), aby
wszystkie chętne dzieci miały okazję zobaczyć go na
żywo. Za rok chętnych też na pewno nie zabraknie!
Monika Panfil

Mikołaj odwiedził dzieci w Rudziczce

Mikołaj w GOK-u
To już tradycja i wyczekiwany moment w ciągu
roku – nie tylko dla młodszych, ale i dla starszych
mieszkańców naszej gminy. Co roku na początku
grudnia w suszeckim Ośrodku Kultury gości Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą. Na spotkanie z nim
przybywają dzieci razem ze swoimi rodzicami. Jest
to magiczny czas – pełen wspólnej zabawy, śpiewu
i prezentów.
W tym roku Mikołaj pojawił się w GOK-u 6 grudnia. Animacje poprowadziła dobrze wszystkim znana Firma Pozytywka – Fabryka Dobrych Pomysłów.
Dzieci, które czekały na spotkanie z Mikołajem miały
szansę poznać wesołe renifery, nauczyć się ich tańca
i piosenek, wziąć udział w licznych ciekawych konkursach, a nawet przejechać się na jednym z dużych
pluszowych zwierzaków. W oczekiwaniu na Mikołaja

dzieci przystroiły też choinki, a następnie spotkały
się z najważniejszym tego dnia gościem. Mikołaj

Każdy chciał mieć zdjęcie z Mikołajem

Spotkanie opłatkowe w Kobielicach
waniem piosenki „Życzymy, życzymy” – która stała się
równocześnie życzeniami od młodzieży dla seniorów.
Jak podkreślał ks. Proboszcz:
- Bardzo podobało mi się to przedstawienie. I ten

zdj. Monika Panfil

Jak co roku, mieszkańcy Kobielic chętnie skorzystali z zaproszenia pani Sołtys i Rady Sołeckiej do
wspólnego świętowania. W sobotę 17 grudnia ponad
40 seniorów z całego sołectwa przybyło do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kobielicach, aby uczestniczyć w tradycyjnym „opłatku”. Uroczystość rozpoczęła
się od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski.
Wśród zaproszonych gości, obecnych na spotkaniu opłatkowym, znaleźli się: Wójt Marian Pawlas,
Radni Szymon Sekta i Antoni Kuś, ksiądz Mieczysław
Kroemer, ksiądz Mirosław Czyż, pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej Renata Sekta oraz przedstawiciele Rady
Sołeckiej.
Na początku seniorzy obejrzeli interesujące
przedstawienie, przygotowane przez Dzieci Maryi
i Katechetkę – Annę Wojciech. Pojawiły się w nim elementy kultury śląskiej. Historia rodziny, która zasiada
przy wigilijnym stole, ukazująca tradycje świąteczne
naszego regionu i przeplatana kolędami i piosenkami
o tematyce świątecznej, bardzo spodobała się widzom. Występ zakończył się uroczystym przejściem
„Świętej Rodziny” pomiędzy przybyłymi oraz odśpie-

Przedstawienie spodobało się seniorom

układ rodziny: od najmłodszego do najstarszego. A każdy, kto patrzył na te świąteczne przygotowania, mógł
sobie przypomnieć swój rodzinny dom. To w Wigilię od

rana panował świąteczny nastrój, oczekiwanie. Dorośli
przygotowywali posiłki, stroiło się choinkę, a dzieci co
chwilę zaglądały do pokoi w oczekiwaniu na „Dzieciątko”. Tak to drzewiej bywało! Życzę wszystkim seniorom, abyście zasiadając do wigilijnego stołu, potrafili
nauczyć młodych, że najważniejsza jest wspólnota,
obecność, że nie ma się gdzie spieszyć. Nauczcie ich
rozmowy, szacunku do tradycji. Żebyście się czuli ważni
i potrzebni w tym wyjątkowym czasie.
- Życzę Wam na Święta i Nowy Rok dużo pokoju
i dużo wiary, bo od Was – jako dziadków – zależy wiele.
To dzięki Wam udaje się zaszczepiać wiarę. Życzę Wam
dużo odwzajemnionej miłości, ale przede wszystkim
dużo nadziei – dodawał ks. Mirosław Czyż.
Następnie zebrani zasiedli do wspólnego posiłku. Kiedy seniorzy łamali się opłatkiem i składali
sobie świąteczne życzenia, widać było, jak wiele radości daje im możliwość wspólnego przeżywania
tego świątecznego czasu. Spotkania opłatkowe są
ważnym elementem gminnego życia. Oby podobne
uroczystości odbywały się co roku, bo są one naprawdę potrzebne!
Monika Panfil
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Emeryci dzielili się opłatkiem
przytoczył historię o 4 świecach na wieńcu adwentowym, które po kolei gasły, przytłoczone otaczającym światem – świecy pokoju, świecy wiary, świecy
miłości. Tylko czwarta – świeca nadziei – nie zgasła.

zdj. Monika Panfil

Suszecki Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zaprosił wszystkich członków na Zebranie Ogólne połączone ze spotkaniem opłatkowym. Odbyło
się ono 14 grudnia i tradycyjnie rozpoczęła je msza
święta w Kościele pw. św. Stanisława B. i M. Potem
członkowie Związku wraz z zaproszonymi gośćmi
udali się na salę Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie
odbyła się dalsza część świętowania. Na początek
przed seniorami wystąpiły przedszkolaki z Suszca
z oddziału przy ul. św. Jana. Wzruszeni uczestnicy
spotkania oklaskiwali swoje wnuki i prawnuki, prezentujące piękny program jasełkowy. Wysłuchali
też występu jednego z gości – Chóru „Pogodna
Jesień”. Następnie życzenia do seniorów skierowali
goście. Byli to m.in. Wójt Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, proboszcz
suszeckiej parafii Dariusz Grodoń, proboszcz parafii
ewangelickiej z Pszczyny – Mirosław Czyż, dyrektor
GOK-u Agata Lisowicz-Wala, wiceprzewodniczący
Zarządu Rejonowego PZERiI w Pszczynie Jan Kojzar
czy Przewodniczący Koła PZERiI z Wisły Wielkiej Paweł
Markiewicz.
Wśród wielu pięknych życzeń pojawiły się te,
żeby każdy przy wigilijnym stole (ale nie tylko wtedy)
poczuł obecność drugiego człowieka, ciepła, miłości.
Żeby nikt nie czuł się samotny. Ksiądz Mirosław Czyż

Uhonorowani 85-latkowie

- Życzę Wam na te Święta i na Nowy Rok, mimo
wszystkich trudnych doświadczeń, nadziei zakorzenionej w Panu Bogu. Bo wtedy nawet w trudnych momentach jesteśmy w stanie się podnieść z kolan i dalej
iść – dodawał ks. Mirosław.
Potem przyszedł czas na życzenia składane so-

bie osobiście. Emeryci chętnie rozmawiali, łamali się
opłatkiem i życzyli sobie wszelkiej pomyślności. Po
wspólnym posiłku, Zarząd PZERiI uhonorował najstarszych członków Koła obecnych tego dnia na sali.
Byli to: Stanisław Żemła i Łucja Gałuszka. Wręczono
też dyplomy uznania dla członków Związku, którzy
skończyli 85 lat: Gertrudy Czech, Otylii Staniek,
Heleny Stęchły.
Józef Kołodziejczyk – Przewodniczący suszeckiego Koła PZERiI – przedstawił sprawozdanie z jego
ubiegłorocznej działalności. Na tę chwilę Koło liczy
sobie 275 członków. To imponująca liczba. Emeryci
co roku mogą korzystać z wyjazdów i wycieczek. Tym
razem można wybrać się z seniorami na wczasy do
Pobierowa (18-30 czerwca) oraz na Makarską Riwierę
na Chorwację (16-26 września), a także pojechać na
wycieczkę objazdową do Zielonej Góry – Świebodzina, na Szlak Piastowski, do Rud Raciborskich, Warszawy czy na pielgrzymki do: Częstochowy, Leśniowa
i św. Anny, Łagiewnik i Alwerni, Turzy Śląskiej. Emeryci
zapraszają do udziału nie tylko członków Związku.
Spotkanie przebiegało w ciepłej i rodzinnej
atmosferze. Pyszny poczęstunek, wspólne śpiewy,
i płynące z serca życzenia uczyniły ten dzień wyjątkowym dla wszystkich przybyłych.
Monika Panfil

Spotkanie opłatkowe w Radostowicach
przypadł mi do gustu! – mówiła jedna z uczestniczek
spotkania.
Jak co roku, nie zabrakło także wspólnego kolędowania. Każdy z przybyłych otrzymał też drobny
upominek od księdza Proboszcza. Tym razem była to

zdj. Monika Panfil

W sobotę 17 grudnia najstarsi mieszkańcy sołectwa Radostowice spotkali się, aby podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. W Gimnazjum Publicznym zapanował wówczas wyjątkowy
nastrój. Szkolny korytarz stał się sceną, na której zaprezentowali się uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej. Pod okiem Ireny Kowalik i Sylwii Łuszcz
przygotowali oni piękne jasełka. Przedstawienie zatytułowane „Jasełka współczesne i nie tyko” składało się
z kilku różnych scen, w których Maria i Józef szukali
noclegu w hotelu, prosili o pomoc sportowców czy
dziewczyny z dyskoteki. Niestety nikt im nie pomógł.
Schronienia udzielili im dopiero bezdomni. Poszczególne sceny przeplatane były odpowiednio dobraną
muzyką. Jasełka wyjątkowo przypadły widzom do
gustu. Zmuszały do refleksji, a jednocześnie były
pełne humoru.
- Piękne przedstawienie! Każdego roku bardzo mi
się podobają występy młodzieży, ale ten wyjątkowo

Seniorzy z Radostowic miło spędzili czas

książka „Którędy do nieba? Drogowskazy świętego
Jana Pawła II”. Goście, którzy uczestniczyli w uroczystości – Wójt Marian Pawlas, Radni Gminy Suszec
Jan Matula i Bronisław Polok, księża: Antoni Bubalik
i Mirosław Smykała, panie dyrektor Małgorzata Jakubik i Teresa Wyrobek – złożyli serdeczne życzenia
seniorom.
Następnie zebrani udali się do holu, gdzie
przygotowano poczęstunek. Seniorzy mieli również okazję podzielić się opłatkiem, złożyć sobie
życzenia i wymienić serdeczności. Dla wielu była to
wyjątkowa chwila i możliwość spotkania z dawno
niewidzianymi znajomymi. To popołudnie upłynęło
najstarszym radostowianom w miłej, przyjaznej atmosferze i stanowiło doskonały sposób na oderwanie
się od codzienności. Organizatorom – pani Sołtys
wraz z Radą Sołecką oraz księdzu Proboszczowi gratulujemy pięknej, potrzebnej i wyjątkowej inicjatywy.
Monika Panfil

Spotkanie opłatkowe w Suszcu
- W łamaniu i dzieleniu się opłatkiem chodzi o coś
więcej niż o sprawy doczesne. Ten zwyczaj wywodzi
się z początków chrześcijaństwa, łamiemy się tym sa-

zdj. Monika Panfil

Seniorzy z Suszca w tym roku spotkali się przy
świątecznym stole we wtorek 20 grudnia. Tradycyjny
Dzień Seniora organizuje Sołtys – Tadeusz Paszek
wraz z Radą Sołecką. Uroczystość rozpoczęła się od
mszy świętej, która odbyła się w kościele pw. św.
Stanisława B. i M. Po nabożeństwie goście udali do
GOK-u, gdzie czekał już na nich wyśmienity poczęstunek. Na spotkaniu opłatkowym nie zabrakło także zaproszonych gości – Zastępcy Wójta Czesława Smusza,
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Urbanka,
ks. Proboszcza Dariusza Grodonia, ks. Wikarego Krysztofa Bednarka, ks. Proboszcza parafii ewangelickiej
Mirosława Czyża, Dyrektorki GOK-u Agaty Lisowicz-Wali.
- Dziś jest w Suszcu wielkie święto, dziś liczycie się
tylko Wy! To o was dziś wszyscy powinni się zatroszczyć
i zrobić wszystko, abyście się mogli spotkać i wspólnie
spędzić czas – mówił do przybyłych Sołtys.
Następnie przemówili goście, którzy złożyli
obecnym najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, sił
i wszelkiej pomyślności. Ksiądz Proboszcz Dariusz
Grodoń zwrócił zaś uwagę:

Obecni na spotkaniu dzielili się opłatkiem

mym chlebem, który jest obecny w Eucharystii. Niech
więc Chrystus obecny wśród nas błogosławi nam w tej
szczególnej chwili.
Kiedy nadszedł czas na składanie sobie życzeń,

blisko 160 seniorów, którzy pojawili się na spotkaniu,
z ogromną radością wymieniało się serdecznościami
i dzieliło opłatkiem. Dla wielu z nich była to wyjątkowa chwila – spotkania z dawno niewidzianymi
znajomymi, przyjaciółmi. Życzeniom i rozmowom
nie było końca! Całemu spotkaniu towarzyszył muzyk, który wraz z przybyłymi śpiewał znane piosenki
i kolędy. Przy poczęstunku zachęcał on seniorów do
wspólnego świętowania i miłego spędzenia czasu.
Najstarszych mieszkańców Suszca nie trzeba było
długo przekonywać do śpiewów. W trakcie Dnia
Seniora wręczono także kwiaty i złożono życzenia
najstarszym uczestnikom tej uroczystości. Byli to:
Konrad Gąsior i Maria Godziek.
Opłatkowe spotkania seniorów są ważnym elementem życia naszych sołectw. Dzięki nim wielu
z nas może lepiej przygotować się na nadchodzące
Święta i poczuć w pełni ich atmosferę. Przede wszystkim zaś są okazją do spotkań starszych osób, które
nierzadko wyczekują tego dnia przez cały rok. Oby
ta tradycja utrzymała się jak najdłużej.
Monika Panfil
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Godej abo wylyź!
Kabaret Młodych Panów ma w Suszcu szerokie
grono wielbicieli. Nikogo więc nie trzeba zachęcać
do uczestnictwa w występach tej grupy. Podczas
tegorocznej Suszeckiej Jesieni Kulturalnej Młodzi
Panowie wystąpili w GOK-u aż trzykrotnie – w środę
7 grudnia oraz w dwa razy w czwartek 8 grudnia. Sala
wypełniona po brzegi, wybuchające co chwilę salwy
śmiechu i blisko 2 godziny doskonałej rozrywki – tak
można podsumować program „Godej abo wylyź”,
zaprezentowany w Suszcu przez rybnicki kabaret.
Program, z którym tym razem zawitali do naszej
gminy artyści kabaretowi to kompilacja dobrze znanych i lubianych skeczy, w nieco innych, zmienionych
aranżacjach. Przede wszystkim pojawia się tu improwizacja i twórcza swoboda.
- Piszecie do nas listy i maile z prośbą o Wasze ulubione skecze. Wychodzimy więc naprzeciw Waszym
oczekiwaniom i przedstawiamy numery, o które naj-

częściej prosicie – mówił na wstępie Bartosz Demczuk
– jeden z członków grupy.
Widzowie mogli więc jeszcze raz zobaczyć skecz
o Angliku w restauracji, ojcu chrzestnym po śląsku –
czyli Potku, przypomnieć sobie skecz „Familiada” czy
wysłuchać bajki o Kopciuszku w nieco zmienionej
wersji. Wszystko okraszone śląskim humorem i oczywiście – w naszej godce. Jak mówią o programie sami
artyści: „Jest to przezabawne zestawienie większości
śląskich hitów Kabaretu, które podsumowują ostatnie
lata twórczości tej grupy – wizytówki Górnego Śląska.
Zaczęło się w 2007 roku od „Wywiadu z Górnikiem”,
a potem było jeszcze mocniej! Kolejne skecze śrubowały rekordy milionów odtworzeń na youtube.
Setki tysięcy widzów na koncertach podążają od
Kopciuszka do Kany, od Porwołów do Buchalików, od
sznity z nutellą do łba konia pod pierzyną...Cytaty ze
skeczów zaczęły żyć swoim życiem, stały się śląskim

towarem eksportowym, ukochanym przede wszystkim w naszej, górnośląskiej krainie. Ciągłe prośby
o możliwość powrotu do „klasyków” zaowocowały
stworzeniem niniejszego spektaklu.”
- Dwie godziny humoru bez reklam. Niby widziałem to wszystko w telewizji, ale na żywo to jednak
zupełnie inne doznanie – podsumowywał występy
jeden z widzów.
Kabarety zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem w Suszcu. Na występy gwiazd zjeżdżają nie
tylko mieszkańcy naszej gminy, ale i okolicznych
miejscowości. Tradycją Suszeckiej Jesieni Kulturalnej
jest Przegląd Kabaretów „W Deche”. Tym razem, ze
względu na przesunięcie terminu Jesieni Kulturalnej na grudzień, zrezygnowano z Przeglądu. Kabaret Młodych Panów zapewnił jednak odpowiednią
dawkę humoru wszystkim, którzy zdecydowali się
przybyć na ich występ.
Monika Panfil

z którą chce się żenić. Ten pomysł nie od razu zyskuje
aprobatę przyjaciół i rodziny. Kiedy jednak na szali
kładzie się miłość i mające się niebawem narodzić
dziecko…wszystko musi się dobrze skończyć. Choć
zabawnych zwrotów akcji i pomyłek nie brakuje,
ostatecznie wszyscy stają się jedną wielką rodziną.
I to z potencjałem na ciągły rozwój!
O aktorach z suszeckiego Zespołu Teatralnego
można powiedzieć wiele. To z pewnością więcej
niż tylko amatorzy. Spotykają się ponad 17 lat, aby
wspólnie ćwiczyć, a następnie występować na scenach wielu śląskich domów kultury. Wciąż chętnie
zaprasza się ich przy różnych okazjach do okolicznych
miejscowości, a prezentowane przez nich kreacje na
długo zapadają w pamięć widzów. Aktorzy, którzy na
co dzień mieszkają w Suszcu, na scenie zmieniają się
w prawdziwych artystów. Pracują nad sztuką, potrafią

zinterpretować i dobrze wczuć się w odgrywane role.
Przygotowują też starannie scenografię. Wszystko to
składa się na sukces suszeckiej grupy. W tym roku
przedstawienie „Alojz i jego familio” przyciągnęło
blisko 800 osób, zgromadzonych na 2 spektaklach,
które odbyły się w niedzielę 11 listopada. Niemal
2,5 godziny rozrywki, dużo śląskiej gwary i humoru
sprawiły, że przedstawienie stało się doskonałym
zakończeniem Suszeckiej Jesieni Kulturalnej.
- Czułem się jak w prawdziwym teatrze – przekonywał Karol, który na występie Zespołu Teatralnego
z Suszca był po raz pierwszy. – Scenografia, aktorzy,
cała atmosfera – były naprawdę rewelacyjne. Nie spodziewałem się takiego poziomu. Już rezerwuję bilet na
przyszłoroczną premierę! – dodawał.
Gratulujemy kolejnego udanego wydarzenia
kulturalnego.
Monika Panfil

Alojz i familio
Podczas tegorocznej Jesieni Kulturalnej nie
mogło zabraknąć występu działającego w Suszcu
Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Związku
Górnośląskim. Co roku czekają na niego mieszkańcy
gminy i wszyscy, którzy uczestniczą w jesiennych imprezach organizowanych przez GOK. Suszecki Zespół
Teatralny ma już za sobą 17 lat działalności i spore
doświadczenie na scenie. Niezmiennie potrafi jednak
zaskoczyć swoich odbiorców – zarówno kreacjami
scenicznymi, jak i profesjonalnym podejściem do
swoich występów.
W tym roku grupa przygotowała spektakl zatytułowany „Alojz i jego familia”. 4-aktowa sztuka
opowiada o losach Alojza – mieszkającego i pracującego niegdyś w Niemczech Ślązaka, który postanawia wrócić na czas emerytury do Polski. Tutaj
poznaje niemal o połowę od niego młodszą Hanię,

Turniej Zespołów Ludowych
W grudniu, w ramach Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, odbył się już po raz trzynasty Turniej Zespołów
Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli „Jak ze
Suszca powędruję”. 10 grudnia w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury spotkało się aż 14 zespołów, aby rywalizować ze sobą o tytuł najlepszego
i o nagrodę główną – Grand Prix. Jednak w Turnieju
nie chodzi jedynie o nagrody. Równie ważna jest
atmosfera, wspólne wykonywanie utworów, dbanie o tradycję – przejawiającą się w strojach, języku,
celebrowaniu kultury śląskiej. W tym sensie najważniejszym zadaniem Turnieju wydaje się możliwość
spotkania, poznania innych i odnalezienia jedności
w śpiewie, w jego pięknej różnorodności.
Do turniejowych zmagań w tym roku zgłosiło
się 13 zespołów z terenów całego powiatu pszczyńskiego. Były to: Zespół Integracyjno-Folklorystyczny
„Folkowianie”, Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”, Zespół
Śpiewaczy „Mizerowianie”, Zespół Regionalny „Pioskowianie”, Zespół „Niezapominajki”, Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Czarkowianki”, Zespół
Śpiewaczy „Wiślanie”, Regionalny Zespół Śpiewaczy
„Radostowianki”, Zespół „Talizman”, Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”, Zespół „Jarząbkowianki”.
Każdy z występujących w Turnieju zespołów musiał
zaprezentować 3 utwory – jeden wcześniej wylosowany, jeden ze zbiorów pieśni Mariania Cieśli oraz
jeden dowolny. Wykonania oceniało profesjonalne
jury w składzie: prof. zw. dr hab. Krystyna Turek, dr
hab. Joanna Glenc oraz mgr Alojzy Lysko. Jako czternasty – poza konkursem – wystąpił ubiegłoroczny
laureat – Zespół Śpiewaczy „Kobiórzanie”. Gwiazdą
wieczoru był zaś muzyk i folklorysta Jacenty Ignato-

wicz, który zaprezentował swoje umiejętności gry
na przeróżnych instrumentach. Pan Jacenty wykonał
swój program zatytułowany „Góralsko muzyko grojże
mi…”, w czasie którego dał się poznać obecnym jako
wirtuoz pasterskich piszczałek, fletu czy klarnetu.
Największą furorę zrobił jednak pokaz gry na liściu.
Wśród gości obserwujących turniejowe zmagania znaleźli się: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas,
zastępca Wójta Czesław Smusz, Sołtys Stanisław Godziek, księża z suszeckiej Parafii – ks. Dariusz Grodoń
oraz ks. Krzysztof Bednarek, pani Marta Cieśla – żona
śp. pana Mariana Cieśli. Nie zabrakło też gości z naszej partnerskiej gminy Novot’ ze Słowacji.
Podczas Turnieju zaprezentowano przeróżne
wykonania, różny też był skład czy sceniczny staż
artystów. Obok utworów wykonywanych a capella
pojawiły się takie z akompaniamentem nawet kilku
instrumentów. Na suszeckiej scenie stawały zespoły
wielopokoleniowe, mogące się pochwalić stażem
aż 55 lat („Bojszowianie”), ale też takie, które istnieją
zaledwie od 5 lat („Ćwikliczanie”). Ta różnorodność
sprawiła, że impreza okazała się niezwykle ciekawa
– zarówno dla uczestników, jak i dla widzów.
Ostatecznie, po intensywnych naradach, jury
zdecydowało się przyznać najlepszym wyróżnienia
i nagrody. Wyróżnienie specjalne za udział otrzymał
Zespół Integracyjno-Folklorystyczny „Folkowianie”.
Kolejne wyróżnienie oraz kwotę 200 zł przyznano
Chórowi „Pogodna Jesień”. Na III miejscu znalazł
się Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.
Panie otrzymały także nagrodę w kwocie 500 zł. II
miejsce oraz nagrodę w wysokości 700 zł przyznano
Zespołowi „Jarząbkowianki”. Na I miejscu znalazł się

Zespół „Niezapominajki”, któremu wręczono nagrodę
w kwocie 900 zł. Laureatem i zdobywcą tegorocznego Grand Prix oraz nagrody 1100 zł okazał się być
Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”.
- Ostatnio zaproponowałem Zespołowi „Śląsk”,
aby przyjechał posłuchać, jak brzmią pieśni śpiewane
tutaj – na ziemi pszczyńskiej. Bo przecież liczba pieśni
śląskich jest nieskończona, a co jedna pieśniczka, to
piękniejsza! – mówił Alojzy Lysko, podkreślając bogactwo śląskiej kultury i wagę spotkań takich jak to,
które odbyło się w Suszcu.
- Chciałabym pogratulować wszystkim zespołom, bo poziom był naprawdę wysoki i wyrównany.
Wszystkim dziękujemy za udział w tak fantastycznej
imprezie, promującej i pielęgnującej nasze śląskie tradycje. Tradycje ziemi, z której się wywodzimy i którą
kochamy. Gratuluję doboru repertuaru i życzę Państwu
wytrwałości w dalszej pracy – dodawała prof. zw. dr
hab. Krystyna Turek.
- Jestem z Wami już trzynasty raz i przyznam szczerze, że zawsze czekam na ten dzień w roku – dodawał
Wójt Marian Pawlas. – To kultywowanie tradycji naszych przodków jest nam bardzo potrzebne, zwłaszcza
w dzisiejszym świecie. Wracanie do korzeni powinno
stanowić podstawę naszej świadomości i tożsamości.
Jestem pewien, że spotkamy się tutaj za rok!
Jak podkreślali uczestnicy i jury Turnieju, takie
inicjatywy są bardzo cenne i potrzebne. Ocieniając
zaś liczbę uczestników tegorocznej edycji imprezy,
możemy mieć pewność, że będzie ona funkcjonowała jeszcze przez kolejne lata, a chętnych do wspólnego śpiewu nie zabraknie!
Monika Panfil
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Wigilia na 400 osób
jest najważniejsze. […] Stańmy jednak na chwilę w tej
pogoni za nie wiadomo czym i zwróćmy twarz i myśli
ku tajemnicy betlejemskiej szopki […] Jest tylko jedna „rzecz”, której potrzebuje ten „Nieogarniony”, który
przybrał postać jaśniejącego i spokojnego Niemowlęcia
– są to nasze serca, gdyż przecież nie do szopy i nie do
świata przyszedł, ale właśnie do nas – zagubionych,
osamotnionych, zapracowanych.
Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, opowiadające historię Bożego Narodzenia. Ich występ wypełniały
śpiew i szczera, dziecięca radość. Po nich na scenie
pojawili się szóstoklasiści, którzy przygotowali jasełka
w formie teatru cieni. Podczas występu w zaciemnionej sali gimnastycznej zapanowała kompletna cisza
i wszyscy obecni, urzeczeni, obserwowali historię
narodzin Jezusa.
Te niecodzienne, podwójne jasełka, stały się doskonałym wstępem do dalszej części uroczystości.
Obecnym na sali życzenia złożyli m.in. goście: ks.
Proboszcz Mieczysław Kroemer, Wójt Marian Pawlas,
Dyrektor GZUW Zbigniew Łoza. Ks. Proboszcz zwrócił
się do zebranych z życzeniami i apelem:

- Życzę, abyście uściskali swoich rodziców, dzieci,
swoich najbliższych i powiedzieli im, że ich kochacie.
Człowiek nie może żyć bez miłości. Niech wypełnia ona
wasze serca i każdą myśl.
Następnie wszyscy obecni mogli podzielić się
opłatkiem i płynącymi z serca życzeniami. Były to
piękne i wzruszające chwile, pokazujące, jak bardzo
potrafią się zjednoczyć mieszkańcy Kobielic.
Monika Panfil

Ciasteczka, domowe wypieki, ciasta, dżemy, przetwory, miód, grzyby – suszone i marynowane, domowe:
masło, ser, makaron, kapcie, szydełkowane ozdoby
i obrusy, torebki, kartki świąteczne, biżuteria, stroiki
świąteczne, choinki, żywe kwiaty, piękne drewniane

szukali pomysłów na ręcznie wykonanie ozdoby czy
niebanalne prezenty. Wszyscy zaś podczas jarmarku
odnaleźli świąteczną atmosferę.
W stworzeniu bożonarodzeniowej atmosfery
pomogło też wspólne kolędowanie z Canticum Novum. Pięknie wykonane utwory wybrzmiewały w sali
GOK-u, czyniąc ten czas jeszcze bardziej wyjątkowym.
W czasie trwającego od 12:00 do 18:00 jarmarku przygotowano także specjalne niespodzianki dla
najmłodszych. Wszyscy chętni mogli wziąć udział
w warsztatach polegających na zabawach z gliną.
Dzieci wykonywały własnoręcznie gliniane serduszka, z odbitymi fragmentami serwetek, które mogły
zabrać ze sobą do domu. Taka ozdoba doskonale
nadawała się do przedświątecznego udekorowania
domów i mieszkań.
- W tym roku zdecydowaliśmy się przenieść jarmark do środka – do GOK-u. Obawialiśmy się pogody.
Dzięki temu odwiedzający nasz mieszkańcy mogli
w komfortowych warunkach zrobić zakupy, spotkać
się i porozmawiać – mówił Sołtys i wystawca Tadeusz
Paszek.
- Idea jarmarku ciągle ewoluuje. Chcemy, żeby dotarło do nas jak najwięcej mieszkańców gminy. Myślę, że
jest tu tyle pięknych, ciekawych rzeczy, że szkoda byłoby
nie skorzystać! – dodawała Dyrektor GOK-u Agata
Lisowicz-Wala.
Monika Panfil

zdj. Mona Panfil

W Kobielicach wspólne spotkania przy opłatku
nie dotyczą tylko seniorów. Rokrocznie w Szkole Podstawowej odbywa się uroczystość gromadząca niemal połowę mieszkańców tego sołectwa. A wszystko
dzięki inicjatywie nauczycieli i uczniów kobielickiego
Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Przed Bożym Narodzeniem dzieci spotykają się wraz z rodzicami, aby
wspólnie podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolędy,
zobaczyć przygotowane przez najmłodszych Jasełka.
W tym roku uroczystość ta odbyła się w środę
21 grudnia. Wśród obecnych nie zabrakło zaproszonych gości: ks. Proboszcza Mieczysława Kroemera,
Wójta Mariana Pawlasa, Dyrektora GZUW Zbigniewa
Łozy, Radnych Szymona Sekty i Antoniego Kusia, pani
Sołtys Bronisławy Czerneckiej, Dyrektorki GOK-u Agaty Lisowicz-Wali.
Na początku pani Dyrektor Renata Sekta pięknie
przywitała przybyłych:
- Dzisiejszy świat wciąż podkreśla „czar”, „niesamowitość”, „ciepło” tego „rodzinnego” czasu i oferuje coraz
to nowe propozycje na ustrajanie domów, choinek, wystaw sklepowych. W tym całym hałasie przygotowań
często gubi się ciszę i pokój oraz to, co tak naprawdę

Sala gimnastyczna pękała w szwach

źródło: GOK w Suszcu

Przez lata tradycja bożonarodzeniowego jarmarku w Suszcu dobrze się utrwaliła. Organizowany
zawsze przed Świętami, jest świetną okazją do zakupu niebanalnych upominków, dekoracji czy domowych wypieków. W tym roku jarmark odbył się

źródło: GOK w Suszcu

Jarmark w Suszcu

Liczni wystawcy przycignęli kupujących

Canticum Novum dało piękny koncert

w sobotę 17 grudnia. Organizatorzy zdecydowali się
na przeniesienie imprezy do sali w GOK-u, obawiając
się kiepskiej pogody i porywistego wiatru. Wszyscy,
którzy odwiedzili suszecki jarmark, mogli więc w ciepłej, pięknie przystrojonej sali, spokojnie przyjrzeć
się świątecznym stoiskom. A było w czym wybierać!

ozdoby, poduszki, czapki, szaliki – to tylko niektóre
z produktów, jakie można było nabyć na tegorocznym jarmarku. Kto miał ochotę, mógł spróbować
grillowanego oscypka z żurawiną. Nic więc dziwnego, że chętnych do oglądania i kupowania nie brakowało. Niektórzy nabywali domowe wypieki, inni

Jarmark w Radostowicach
poszczególnym klasom. To ich sposób na zbieranie pieniędzy np. na wycieczki szkolne. A przy okazji doskonała
integracja. I to nie tylko uczniów, ale i rodziców, którzy
aktywnie włączyli się w przygotowania do jarmarku!
– mówiła Dyrektor Gimnazjum Publicznego Teresa
Wyrobek.
- Jestem szczęśliwy, że jarmark tak się udał – dodawał ks. Proboszcz Mirosław Smykała. – Bardzo dużo
osób przychodziło po mszach świętych i każdy chętnie
coś kupował. Zainteresowanie było naprawdę spore. To
zintegrowało naszą społeczność. W przyszłym roku na
pewno powtórzymy tę inicjatywę.
W niedzielę dzieci z parafii w Radostowicach
miały też okazję pożegnać św. Mikołaja. Oficjalnie
rozstały się z Mikołajem, który przedtem śpiewał
z nimi kolędy i świąteczne piosenki, a także wręczył
drobne upominki. Dzieci odprowadziły świętego
gościa do samochodu, a ten odjechał, żegnając się

wylewnie i obiecując, że wróci w przyszłym roku.
To była ciekawa i mile spędzona niedziela dla
mieszkańców Radostowic. Gratulujemy inicjatywy
i czekamy na kolejne pomysły.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Połączone siły uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum Publicznego, Przedszkola
oraz Rady Sołeckiej i Parafii p.w. Imienia Maryi w Radostowicach przyniosły niebywałe efekty.
W niedzielę 11 grudnia na placu przy Kościele
odbył się świąteczny jarmark, na którym można było
zakupić niemal wszystko, co niezbędne przed Bożym
Narodzeniem. Na stoiskach znalazły się świąteczne
dekoracje, lampki, miody, wigilijne świece, opłatki,
ciasta i ciasteczka, pierogi, uszka… Można było też
zakupić piękne, ręcznie wykonane ozdoby czy np.
bieżniki – które nadawały się na bożonarodzeniowe prezenty. Było w czym wybierać, a chętnych nie
brakowało. Wielu z wystawców to dzieci i młodzież
– uczniowie, którzy nie dość, że własnoręcznie wykonali wszystkie produkty, to wytrwale zachęcali do
ich zakupu.
- Środki, jakie udało się zebrać, zostaną przekazane

Jarmark w Radostowicach udał się doskonale
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40-lecie Koła Pszczelarzy

geniuszowi Kempnemu. Srebrne Odznaki otrzymali:
Sylwester Musiolik, Krzysztof Porwolik, Piotr Tomaszczyk. Brązowe Odznaki przyznano: Miłoszowi
Ściborskiemu, Lechosławowi Adamaszkowi, Adamowi Szkołdzie, Józefowi Kokotowi, Krystianowi
Cyrulikowi, Markowi Piesze.
To była piękna i podniosła uroczystość. Przemawiali zaproszeni goście, Zarząd Koła i jego członkowie. Pszczelarze wraz z małżonkami świętowali 40
lat działalności, życząc sobie kolejnych wspólnych
lat, przeżytych w pokoju i zgodzie.
- Jest nas coraz mniej, a średnia wieku naszych
członków to 60 lat. Brakuje młodych pasjonatów, którzy
kochaliby pszczelarstwo. A szkoda, bo to piękna praca,
dająca dużo satysfakcji. Kto wie, może pojawią się niebawem nowi chętni? – dodawał Józef Kołodziejczyk.
Gratulujemy Pszczelarzom z suszeckiego Koła
pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat owocnej pracy.
Monika Panfil

zesa pełnił do 2000 r. Od tego czasu już blisko 17 lat
stanowisko Prezesa piastuje Józef Kołodziejczyk.
- Nasze Koło spotykały różne koleje losu. Były lata
chude, kiedy nasze pasieki atakowały choroby, były
też lata bardzo dobre. Niestety, młodych pszczelarzy
nie przybywa. Kiedy przejmowałem zarząd nad Kołem w 2000 r., mieliśmy 17 członków, którzy mieli 386
rodzin pszczelich. Jednym z członków Koła jest zawodowy pszczelarz – Piotr Gronczewski. Przez te 40
lat nasze Koło ufundowało figurę św. Ambrożego czy
sztandar Pszczelarzy. Organizujemy pogadanki i spotkania w przedszkolach, szkołach, robimy wystawy na
jarmarkach. Organizujemy zbiórki miodu dla przedszkoli, domów pomocy, hospicjów, sióstr zakonnych.
Uczestniczymy w różnych szkoleniach, korzystamy
z możliwości oferowanych przez Związek Pszczelarzy.
Na koniec grudnia 2016 r. Koło Pszczelarzy w Suszcu
liczy sobie 23 członków i 1 Członka Honorowego, którzy
posiadają 444 rodziny pszczele. Dziękuję wszystkim
naszym przyjaciołom i ludziom nam przychylnym za
przeżyte i przepracowane wspólnie lata. Gdyby nie Wy
– nie byłoby nas. – mówił Józef Kołodziejczyk.
Podczas spotkania Zarząd i Członkowie Koła
otrzymał od Śląskiego Związku Pszczelarzy puchar,
będący wyrazem uznania za przepracowane 40 lat.
Swój puchar wręczyli także członkowie Koła Pszczelarzy ze Zgonia. Z okazji 40-lecia działalności, Śląski
Związek Pszczelarzy w Katowicach, przyznał Członkom Koła z Suszca medale i odznaki. Złoty Medal
otrzymał Czesław Czembor. Brązowymi Medalami
uhonorowano: Jana Hoinkisa, Stefana Paździora.
Złote Odznaki wręczono: Dariuszowi Płonce, Edwardowi Wantule, Tadeuszowi Krzekotowskiemu, Eu-

zdj. archiwum własne

Już 40 lat działa w Suszcu Koło Pszczelarzy, założone 16 listopada 1976 r. Z tej okazji 17 grudnia
w kościele pw. św. Stanisława B. i M. w Suszcu odbyła się msza święta w intencji Pszczelarzy, po której
członkowie Koła, z udziałem pocztów sztandarowych,
uroczyście przemaszerowali na cmentarz i złożyli
wiązanki kwiatów na grobach ks. Kanonika Jerzego Kolona oraz pierwszego prezesa Koła Joachima
Czembora. Dalsza część świętowania odbyła się w Kawiarni „Klubowa”.
Wśród zaproszonych tego dnia gości pojawili się:
Zastępca Wójta Czesław Smusz, Władze Śląskiego
Związku Pszczelarzy – Maria Loska-Minas (wiceprezes Zarządu), Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy
Zbigniew Binko, Prezes Honorowy Koła Pszczelarzy
z Żor Jan Połeć, Prezes Koła Pszczelarzy ze Zgonia
Henryk Wróbel, a także długoletni Prezes suszeckiego Koła, obecnie Prezes Honorowy Franciszek
Czech.
Na początku Prezes suszeckiego Koła Pszczelarzy
Józef Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z jego
działalności oraz podsumował minione 40 lat. Koło
zostało utworzone po staraniach i dzięki pomocy
jego wieloletniego przyjaciela – śp. Edmunda Gebela (Prezesa Koła Pszczelarzy z Żor). Już w 1976 r.
należało do niego 26 pszczelarzy. Opiekunem Koła
przez długi czas był pochodzący z Mizerowa Józef
Langer – prekursor pszczelarstwa na ziemi pszczyńskiej. W kolejnych latach koło Pszczelarzy w Suszcu
rozwijało się prężnie i w 1982 r. liczyło sobie aż 48
członków. Pierwszym Prezesem Koła był Joachim
Czembor (zm. 12. sierpnia 1982 r.), następnie jego
miejsce zajął Franciszek Czech, który funkcję Pre-

Na spotkaniu wręczono medale i odznaki

Wspomnienie Ks. Edwarda Słupika
w Kryrach. W latach 2007-2014 pełnił posługę ojca
duchowego w dekanacie Pawłowice Śląskie. Od
2014 r. pełnił posługę ojca duchowego w nowopowstałym dekanacie Suszec.
Zmarł nagle na probostwie parafii Świętego Karola Boromeusza w Kryrach 25 listopada 2016 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kryrach
30 listopada 2016 r. Tak księdza Edwarda wspomina
ks. Dziekan Karol Matera:
- Jestem przekonany, że parafianie z Kryr bardzo
cenili sobie księdza Edwarda. Znali go jako człowieka
rozmodlonego, trochę samotnika. Jak wiemy, przez
wiele lat był Kamedułą – i to piastującym w zgromadzeniu zakonnym najwyższy urząd przeora. Zapewne jego

źródło: www.parafiakryry.pl

Śp. Ks. Edward Słupik urodził się 29 września
1957 r. w Orzeszu-Jaśkowicach jako jedno z dwojga
dzieci Maksymiliana i Emy z d. Witek. Ochrzczony został w kościele parafialnym świętego Jana Chrzciciela
w Orzeszu-Jaśkowicach. W 1964 r. rozpoczął naukę
w Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zawadzie. Od
1972 r. kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Kolejowych Zakładach Zabezpieczenia
Ruchu i Łączności w Katowicach-Piotrowicach. Po
ukończeniu szkoły podjął w tychże zakładach pracę
zawodową.
W 1976 r. wstąpił do nowicjatu Zakonu Pustelników Kamedułów Góry Koronnej (Kamedułów) na
Bielanach w Krakowie. Po przeniesieniu nowicjatu
do Bieniszowa koło Konina kontynuował formację
zakonną oraz rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy
Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W 1983 r.
powrócił do klasztoru Kamedułów w krakowskich
Bielanach i kontynuował studia teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym ojców Jezuitów
w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu w Krakowie kardynał Marian Jaworski 1 listopada 1986 r.
Święcenia prezbiteriatu otrzymał również w Krakowie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego 9 maja
1987 r. Od 1988 r. pełnił w klasztorze na Bielanach
funkcję przeora. Urząd ten pełnił przez kolejne trzy
kadencje. Przez rok przebywał w klasztorze Kamedułów we Frascati koło Rzymu, po czym zamieszkał
w klasztorze w Bieniszewie.
W 2000 r. rozpoczął starania o przyjęcie do posługi duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej.
W lutym 2001 r. został mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach
Śląskich-Kamieniu. W 2004 r. dekretem arcybiskupa
Damiana Zimonia został inkardynowany do Archidiecezji Katowickiej i w czerwcu 2004 r. podjął posługę
wikariusza w parafii Świętej Barbary w Boguszowicach-Osiedlu. W sierpniu 2007 r. został mianowany
proboszczem parafii Świętego Karola Boromeusza

Ks. Edward Słupik

współbracia widzieli w nim ogromną siłę ducha, skoro
powierzyli ten urząd księdzu Edwardowi aż trzykrotnie.
Kiedy zaś przyszedł do naszej Archidiecezji, to Kryry były
jego trzecią parafią. Przez lata pełnił funkcję ojca duchowego w kolejnych dekanatach (pawłowickim, potem
suszeckim). O księdzu Edwardzie trzeba powiedzieć
przede wszystkim, że był człowiekiem o wielkiej duchowości. Zawsze lubił samotność. Miał w sobie ducha
kamedulskiego, potrafił w tej samotności rozmawiać
z Panem. Często na naszych spotkaniach dekanalnych

prosiliśmy go, żeby powspominał, jak wyglądało jego
życie zakonne. Opowiadał nam o postach, modlitwach,
o codzienności. Widać było, że jego życie modlitewne
miało odbicie w jego egzystencji. Może nie zawsze wszyscy go rozumieli, ale to był człowiek wewnętrznie bardzo
bogaty. Kiedy wsłuchało się w jego słowa, można było
podziwiać jego głębię wiary, wręcz widać było, że to już
nie Edward, że to Pan mówi przez niego. Jego konferencje nie były długie, ale były bardzo treściwe. Parę zdań
wystarczyło za nauki, które pozostawały w naszych
sercach na długo. Wspominam jego słowa do dziś…
Kiedy człowiek odchodzi, brakuje nam jego obecności. Widzę, że mieszkańcy Kryr także pamiętają
o swoim Proboszczu. Na jego grobie palą się znicze,
ludzie przychodzą tam, żeby przypomnieć sobie, co do
nich mówił. Kryrscy parafianie lubili i rozumieli księdza
Edwarda, doceniali jego osobowość. Żałujemy, że odszedł tak szybko. Ale z pewnością jest mu teraz dobrze
tam, gdzie jest…
Mieszkańcy Kryr również ciepło wspominają
swojego Proboszcza:
- To był dobry, otwarty na innych człowiek. Jeśli
ktoś przyszedł do księdza z prośbą o pomoc, zawsze ją
otrzymał. Troszczył się o innych. Kiedy podjął się jakiegoś zadania, zawsze doprowadzał je do końca. Starał
się integrować z mieszkańcami Kryr, współpracował
z lokalnymi organizacjami. Na pewno będzie nam go
brakować – mówił Sołtys Wojciech Brudek.
Pogrzeb księdza Edwarda odbył się 30 listopada
2016 r. W organizację uroczystości włączyli się niemal
wszyscy mieszkańcy Kryr. Sołtys z Radą Sołecką, Rada
Parafialna, KGW, Uczniowie z ZSP, OSP z Kryr – zadbali
o stronę organizacyjną. Zaś tłumy uczestniczyły w pogrzebie , odprowadzając księdza Edwarda w ostatnią
podróż. Wszyscy z pewnością jeszcze długo będą
nosić w sercach nauki kryrskiego Proboszcza i nie
zapomną o człowieku, który pracował w parafii pw.
Świętego Karola Boromeusza ponad 9 lat, niosąc
posługę duchową wszystkim parafianom.
Oprac. Monika Panfil
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Wiadomości z Biblioteki
Spotkanie autorskie z Anną Bernert
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z cyklu „PREZENTACJE”, które odbędzie się w piątek 20 stycznia 2017
r. o godz 17:00. Tym razem gościć będziemy mieszkankę Rudziczki, panią Annę Bernert. Absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

wychowanków przedszkola. Będą również w czasie
ferii dowiezione do Suszca. Z p. Martą i jej podopiecznymi spotykamy się w bibliotece suszeckiej 18 stycznia (w czwartek) o godz. 16:00. W trakcie odwiedzin
prowadząca opowie o terapeutycznych korzyściach
wynikających z kontaktów psa z człowiekiem. Rodzice będą mieli też okazję przemyśleć temat, czy
kupić lub przygarnąć dla dziecka bezdomnego pieska. Dzieci natomiast z pewnością bardzo chętnie
pogłaszczą i przytulą się do tak łagodnych psiaków.

wizualny projekt jego renowacji). Wszystkich zainteresowanych ww. tematem serdecznie zapraszamy.

źródło: GBP w Suszcu

źródło: GBP w Suszcu

Spotkaj się z sympatyczną Lusią i Florką
GBP w Suszcu zaprasza dzieci i chętnych rodziców do uczestnictwa w spotkaniu z Martą Łęg. Pani
Marta pracuje jako nauczyciel wychowania przed-

Dworek w Rudziczce

Sympatyczne psy zagoszczą w GBP w Suszcu

(Wydział Architektury Wnętrz, V pracownia projektowania architektury wnętrz) przedstawi historię dworu
w Rudziczce (w tym zdjęcia i filmy przedstawiające
stan obecny dworu) oraz własną koncepcję na odnowienie założenia dworsko-folwarcznego (w tym

szkolnego w Przedszkolu nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi na os. Korfantego w Żorach. Jej pasją jest dogoterapia. Swoje zainteresowania wykorzystuje także
w pracy z dziećmi. Jej pupile, dwa ogromne psy rasy
Golden retrevier – Lusia i Florka – odwiedzają także

Zimowe warsztaty decoupage
GBP w Suszcu zaprasza wszystkich lubiących
manualne zajęcia oraz ceniących sobie własnoręcznie
wykonane prezenty lub dekoracje domu, na zimowe
warsztaty decoupage. Spotykamy się w czasie ferii,
w kolejne środy – 18 i 25 stycznia o godz. 17:00.
Pani Barbara Szweda zaopatrzy nas w potrzebne materiały (koszt 15 zł) oraz poinstruuje, jak
wykonać: decoupage na szkle - zimowe kielichy
z efektem śniegu (18 stycznia) oraz wariacje na walentynkowych serduszkach - techniką decoupage
(25 stycznia).
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu,
telefonicznie pod nr tel. 32 448 86 92, a także e-mailowo na adres: gbp@suszec.pl. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy.
gf

Grudniowe konkursy rozstrzygnięte
tkania ze św. Mikołajem w Suszcu 6 grudnia 2016 r.
W konkursie „Łoblykomy choinka” jury musiało
wybrać najpiękniejsze spośród 107 nadesłanych prac.
Oceniano je w kategoriach: Szkoły Podstawowe kl.
IV-VI, Gimnazjum i Dorośli. Wśród uczniów Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Milena Krystek, II miejsce zajęły: Kinga Jarczyk i Paulina Grabowska, a III
miejsce przypadło: Martynie Struk, Laurze Derze
i Paulinie Kwaśniak. Wyróżnienia otrzymali: Matylda Dulemba, Nina Łyczko, Zofia Swierczek, Sebastian Stęchły, Natalia Gołka. W kategorii Gimnazjów
zwyciężyli: I miejsce – Miłosz Puchałka i Milena
Szafron, II miejsce – Hanna Gruszka i Weronika
Sekta, III miejsce – Adrianna Pala, Klaudia Stokłosa
i Karol Witoszek. Wyróżniono także: Łukasza Balurę
i Aurelię Jacek. Wśród dorosłych przyznano wyróżnienia: Martynie Pyrtek, Adrianowi Tomankowi
i Szymonowi Dudkowi. Nagrody wręczono podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego 17 grudnia.

Prace nadesłane na obydwa konkursy można
oglądać w Galerii „OKO” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Zapraszamy do przyjrzenia się tym
pięknym, ręcznie wykonanym dziełom.
Oprac. Monika Panfil

wypadku drogowego, do którego doszło w piątek
2 grudnia na DW 935 w Radostowicach. Kilka minut
po godzinie 11:00 zderzyły się tam samochody marki
Suzuki i Punto. Kierująca Fiatem, której samochód
uderzył w przydrożną latarnię, w poważnym stanie
została przewieziona do szpitala. Pomimo usilnych
starań lekarzy, kobieta zmarła.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że
kierowca Suzuki jechał w kierunku Żor. Najprawdopodobniej w trakcie wyprzedzania uderzył w bok
skręcającego w lewo Fiata Punto. Fiatem kierowała
67-letnia mieszkanka Poręby. Niestety nie przeżyła
ona wypadku. Jej samochód uderzył dodatkowo
w przydrożną latarnię. Najprawdopodobniej to przesądziło o skali obrażeń, których doznała i o jej późniejszej śmierci. Kierowca Suzuki w chwili zdarzenia
był trzeźwy. Pobrano mu również krew w celu przeprowadzenia szczegółowych badań w laboratorium.
Kradzież w Rudziczce
Nieznany sprawca w okresie między 9 a15 grudnia br. z niezabezpieczonego budynku gospodarczego, znajdującego się w Rudziczce przy ul. Szkolnej,
dokonał kradzieży szlifierki kątowej marki Celma
1400, szlifierki stojącej do ostrzenia noży oraz 20 mb
kabla siłowego 4x4. Policja prosi o kontakt osoby, które posiadają informacje, mogące pomóc w ustaleniu
sprawców kradzieży.
KPP w Pszczynie

źródło: GOK w Suszcu

W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięto dwa
konkursy, ogłoszone przez Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszy – „Kolorowy List do Świętego Mikołaja”
– spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.
Nadesłano aż 150 prac, a jury nie miało łatwego zadania. Prace oceniano w dwóch kategoriach: Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe klasy I-III. W kategorii Przedszkoli laureatami zostali: I miejsce – Marta
Olesz z Radostowic; II miejsce – Wiktoria Wojnar
z Radostowic; III miejsce - Antonina Szlachta-Kołodziej z Suszca. Wyróżnienia otrzymali zaś: Karina
Malcharek z Suszca, Patrycja Jaszczak z Kryr oraz
Oliwier Dawidkiewicz z Radostowic. W kategorii
Szkół Podstawowych najlepsze listy wykonali: I miejsce – Edyta Czarnula z Kryr, II miejsce – Rysiu Pyrtek
z Radostowic i III miejsce – Ania Kurtok z Kobielic.
Wyróżnienia przyznano: Mai Godziek z Mizerowa,
Natalii Zieburze z Mizerowa i Aleksandrze Gołek
z Kryr. Nagrody laureatom wręczono podczas Spo-

Wystawa w Galerii „OKO”

Złodzieje okradali samochody w Suszcu
Do trzech podobnych zdarzeń doszło końcem
listopada w Suszcu. 21 listopada 2016 r. o godz. 15:00
na ul. Piaskowej nieustalony sprawca, poprzez całkowite wyrwanie wkładki zamka w drzwiach, usiłował
dokonać włamania do samochodu Audi A4 , powodując straty w wysokości około 850 zł.
Kolejne zdarzenie pszczyńska policja odnotowała w środę, 23 listopada ok. godz. 19:00. Na parkingu
osiedlowym nieznany sprawca z samochodu marki
Citroën, po odcięciu dokonał kradzieży części układu wydechowego wraz z katalizatorem o wartości
1400 zł.
Z kolei 24 listopada 2016 r. o godz. 05:40, znów
na parkingu przy ul. Piaskowej, nieznany sprawca
z samochodu Mazda, po uprzednim wycięciu, dokonał kradzieży układu wydechowego wraz z katalizatorem wartości 8000 zł.
67-letnia kobieta zginęła w wypadku
na DW935 w Radostowicach
Policjanci z Pszczyny ustalają dokładny przebieg

źródło: KP PSP w Pszczynie

Kronika Policyjna

Śmiertelny wypadek w Radostowicach
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Od 2017 r. ruszyła nowa linia autobusowa Pszczyna-Żory
Od stycznia tego roku ruszyła nowa powiatowa
linia autobusowa na trasie Pszczyna-Żory. Na stronie
Starostwa Powiatowego w Pszczynie można również
znaleźć zaktualizowane rozkłady jazdy busów i autobusów komunikacji powiatowej.
Od 2017 r. można korzystać z pierwszej linii powiatowej użyteczności publicznej na trasie Pszczyna-Żory. Linia ma osiem kursów (od poniedziałku
do piątku) oraz trzy kursy w sobotę. W grudniu realizowano prace nad dostosowaniem przystanków

powiatowych. Na tej trasie ma ich być 26.
Podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego uchwalony został już cennik z maksymalnymi
cenami za przejazdy. Warto zaznaczyć, że na terenie miasta Pszczyna bilet na kurs tej linii kosztować
będzie jedynie złotówkę dla wszystkich pasażerów.
Środki na jej prowadzenie pochodzić będą z budżetu powiatu pszczyńskiego, gminy Pszczyna, gminy
Suszec i miasta Żory.
Do tej pory wszystkie kursy na terenie powiatu

Powiatowa Linia: U-2 ŻORY-PSZCZYNA od 1 Stycznia 2017 r.
Przystanek
1

realizowane były przez prywatnych przewoźników,
a tylko niektóre współfinansowały samorządy. Linia
Pszczyna-Żory będzie pierwszą linią powiatową.
Na stronie Starostwa Powiatowego pasażerowie
mogą na bieżąco sprawdzać odjazdy interesujących
ich linii. W rozkładzie znaleźć można także kursy autobusów dalekobieżnych, których trasa przebiega
przez powiat pszczyński.
Uaktualniony rozkład jest dostępny na stronie
internetowej: www.rozkladjazdy.powiat.pszczyna.pl
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

D

S

6

D

6

D

6

D

D

D

S

Żory Dworzec Autobusowy

05:10

06:55

08:05

09:05

10:05

13:00

13:05

14:50

16:35

18:30

20:12
20:16

2

Żory Pszczyńska Rondo

05:14

06:59

08:09

09:09

10:09

13:04

13:09

14:54

16:39

18:34

3

Żory Nowopszczyńska-Wyzwolenia

05:15

07:00

08:10

09:10

10:10

13:05

13:10

14:55

16:40

18:35

20:17

4

Żory Pszczyńska-Lawendowa

05:16

07:01

08:12

09:11

10:12

13:07

13:12

14:57

16:42

18:37

20:19

5

Żory Pszczyńska-Las

05:17

07:02

08:13

09:12

10:13

13:08

13:13

14:58

16:43

18:38

20:20

6

Żory Pszczyńska-Targowa

05:18

07:03

08:14

09:13

10:14

13:09

13:14

14:59

16:44

18:39

20:21

7

Rudziczka Bar

05:19

07:04

08:15

09:14

10:15

13:10

13:15

15:00

16:45

18:40

20:22

8

Rudziczka Sklep

05:20

07:05

08:16

09:15

10:16

13:11

13:16

15:01

16:46

18:41

20:23

9

Suszec II

05:21

07:06

08:17

09:16

10:17

13:12

13:17

15:02

16:47

18:42

20:24

10

Suszec Bisam

05:23

07:08

08:19

09:18

10:19

13:14

13:19

15:04

16:49

18:44

20:26
20:29

11

Suszec Branica

05:26

07:11

08:22

09:21

10:22

13:17

13:22

15:07

16:52

18:47

12

Kobielice Kościół

05:29

07:14

08:25

09:24

10:25

13:20

13:25

15:10

16:55

18:50

20:32

13

Kobielice Medros

05:31

07:16

08:27

09:26

10:27

13:22

13:27

15:12

16:57

18:52

20:34

14

Radostowice Sklep

05:34

07:19

08:30

09:29

10:30

13:25

13:30

15:15

17:00

18:55

20:37

15

Pszczyna Rybnicka Cegielnia

10:32

13:27

13:32

15:17

17:02

18:57

20:39

08:32

16

Czarków Obwodnica

05:36

07:21

09:31

17

Czarków Kościół

05:39

07:24

09:34

18

Czarków Obwodnica

05:42

07:27

09:37

19

Pszczyna Zamel Batalionów Chł.

05:45

07:30

09:40

20

Pszczyna Stara Wieś Szkoła

05:48

07:33

08:35

09:43

10:35

13:30

13:35

15:20

17:05

19:00

20:42

21

Pszczyna Staromiejska

05:49

07:34

08:37

09:44

10:37

13:32

13:37

15:22

17:07

19:02

20:44
20:45

22

Pszczyna Szymanowskiego

05:51

07:36

08:38

09:46

10:38

13:33

13:38

15:23

17:08

19:03

23

Pszczyna ul. Żorska

05:53

07:38

08:40

09:48

10:40

13:35

13:40

15:25

17:10

19:05

20:47

24

Pszczyna Korfantego

05:55

07:40

08:42

09:50

10:42

13:37

13:42

15:27

17:12

19:07

20:49

25

Pszczyna ul. Sokoła (PKP)

05:57

07:42

08:44

09:52

10:44

13:39

13:44

15:29

17:14

19:09

20:51

D

6

D

D

D

S
20:53

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | 6 - kursuje w soboty z wyjątkiem świąt

Powiatowa Linia: U-2 PSZCZYNA-ŻORY od 1 Stycznia 2017 r.
Przystanek

D

S

6

D

6

1

Pszczyna ul. Sokoła (PKP)

06:10

07:47

09:15

11:40

11:45

13:55

14:45

15:40

17:30

19:30

2

Pszczyna Plac Targowy Kopernika

06:12

07:49

09:17

11:42

11:47

13:57

14:47

15:42

17:32

19:32

20:55

3

Pszczyna Bielska

06:15

07:52

09:20

11:45

11:50

14:00

14:50

15:45

17:35

19:35

20:58
21:00

4

Pszczyna ul. Żorska

06:17

07:54

09:22

11:47

11:52

14:02

14:52

15:47

17:37

19:37

5

Pszczyna Szymanowskiego

06:19

07:56

09:24

11:49

11:54

14:04

14:54

15:49

17:39

19:39

21:02

6

Pszczyna Staromiejska

06:20

07:57

09:25

11:50

11:55

14:06

14:55

15:51

17:40

19:40

21:04

7

Pszczyna Stara Wieś Szkoła

06:22

07:59

09:27

11:52

11:57

14:08

14:57

15:53

17:42

19:42

21:06

8

Pszczyna Rybnicka Cegielnia

06:25

08:02

09:30

11:55

12:00

17:45

19:45

15:00

9

Pszczyna Zamel Batalionów Chł.

14:09

15:54

21:07

10

Czarków Obwodnica

14:12

15:57

21:10

11

Czarków Kościół

14:15

16:00

21:13

12

Czarków Obwodnica

14:18

16:03

21:16

13

Radostowice Sklep

06:27

08:04

09:32

11:57

12:02

14:21

15:02

16:06

17:47

19:47

21:19

14

Kobielice Medros

06:28

08:05

09:33

11:58

12:03

14:22

15:03

16:07

17:48

19:48

21:20
21:22

15

Kobielice Kościół

06:30

08:07

09:35

12:00

12:05

14:24

15:05

16:09

17:50

19:50

16

Suszec Branica

06:32

08:09

09:37

12:02

12:07

14:26

15:07

16:11

17:52

19:52

21:24

17

Suszec Bisam

06:35

08:12

09:40

12:05

12:10

14:29

15:10

16:14

17:55

19:55

21:27

18

Suszec II

06:37

08:14

09:42

12:07

12:12

14:31

15:12

16:16

17:57

19:57

21:29

19

Rudziczka Sklep

06:38

08:15

09:43

12:08

12:13

14:32

15:13

16:17

17:58

19:58

21:30

20

Rudziczka Bar

06:40

08:17

09:45

12:10

12:15

14:34

15:15

16:19

18:00

20:00

21:32

21

Żory Pszczyńska-Targowa

06:41

08:18

09:46

12:11

12:16

14:35

15:16

16:20

18:01

20:01

21:33

22

Żory Pszczyńska-Las

06:42

08:19

09:47

12:12

12:17

14:36

15:17

16:21

18:02

20:02

21:34

23

Żory Pszczyńska-Lawendowa

06:42

08:21

09:49

12:14

12:19

14:38

15:19

16:23

18:04

20:04

21:36

24

Żory Nowopszczyńska-Wyzwolenia

06:45

08:22

09:50

12:15

12:20

14:39

15:20

16:34

18:05

20:05

21:37

25

Żory Pszczyńska Rondo

06:46

08:23

09:51

12:16

12:21

14:40

15:21

16:25

18:06

20:06

21:38

26

Żory Dworzec Autobusowy

06:49

08:26

09:54

12:19

12:24

14:43

15:24

16:28

18:09

20:09

21:41

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | 6 - kursuje w soboty z wyjątkiem świąt

NUMER 1 (270)
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SPORT

Kolejny Turniej Mikołajkowy za nami

Coroczne turniejowe zmagania tenisistów

źródło: Hala Sportowa w Suszcu

Głąbek; II miejsce – Wiktoria Kartas; III miejsce
– Agnieszka Jurczyga;
Gimnazjum chłopcy: I miejsce – Błażej Kokot; II
miejsce – Kamil Folek; III miejsce – Piotr Czernecki;
Kategoria Amator – mężczyźni: I miejsce
– Krzysztof Shaniel; II miejsce – Dariusz Nizkiewicz;
III miejsce – Krzysztof Ziętek;
Kategoria Amator Gmina Suszec: I miejsce –
Marcin Parma; II miejsce – Kaziemierz Gajczak;
III miejsce – Kamil Gajczak;
Kategoria Oldboje: I miejsce – Waldemar Glanowski; II miejsce – Antoni Kałuża; III miejsce – Krystian Gudzik;
Kategoria Żak – zrzeszeni: I miejsce – Karol Broszkiewicz; II miejsce – Bartłomiej Kozieł;
Kategoria Młodzik – zrzeszeni: I miejsce – Patryk
Maga;
Kategoria Kadet-Junior – zrzeszeni: I miejsce
– Krzysztof Pawłowski;
Kategoria Kadetka-Juniorka – zrzeszeni: I miejsce – Kinga Krawczyk; II miejsce – Zofia Kłapyta.
Hala Sportowa w Suszcu

z Suszca. Natomiast w silnie obsadzonej kategorii
open amator 10 miejsca zajął Kamil Więcek z Suszca.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali
medale i pamiątkowe koszulki, a w kategoriach dzieci
i młodzieży – także drobne nagrody.
Sędzią głównym turnieju był Janusz Friebe, który
zaprasza dzieci z terenu gminy Suszec na zajęcia,
które prowadzi w poniedziałki i środy w Szkole Podstawowej w Radostowicach.
Klasyfikacja końcowa:
Szkoła podstawowa klasy I - IV chłopcy: I miejsce – Paweł Mura; II miejsce – Wojciech Ścierski;
III miejsce – Fabian Bieniek;
Szkoła podstawowa klasy I- IV dziewczęta: I miejsce – Dominika Jatczak;
Szkoła podstawowa klasy V - VI dziewczęta:
I miejsce – Wiktoria Kuczera; II miejsce – Emilia
Michniok; III miejsce – Dorota Wieczorek;
Szkoła podstawowa klasy V - VI chłopcy: I miejsce – Jeremiasz Paździor; II miejsce – Oskar Baron;
III miejsce – Radosław Kokot;
Gimnazjum dziewczęta: I miejsce – Wiktoria

źródło: Hala Sportowa w Suszcu

Za nami już XII edycja Mikołajkowego Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Suszcu. Tym razem
do rywalizacji przystąpiło 72 sympatyków ping ponga, którzy toczyli grę na 12 stołach do tenisa w Hali
Sportowej w Suszcu.
Rywalizację rozpoczęli młodzieżowi mieszkańcy naszej gminy, a po nich dorośli oraz zawodnicy
zrzeszeni. Klasyfikacja medalowa poszczególnych
kategorii znajduje się poniżej.
Krótki pokaz techniki tenisowej zaprezentowały
Patrycja i Agata Paszek, mieszkanki Suszca grające
odpowiednio w I i II lidze. Pokaz odbył się bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji kategorii
młodzieżowych. Patrycja zdobyła uprawnienia trenerskie i zapowiedziała, że jeżeli tylko znajdzie czas,
to przeprowadzi w Suszcu kilka zajęć dla młodzieży
w trakcie nadchodzących ferii.
Z kolei w kategoriach młodzieży zrzeszonej można było zobaczyć grę naszej kolejnej utytułowana
zawodniczki – Kingi Krawczyk, która bez problemu
wygrała w kategorii kadetek i dodatkowo rywalizowała w kategorii juniorek.
Nowością w tym roku była kategoria +16 amatorów z gminy Suszec. Każdy, kto nie miał przeszłości
zawodniczej, nie trenuje na co dzień tenisa stołowego i ukończył 16 lat, mógł spróbować swych sił.
Kategorię tę wygrał Marcin Parma z Radostowic,
a w meczu o drugie miejsce, w starciu pokoleń, Kazimierz Gajczak z trudem wygrał z synem Kamilem.
Jednak Kamil od razu zapowiedział rewanż za rok.
W kategoriach Oldbojów kolejny raz uczestniczył weteran tego Turnieju – Tadeusz Mielczarek,
który ze względu na kontuzję barku, nie mógł grać
na swoim wysokim poziomie. Mimo niedyspozycji,
zajął wysoką 5 lokatę w swojej kategorii. W tej samej
kategorii na 11 pozycji uplasował się Piotr Żuralski

Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza na wyjazdy na narty
Hala Sportowa w Suszcu serdecznie zaprasza
na wyjazdy na narty:
1. Poniedziałek 23.01.2017 r. – Wisła – stok
Nowa Osada. Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przy
SP Suszec (Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00
na parking przy SP Suszec (Plac Odnowy).
2. Wtorek 24.01.2017 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przy SP
Suszec (Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na
parking przy SP Suszec (Plac Odnowy).
3. Czwartek 26.01.2017 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przy SP
Suszec (Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na
parking przy SP Suszec (Plac Odnowy).
Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące
wyjazdów na narty można uzyskać w dniach 3-13
stycznia 2017 r. w Hali Sportowej w Suszcu, tel. 32
449 11 14 w godz. 7:00-15:00 lub e-mail: mk@hala-suszec.pl. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje:
Wyjazdy na narty organizowane są przez GZUW
Suszec dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu gminy Suszec. Podczas każdego wyjazdu uczestnicy podzieleni są na dwie grupy:
Grupa Początkująca
Uczestnicy, którzy będą od podstaw uczyli się
jeździć na nartach zjazdowych pod opieką instruktorów narciarskich:
- uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca, aż
do powrotu przebywają pod opieką nauczycieli wf
z placówek oświatowych gminy Suszec;
- na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy biorą
udział w zajęciach nauki jazdy na nartach zjazdowych, prowadzonych przez instruktorów narciarstwa
ze szkółki „Nowa Osada”;
- planowane jest szkolenie w dwóch grupach
6-osobowych;

- szkolenie obejmuje 3 dni, w każdym dniu po
4 godziny zajęć na stoku;
- 3 dni zajęć traktowane są jako jeden cykl szkolenia, nie ma możliwości zapisania się na 1 lub 2 dni;
- każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
strój dostosowany do zabaw na śniegu i temperatury zewnętrznej. Prosimy nie zabierać rękawiczek
wełnianych, które niestety szybko przemakają;
- sprzęt narciarski – narty, buty, kije oraz kask
zapewnia Organizator. Chyba, że ktoś ma własny
i sprawny sprzęt, wtedy może go zabrać;
- karnet (skipass) na wyciągi zapewnia Organizator.
Zapisy:
W dniach od 3.01 do 13.01.2017 r. zapisujemy
w pierwszej kolejności dzieci, które nie uczestniczyły w szkoleniu w latach ubiegłych. Dzieci, które
brały już udział w szkoleniach organizowanych przez
GZOiS Suszec możemy wpisać na listę rezerwową
i jeżeli 16 stycznia 2017 r. będą wolne miejsca, to
zostaną zgodnie z kolejnością zapisów przeniesione
na listę główną:
- po 16 stycznia, po przeniesieniu osób z listy
rezerwowej, jeżeli nadal będą wolne miejsca, zapisy
będą trwały nadal aż do 21 stycznia;
- decyduje kolejność zgłoszeń;
- uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej;
- opłata wpisowa - 195 zł za całość, czyli 3 dni
szkolenia. Płatne gotówką w kasie Hali lub przelewem na: Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001. W tytule
przelewu należy podać: Szkolenie narciarskie oraz
imię i nazwisko dziecka.
Grupa Zaawansowana
Uczestnicy, którzy posiadają podstawowe umiejętności narciarskie i potrafią samodzielnie korzystać

z całego stoku:
- uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca, aż
do powrotu przebywają pod opieką nauczycieli wf
z placówek oświatowych gminy Suszec;
- na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy samodzielnie korzystają z całego stoku oraz wszystkich wyciągów, jednocześnie pozostając po opieką
nauczycieli wf;
- każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
własny sprzęt narciarski;
- jeżeli uczestnik nie posiada kasku, to zapewni
go Organizator;
- jeżeli uczestnik nie posiada własnego sprzętu
narciarskiego lub jego części (np. samych butów czy
nart), to będzie można go wypożyczyć na własny
koszt w wypożyczalni, po uwzględnieniu rabatu,
jaki uda się wynegocjować dla uczestników przez
Organizatora;
- każdy uczestnik otrzymuje karnet (skipass) na
4 godziny.
Zapisy:
- można zapisać się na dowolny dzień wyjazdu
na narty;
- zapisy przyjmowane są od 2 stycznia 2017 r.
do dnia wyjazdu lub do momentu zapełnienia się
listy uczestników;
- o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń;
- uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej;
- opłata wpisowa – 60 zł za 1 wyjazd. Płatne
gotówką w kasie Hali lub przelewem na: Gminny
Ośrodek Sportu w Suszcu, nr rachunku: 13 8456
1019 2002 0044 6332 0001. W tytule przelewu należy podać: Szkolenie narciarskie oraz imię i nazwisko
dziecka.
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
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Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza na „Ferie 2017”
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu serdecznie
zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Suszec na zajęcia sportowo-rekreacyjne, które
odbywać się będą w trakcie ferii zimowych (16-27
stycznia 2017 r. ) w Hali Sportowej w Suszcu.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 12:00
- 13:00 - uczniowie szkół podstawowych (piłka
nożna) oraz młodzież (piłka siatkowa), w godz.
13:00 - 14:30 - uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (piłka nożna), według poniższego harmonogramu:
- poniedziałek 16.01.2017 r. – godz. 12:00
-14:30 (piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),
- wtorek 17.01.2017 r. – godz. 12:00 -14:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),

- środa 18.01.2017 r. – godz. 12:00 -14:30 (piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),
- czwartek 19.01.2017 r. – godz. 12:00 -14:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy)
- piątek 20.01.2017 r. – godz. 12:00 -14:30 (piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),
- poniedziałek 23.01.2017 r. – godz. 12:00
-14:30 (piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),
- wtorek 24.01.2017 r. – godz. 12:00-15:00 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy),
- środa 25.01.2017 r. – godz. 12:00-14:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy),
- czwartek 26.01.2017 r. – godz.13:30-16:00
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy),
- piątek 27.01.2017 r. – godz. 12:00-14:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).

Turnieje i zawody sportowe:
- poniedziałek 23.01.2017 r. – godz. 9:00 -12:00
piłka nożna halowa (rocznik 2006 i młodsi),
- wtorek 24.01.2017 r. – godz. 9:00 -12:00 piłka
nożna halowa (rocznik 2004 i młodsi),
- środa 25.01.2017 r. – godz. 9:00 -12:00 piłka
nożna halowa (rocznik 2001 i młodsi),
- czwartek 26.01.2017 r. – godz. 9:00 -11:00
zawody przedszkolaków, godz. 9:00 -11:00 piłka nożna halowa (rocznik 2010 i młodsi), godz. 11:00 -13:30
piłka nożna halowa (rocznik 2008 i młodsi),
- piątek 27.01.2017 r. – godz. 9:00 -12:00 siatkówka 3-osobowa w kategorii klasy IV-VI SP i I-III Gimnazjum, godz. 9:00 -12:00 turniej tenisa stołowego
w kategorii klasy IV-VI SP i I-III Gimnazjum.
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
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Trudne słowa: ADEN, BRANDON, DADAIZM, KATON, ORIANA, RUUD, SUFRAGAN, TORYSI, URANOS.

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

NUMER 1 (270)

Czad i Ogień – obudź czujność
Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu
– tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. W 2015 r.
w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło
śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie
z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi
jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo
tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej
silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie
domów w czujki dymu.
Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko
rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem
i najczęstszym sprawcą pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od
Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają
się jego ofiarami.
– Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest
niska - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad
i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.
Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że
potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co
czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać,
że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty
Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników. Przed konferencją prasową, szef
MSWiA poprowadził odprawę z komendantami wojewódzkimi PSP, którzy zdali raporty na temat działań
związanych z zagrożeniami czadem i pożarami. Dane
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PSP przedstawione na odprawie są alarmujące. W sezonie grzewczym od września 2015 r. do końca marca
2016 r. ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem
węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. Od września 2016 r. 169 osób zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów
w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 r. do
końca marca 2016 r. aż 2201 osób zostało rannych,
a 304 zginęły. Od września 2016 r. 437 osób zostało
rannych, natomiast 40 osób zginęło.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA
wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że żeby
uchronić się przed pożarem, wystarczy być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje
elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP,
wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji
grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów
w budynkach. Badania wykazały również, że tylko
co dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę, a jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić
i sprawdzać szczelność komina i umawiać na kontrole
kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma
w domu czujnik dymu lub czadu.
– Czujniki nie zastąpią człowieka i jego czujności,
ale są bardzo ważne i alarmują o zagrożeniu. To nie jest
duży wydatek, ale trzeba pamiętać by kupować te urządzenia z legalnych źródeł – przypomniał wiceminister
Jarosław Zieliński.
Szansę na bezpłatne czujniki mają słuchacze
ogólnopolskich i lokalnych rozgłośni radiowych.
W ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”
przeprowadzone zostaną rozmowy z ekspertami PSP
i konkursy dla słuchaczy, w których nagrodami będą
czujki dualne wykrywające czad i dym (400 sztuk).
KPP PSP Pszczyna

Zajęcia fitness w Suszcu
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza
w poniedziałki i czwartki o godzinie18:00 na zajęcia
fitness, które poprowadzi instruktor Justyna Kropka-Oslislok. Pierwsze zajęcia już 5 stycznia 2017 r. Zapisy
w Hali Sportowej w Suszcu, tel. 32 449 11 14. Uwaga!
Ilość miejsc ograniczona.
GOS w Suszcu

Koło Łowieckie
„Hubertus” informuje
Zarząd Koła Łowieckiego „Hubertus” Orzesze
informuje o dodatkowych polowaniach zbiorowych,
które odbędą się w dniach 7 i 14 stycznia 2017 r. W/w
polowania przeprowadzone będą na terenach leśnych Koła Łowieckiego „Hubertus”, w celu wykonania ustalonego planu odstrzału na sezon 2016/2017.
Koło Łowieckie „Hubertus” Orzesze

Numer alarmowy do PGK
Informujemy, że uruchomiono dodatkowy numer telefonu alarmowego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suszcu. Sytuacje awaryjne
można zgłaszać pod numerami telefonów: 32 448
80 70 oraz 723 665 663.
PGK Suszec

Ptasia grypa
Do dnia 21 grudnia 2016 r. na terenie kraju potwierdzono wystąpienie 8 ognisk wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, w tym ostatnie
na terenie sąsiadującego z powiatem pszczyńskim,
województwa małopolskiego. Poniżej zamieszczamy
ulotkę informacyjną przesłaną przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Pszczynie.
Urząd Gminy Suszec

KONCERT
ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY

z okazji
istnienia

Dyrygent – Arkadiusz CZYŻ
Soliści – Maja CZYŻ, Mariusz WRZYSZCZ

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Suszcu

PSZCZYNA

GMINA
SUSZEC

Zostaw swój 1% w Gminie Suszec!
Lista organizacji, którym
możesz przekazać
1% podatku, znajduje się
na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl

Wesprzyj lokalne działania i pomóż
swojej społeczności!

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

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

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

