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Po upalnym i bezdeszczowym lecie, które obfitowało 
w anomalia pogodowe (np. lipcowe nawałnice), dla rolni-
ków przyszedł czas zbiorów. Choć szacunkowo plony są
w tym roku nieco niższe niż w ubiegłych latach, rolnicy 
starają  się  myśleć  optymistycznie.

Dożynki - największe w roku święto rolników - jest 
ukoronowaniem ich całorocznej pracy i tradycyjnie po-
zostaje obrzędem o charakterze religijno - ludowym. Z tej 
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okazji we wszystkich sołectwach naszej gminy organi-
zowane są uroczystości podczas których - jak co roku - po 
żniwach, mieszkańcy chcą podziękować za zbiory i je-
dnoocześnie  prosić  o  pomyślność  przyszłych.

 Organizatorzy zapraszają mieszkańców naszej gmi-
ny na największe, sołecko-gminne dożynki, które odbę-
dą  się  6  września w Rudziczce.
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Dla żądnych mocnych wrażeń niezwykłą grat-
ką z pewnością byłaby możliwość wykupu wy-
cieczki w przyszłość, aby zobaczyć koniec świata. 
Ale przy dalszym ignorowaniu przez możnych te-
go świata wielu nawarstwiajacych się i nierozwią-
zanych problemów, wrażenie może być porażające. 
Ostatnie anomalia pogodowe i wiele innych zda-
rzeń na świecie skłaniają do wielu refleksji. Oczywiś-
cie dziś nikt nie zakłada końca świata zapowiada-
nego w apokalipsie, chociaż będące w pogotowiu 
arsenały jądrowe mogą do tego doprowadzić w każ-
dej chwili. Mówi się coraz częściej o końcu świata, 
jaki obecnie znamy i do jakiego jesteśmy przyzwy-
czajeni. Najgorsze jest to, że ludność, politycy zdani 
na opinię naukowców co do różnych procesów za-
chodzących na świecie, uzyskują tylko ciąg słusz-
nych, nie zawsze prawdziwych opinii, opracowań, 
gdyż przeciwne opinie nie mają szans przebicia się. 

Decydującym czynnikiem są pieniądze i zależ-
ność od nich świata nauki, finansowego w więk-
szości przez określone potężne lobby, widzące tylko 
swój krótkotrwały interes. Jednym z najważniej-
szych odkryć ostatnich lat jest to, że gwałtowne 
ocieplenie może spowodować gwałtowne ochło-
dzenie. Ale takie zjawiska na kuli ziemskiej zacho-
dziły zawsze. Miały one wielki wpływ na życie wszel-
kich istot, ich problemy z dostosowaniem się do 
klimatu,  z  przeżyciem,  wędrówkę  ludów  itd.

Ostatnie anomalia pogodowe, których coraz 
częściej doświadczamy w Europie, a które dotykają 
również naszego kraju, wywołują w wielu ludziach 
strach  i  apokaliptyczne myślenie.

Jednak czym są ostatnie nawałnice, burze po-
łączone z gradem, porywistym wiatrem, powodzie, 
trwająca susza, brak wody i wszystko to, czego do-
świadczamy obecnie w porównaniu z tym, co sta-
nie się na kuli ziemskiej, gdy zjawiska te się nasilą?
A wszystko wskazuje, że tak będzie. Zwłaszcza, gdy 
sięga się głębiej w historię przemian klimatycznych 
na naszym globie. Ale kto by się tym przejmował? 
Zmiany klimatyczne, ale nie tylko one, zawsze wpły-
wają i nadal będą wpływać na życie istot na Zie-
mi, decydować o ich przyszłości. Jednak nie mniej 
niebezpieczne są dla Europy i całego świata prze-
miany demograficzne w ostatnich dekadach. Moż-
na do tego dołożyć jeszcze wiele innych negatyw-
nych zjawisk. Łącząc zmiany klimatyczne z demo-
graficznymi, otrzymujemy mieszankę wybuchową 
o niespotykanej sile. A co z siłami i gazami drzemią-
cymi w wulkanach? A co z olbrzymimi arsenałami 
broni jądrowej, które mogą spełnić przepowiednie 
Apokaliptyczne dosłownie w jednej sekundzie? I to 
na życzenie człowieka. Od długiego czasu toczy się 
w klimatologii dyskusja, czy czeka nas ocieplenie 
czy też ochłodzenie. Obu przeciwstawnym poglą-
dom uczeni przypisują status wiarygodności. Tym-
czasem w ostatnich dekadach wykazano, że oprócz 
zmian długotrwałych klimatu, występują również 
zmiany krótkotrwałe. Oznak i potwierdzonych fak-
tów takich zjawisk jest mnóstwo. Przykładem jest 
pojawienie się na Zachodnim Wybrzeżu Ameryki 
Południowej podmorskiego jeziora słonej wody, 
znanego pod nazwą ,,El Nino”. Spowodowało to 
wielkie zaburzenia przez przesunięcie się w górę 
granicy lasów, a głównym czynnikiem są mieszające 
się masy wody o niejednolitym zasoleniu i tempe-
raturze w oceanach. Następstwo to zmiany atmo-
sfery, związane z parą wodną, topnieniem lodow-
ców,  zamianą  kierunku  wiatrów  itd.

Tymczasem dla nas, mieszkańców Polski, naj-
bardziej interesujący i niebezpieczny jest scena-
riusz przewidujący zanik ,,Golfsztromu” i gwałtow-
ne ochłodzenie w Europie, chociaż nie ma żadnych 
ewidentnych dowodów na to, że tak się stanie. 
Jednak taki scenariusz trzeba również rozpatrzyć. 
,,Golfsztrom” to podpowierzchniowy prąd morski 
Północnego Atlantyku, którego system jest wyjąt-

kowo skomplikowany. Co bardzo ważne, oddając 
ciepło, ogrzewa on Europę. Zimą np. powietrze, 
wskutek działania tego prądu, jest na zachód od 
Wybrzeży Norwegii średnio o 22% cieplejsze niż 
powietrze na podobnych szerokościach geogra-
ficznych, co jest jedną z największych anomalii te-
go typu na Ziemi. Bez niego mielibyśmy klimat Ka-
nady albo Syberii. Taki kataklizm pogodowy u nas 
spowodowałby wielkie problemy żywnościowe
i grzewcze. Zimą daje on Polsce kilka stopni ciepła, 
latem może ochładzać. Są symptomy jego zaniku. 
Akurat na kierunki tego prądu i jego zmiany nie 
mamy wpływu, ale kto powiedział, że nie ukształtu-
ją się inne prądy? Jak więc widzimy, aby przynaj-
mniej złagodzić mogące nastąpić trudne czasy, 
trzeba  być  i  na  nie  przygotowanym.

Na razie, oprócz zmian klimatu, Europa jest ata-
kowana na niespotykaną skalę od wschodu i po-
łudnia przez rzesze przyszłej nasilającej się wę-
drówki ludów, która przybiera niesamowitą skalę. 

Demograficzna apokalipsa spełnia się na na-
szych oczach. Mamy miliardy ludzi głodujących, 
stłoczonych w znacznej części w krajach biednych, 
motywowanych religią Islamu, który daje im po-
czucie solidarności, siły duchowej. Z drugiej strony 
słabnący liczebnie, zdegradowany duchowo i wy-
znający zasadę indywidualnej pogoni za pienią-
dzem świat bogatego (jeszcze!) Zachodu, któremu 
tak bardzo chcemy i my dorównać. Obecnie ruchy 
ludności i migrację generuje przede wszystkich 
głód. Jeżeli jedzenie nie przychodzi do człowieka,
to człowiek pójdzie po nie, ryzykując nawet życiem. 

A co będzie, gdy anomalie pogodowe spowo-
dują kolejne susze lub mrozy w różnych częściach 
świata, dotychczas będących spichlerzem żywnoś-
ci? W czerwcu, np. w 1998 roku, temperatura w In-
diach wskazywała 50 stopni Celsjusza, a na Półwys-
pie Arabskim 60 stopni. Kto to wytrzyma? To są fak-
ty. Ci ludzie, gdyby te zjawiska się nasiliły, również 
będą  szukać  innego  miejsca  dla  siebie  na  Ziemi.

Nastąpi kolejna fala emigracji na tereny, na 
których da się żyć. Czy kogoś z odpowiedzialnych 
tego świata to interesuje i czy podejmowane są 
jakiekolwiek działania, rozwiązania? Z przykrością 
trzeba stwierdzić, że Europa, jak i inne kontynenty, 
nie są na to przygotowane oraz nic w tym kie-
runku nie robią. Zamiast zająć się tymi naprawdę 
istotnymi dla ludności problemami i przeznaczyć
na nie pieniądze, wolą je wydawać na używki, ko-
lejne gadżety, ozdoby czy nieokiełznany konsum-
pcjonizm. 

Jedynym tematem dla Europy, który obecnie 
wykreowano na poczet zapobiegania tym zmia-
nom, jest walka z emisją CO2 – i to tylko z polskie-
go węgla. Za propagandowym jazgotem różnych 
„fachowców od wszystkiego”. W przypadku wpro-
wadzenia unijnych dyrektyw węglowych, ponie-
siemy poważne konsekwencje, a tak naprawdę
nasz  wpływ  na  światowy  klimat  jest  żaden.

Oczywiście, nie znaczy to wcale, że tego nasze-
go dobra, jakim jest węgiel, nie należy wykorzysty-
wać efektywniej, ograniczać lub wyeliminować je-
go ujemne skutki dla środowiska (a jest to możliwe 
przy dzisiejszej technice). Trzeba zdecydowanie 
podkreślić, i są to fakty, że głównym gazem cieplar-
nianym jest para wodna, a nie dwutlenek węgla. 
Również większe zagrożenie i większe ilości CO2 
wydziela się wskutek erupcji wulkanów czy potęż-
niej floty samochodowej, co będzie potęgowane 
dalszym jej rozwojem w niespotykanym dotych-
czas tempie. Nikt nie przejmuje się już, że świat 
zamilkł na temat skutków, jakie niosą dla naszej 
matki Ziemi próby z bronią jądrową – przeniesione
z powierzchni pod ziemię. Co z tsunami itd? Dla 
biznesu liczy się pieniądz i ten kto płaci, a nie rze-
telnie przekazywana wiedza. Krótkowzroczność 
ludzkości, dotycząca nie tylko klimatu i przygoto-

Czasy Apokalipsy coraz bliżej?
wania się na jego zmiany, ale i obojętności na zna-
jomość historii w szerokim tego słowa znaczeniu, 
jest  przerażająca. 

Przeciwnicy węgla (naszego dobra), lobbyści 
udający fachowców (i to Polacy – co daje wiele do 
myślenia) jazgotem, bo nie twierdzę, że nie umieją 
czytać z właściwym rozumieniem, potrafią nawet 
tekst ostatniej encykliki papieża przedstawić jako 
dokument o antypolskiej wymowie. A przecież pa-
pież ani razu w ,,Landato Si” nie wspomina o Polsce,
a tym bardziej o naszym węglu. Generalnie kwe-
stie poruszane w encyklice dotyczą problemów 
ochrony środowiska w każdym aspekcie i to na ca-
łym świecie. Podkreśla, że gospodarka i ekonomia, 
aby służyły człowiekowi, muszą mieć zawsze wy-
miar moralny i etyczny. Papież nie żąda wprost po-
rzucenia węgla (głównymi emitentami CO2 są Chi-
ny i Ameryka), lecz np. krytykuje, i słusznie, choćby 
europejskie strategie ograniczenia CO2, polegające 
na sprzedaży pozwoleń i uprawnień na zanieczysz-
czenia, co na pewno nie przyczyni się do zmniej-
szenia globalnej emisji zanieczyszczeń, a będzie 
prowadzić do nowej fali spekulacji. Będzie nabijać 
kieszenie kolejnym oszustom. To jest irytujące. Tak 
naprawdę, gdyby nie Polacy (czytaj: określeni lob-
byści, mający w tym interes) – to dokument ,,Landa-
to Si”, tak, jak w innych krajach, przeszedłby prak-
tycznie bez żadnego echa. W żadnych znaczących 
światowych środkach przekazu nie odebrano tego 
dokumentu tak, jak w Polsce, a wręcz go nie za-
uważono. Przecież niska emisja jest tylko jednym
z bardzo wielu czynników mających wpływ na śro-
dowisko, nie mniejszy niż np. ilość obszarów zie-
lonych, trzebionych w zastraszającej skali lasów na 
kuli ziemskiej,  gospodarka wodno-ściekowa i wiele 
innych  czynników,  o  których  pisałem  wcześniej.

Nikt nie wspomina już, jak wielki wpływ, wręcz 
decydujący o klimacie i wielu procesach na Ziemi, 
ma nasza największa gwiazda – Słońce. Na niej rów-
nież zachodzą niebezpieczne zmiany, mające nie-
bagatelny  wpływ  na  Ziemię. 

Możliwość wykorzystania wielu zróżnicowa-
nych paliw do produkcji energii i ciepła jest istotna, 
ponieważ dostępność i ceny surowców na prze-
strzeni lat mogą się zmieniać (jak widzimy obecnie
– niekorzystnie), a perspektywa zwrotu z inwesty-
cji w energetyce wynosi nawet kilkadziesiąt lat.
Dla Polski, nieposiadającej innego znacznego pali-
wa oprócz węgla, jest to bardzo istotne. Potrzeby 
energetyczne w przypadku zmian klimatu również 
mogą się diametralnie zmienić. Problem nie leży
w samym węglu, ale możliwości wykorzystania cie-
pła i energii elektrycznej w jednym procesie, budo-
wy ciepłowni i rozbudowy sieci, w podłączeniu do 
niej domostw itd. W naszych miastach dałoby to 
efekt natychmiastowy. Niestety, natura nie wyposa-
żyła nas w inne paliwa w tak dużej ilości, jak w wę-
giel. Ze względu na aktualne możliwości, a sądzę,
że i późniejsze, nie będzie nas stać na zakup innych 
paliw. Ziemia zawsze podlegała zmianom tempera-
tury, a co za tym idzie – pogody, klimatu. Tylko teraz 
coraz bardziej uzależniamy się od wszelkich zmian, 
nie uwzględniając ich w żadnych długofalowym 
działaniu. Brniemy np. w ślepy zaułek elektryfikacji. 

Prawie w ogóle nie dostrzegamy, jak jesteśmy 
zależni od prądu – nie mniej niż od tlenu, potrzeb-
nego do oddychania. Również nie przeżyjemy bez 
wody,  ciepła  itd.

Pogarszające się warunki klimatyczne – czy to 
chwilowe, czy już mające charakter długotrwały
(tego do końca nie wiemy), zamiast budzić naszą 
czujność i pozwalać uczyć się na błędach, niczego 
nie zmieniają w mentalności naszej społeczności.

Czy ostatnia wielka powódź z lat 90-tych nas 
czegoś nauczyła? A braki prądu w ostatnich latach, 
spowodowane oblodzeniem linii energetycznych? 

cd. na stronie 3



Kolejnym przykładem głupoty, nieracjonalne-
go działania celem ograniczenia migracji, jest bu-
dowanie ostatnio murów na granicach państw. To 
totalny absurd, który do niczego dobrego nie pro-
wadzi.  Czy  świat  oszalał? 

Czy Europa, świat, ludzkość się przebudzi czy 
dalej będzie brnąć w unicestwienie. Życie pokazu-
je, że wygoda i dobrobyt prowadzą do utraty in-
stynktu samozachowawczego u wszystkich istot
żywych, a w efekcie do nieodporności na zmienia-
jące  się  warunki,  lekceważenie  ich.

Jest jeszcze czas, by zmienić drogę w przysz-
łość, aby nasze dzieci i wnuki mogły z optymizmem 
w nią podążać. A to, że na Ziemi nigdy nie było i nie 
będzie raju, to jest oczywiste. Zróbmy wszystko, aby  
nie  było  piekła. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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cd. ze strony 2
Przecież obecnie bez prądu większość pieców 

na  węgiel  już  nawet  nie  zadziała. 
Wróćmy do tematu ostatnich suszy i przerw

w dostawie energii. Ileż to traw się bezkarnie i bez-
trosko wypala, gdy warunki pogodowe są dobre, 
zanieczyszczając przy okazji środowisko? Czy nie 
można by tworzyć zapasów, rezerw na okolicznoś-
ci suszy w postaci siana, kiszonek czy innych kom-
ponentów? Z drenowanych pól woda wypływa do 
Bałtyku, zamiast gromadzić się w zbiornikach re-
tencyjnych. 

Przykładów beztroski można zauważyć wiele. 
Niedługo okaże się, że nie tylko ugotuje nas Słońce, 
ale nawet o kubek wody będziemy toczyć walkę. 

Z ostatnich, jakże dalekich od pojęcia katastro-

fy, zdarzeń ratowaliśmy się ochotniczymi strażami 
pożarnymi, bo wojska prawie nie mamy. I tutaj na-
szym dzielnym strażakom ochotnikom dziękujemy 
za bezinteresowne zaangażowanie w akcji usuwa-
nia szkód. A już przy tak niewielkich, w stosunku do 
mogących nastąpić, wypadkach, daje się odczuć 
kompletną bezradność. Trzeba sobie uświadomić, 
że bez prowadzenia długofalowej polityki i prze-
znaczenia odpowiednich środków na rzeczy bardzo 
istotne dla trwania życia na Ziemi, każde struktury 
państwa, z choćby najsilniejszym wojskiem i rzeszą 
naukowców, są bezradne. Jedyne, co się dotychczas 
sprawdza i sprawdzało, to zdolność do improwizacji 
i solidarności w obliczu zagrożenia. Ale to nie wy-
starczy w przypadku większego kataklizmu i z tego 
musimy  sobie  zdawać  sprawę. 

Czas do szkoły
Po dwóch miesiącach wakacji i odpoczynku, 

nadszedł czas powrotu do szkoły. W całej gminie 
setki uczniów z początkiem września rozpoczęły 
kolejny rok nauki. Jednak w Kryrach nastąpiła zmia-
na organizacyjna. Co prawda, nie dotyczy ona bez-
pośrednio uczniów, jednak wiąże się z nowym 
sposobem funkcjonowania placówek. Dotychczas 
w Kryrach znajdował się Zespół Szkolno-Przed-
szkolny oraz Gimnazjum Publiczne. Od początku 
września tego roku, placówki zostały połączone
w jedno i uzyskały wspólną nazwę – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kryrach. Jego dyrektorką zosta-
ła pani Anna Antończyk, a rolę jej zastępcy pełnić 
będzie pani Agnieszka Ciwis. Nam pani dyrektor 
opowiada o zmianach, jakie nastąpiły w placówce
i wyzwaniach, z jakimi wiąże się nowa organizacja.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Nowa organizacja 
to problem?

Anna Antończyk: Oczywiście, że nie. Były co 
prawda pewne obawy, pytania, jak sobie poradzi-
my, ale jako nauczyciele jesteśmy przygotowani na 
zmiany. Wierzę, że nasze życie to ciągły proces 
uczenia się i stawiania sobie wyzwań. Myślę, że ta 
zmiana  wszystkim  nam  wyjdzie  na  dobre.

Nowiny:  Czy  uczniowie  odczują  zmiany?
Anna Antończyk: Wydaje mi się, że nie. Utwo-

rzenie zespołu szkolno-przedszkolnego to wariant 
oszczędnościowy, w którym chodzi przede wszyst-
kim o nauczycieli. Wprowadzono go z myślą o nad-
chodzącej  przyszłości.

Nowiny:  To  znaczy?
Anna Antończyk: Teraz jeszcze nie odczuwa-

my zbliżających się zmian. Ale już niebawem w gim-
nazjum pojawią się roczniki, z których można stwo-
rzyć tylko jedną klasę. To oznaczałoby, że część na-
uczycieli straciłaby pracę w dotychczasowym wy-
miarze, bo nie mieliby wystarczającej liczby godzin. 
Dzięki utworzeniu zespołu, cała kadra jest zarzą-
dzana przez jednego dyrektora. Nauczyciele znajdą 
więc pracę w którymś z oddziałów – przedszkolu, 
szkole podstawowej albo gimnazjum. I łatwiej bę-
dzie to zorganizować niż kiedy byliśmy osobnymi 
placówkami.   

Nowiny: A jak przebiega proces łączenia pla-
cówek? 
Anna Antończyk: To przede wszystkim dużo for-
malności. Trzeba zamknąć wszystkie sprawy zwią-
zane z gimnazjum. Od początku września funkcjo-
nujemy już jako jedna placówka. Trzeba było zgłosić 
ten fakt do instytucji i różnego rodzaju świadcze-
niobiorców. Poza tym musieliśmy zorganizować na 
nowo  przestrzeń  w  szkole.

Nowiny:  Nastąpi  przemieszanie?
Anna Antończyk: Nie. Gimnazjaliści zawsze 

mieli swoją własną przestrzeń. Tak samo przed-
szkolaki i uczniowie szkoły podstawowej. Za to mu-
sieliśmy wygospodarować miejsce dla pierwsza-
ków. W tym roku mamy 2 klasy pierwsze i chcieliś-

my uniknąć systemu zmianowego. Dlatego przy-
stosowujemy jedną klasę. Zmieniło się także po-
mieszczenie, w którym znajduje się pokój nauczy-
cielski. Teraz muszą się tam zmieścić aż 32 osoby
– bo tyle liczy nasze grono pedagogiczne. Wybrali-
śmy dawne pomieszczenie szatni. A szafki stanęły 
na korytarzu. Z dobrych zmian związanych z po-
łączeniem można też wskazać taką, że mamy teraz
o wiele więcej sprzętu wspomagającego naukę. 
Wszyscy uczniowie mogą więc korzystać na przy-
kład z komputerów w pracowni informatycznej.
Dla  każdego  wystarczy.

Nowiny: Dobrze współpracuje się z panią 
Agnieszką?

Anna Antończyk: Mam ogromne szczęście, że 
to z nią przyszło mi pracować. Dobrze się rozumie-
my i dogadujemy. Każda z nas ma zakres obowiąz-
ków, którym się zajmuje. Agnieszka skupiała się 
teraz na dopełnieniu wszystkich formalności 
związanych z likwidacją gimnazjum jako osobnej 
jednostki. Nam było łatwiej – zespół szkolno-przed-
szkolny już istnieje, więc nie ciążyła na nas podob-
na presja. W nowym układzie udało się nam od razu 
ustalić  która  czym  będzie  się  zajmować. 

Nowiny: Przez 18 lat gimnazjum funkcjono-

pozostaną zawsze odrębne. Poza tym uczniowie
w różnym wieku potrzebują różnego rodzaju ak-
tywności. Oczywiste więc, że gimnazjaliści nie bę-
dą uczestniczyć w dniu matki i ojca, który organi-
zują  przedszkolaki.

Nowiny: Czy nauczycielom trudno będzie się 
odnaleźć  w  nowej  sytuacji?

Anna Antończyk: Z pewnością łatwiej niż się 
wydaje. Znamy się przecież, współpracowaliśmy do 
tej pory. Zmieni się tylko miejsce, w którym bę-
dziemy się spotykać i to, że od teraz stanowimy je-
den zespół. Jestem przekonana, że wszyscy na tym 
skorzystamy. Żartujemy nawet, że dzięki temu po-
łączeniu wszyscy mamy nową pracę. Może spoj-
rzymy też na nasze obowiązki z nowej perspekty-
wy  i  okaże  się,  że  sporo  zyskamy.

Nowiny: Czyli rodzice i uczniowie nie mają się 
czego  obawiać?

Anna Antończyk: W najmniejszym stopniu. 
Połączenie placówek nie będzie miało żadnego 
wpływu na jakość kształcenia. Co więcej – przy 
większej kadrze łatwiej znaleźć np. zastępstwa
w  ramach  własnej  ekipy. 

Nowiny: Zatem najwięcej zmienia się dla Pa-
ni,  pani  Agnieszki  i  grona  pedagogicznego?

wało jako osobna instytucja. Czy nie ma obawy, że 
teraz  wszystkie  oddziały  „zleją się”  w  jedno?

Anna Antończyk: Oczywiście, były pewne 
obawy o utratę tożsamości, samodzielności tej je-
dnostki. Ale będziemy się starać ze wszystkich sił, 
aby każda z części zespołu zachowała swój odrębny 
charakter. Przez lata gimnazjum pracowało na 
własną markę. Ich zwyczaje, aspekty funkcjono-
wania charakterystyczne dla takiej placówki, tra-
dycyjne już przeglądy i święta, jakie organizowali, 

Anna Antończyk: Rzeczywiście, tak właśnie 
jest. Sytuacja jest dla nas wszystkich nowa i przede 
wszystkim grono pedagogiczne potrzebuje trochę 
czasu  na  reorganizację.

Można powiedzieć, że 1 września zacznie się 
dla nas wszystkich nowy początek. Mury pozostają 
te same. Jedynie my musimy się w tej rzeczywistoś-
ci  ponownie  odnaleźć  i  osadzić. 

Nowiny:  Życzymy  zatem  powodzenia.
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Anna Antończyk: Dziękuję. Wiem, że z takim 

zespołem  wszystko  będzie  dobrze. 
Nowiny:  Dziękujemy  za  rozmowę.
Jak wynika z założeń, poczynionych przy łą-

czeniu placówek w Kryrach, jest to wariant najlep-

szy dla wszystkich stron. Rodzice i uczniowie nie 
odczują żadnej zmiany, a jedynie mogą zyskać.
Z kolei nauczyciele, których stanowiska byłyby 
zagrożone w nadchodzących latach, w związku
z rozpoczęciem nauki w gimnazjum przez roczniki
z tzw. „niżu demograficznego”, utrzymają swoje 

miejsca pracy. Jak mówiła pani Antończyk, łatwiej 
jest zarządzać kadrą i poradzić sobie z problemami, 
jeśli się ze sobą współpracuje i tworzy wspólnotę. 

Najbliższe lata pokażą, że stworzenie w Kry-
rach jednego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego by-
ło  słuszną  decyzją.

Rozmawiała Monika Panfil

Szkolna wyprawka 2015/2016. Termin składania wniosków do 22 września 2015 r.
51 mln zł – tyle środków zaplanowano na re-

alizację programu pomocy uczniom „Wyprawka 
Szkolna” w roku szkolnym 2015/2016. Program 
stanowi kontynuację poprzednich akcji, które
Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje już od 
13 lat. Szacuje się, że w 2015 r. ok. 213,3 tys. ucz-
niów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego, zosta-
nie  objętych  programem.

W zależności od klasy wysokość dofinanso-
wania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku 
zakupu podręczników do kształcenia specjalne-
go  wysokość  ta  może  sięgać  770 zł.

Pomoc zostanie skierowana do trzech 
grup uczniów: najmłodszych uczestników edu-
kacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły pod-
stawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia; uczniów, którzy kon-
tynuują naukę według nowej podstawy progra-
mowej na poziomie klasy czwartej technikum; 
uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących; sła-
bosłyszących; słabowidzących; z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim, z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z ze-
społem Aspergera; z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność wymie-
niona wyżej. Tym samym program będzie obej-
mować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, 

z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których 
podręczniki  zapewniono  w  odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników oraz zakupu materiałów edu-
kacyjnych  będzie  przysługiwać: uczniom po-
chodzącym z rodzin, w których dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekracza 574 zł; uczniom po-
chodzącym z rodzin niespełniających kryterium 
dochodowego na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekono-
miczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielo-
dzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania
w rodzinie); uczniom niepełnosprawnym bez  
względu  na  dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez 
uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W przypadku uczniów spełniających kryterium 
dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie
o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze 
świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również 
złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, 
przekraczające kryterium dochodowe, zamiast 
zaświadczenia o dochodach składają uzasad-
nienie  do  otrzymania  pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu po-
dręczników i materiałów edukacyjnych, składa się 
do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje 
po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury 
VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Warto pamiętać, że program „Wyprawka 
szkolna” to  nie  jedyne  wsparcie  finansowe  
uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 ro-
ku darmowe podręczniki otrzymali uczniowie 
pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku
1 września, oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne 
podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwarto-
klasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimna-
zjów.

W związku z wprowadzaniem bezpłatnych 
podręczników znika konieczność dofinansowy-
wania ich zakupu. Docelowo, w 2017 r. z darmo-
wych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół 
podstawowych i gimnazjów. Podręczników nie 
będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie 
wyposażała  szkoła.

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła 
uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy 
uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych – doku-
menty przedłożone przez ministra edukacji na-
rodowej.
 Więcej szczegółów o programie można uzy-
skać w szkołach oraz na stronach internetowych: 
www.suszec.pl  oraz  www.gzo.suszec.pl.

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej

30 czerwca br. ogłoszono nowy przetarg na 
wywóz śmieci z terenów gminy Suszec. Z powo-
du zbyt wysokich cen zaproponowanych przez 
oferentów, unieważniono poprzedni przetarg,
a w okresie ostatnich trzech miesięcy usługę 
wywozu nadal świadczyła dla mieszkańców fir-
ma „EKO” z Rybnika. Do kolejnego przetargu sta-
nęły 3 firmy. Niestety, jedna z firm musiała wy-
cofać się udziału, ponieważ nie spełniła wszyst-

kich niezbędnych warunków. Najniższą ofertę 
przedstawiło ponownie „EKO”. Nowa umowa zo-
stanie podpisana we wrześniu br. i będzie obo-
wiązywać do 30 września 2017 r. Dzięki ogłosze-
niu nowego przetargu, udało się uzyskać lepszą 
cenę niż ta proponowana w czerwcowym kon-
kursie. Choć jest ona wyższa niż obowiązująca
w latach 2013-2015, cena wywozu dla miesz-
kańców nie ulegnie zmianie i nadal będzie wy-
nosić 8 zł. Poza tym zmieni się zasada segregacji. 
Mieszkańcy będą musieli segregować popiół, 
wsypując  go  do  osobnego  pojemnika.

Nowy harmonogram wywozu oraz regula-
cje i nowe zasady zostaną opublikowane w ko-
lejnym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy” oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suszcu:  
www.suszec.pl.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Wójt Gminy Suszec informuje wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, że w miesiącu paź-
dzierniku bieżącego roku przeprowadzona zo-
stanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Pod pojęciem odpadów wielkogabarytowych 
należy rozumieć: żużyte meble, wykładziny po-
dłogowe i dywany. Zbiórka nie dotyczy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, stolarki budo-
wlanej, opon i innego zbędnego sprzętu domo-
wego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła,
z  papy,  wełny  mineralnej,  eternitu  itp.

Dokładne terminy i pozostałe szczegóły do-
tyczące przeprowadzenia zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych podane zostaną na stronie in-

ternetowej Gminy Suszec: www.suszec.pl oraz 
poprzez odrębne ogłoszenia. Mieszkańcy nie bę- 
dą  ponosić opłat za odbiór odpadów.

Urząd Gminy Suszec

Nowy przetarg na śmieci
rozstrzygnięty

Urząd Gminy Suszec

Szkoły w liczbach
W roku szkolnym 2015/2016 wzrosła liczba 

dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Łącznie jest to 1479 uczniów, czyli o 83 więcej
niż rok temu. Z tego 1021 dzieci to uczniowie 
szkół podstawowych, a 458 gimnazjów publicz-
nych. Wzrosła także liczba oddziałów w szkołach 
podstawowych – o 6 w stosunku do ubiegłego ro-
ku. Zmiany te spowodowane są głównie wpro-
wadzeniem obowiązku szkolnego dla 6-latków. 
Łącznie w gminie działa 76 oddziałów w obu ty-
pach  szkół. 

W klasach pierwszych uczyć się będzie w tym 
roku 237 dzieci, z czego 166 to 6-latki. Ogółem 
obowiązkiem szkolnym jest objętych 190 dzieci,
a z odroczenia z tego obowiązku skorzystało 24 
dzieci (najwięcej w SP w Suszcu – aż 18 dzieci).
Łącznie pierwszoklasiści będą się uczyć w 14 kla-
sach. W Suszcu w tym roku będą 4 klasy, a w Ra-
dostowicach, Kobielicach, Rudziczce, Mizerowie
i  Kryrach – po 2.

W przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w roku szkolnym 2015/2016 przebywać bę-
dzie 488 dzieci. To o 22 dzieci mniej niż w po-
przednim roku. Skutkuje to zamknięciem grupy 

popołudniowej  w  Przedszkolu  w  Suszcu. 
W kadrze nauczycielskiej naszej gminy także 

nastąpiły zmiany. W czasie okresu wakacyjnego 
dwoje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela 
mianowanego, a troje stopień nauczyciela dy-
plomowanego. 

W szkole w Kryrach – nastąpiło połączenie 
placówek w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny. 
W Suszcu dokonano zaś adaptacji pomieszczeń
– 2 klasy, z których korzystało dotychczas gimna-
zjum, zostały oddane do użytku szkole podsta-
wowej. Z kolei gimnazjaliści mogą korzystać z sal 
w  nowo  wybudowanym  budynku.

GZOiS



5NUMER 9 (254)

13 lat – od takiego czasu istnieje w Suszcu chór, 
który odniósł już znaczące sukcesy i zachwyca wy-
konaniem utworów sakralnych. Członkowie Chóru 
Kameralnego „Canticum” to młodzi ludzie, pełni pa-
sji, miłości do śpiewu i tworzący wyjątkową wspól-
notę. Ich wykonania można było usłyszeć podczas 
wyjątkowych uroczystości w Kościele pw. Św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Nagrali tak-
że utwory barokowe, odtwarzane w Kaplicy Św. 
Kingi w Kopalni Soli w Bochni, 180 m pod ziemią.
W tym numerze prezentujemy Chór Kameralny 
„Canticum”, który od lat pojawiał się podczas mszy 
świętych w Suszcu i wciąż ma przed sobą wiele 
wspólnych  planów  i  wyzwań.

Początki
Chór Kameralny „Canticum” założono w 2002 r. 

Od początku działał on przy parafii św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Suszcu. Pierwotnie była to 
schola, gdyż takie było założenie pomysłodawcy
– ks. Michała Matysika. To on zainspirował Barba-
rę Garus do zorganizowania i prowadzenia grupy 
śpiewającej podczas niedzielnych mszy. Jak wspo-
mina  dyrygent  chóru:

- Kiedy w 2002 roku zdałam na studia muzyczne, 
ks. Michała Matysik, ówczesny wikary Suszca, miło-

śnik muzyki liturgicznej, wyszedł z propozycją zało-
żenia młodzieżowej scholi liturgicznej. Wspólnie 
opracowaliśmy plan artystyczny, cele i zasady dzia-
łania. Nieprzerwanie, przez 7 lat, co niedzielę mieli-
śmy  próby  i  śpiewaliśmy  podczas  niedzielnej  mszy.

Wcześniej – wiosną 1999 r. – sześć osób stwo-
rzyło zespół, który zajął się prowadzeniem śpiewów 
oraz akompaniowaniem podczas czuwań i mszy 
młodzieżowych. Muzycy spotykali się jednak na 
próbach okazjonalnie, przygotowując oprawę co-
miesięcznej liturgii. Z czasem chętnych do śpiewa-
nia przybywało. Od września 2002 roku, schola pod 
kierunkiem B. Garus zaczęła się spotykać regular-
nie, co niedzielę, w salkach parafialnych. Pierwszy 
występ miał miejsce końcem września 2002 roku 
podczas uroczystej mszy z okazji poświęcenia hali 
sportowej  w  Suszcu. 

Stroje
Członkowie, wraz z ewolucją zespołu w scholę, 

a następnie w Chór Kameralny „Canticum”, zaczęli 
występować w ujednoliconych strojach. Obecnie
są to: ciemne spodnie, ciemne marynarki/żakiety 
oraz – w wypadku pań – turkusowe apaszki, a w wy-
padku  panów  –  białe  koszule  i  muszki.

Repertuar
Przez 5 lat, do 2006 roku, chór wykonywał je-

dnogłosowe pieśni z akompaniamentem instru-
mentu klawiszowego, głównie jako ubogacenie 

Chór Kameralny „Canticum”

wi chętni, w większości słyszeli oni artystów na 
mszach lub znali kogoś ze śpiewaków, czasami zaś 
chórzyści sami proponowali swoim znajomym 
możliwość śpiewania w zespole. Od powstania, 
„Canticum” miało skład mieszany – męski i żeński.
W ostatnim czasie jest to raczej chór żeński, choć 
mężczyźni są zawsze mile widziani i z pewnością 
znajdą swoje miejsce w strukturach „Canticum”. 
Przez chór przewinęło się dotychczas kilkadziesiąt 
osób (z dziewięciu miejscowości). Warto zaznaczyć, 
że duża część śpiewaków „Canticum” to byli chó-
rzyści dziecięcego chóru „Parole Melodiche” dzia-
łającego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Suszcu. W skład zespołu wchodzą zarówno stu-
denci, jak i osoby aktywne zawodowo. Nie ogra-
nicza ich wykonywane zajęcie, a łączy miłość do 
śpiewu, chęć uświetniania muzyką wyjątkowych 
religijnych uroczystości oraz potrzeba wspólnego 
spędzania czasu. Bo członkowie chóru to także 
bardzo dobrzy znajomi i przyjaciele, którzy wspie-
rają się i spotykają – nie tylko na próbach. Z chęcią 
przyjmą też nowe osoby, chętne do wspólnego 
śpiewu.

Dyrygent
Od początku Chór Kameralny „Canticum” pro-

wadzi ta sama osoba – Barbara Garus. Przez te lata 
wspólnej pracy rozwijała się wraz z zespołem. Za-
czynała jako świeżo upieczona studentka, konty-

liturgii. Na swoim 5-leciu po raz pierwszy chórzyści 
wykonali czterogłosowy repertuar. Były to i nadal 
pozostają głównie wielogłosowe utwory chóralne
a capella. W większości utwory sakralne. Jak mówi 
Barbara  Garus: 

- Muzyka religijna, w której się specjalizujemy, to 
śpiew dla Pana Boga, chwalenie go i dawanie świa-
dectwa wiary. Sacrum nadaje sens i kierunek „Canti-
cum”, mimo wszystko wywodzimy się ze scholi litur-
gicznej. Chciałabym, żeby, dopracowany i na odpo-
wiednio wysokim poziomie, śpiew do liturgii był zna-
kiem  charakterystycznym  „Canticum”.

Nazwa
Przez lata chór zmieniał zarówno swój charak-

ter, jak i nazwę. Początkowo, kiedy towarzyszył 
śpiewem w liturgii, a członkowie spotykali się co 
niedzielę, nazywano go „scholą”. Kiedy w 2006 roku 
w repertuarze znalazły się utwory wielogłosowe, 
zespół przyjął nazwę „Schola Canticum”. Ze wzglę-
du na opracowywanie coraz to trudniejszych kom-
pozycji od 2009 roku funkcjonuje zaś nazwa Chór 
Kameralny  „Canticum”. 

Członkowie
W pierwszym składzie scholi były osoby, któ-

re śpiewały już wcześniej. Co roku pojawiali się no-
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Koncert z okazji 10-lecia Chóru Canticum w kościele parafialnym w Suszcu - 23 września 2012 r.

nuowała zaś jako doświadczona chórmistrzyni. To 
umocniło  więzi  w  chórze.

Osiągnięcia
Wśród sukcesów Chóru Kameralnego „Canti-

cum”  z  pewnością  należy  wymienić:
- II miejsce na XII Wojewódzkim Przeglądzie 

Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach w 2008 roku, w kate-
gorii:  zespoły  kameralne,  dorośli;

- Reprezentowanie Gminy Suszec na XII Festi-
walu Pieśni Religijnej „Chwalmy Pieśnią Pana” w No-
voti  na  Słowacji  w  2008  roku;

- Wyróżnienie przyznane przez Wójta Gminy 
Suszec za promocję Gminy na arenie lokalnej, kra-
jowej  i  międzynarodowej  w  2008  roku;

- II miejsce na XII Wojewódzkim Przeglądzie 
Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach w 2009 roku, w ka-
tegorii:  zespoły  kameralne,  dorośli;

- Wyróżnienie honorowe na XXI Tyskich Wie-
czorach  Kolędowych  w  Tychach  w  2012  roku

- nagroda SREBRNA STRUNA na XV Małopol-
skim Konkursie Chórów „O złotą strunę...” w Niepo-
łomicach  w  2013  roku

Nagrania
W 2010 roku Chór Kameralny „Canticum” na-

grał płytę „W Betlejem”, która była chóralnym opra-
cowaniem polskich i zagranicznych kolęd. Pomy-
słodawcą albumu był ks. Krzysztof Winkler, a jego 
wydawcą była Parafia Św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika  w  Suszcu.

W 2011 roku „Canticum” wzięło udział w wyjąt-
kowym projekcie. Firma adVenture -  Multimedialne 
Muzea z Katowic, wykonująca multimedialną trasę 
ekspozycyjną, chciała uzyskać w kaplicy Św. Kingi
w Kopalni Soli w Bochni klimat modlitwy. Tak zro-
dził się pomysł udźwiękowienia tego miejsca chó-
rem. W styczniu 2011 roku Chór „Canticum” nagrał 
więc w suszeckim kościele utwory barokowe, któ-
re od września 2011 roku są podkładem muzycz-
nym  multimedialnej trasy ekspozycyjnej w Kopalni 
w Bochni. Śpiew chóru ma zadanie wprowadzić 
sakralną atmosferę podczas zwiedzania Kaplicy
Św. Kingi. Śpiew „Canticum” z Suszca jest każdego 
dnia odtwarzany 180 metrów pod ziemią. Rocznie 
Kopalnię w Bochni zwiedza około 150 tysięcy osób. 

Przyszłość
„Canticum” ma za sobą 13 lat współpracy, a ko-

lejne przed sobą. Członkowie grupy są mocno zżyci 
ze sobą i odnajdują radość we wspólnym śpiewie, 
spotkaniach i występach. Rodzinna atmosfera, po-
czucie jedności i przyjazne nastawienie sprawiają, 
że Chór Kameralny „Canticum” to doskonałe miejsce 
dla kochających śpiew. Obecnie „Canticum”, z róż-
nych obiektywnych względów, wyhamowało swoją 
działalność. Członkowie – kiedyś uczniowie szkół 
średnich – obecnie absolwenci wyższych uczelni, 
zakładający rodziny, prowadzący własne firmy, nie 
znajdują już tyle czasu na śpiew. Nie oznacza to jed-
nak, że chór nie ma przyszłości. Wręcz przeciwnie. 
Nowi członkowie z pewnością pozwolą Chórowi 
Kameralnemu „Canticum” na kolejne wspólne lata 
występów  i  odniesienie  następnych  sukcesów.

Dołącz do „Canticum”
Chór prowadzi nabór i wciąż szuka nowych 

śpiewaków – gimnazjalistów, uczniów szkół śred-
nich, studentów, młodych małżonków, osób samot-
nych – po prostu pasjonatów, którzy nową energią 
pozwolą temu chórowi trwać nadal. W ostatnim 
czasie „Canticum” występowało jako chór żeński, 
jednak ciągle jest nadzieja na męskie głosy. Pozwo-
li  to,  by  brzmienie  chóru  było  pełne. 

Zapraszamy chętnych na profil na facebooku: 
https://www.facebook.com/chor.canticum gdzie 
znajdują się aktualne informacje dotyczące chóru. 
Próby zaczynają się od pierwszej soboty września
o  godz. 10:00,  w  salkach  parafialnych  w  Suszcu. 

Monika Panfil

ARTYŚCI  NASZEJ  GMINY
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Bartek Wyrobek – mieszkaniec naszej gminy, 
pochodzący z Radostowic fotograf, który swoją pa-
sję zamienił w sposób na życie, zdobywając między-
narodowe uznanie i sławę. Jego prace otrzymują 
nagrody i wyróżnienia na ogólnoświatowych kon-
kursach (np. „The Artistic Guild of the Wedding Pho-
tojournalist Association”, „Fearless Photographers” 
czy “Mywed.com”). Obecnie znajduje się w czołów-
ce najlepszych fotografów ślubnych na świecie. 
Fotografie, wykonane przez Bartka, przynoszą mu 
uznanie nie tylko w Polsce czy Europie, ale również 
poza kontynentem. Na jego blogu oraz na profilach 
w mediach społecznościowych regularnie poja-
wiają się relacje z zagranicznych ślubów, czy po-
dróży, jakie odbywa wraz z świeżo upieczonymi 
małżonkami – i to nie tylko takich wyróżniających 
się pięknymi sceneriami, ale przede wszystkim bo-
gatych w emocje i niepowtarzalne momenty. To 
jedna z cech charakterystycznych prac Bartka – każ-
de zdjęcie to historia, uwieczniony moment, za któ-
rym kryje się wiele więcej. Mieszkaniec Radostowic 
to jednak nie tylko artysta, ale także pomysłodawca 
dobrze prosperującej firmy, zajmującej się szkole-
niami fotografów oraz świadczeniem usług związa-
nych z fotografią (m. in. obróbką zdjęć, projektowa-
niem fotoalbumów czy kompleksową obsługą fo-
tografów). Nam opowiada o tym, czym jest dla nie-
go praca, o swoim sposobie na życie, planach na 
przyszłość  oraz  o  misji,  jaką  sobie  wyznaczył.

Monika Panfil: Czy na swojej fotograficznej 
drodze osiągnąłeś już wszystko, co chciałeś? Co sta-
nowi dla Ciebie wyzwanie, skoro obecnie znajdu-
jesz  się  wśród  najlepszych  na  świecie?

Bartek Wyrobek:  Faktycznie w 2013 r. zmie-
ściłem się w pierwszej „pięćdziesiątce” w niezwy-
kle prestiżowym ogólnoświatowym konkursie
dla fotografów ślubnych „Fearless Photographers”.
W innym – „Mywed.com” – na miejscu, jeśli dobrze 
pamiętam, 120. To jedyne poszlaki, że być może 
znajduję się wśród najlepszych na świecie. Wyni-
ki konkursów mają szeroki zasięg i dzięki temu mo-
je prace docierają do ludzi z całego świata. Co po-
zwala mi fotografować śluby w różnych krajach. Na 
przykład niedawno wróciłem z Meksyku, ze ślubu 
Liz  i  Raula – rodowitych  meksykan.  

Co stanowi wyzwanie? Oczywiście – są aspekty, 
nad którymi cały czas pracuję, bo widzę, że mogę
je poprawić (m.in. dzięki wynikom konkursu mam 
styczność z najlepszymi pracami na świecie i na nich 
się wzoruję, one otwierają nowe horyzonty). Nawet 
dziś o 6:30 rano ćwiczyłem pewną technikę foto-
grafowania i odkryłem dla siebie coś nowego. Jed-
nym z celów jest fotografowanie ślubów w różnych 
kulturach na wszystkich kontynentach. Daleko mi 
jeszcze do jego realizacji i myślę, że do końca życia 
będę się w to „bawił”. Chciałbym docierać do ludzi
na całym świecie z tym, co już potrafię robić i ciągle 
się przy tym rozwijać. Staram się trafiać do odbior-
ców, którzy są świadomi i jasno określają, czego 
oczekują od fotografii. Ludzi, którzy wybiorą mnie, 
bo będą chcieli dokładnie takiego spojrzenia, jakie 
prezentuję. Co więcej, będą zdeterminowani, żeby 
mnie ściągnąć na drugi koniec świata, żebym im 
towarzyszył w ich ważnym dniu. Teraz na przykład 
negocjuję  ślub  w  Kolumbii.  Trzymajcie  kciuki!

Monika Panfil: Fotografia jest więc sposobem 
na podróżowanie po świecie i poznawanie kultury.

Bartek Wyrobek: Tak. Jest też źródłem utrzy-
mania rodziny. Jednym z założeń moich zagranicz-
nych zleceń jest to, że mieszkam z przyszłymi mał-
żonkami albo z ich rodzinami. W pierwszej chwil to 
szok dla par, które po prostu chcą wynająć fotogra-
fa i wiele zleceń z tego powodu nie dochodzi do 
skutku. Ludzie po prostu się boją, bo mnie nie zna-
ją. Ale Ci, którzy podczas rozmów wstępnych po-
czują nić porozumienia, później bardzo często zo-

Przede wszystkim rób to, co sprawia ci radość! Rozmowa z Bartkiem Wyrobkiem
stają moimi świetnymi znajomymi. Lecę na ślub 
gdzieś daleko i spędzając kilka dni z nimi, mam oka-
zję odrobinę poznać rodzinę, ale także doświad-
czyć rzeczywistości, w jakiej oni na co dzień prze-
bywają. Miałem kiedyś takie marzenie, że będę 
podróżować po całym świecie z plecakiem. Bez 
pieniędzy wcześniej odłożonych. Nie po to, żeby 
wygodnie nocować w hotelach, ale po to, żeby po-
znawać ludzi i obce kultury – a przez nie samego 
siebie. To marzenie, w nieco innej formie, realizuję 
dzięki swojej pracy. Mogę doświadczać tak niesa-
mowitych rzeczy, jak mieszkanie z meksykańską
rodziną w czteromilionowym, bardzo niebezpiecz-
nym mieście na pograniczu z USA. Brać udział w wi-
nobraniu w Toskanii (ale nie zorganizowanym dla 
turystów tylko takim rodzinnym, pod prawdziwym 
zamkiem) i przy okazji skosztować autentycznej 
włoskiej domowej pizzy, której nie serwują w żadnej 
restauracji. Wspinać się na lodowce, wulkany, oglą-
dać stada reniferów, kamienne pustynie i wiele wię-
cej na Islandii (i to w najlepszym możliwym gronie:
z żoną, przyjacielem i parą młodą). To wszystko sta-
je się możliwe, bo mam cel. Jest nim poznawanie,  
dostrzeganie różnych perspektyw, cieszenie się ży-
ciem i przede wszystkim rozwijanie się, ubogacanie 
swojej osobowości. Nie znam innego fotografa na 
cały świecie, który wprasza się „klientom” do domu 
na kilka dni przed ślubem. Trochę to dziwne, ale na-
prawdę  działa!

Monika Panfil: Na Twoich podróżach i obec-
ności w wielu różnych miejscach zyskują też Twoje 
zdjęcia. Przestają być tylko ładnymi obrazkami,
a  stają  się  autentyczne,  głębokie.

Bartek Wyrobek: To wszystko idealnie współ-
gra. Mówię zawsze swoim zagranicznym klientom, 
że jeśli spędzimy razem trochę czasu, będę miał 
okazję ich lepiej poznać, poczuję klimat. Jeśli oni 
mnie zaakceptują, to zdjęcia będą prawdziwe, au-
tentyczne i spontaniczne, a ja lepiej zrozumiem, ja-
kie relacje panują w ich domu i otoczeniu. Wtedy 
mogę to oddać na fotografiach. Dodatkowo zanu-
rzenie się w innej kulturze pozwala na zrobienie na-
prawdę niesamowitych ujęć. Moje spojrzenie, jako 
kogoś wywodzącego się z określonego miejsca, 
pozwala zwracać uwagę na detale czy aspekty,
o których lokalni fotografowie nawet nie pomyślą, 
bo wydają się zbyt oczywiste. W Polsce fotografuje 
mi się doskonale, tutaj mogę pozwolić sobie na krok 
dalej – spróbować oddać fotografowane osoby ta-
kimi, jakie są. Nie ma różnic kulturowych, schemat 
dnia jest bardzo przewidywalny, więc mogę skupić 
energię na głębszym aspekcie. Pragnę, aby Nowo-
żeńcy, patrząc na zdjęcia, zobaczyli prawdziwych 
siebie i aby cieszyli się obrazem swego dnia ślubu 
przez dziesiątki lat. Bo pamiętać będą ten ślub 
właśnie przez zdjęcia, a ja traktuję jako zaszczyt 
możliwość  tworzenia  ich  wspomnień.

Monika Panfil: A jesteś fotografem, który woli 
„łapać momenty”, niż je sztucznie stwarzać. Jesteś 
typem  obserwatora…

Bartek Wyrobek: Zdecydowanie tak. Pokazu-
jąc prawdziwe sytuacje, można powiedzieć coś
o ludziach. Oczywiście, dzień ślubu jest niezwykle 
specyficzny. Ogromne emocje powodują, że Mło-
dzi zapominają o mnie bardzo szybko i przeży-
wają ten dzień niezwykle intensywnie. Widzę całe 
spektrum zachowań (jestem zdecydowanie naj-
bliższym świadkiem Młodej Pary, spędzam z nimi 
więcej czasu niż rodzice i świadkowie razem wzięci, 
wiem niemal o wszystkim, co się w tym dniu zda-
rzyło) i moim celem jest oddanie tego. Staram się 
patrzeć pozytywnie i opowiedzieć historię po swo-
jemu. Nie jestem typem „czystego” dokumentalisty, 
raczej tworzę swoją wizję tego dnia. Jeden i ten
sam ślub danej pary mogę sfotografować jako to-
talną klęskę, nieporozumienie, gigantyczną awan-

turę lub jako wspaniały, pełen miłości radości i po-
zytywnych emocji najszczęśliwszy dzień życia. Dla-
czego? Bo wszystko to się mieści w każdym dniu 
ślubnym, a ja decyduję się na pokazanie swojej 
wersji czasem w sposób humorystyczny i z przy-
mrużeniem oka. Bo wiem, że po latach, mówiąc
o dniu ślubu, będą widzieć oczami wyobraźni 
zdjęcia. Dlatego uważam, że fotografia ślubna nie 
jest „kotleciarstwem”, tylko czymś niezwykłym
i może nawet mieć wpływ na dalsze życie pary 
młodej. O ile oczywiście fotograf jest fotografem,
a  nie  „kotleciarzem”.

Monika Panfil: Wynikiem tego jest Twoje 
portfolio – wypełnione zdjęciami, z których jesteś 
dumny i które są efektem realizacji obopólnych 
oczekiwań.

Bartek Wyrobek: Dokładnie. Każde z tych 
zdjęć to mój punkt widzenia i młodzi doskonale 
przeczuwają, jakiego efektu mogą się spodziewać.  
Nie wiedzą, jakie dokładnie kadry zrobię, ale są 
pewni, na jakim poziomie wrażliwości one będą
i spodziewają się, na co zwrócę uwagę. Ale, jak mó-
wiłem, fotografia to dla mnie pewien styl życia. 
Przez pierwsze trzy lata nic na niej nie zarabiałem,  
wszystko reinwestowałem w sprzęt, naukę i wiedzę, 
bo zależało mi na realizacji moich indywidualnych 
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założeń, a nie naginaniu się do oczekiwań innych. 
Nie chciałem ulegać rynkowi i ogólnym trendom. 
Wiadomo – łatwiej się temu poddać, ale o wiele 
szybciej przychodzi wtedy nuda. Mnie by zabiło, 
gdybym fotografował tylko dla pieniędzy. Moimi 
klientami często są ci, którzy widzą różnicę w po-
dejściu do fotografowania i dla których ma ono 
znaczenie.

Na moim blogu znajdują się zdjęcia wszystkich 
młodych par, z którymi pracowałem – bez względu 
na okoliczności, w jakich im towarzyszyłem. Dla-
czego? Bo każda z tych historii jest dla mnie równie 
ważna. A jak robi większość fotografów? Pokazuje 
tylko wybrane najlepsze zdjęcia. Co ma niewiele 
wspólnego z tym, co oddadzą swoim klientom.
A to generuje gigantyczne rozczarowania – a ja po 
nich poprawiam, robiąc sesje plenerowe innego 
dnia  na  przykład.

Monika Panfil: A czy fotografia jest dla Ciebie 
formą sztuki? Czy to sposób na wyrażanie siebie?

Bartek Wyrobek: Pytanie brzmi: czym jest ar-
tyzm? Postrzegam siebie raczej jako dobrego rze-
mieślnika – znam techniki, mam sprzęt i pomysł, jak 
zrobić zdjęcie. Potrafię dogadać się z ludźmi, bo
w tej pracy o to chodzi właśnie. Czy wyrażam siebie? 
Robię tak, jak lubię, więc w tym sensie na pewno. 

Monika Panfil: Czyli każdy mógłby osiągnąć
równie  wiele,  gdyby  podążał  Twoją  ścieżką?

cd. na stronie 7
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Referendum na początku września
6 września 2015 r., w pierwszą niedzielę mie-

siąca, odbędzie się referendum ogólnokrajowe do-
tyczące spraw szczególnie ważnych dla naszego 
państwa. Będziemy odpowiadać, wybierając opcję
 „TAK”  lub  „NIE”,  na  trzy  pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem je-
dnomandatowych okręgów wyborczych w wybo-

rach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotych-

czasowego sposobu finansowania partii poli-
tycznych  z  budżetu  państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem za-
sady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa podatkowego na ko-

rzyść podatnika?
Lokale do głosowania będą znajdować się tam, 

gdzie zwykle. Będą jednak otwarte dłużej, bo
w godzinach 6:00 - 22:00. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na stronie internetowej Urzę-
du  Gminy  w  zakładce  „referendum”.

Urząd Gminy w Suszcu

cd. ze strony 6
Bartek Wyrobek: Jestem pewien tego, że każ-

dy może robić piękne zdjęcia. Niekoniecznie w taki 
sam sposób, jak ja i dochodząc do tego tak samo. 
Wydaje mi się, że każdy jest w stanie nauczyć się
tzw. „łapania momentu”. Prowadzę szkolenia dla 
fotografów i widzę efekty. Dla mnie to kwestia pew-
nych procesów myślowych i zachowań, które trze-
ba w sobie wypracować. Należy sobie uświadomić
– na co patrzeć, jak patrzeć i jak to udokumento-
wać. To są sprawy techniczne, które wymagają jed-
nak pewnej wrażliwości. Kolejna sprawa to umie-
jętność wyłapywania kadrów, które mają wymiar 
symboliczny. Wtedy za zdjęciem kryje się pewna hi-
storia, a fotografia ma moc. I staje się uniwersalna.
A  to  jest  trudne,  ale  też  niezwykle  pociągające.

Monika Panfil: Jednak wydaje się, że w uchwy-
ceniu wyjątkowych chwil kryje się pewna magia. 
Trzeba po prostu umieć odpowiednio spojrzeć albo 
znaleźć się w danym miejscu we właściwym czasie.

Bartek Wyrobek: Tak, ale uważam, że każdy 
może się tego nauczyć – odrobina świadomości
i wrażliwości to wszystko, czego potrzeba. Im wię-
cej wrodzonego potencjału, tym łatwiej to przy-
chodzi. Ale kto mówi, że nie można go rozwijać?
Od lat z wielką radością pomagam innym wejść
w  biznes  fotografii  ślubnej  lub  go  rozkręcić. Nie-
zwykły jest przypadek jednego ze znanych i wspa-

niałych lokalnych fotografów, który przyniósł mi 
jakieś 2 lata temu zdjęcia z 3 ostatnich ślubów, 
prosząc o dokończenie pracy (obróbkę zdjęć, za-
projektowanie i wykonanie fotoalbumów). Prze-
konywał mnie, że ma plan sprzedać aparaty, bo już 
nie daje rady. Pracował wówczas na etacie i foto-
grafią ślubną zajmował się po godzinach. Jest nie-
zwykle uczciwym i sumiennym człowiekiem, więc 
pracował naprawdę ciężko, po kilkanaście godzin 
dziennie, z weekendami włącznie. Mimo starań, 
pary młode tak długo czekały na zdjęcia, że kiedy
już je dostały, to nie potrafiły się nimi w pełni cie-
szyć. On też miał już dość. Kiedy zobaczyłem jego 
prace i poznałem go odrobinę, od razu widziałem, 
że jest stworzony do fotografii ślubnej i ma bardzo 
duży talent i wiedzę. Pomogłem mu poprawić tech-
niczne aspekty fotografii i biznesu, takie jak oferta, 

strona internetowa, reklama, obróbka zdjęć, fotoal-
bumy i okazało się, że zamiast sprzedać aparaty, rzu-
cił etat! Miał tak wielu klientów, że mógł podnieść 
cenę dwu-, trzykrotnie i przyspieszyć tempo. Dla 
mnie to jeden z większych sukcesów w życiu – po-
mogłem komuś zmienić egzystencję! Robiłem to
z czystej chęci pomocy i to mi otworzyło oczy na 
kolejny biznes – szkolenia fotografów. Po takim 
efekcie wiedziałem, że to ma sens. Warto pomagać 
innym,  prawda?

Monika Panfil: A czy fotografia ślubna to dzie-
dzina, w której nadal chcesz się rozwijać? Masz ja-
kieś  alternatywne  pomysły?

Bartek Wyrobek: Jeszcze wiele nieodkrytych 
kultur przede mną – np. kilka dni temu dostałem 
wstępną propozycję fotografowania ślubów w Ja-
ponii! Dopiero zacząłem przygodę z odkrywaniem 
świata z perspektywy ślubów. Dla mnie wiąże się
to ze stylem życia. Chciałbym, żeby moje podróże 
częściej były wyjazdami rodzinnymi. Aby także moi 
bliscy mogli odwiedzić te miejsca, poczuć klimat, 
nauczyć się różnych języków. Oczywiście te plany są 
uzależnione od wielu czynników. A rozwój? Mogę 
powiedzieć, że ciągle się rozwijam w fotografii. 
Wciąż uczę się nowych technicznych szczegółów
i metod. Ale widzę też dla siebie zupełnie nowe 
horyzonty rozwoju. Przede wszystkim w tym, że 
mogę uczyć innych. I to nie tylko, jak robić zdjęcia, 

jeśli skupimy się na sobie, poznamy siebie i bę-
dziemy się rozwijać, a do tego zajmiemy się tym,
co daje nam satysfakcję, to osiągniemy sukces. 
Zwłaszcza młodzi ludzie mają otwartą drogę – nie 
powinni się bać, nie muszą postrzegać świata tylko 
w kategoriach pieniędzy czy dawać się wtłaczać
w ramy ogólnie przyjętego systemu, który nie dzia-
ła. Uważam, że największe ograniczenia są w na-
szych własnych głowach. Jeśli w coś nie wierzymy, 
to  tego  nie  dostaniemy.

Monika Panfil: A jak na Twoją pracę reaguje 
Twoja rodzina? Są otwarci na wszystko, co się z nią 
wiąże?

Bartek Wyrobek: Teraz skupiam się na dwóch 
biznesach na raz – fotografowaniu ślubów i szkole-
niach, a to wymaga sporego zaangażowania. Przez 
to nie spędzam z najbliższymi tyle czasu, ile bym 
chciał, choć staram się to zmienić. Chcę wrócić do
3-godzinnego dnia pracy (to udało się osiągnąć, 
kiedy tylko fotografowałem). Przez cały czas mam
w nich ogromne wsparcie, szczególnie w mojej żo-
nie Ani. Trudno sobie wyobrazić bardziej ufającą 
żonę niż taką, która utrzymuje męża przez 3 lata
(a on w tym czasie siedzi w domu przed kompu-
terem i bawi się aparatami). Tak właśnie dla osób
z boku wyglądały moje pierwsze trzy lata biznesu. 
Szczególnie,  że  nie  było  zysków!

Monika Panfil: Zatem najważniejsze w tym,

które będą zachwycać, ale wszystkiego, co wiąże się 
z pracą fotografa ślubnego. Mój rozwój bizneso-
wy następuję cały czas. Czuję, że ucząc, mogę mieć 
dobry wpływ na życie innych. Mocno pracuję nad 
tym, aby zmienić mentalność fotografów – pokazać 
im, że inni fotografowie to nie konkurencja, a po-
tencjalni współpracownicy. Sam tak robię i ten przy-
kład do wielu przemawia. Uwielbiam pomagać in-
nym, patrzeć jak się rozwijają i żyją z robienia tego, 
co kochają. To wspaniałe doświadczenie, ale też
i  wielka  odpowiedzialność.

Monika Panfil: Co jest zatem dla Ciebie naj-
ważniejsze  w  uczeniu  innych?

Bartek Wyrobek: Uświadamianie ludziom, że 
można patrzeć na życie z zupełnie innej perspek-
tywy, niż ta ogólnie przyjęta. Podstawa to kreatyw-
ność, otwartość i odwaga. Jestem przekonany, że 
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 Plener ślubny w Tatrach
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 Przygoda i plener ślubny na Islandii 

co  robisz,  jest…
Bartek Wyrobek: To, że mnie to cieszy, że

mam usatysfakcjonowanych klientów i szczęśliwe 
życie. Również to, że pomagając i doradzając, zmie-
niam czyjś świat na lepszy. Czego chcieć więcej?  
Pewnie  więcej  harmonii  i  spokoju.

Monika Panfil:  Masz  jakąś  radę  dla  innych?
Bartek Wyrobek: Można mieć fantastyczne 

życie, kiedy zna się siebie i dzięki temu zawodowo 
robi się to, co się kocha. To nie przywilej wybrańców, 
tylko sposób na życie każdej otwartej i odważnej 
osoby. Każdy, kto chce czegoś więcej i będzie my-
śleć samodzielnie, zostanie doceniony – prędzej czy 
później, w taki czy inny sposób. Znam wiele przy-
kładów na potwierdzenie tej tezy i jestem jednym
z  nich.  Grunt  to  praca  nad  sobą.

Monika Panfil:  Dziękuję  za  rozmowę.



8 WYDARZENIA

Święto zbiorów
Dożynki to czas świętowania po zakończonych 

zbiorach i dziękowania za plony. Ten rok nie był jed-
nak zbyt łaskawy dla rolników. Niespotykanie wyso-
kie temperatury w lipcu i sierpniu, bardzo małe iloś-
ci opadów, a także nawałnice, które przeszły nad 
naszym regionem na początku lipca, miały znaczą-
cy  wpływ  na  ilość  i  jakość  tegorocznych  plonów. 

- To nie był łatwy rok. Żniwa przebiegały spraw-
nie, ale szacujemy, że zbiory będą ok. 30% mniej-
sze niż w ubiegłych latach. To wina upalnej pogo-
dy i małych opadów. Z pewnością żyto będzie gor-
szej jakości, będzie też mniej ziemniaków czy kuku-
rydzy. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy świę-
tować. W końcu każdego roku trzeba podziękować
za  zbiory  –  mówi  jeden  z  rolników.

W tym roku warunki atmosferycznie nie sprzy-
jały uprawom. Niemal wszystkie gospodarstwa na 
terenie całego kraju odnotowały straty. Państwo 
uruchomiło nawet specjalne pakiety pomocowe
dla poszkodowanych. Klęska suszy jest równie nie-
bezpieczna, jak inne ekstremalne warunki pogo-
dowe. Z pewnością jako konsumenci odczujemy
z czasem efekty wysokich temperatur i bardzo ni-
skich  opadów  tego  lata. 

Wszyscy rolnicy przyznają jednak zgodnie, że 
tradycja musi zostać zachowana i planują uczest-
niczyć także w tegorocznych dożynkach. Jak co ro-
ku, zorganizowanych będzie kilka imprez. Dożynki 
powiatowe odbędą się w tym roku 13 września
w Rudołtowicach. Gminne dożynki zaplanowano 
zaś w Rudziczce. Impreza rozpocznie się o godz. 
13:00 od mszy świętej w kościele pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, a po jej zakończeniu, uroczy-
stości dożynkowe odbędą się przy remizo-świetlicy 
w Rudziczce. Przewidziano wiele atrakcji: występy 
regionalnych chórów i zespołów, gwiazdy muzycz-
ne, tj. Gipsy Guitars czy Hiszpańskie Gitary & Sax,
a także liczne animacje dla dzieci, darmowe dmu-
chańce czy wystawę sprzętu rolniczego. Z pewno-
ścią będzie to udana impreza, na którą już dziś za-
praszamy! Więcej szczegółów można znaleźć na
plakacie obok, a także na stronach: www.suszec.pl  
i  www.kulturasuszec.pl.

Inne sołectwa naszej gminy również zaplano-
wały uroczystości dożynkowe. 30 sierpnia w Kobie-
licach odbył się tradycyjny festyn rodzinny, połą-

czony z dożynkami. Wspólne świętowanie rozpo-
częło się od mszy świętej. Wystąpił zespół „Rado-
stowianki”, a biesiadowaniu towarzyszyła kapela 
góralska „Hulajniki”. Rozegrano także mecze piłki 
nożnej olbojów: Keta Wieś na Sitz Podlesie. W cza-
sie imprezy zorganizowano też animacje dla dzie-
ci, wyjazdy na drabinie strażackiej oraz dmuchań-
ce. Dla wszystkich przygotowano również darmo-
wy poczęstunek – kołocz i kiełbaski z grilla. Festyn 
spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytyw-
nym  odbiorem  mieszkańców  Kobielic.

W Kryrach uroczystości dożynkowe także za-
planowano na koniec lata. 30 sierpnia o 13:00 odby-
ła się msza święta w kościele, będąca wyrazem po-
dzięki za dobre plony. Po niej, na parkingu obok
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, odbył się festyn. 
Nie zabrakło atrakcji dla mniejszych i większych. 
Były dmuchańce, animacje, a także wspólne świę-
towanie  przy  muzyce.

Mizerów i Radostowice postawiły w tym roku 
na imprezy skierowane do rodzin. W Mizerowie 29 
sierpnia odbył się piknik rodzinny, w którym mogli 
uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy. Dzień 
później, w niedzielę, odbyło się zaś uroczyste nabo-
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 Tak wyglądało zeszłoroczne święto plonów w Radostowicach

żeństwo. W Radostowicach msza święta dożynko-
wa odbędzie się 6 września. Za to na 20 września 
zaplanowano festyn, podczas którego będą mieli 
okazję spotkać się wszyscy mieszkańcy. Z pewno-
ścią nie zabraknie rozrywki i atrakcji dla wszystkich 
mieszkańców. 

W Suszcu uroczystości dożynkowe przypadną 
najpóźniej w całej gminie. Rolnicy i mieszkańcy 
spotkają się na mszy świętej z tej okazji dopiero
13 września o godzinie 12:00. Wspólna zabawa
i świętowanie przewidziano zaś na Placu Odnowy 
od godziny 17:00. Jak przekonuje suszecki Sołtys, 
będzie to doskonała okazja do spotkania. Podczas 
zabawy dożynkowej przygrywać będzie pan Ka-
pias z Rudziczki. Będą też animacje dla najmłod-
szych. Z pewnością dożynki to ważna uroczystość,
a jej tradycje we wszystkich sołectwach powinny 
być  zachowane.

Organizatorzy dożynek w Rudziczce uprzejmie 
informują, że na trasie korowodu dożynkowego
(ul. Szkolna, ul. Woszczycka, ul. Pszczyńska) w dniu
6 września może dojść do utrudnień w ruchu. Prosi-
my o wyrozumiałość i zapraszamy do udziału w tej 
pięknej  uroczystości.

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / WRZESIEŃ 2015

w ubiegłych latach pozwolą na utrzymanie tej sa-
mej ceny wywozu śmieci dla mieszkańców gminy. 
Na najbliższe 2 lata trzeba będzie jednak wygospo-
darować albo zakupić osobny pojemnik na popiół. 

Radni chcą bardziej aktywnych działań
w sprawie kopalni

Pismo, jakie otrzymały władze naszej gminy od 
Wojewody, odnosi się do przyszłości KWK „Krupiń-
ski” i zakłada jej połączenie z inną kopalnią. Radni 
postanowi podjąć bardziej zdecydowane działania
i dyskusje w sprawie przyszłości największego za-
kładu  działającego  na  terenie  gminy. 

Monika  Panfil

Po wakacyjnej przerwie w ostatni czwartek 
sierpnia znów zebrała się Rada Gminy Suszec. Tym 
razem uczestnicy sesji dyskutowali nad remontem 
placu zabaw przy przedszkolu w Suszcu. Radni 
zgłaszali także swoje uwagi dotyczące przejścia 
przez ul. Pszczyńską, informowali o potrzebie kon-
serwacji rowów melioracyjnych czy oznakowaniu
i połączeniu ścieżek rowerowych. Wójt przedstawił 
wyniki przetargu na wywóz śmieci oraz omówił in-
westycje, które miały miejsce na terenie gminy. Na 
koniec Przewodniczący Rady odczytał pismo, jakie 
władze gminy otrzymały od wojewody śląskiego,
a  które  dotyczy  sytuacji  Kopalni  KWK  „Krupiński”.

Będzie nowy plac zabaw przy przedszkolu
Projekt nowego placu zabaw przy suszeckim 

przedszkolu wzbudził ożywioną dyskusję radnych. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego podjęli oni 
uchwałę o wygospodarowaniu środków na ten cel
z  budżetu.  Wójt  Gminy  Suszec  przekonywał:

- Budowa placu zabaw to rzecz niezbędna. Jego 
obecny stan zagraża bezpieczeństwu dzieci. Nie ma 
sensu remontować go teraz za kilka tysięcy, skoro 
niebawem trzeba będzie wymienić wszystkie sprzęty. 
Decyzję podejmujemy w trybie przyspieszonym, ale
w  tym  wypadku  liczy  się  czas.

Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i wyra-
żeniu opinii przez radnych, zagłosowano za wygo-
spodarowaniem z budżetu środków na nowy plac 
zabaw. Głosujący nie byli jednak jednomyślni. Na 13 
radnych biorących udział w obradach, 9 głosowało 
„za”,  a  4  było  przeciw.

Niebezpieczne przejście przez ul. Pszczyńską
i stan rowów melioracyjnych

Mieszkańcy ul. Stawowej w Suszcu, wraz z rad-
ną Ireną Muras, złożyli pisemną prośbę o odpo-
wiednie oznaczenie przejścia z ulicy Stawowej na 
ulicę Dolną przez ulicę Pszczyńską. Wnioskowali
o interwencję w województwie, zwracając uwagę 
na bezpieczeństwo dzieci podążających tamtędy
w drodze do szkoły. Radny Szymon Sekta wniosko-
wał także o przeprowadzenie konserwacji rowów 
melioracyjnych. Wykaszanie pokazało, że rowy są 
zamulone i wymagają odpowiedniego zabezpie-
czenia, a suche lato sprzyja przeprowadzeniu tych 
prac  w  dobrych  warunkach.

Wywóz śmieci w tej samej cenie
Wójt informował radnych o rozstrzygnięciu 

drugiego przetargu na wywóz śmieci. Co prawda 
cena zaproponowana przez firmę „EKO” jest wyż-
sza niż 2 lata temu, ale oszczędności poczynione

Sesja Rady Gminy

Monika Panfil
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 Budynek Urzędu Gminy w Suszcu
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Wakacyjny konkurs

fotograficzny
 Zabierz  frisbee
   lub torbę
z logiem GOK
     w suszcu
 na wakacje!

      Zrób
z nimi
    zdjęcia

           dostarcz
             nam
maksymalnie
  3 fotografie
w formacie

     20 x 30 cm

w terminie
   do 30.09.2015 r.

3

Regulamin konkursu
i karta zgłoszeniowa
dostępne są na stronie
internetowej: www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na facebook’u

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 9:00 do 17:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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   W związku rozpoczęciem nowego sezonu za-
jęciowego, przedstawiamy harmonogram dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2015-2016. 
Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już od sierpnia. 
Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć będzie można 
uzyskać podczas dnia otwartego, który odbędzie się
8 września 2015 r. w GOK w Suszcu oraz na naszej 
stronie  internetowej:  www.kulturasuszec.pl

Harmonogram zajęć

UWAGA! 
na wszystkie karnety miesięczne zakupione

między 3 sierpnia a 8 września 2015 r.

15% zniżki

 Zajęcia w SP w Kobielicach, 
ul. Topolowa 61:

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

13:30 - 14:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Gitarowo
czwartek

gr. I: 14:30 - 16:00 
gr. II: 16:00 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Mini On The Beat
nowa grupa
piątek

13:30 - 14:30
zajęcia bezpłatne

On The Beat
taniec nowoczesny
piątek

14:30 - 15:30
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP i GP Radostowicach, 
ul. Dworcowa 56:

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

14:45 - 16:15
10 zł / mies., 27 zł / kwartał
SP Radostowice

Zumba
wtorek

18:00 - 19:00
15 zł / spotk., 45 zł / mies.
SP Radostowice

Modelarstwo
środa

15:00 - 17:15
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

18:00
zajęcia bezpłatne
SP Radostowice

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Disco Robaczki
taniec nowoczesny
wtorek

gr. I: 17:15 - 18:00
gr. II: 18:00 - 18:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
środa

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Jump Crew
Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

gr. I: 18:00 - 19:00
gr. II: 19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne 
czwartek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
środa

gr. I: 5-6 lat: 17:00 - 17:45
gr. II: 7-9 lat: 18:00 - 18:45
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

 Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

16:45 - 17:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Kolorowe Łapki
zajęcia plastyczne
poniedziałek

15:00 - 16:00
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Taniec Nowoczesny
nowa grupa
wtorek

15:15 - 16:15
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
poniedziałek

16:30 - 18:30
zajęcia bezpłatne

Rytmika
środa

16:15 - 17:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Dziecięcy Zespół 
Taneczny „Akolada”
środa

17:00 - 18:30
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Balance Crew
taniec nowoczesny
wtorek

18:00 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:30 
gr. II: 16:30 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 17:00 
gr. II: 17:00 - 18:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Język niemiecki
dla dorosłych
środa

18:00 - 19:30
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. I: 15:45 - 16:30
gr. II: 16:40 - 17:25
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Klub Malucha 
„Puchatek”
piątek

gr. I: 16:00 - 17:00
gr. II: 17:00 - 18:00
płatne u prowadzącego
80 zł / mies.

Modelarstwo
środa

17:30 - 19:45
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Zumba dla dzieci
czwartek

17:00 - 17:45
15 zł / spotkanie, 
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba mama i ja
czwartek

17:45 - 18:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Latino solo / sexy 
dance
poniedziałek

18:00 - 19:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

gr. Londyn: 16:45 - 18:15
gr. Nowy Jork: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
środa

gr. San Francisco:
16:45 - 18:15
gr. początkująca:
18:20 - 19:50
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Zumba Gold
(dla seniorów, kobiet 
w ciąży oraz osób 
rozpoczynających 
przygodę z zumbą)
czwartek

16:00 - 17:00
15 zł / spotkanie, 
w zależności od ilości 
uczestników 35 zł lub
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba fitness
czwartek

18:30 - 19:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

16:30 - 18:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał



Pożegnanie wakacji
Symboliczne zakończenie wakacji w Suszcu 

odbyło się w tym roku na Osiedlu przy ul. Piaskowej. 
To tam, na terenach przy ogródkach działkowych, 
22 sierpnia miał miejsce Piknik Rodzinny połączony 
z Rajdem Rowerowym „Na kole bez gmina”. Przy 
okazji świętowano także 20-lecie istnienia Ogród-
ków  Działkowych  „Eden”.

Rajd Rowerowy „Na kole bez gmina” zorgani-
zowali wspólnie: Gminny Ośrodek Kultury oraz Ha-
la Sportowa w Suszcu. Była to atrakcja dla wszyst-
kich, którzy chcieli poznać lepiej tereny, na których 
mieszkają. Trasa rajdu wynosiła ponad 20 km i obej-
mowała swoim zasięgiem 5 miejscowości: Suszec, 
Kryry, Mizerów, Warszowice i Rudziczkę. Przewodni-
kiem był Waldemar Szendera. Dzięki jego wiedzy
– zarówno dotyczącej terenów, jak i lokalnej fauny
i flory – rajd był niezwykle interesujący dla uczest-
ników.

- Nasza wyprawa była doskonale zorganizowa-
na. Dowiedzieliśmy się wiele o naszej gminie. Nie-
które miejsca okazały się dla uczestników zupełnie 
nieznane i bardzo interesujące. Dobre tempo i to-
warzystwo sprawiły, że uczestnictwo w rajdzie było 
prawdziwą przyjemnością. Z pewnością wezmę 
udział w kolejnej edycji! – mówiła jedna z uczest-
niczek.

Najmłodsza osoba zgłoszona do rajdu, miała 
zaledwie 7 lat. Mimo to dzielnie radziła sobie z po-
konaniem wyznaczonej trasy. Zainteresowanie po-
dobnymi wyprawami z pewnością będzie jeszcze 
wzrastać, bo łączą one w sobie ruch na świeżym po-
wietrzu z możliwością odwiedzenia pięknych, 
często nieznanych zakątków najbliższej okolicy. Za-
chęcają także do uważniejszego przyjrzenia się ota-
czającemu  nas  światu. 

Uczestnicy Rajdu zakończyli wspólny przejazd 
na Osiedlu w Suszcu, a ich przybycie zbiegło się
w czasie z początkiem Pikniku Rodzinnego. Jego 
organizatorami byli: GOK, Gminny Zespół Oświaty
i Sportu w Suszcu, Hala Sportowa w Suszcu, Suszec-
ka Inicjatywa Działkowo-Osiedlowa, Rada Osiedlo-
wa w Suszcu i Sołtys wraz z Radą Sołecką w Suszcu. 

Impreza obfitowała w rozliczne atrakcje. Sy-
gnał do wspólnego świętowania dały wystrzały z ar-
maty. W trakcie Pikniku dla najmłodszych przewi-
dziano malowanie twarzy, darmowe dmuchańce,
a także rozliczne animacje, przygotowane przez 
Klub Działań Pozytywnych i Centrum Edukacji i Roz-
woju. Dzieci mogły wziąć udział w takich konku-
rencjach, jak pokonanie toru przeszkód, rzucanie do 
celu czy przeciąganie liny. Dodatkowo CEiR zape-
wniło młodym uczestnikom mnóstwo emocji i ra-
dości podczas zabańkowania osiedla. Każdy mógł 
spróbować swoich sił i dmuchać bańki tak, jak było 
mu  najwygodniej. 

Dla starszych uczestników Pikniku przewidzia-
no zaś wiele atrakcji ruchowych. Szkoła Tańca „Tań-
czymy” Joanny Dziedzic przeprowadziła zajęcia 
zumby, a ci, którzy kochają piłkę nożną, mogli roze-
grać mecz futbolu w bardzo nietypowych warun-
kach. Bubble Football – bo taką nazwę nosi gra
w piłkę nożną w nadmuchanych kulach – okazała
się największym przebojem. Młodsi sprawdzali wy-
trzymałość kul podczas zabawy, a starsi – w tym 
suszeccy Fani Ruchu Chorzów – rozegrali mecze pił-
ki nożnej w 4-osobowych zespołach, grając w dmu-
chanych kulach. Trzeba przyznać, że była to wyjąt-
kowo widowiskowa atrakcja, a organizatorzy Pik-
niku serdecznie dziękują Suszeckiemu Fanklubo-
wi Ruchu Chorzów za pomoc w organizacji całego 
wydarzenia.

Dla tych, którzy na festyn przyszli zaś z myślą
o wspólnej dobrej zabawie i rozmowach, przewi-
dziano poczęstunek i zabawę taneczną przy zespo-
le BIBA. Każdy uczestnik festynu otrzymał także 
ciasto, napój oraz kiełbaskę, którą mógł upiec na 
ognisku. Na amatorów łakoci czekały także stoiska 
gastronomiczne, na których można było zakupić 
m.in. lody, frytki, popcorn czy watę cukrową. Na 
Pikniku każdy znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło  
rodzin z dziećmi, zadowolonych z  licznych  atrakcji. 

Przy okazji tej letniej imprezy, 20-lecie swojej 
działalności świętowali także suszeccy działkowcy. 
W ostatnich latach zmienił się zarząd Ogródków 

Działkowych „Eden”. Ożywiła się też bardzo dzia-
łalność mieszkańców osiedla. Jak przyznaje Grze-
gorz  Bodziuch,  prezes  zarządu  ogródków:

- Ludzie czują się tutaj, na osiedlu, naprawdę 
dobrze. Dbają też o swoje ogródki, poświęcają im 
uwagę. Chcą, żeby wyglądały dobrze, bo spędzają tu 
dużo czasu. Takie działkowe sąsiedztwo sprzyja rów-
nież wspólnym spotkaniom, inicjatywom i pomy-
słom. W ostatnim czasie przy ogródkach powstała 
wiata – część jest zadaszona, część ogrodzona przed 
wiatrem i niesprzyjającą pogodą. To nasza wspól-
na inicjatywa. W planach są dalsze ulepszenia. Każ-
dy, kto ma ochotę, może się tu spotkać. Ale też wspól-
nie dbamy o tę przestrzeń. Tereny wokół osiedla za-
czynamy traktować jak swoją własność. Pilnujemy 
porządku i chcemy, żeby mieszkańcy mogli aktywnie
i  miło  spędzić  tutaj  czas.

Faktycznie, tereny wokół osiedla zmieniają się 
nie do poznania. Niedawno powstały boiska, plac 
zabaw Panda, wiata przy ogródkach. Ostatnia ini-
cjatywa to alejka, która prowadzi do Ogródków 
„Eden”. Część materiału do jej budowy pochodziła
z „odzysku” (a środki uzyskano z gminnego fundu-
szu na inicjatywy społeczne), część zaś udało się za-
kupić dzięki środkom pozyskanym z pomocą rad-
nego Ireneusza Króla. Widać, że mieszkańcy Osie-
dla zżyli się z tym miejscem i przestrzeń, w której 
przebywają, jest dla nich ważna. W planach jest jesz-
cze wiele inicjatyw – np. zagospodarowanie nasy-
pu przy osiedlowym parku. A chętnych do ich reali-
zacji, na szczęście, nie brakuje. Grupa aktywistów
z Osiedla stanowi doskonały przykład dla prawdy,
że  dla  chcącego – nic  trudnego!

Pożegnanie wakacji, jakie odbyło się w Suszcu 
22 sierpnia br., można z pewnością zaliczyć do uda-
nych. Licznie przybyli uczestnicy doskonale bawili 
się podczas imprezy. Brawa należą się także organi-
zatorom za zapewnienie naprawdę interesującej
i niebanalnej rozrywki. Ciekawe pomysły organiza-
torów sprawiły, że Piknik Rodzinny, Rajd Rowerowy
i 20-lecie Ogródków Działkowych na długo pozo-
staną  w  pamięci  mieszkańców  naszej  gminy.

Monika Panfil
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 Dzieci chętnie brały udział w zawodach
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 Wejście na teren Ogródków Działkowych „Eden”   
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 Bubble Football był przebojem imprezy
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S U S Z E C K I E J   G M I N Y
NOWINY
Miesięcznik Gminy Suszec 
Redaktor naczelna: Monika Panfil  
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-

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

Krzyżowka

Tylu ciekawych atrakcji, ile 
przygotował tego lata dla młod-

szych i starszych mieszkańców, inni mogą tylko 
zazdrościć. Przez całe wakacje korzystaliśmy z wie-
lu propozycji GOK-u. W ofercie znalazły się cało-
dniowe wycieczki, wyjazdy do kina, warsztaty (np. 
kulinarne czy modelarstwa), spotkania z ciekawy-
mi postaciami, festyny, rajd rowerowy, Kino Pod 
Chmurką, obóz językowy dla uczniów gimnazjum, 
Figlarne Poranki czy NOC-niki. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Trudno wybrać najlepszą atrakcję,
ponieważ każda odpowiadała na różne potrzeby 
mieszkańców naszej gminy. Dla młodszych lekar-
stwem na wakacyjną nudę były Figlarne Poranki 
przygotowane we wszystkich sołectwach. Dzieci 
miały okazję rozwijać tam swoją kreatywność, two-
rząc małe dzieła sztuki i poznać nowe zastosowa-
nia dla dobrze znanych materiałów (np. tworząc 
obrazy z plastikowych nakrętek). Nieco starsi od-
wiedzili ciekawe miejsca i na nowo mogli poznać
i zakochać się w Krakowie, Pieninach czy Wrocła-
wiu. Całodniowe wycieczki, na które nie brakowało 
chętnych, doskonale integrowały młodych podró-
żników. Młodzież gimnazjalna bardzo chętnie sko-
rzystała też z obozu językowego „English Camp”,
w którym uczestniczyli lektorzy z USA. Kinomania-
cy przez całe lato wyjeżdżali do multipleksów, 
spotykali się na NOC-nikach oraz na wieczornych 
seansach na świeżym powietrzu (w Mizerowie, Ko-
bielicach i w Suszcu). Rodzinną atrakcją był z kolei 
rajd rowerowy „Na kole bez gmina” i piknik, który 
odbył się na Osiedlu przy ul. Piaskowej. Młodsi
i starsi mieli okazję do zwiedzenia nieznanych za-
kątków gminy podczas rajdu, a potem do wspólnej 
zabawy podczas rodzinnego festynu. Obie imprezy  
okazały  się  sporym  sukcesem. 

Pogoda w tym roku sprzyjała letniej aktywnoś-
ci – wycieczkom, wyjazdom i zabawom na świeżym 
powietrzu. Mieszkańcy gminy korzystali z boisk, 
jeździli na wycieczki rowerowe, uczestniczyli w im-
prezach i rozrywkach przygotowanych w gminie. 
Udowodnili tym samym, że wakacje to nie tylko
czas zagranicznych wyjazdów. Równie dobrze ba-
wić się można we własnej miejscowości – i to przez  
całe  lato. 

Wraz z początkiem roku szkolnego Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował dla wszystkich, któ-
rym podobały się letnie atrakcje, liczne propozycje 
zajęć. Zapraszamy wszystkich chętnych! Szczegóły 
można znaleźć na str. 11 oraz na stronie interne-
towej:  www.kulturasuszec.pl 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu 

Udane wakacje z GOK-iem
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 Wycieczka do Zaginionego Miasta Rosenau

Monika Panfil
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 Warsztaty „Afryka dzika” w Suszcu
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudziczki to 
prawdziwe mistrzynie smaku. Wielokrotnie udowo-
dniły już, że potrafią gotować, a za swoje umiejęt-
ności otrzymywały nagrody i wyróżnienia. To lato 
było dla nich jednak wyjątkowo pracowitym okre-
sem. W czerwcu nasze gospodynie wygrały kon-
kurs kulinarny odbywający się przy okazji „Święta 
Pszczoły” na terenie Skansenu „Zagroda Ziemi 
Pszczyńskiej”. Zaprezentowały wówczas wiele po-
traw z miodem i zachwyciły jury i uczestników nie-
banalnymi pomysłami. Dania tak spodobały się 
organizatorom, że zaproponowali paniom z rudzic-
kiego KGW, aby przygotowały swoje stoisko pod-
czas, odbywającego się w Pszczynie, sierpniowego 
VI Dnia Miodu. Na tę okazję członkinie Koła przy-
rządziły rozliczne potrawy z miodem w roli głównej. 
Były: ciasta, napoje, sałatki (np. owocowa) i inne 
dania ze słodkim dodatkiem. Oczywiście wszystkie 
cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem. 

- Tak polubiliśmy się z pszczelarzami, że po przy-
jacielsku postanowiłyśmy wystawić się z naszymi da-
niami podczas Dnia Miodu. Cieszyło nas, że wszystko, 
co przygotowałyśmy, smakowało odwiedzającym te-
go dnia pszczyński rynek. Część produktów przezna-
czyłyśmy na degustację, część sprzedawałyśmy. Zde-
cydowanie był to dla nas udany dzień – podsumowa-
ła  sierpniowe  wydarzenie  Małgorzata  Przontka.

Prawdziwym triumfem okazała się jednak im-
preza, na której panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Rudziczki debiutowały w tym roku. Po raz pier-
wszy wzięły bowiem udział w Festiwalu Śląskich 
Maszketów „Chochla”, organizowanym podczas Dni 
Pszczyny. Ósma edycja konkursu okazała się szczę-
śliwa dla rudzickiego KGW. Impreza została przy-
gotowana z wielkim rozmachem. Profesjonalne jury 
oceniało potrawy konkursowe przyrządzone przez 
13 zespołów.

- Konkurencja była spora. Wśród uczestników 
były nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale nawet od-
działy OSP. Liczył się przede wszystkim smak potraw. 
Dania przygotowałyśmy kilka dni wcześniej, bo 
wiadomo – śledzie muszą trochę poleżeć. W przygo-
towanych potrawach postawiłyśmy na sprawdzony 
przepis, ale też na zupełną nowość. Opłaciło się tak 
zaryzykować, bo smak naszych dań przypadł do gus-
tu  komisji  – relacjonowała pani Przontka.

Jury oceniało jednak nie tylko smak śląskich 
przystawek, ale także wystrój stoisk, organizację
i wygląd uczestników. Choć na stoiskach konkurso-
wych królowały ciasta, dania obiadowe i napoje, 
którymi uczestnicy kusili gości obserwujących kon-
kurs, ocenie podlegały tylko dwie potrawy. Każdy 
zespół musiał zaprezentować swoją wersję śledzi

i galertu. Wariacji było wiele. Jednak najlepsze oka-
zały  się  propozycje  pań  z  Rudziczki.  Ich  sekret?

Śledź z suszonymi grzybami, cebulką i chili,
a także śledź matias opiekany w cieście naleśniko-
wym w słodko-kwaśnej zalewie, przekładany ogór-
kami konserwowymi i cebulką. Galert – wykonany 
tradycyjnie – z nóżek, golonka i doprawiony odpo-
wiednio, do tego pięknie podany – także zyskał 
uznanie oceniających. Całość wrażenia uzupełniało 
stoisko pań z naszego KGW – pięknie udekorowane, 
estetyczne i przyciągające uwagę. Ostatecznie oka-
zało się, że debiutantki pokonały doświadczone 
uczestniczki „Chochli”. III miejsce przypadło KGW
z Czarkowa, na II miejscu uplasowało się KGW z Ru-
dołtowic, a „Chochlę” przywiozły do domu miesz-
kanki Rudziczki. Panie otrzymały także bon o war-
tości  500  zł  do  wykorzystania  na  sprzęt  AGD.

- To dla nas wielki sukces. Same byłyśmy zasko-
czone takim rezultatem. Zwycięstwo to zawsze duża 
motywacja do dalszych starań. Zwłaszcza, że w tym 
roku obchodzimy swoje 50-lecie istnienia i wygrana 
jest doskonałym zwieńczeniem naszych starań – do-
dawała  przewodnicząca  Koła  z  Rudziczki.

W czasie trwania „Chochli” odbyło się także 

wiele imprez towarzyszących. Na rynku odbył się 
m.in. konkurs kulinarny z udziałem VIP-ów. Swoje 
umiejętności prezentowali: poseł na Sejm RP Sła-
womir Kowalski, burmistrz Pszczyny Dariusz Skro-
bol, komendant Straży Pożarnej Ireneusz Smolarek 
oraz nowy komendant Straży Miejskiej Artur Krzy-
żaniak. W konkursie przygotowania najlepszego 
śledzia wszyscy okazali się zwycięzcami i zajęli 
równorzędne, pierwsze miejsce. Odbyły się też 
warsztaty kulania klusek, zakończone uzyskaniem 
odpowiednich certyfikatów. Gospodynie wzięły zaś 
udział w olimpiadzie kulinarnej. Wśród zadań po-
jawiło się np. kulanie kapustą do celu czy wykona-
nie największej liczby klusek w określonym czasie.

Do sukcesu pań z Koła Gospodyń Wiejskich
z Rudziczki przyczyniły się następujące członkinie: 
Małgorzata Przontka, Alicja Buchta, Aniela Bal-
carek, Stanisława Pruciak, i Jo-
anna Buchta. Naszym gospodyniom należą się 
brawa i wyrazy uznania za zaangażowanie i nie-
wątpliwe talenty kulinarne. Z pewnością jeszcze 
niejednokrotnie będą miały okazję zachwycić nas 
swoimi umiejętnościami i przynieść chlubę całej 
gminie.

Elżbieta Karnas 

Kulinarnie najlepsze
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 Śledź z grzybami i chilli - jedna ze zwycięskich potraw przygotowanych na tegoroczny konkurs
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 Panie z KGW w Rudziczce podczas VI Dnia Miodu w Pszczynie
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 Debiutujące na "Chochli" panie z KGW z Rudziczki wygrały tegoroczny konkurs

Monika Panfil  
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21 sierpnia br. w Suszcu odbyła się uroczystość 
o wyjątkowym znaczeniu – zwłaszcza dla starszych 
mieszkańców. Obchodzono 70-lecie przybycia do 
miejscowości zakonu Sióstr Felicjanek, połączone-
go z założeniem ochronki. Zakonnice pojawiły się
w Suszcu 10 maja 1945 r., a już 18 dni po przejęciu 
przez nie budynku starej „organistówki”, urządzono 
w niej tzw. „szkółkę”. Celem jej funkcjonowania by-
ły: ochrona, szanowanie i zachowywanie życia reli-
gijnego, obyczajów rodzinnych, tradycji narodo-
wych i środowiskowych. Siostry miały edukować 
dzieci, zagospodarować ich czas, uczyć je pobożno-
ści i prawidłowych zachowań. Do ochronki zapisa-
no  wówczas aż  115  dzieci.

Jak wspominają ówcześni uczniowie, Felicjanki 
zapewniały dzieciom posiłki, uczyły wierszy i piose-
nek, a także organizowały czas i pracowały nad ich 
pobożnością. Zakonnice przygotowywały z dziećmi 
przedstawienia, rozwijały wrażliwość swoich ucz-
niów.  Jak  mówią  wychowankowie: 

- Siostry organizowały bardzo dużo wycieczek
– spacerów w pole, do lasu, przez co poznawaliśmy 
przyrodę. Uczyliśmy się nazw roślin, słuchaliśmy śpie-
wu ptaków, obserwowaliśmy prace rolników. Teksty 
piosenek, których nas uczono, nawiązywały do posza-
nowania przyrody, rodziców, umiłowania ojczyzny, 
wyrabiały nawyki grzecznościowe. Melodie zaś roz-
wijały słuch i rytmikę. Praca wychowawcza, jaką wy-
konywały Felicjanki, była nadzwyczajna. To ona 
kształtowała naszą osobowość, wrażliwość na 
drugiego człowieka, chęć dzielenia się z innymi. Wie-
le uwag i pouczeń pamiętamy do dziś. Za to należą
się  im  wyrazy  wdzięczności  i  uznania.

Sierpniowe spotkanie miało bardzo uroczysty 
przebieg. Rozpoczęła je msza święta, w której 
uczestniczyli byli uczniowie ochronki. Następnie 
wszyscy zebrali się w salce budynku zakonnego 
sióstr, aby wspominać początki swojej edukacji. Nie 
zabrakło, oczywiście, wierszy, wspólnych śpiewów, 
oglądania zdjęć, prezentujących ówczesną rzeczy-

wistość. Wszystko to przyniosło bardzo wiele rado-
ści  zebranym.

- Dotychczas obchodziliśmy każdą okrągłą rocz-
nicę istnienia naszej ochronki i cieszę się, że zbieramy 
się tutaj, aby wspólnie powspominać i spędzić czas. 
Ważne, żeby kontynuować takie tradycje. Zwłaszcza, 
że  jest  nas  coraz  mniej  –  mówiła  Anna  Kine.

Niesamowitym doświadczeniem było obser-
wowanie tych starszych ludzi – często dziadków
i pradziadków – odnajdujących w sobie dziecięcą
radość podczas wspólnych śpiewów. Wielu bez-
błędnie rozpoznawało samych siebie w kilkulat-
kach ze zdjęć zrobionych blisko 70 lat temu. Liczni 

Piękne wspomnienia
pamiętali też wierszyki, recytowane niegdyś pod-
czas lokalnych uroczystości. Wszystko to świadczy
o znaczeniu, jakie miała dla społeczności szkółka, 
prowadzona w Suszcu przez zakonnice w latach 
1945-1953. Edukacja w ochronce była bowiem 
szansą na wspólne spędzanie czasu, utrwalenie 
ważnych nawyków i poglądów. Siostry Felicjanki
od samego początku stanowiły dla suszczan og-
romne wsparcie. Należy żywić nadzieję, że jak naj-
dłużej będziemy o tym pamiętali, a takie uroczy-
stości, jak ta, która miała miejsce 21 sierpnia, będą 
odbywać  się  regularnie.

Monika Panfil 

Kina, restauracje, instytucje kultury, sklepy, 
banki ale także koleje państwowe, stacje benzy-
nowe czy operatorzy telefonii komórkowej oferują 
zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Czym jest 
zatem ta karta? Dla kogo ją stworzono i co zyskuje-
my,  stając  się  jej  użytkownikami?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i upraw-
nień dla rodzin 3+ (czyli rodzice i trójka dzieci) za-
równo w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tań-
szego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrod-
ków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego 
kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzi-
nom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty co-
dziennego  życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia 
zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży

Karta Dużej Rodziny – to się opłaca!
i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża 
także koszty rachunków za usług telekomunikacyj-
ne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy po-
ciągami i komunikacją publiczną w wybranych 
miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzys-
tać z oferty w ponad 7,6 tys. miejsc zgłoszonych 
przez ponad 800 firm i instytucji z całej Polski. Kar-
ta przysługuje, niezależnie od uzyskiwanych docho-
dów, rodzinom z co najmniej trójką dzieci: w wieku 
do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończe-
nia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy
się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń
wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu  niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bez-
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  Znak używany przez partnerów Karty Dużej Rodziny

płatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej 
spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których 
rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby 
prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzy-
stać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby 
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności otrzymują 
Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnospra-
wności.

cd. na stronie 16
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  Wspomnieniom nie było końca
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  Tak wygląda Karta Dużej Rodziny
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Uważajmy na złodziei!
W ostatni czasie na terenie naszej gminy oraz

w sąsiednich miejscowościach coraz częściej zda-
rzają się kradzieże. Przedmioty pozostawione w sa-
mochodach, rowerach i innych pojazdach stają się 
łupem rabusiów. Sporo jest także zgłoszeń o kra-
dzieżach dokonywanych w domach – zwłaszcza no-
cą, kiedy właściciele śpią. Policja apeluje o rozwa-
gę. Prosi także, aby w ramach sąsiedzkiej życzliwoś-
ci, pilniej przyglądać się niepokojącym i nietypo-
wym sytuacjom na posesjach sąsiadów. Być może 
pomoże to zapobiec wielu przykrym zdarzeniom. 
Zwłaszcza, że złodzieje często nie pochodzą z tere-
nów naszej gminy, a raczej są to osoby przyjezdne, 
które zatrzymują się pod domami potencjalnych 
ofiar  i  obserwują otoczenie.

 Zwróćmy uwagę na:
- powtarzające się głuche telefony (mające

kontrolować  obecność  domowników);
- nietypowe zachowania osób, których nie zna-

my  i  nie  rozpoznajemy;
- domy i mieszkania naszych sąsiadów – czy nie 

dzieje  się  w  nich  coś  niepokojącego;
- samochody na obcych tablicach rejestracyj-

nych,  przebywające  często  w  okolicy posesji.
Policja  radzi  także:

Najpewniejszym miejscem dla przechowywa-
nia pieniędzy, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji 
jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo 
szybko znajdują ukryte precjoza i pieniądze w róż-
nego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze, 
pod dywanem, w kuchence gazowej, czy też za 
obrazami.

Podstawą zabezpieczenia mieszkania i domu 
są drzwi i okna, polecamy dobre atestowane zam-
ki, a w oknach kraty lub rolety. Pamiętajmy jed-
nak, aby kraty nie ułatwiły wejścia do naszego są-
siada.

Wskazanym jest zamontowanie domofonu 
albo też instalacji świetlnej lub elektronicznej. Jeśli 
jesteśmy właścicielami domku jednorodzinne-
go, warto mieć solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie 
i oświetlenie na podwórku. Można również założyć 
indywidualną  sygnalizację  alarmową.

Zwróćmy uwagę na kręcących się po klatkach 
schodowych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresujmy 
się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się

im, by zapamiętać ich wygląd. Przezorność może 
uchronić przed kradzieżą mienie nasze lub sąsia-
dów, zaś spostrzeżenia mogą być przydatne policji, 
gdyby  doszło  do  włamania.

Bardzo ważne jest też sprawdzanie tożsamoś-
ci i wiarygodności obcych osób, przychodzących 
np. w sprawie naprawy kaloryferów czy osób zbie-
rających  pieniądze,  np.  inkasentów.

Warto nawiązać bliższą znajomość z sąsiada-
mi i współdziałać z nimi. To oni zazwyczaj jako pier-
wsi, znając nasze przyzwyczajenia, zauważą, że coś 
jest nie tak. Zwracajmy uwagę także na ich miesz-
kanie/dom. Zainteresujmy się ludźmi stojącymi pod 
drzwiami, zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzien-
ne odgłosy dochodzące z klatki schodowej, wyno-
szenie mebli lub sprzętów domowych przez obce 
osoby, którym nie towarzyszy nikt ze znanych są-
siadów. 

Opuszczając na dłużej dom (wczasy, odwiedzi-
ny znajomych, pobyt w szpitalu) nie zostawiajmy 
widocznych oznak swojej nieobecności. Warto po-
prosić sąsiadkę, by podlewała kwiaty, otwierała na 
krótko okna, opróżniała skrzynkę z koresponden-
cji, wieczorem na krótko włączała światło w kuchni 
lub w którymś z pokoi, sprzątała ulotki spod drzwi.

W minionym okresie na terenie naszej gmi-
ny  doszło  do  kilku  sytuacji  kradzieży. 

26 lipca o godzinie 18:00 w Suszcu na ul. Pia-
skowej nieustalony sprawca skradł z torby rowe-
rowej telefon komórkowy Huawei Ascend o war-
tości 1200 zł.

30 lipca o godzinie 18:00 również w Suszcu na 
ul. Piaskowej nieznany sprawca, po zniszczeniu za-
bezpieczenia haka na terenie łaźni kopalnianej, 
skradł telefon komórkowy i dokumenty osobiste.

Spektakularne okazało się także włamanie, do 
jakiego doszło 24 sierpnia w Rudziczce. Około go-
dziny 12:00 oficer dyżurny z Żor otrzymał zgłosze-
nie od mieszkańców Rudziczki o uciekającym wła-
mywaczu, który usiłował zrabować dobytek z je-
dnego z domów. Jak wynikało z treści przekazu, kil-
ka chwil wcześniej, właściciel domu jednorodzin-
nego po powrocie na teren swojej posesji, zastał
w niej obcego mężczyznę. Włamywacz właśnie plą-
drował piętro budynku, gdy w domu pojawił się 
nieoczekiwanie gospodarz. Zdenerwowany i przy-

łapany na gorącym uczynku rabuś, po krótkiej szar-
paninie, wyskoczył przez okno, wsiadł do zaparko-
wanego po drugiej stronie ulicy pojazdu, uderzył
w samochód, przy którym zaparkował i podjął sza-
leńczą ucieczkę. W pościg za nim udali się najpierw 
świadkowie zdarzenia, a po chwili także zaalarmo-
wani o włamaniu policjanci. Mężczyzna przez kil-
ka kilometrów uciekał ulicami miasta, zajeżdżał
drogę innym kierowcom i zmuszał ich do niebez-
piecznych manewrów. Mimo wysyłanych sygna-
łów dźwiękowych i świetlnych przez ścigających
go mundurowych, nie reagował na nie. W pewnej 
chwili wjechał w pola, gdzie zawrócił i kontynuo-
wał ucieczkę. Przy ulicy Reja napotkał jednak na po-
ważną przeszkodę, jaką okazała się policyjna blo-
kada. Mężczyzna został zatrzymany kilka sekund 
później, gdy, chcąc ominąć blokujący drogę radio-
wóz, uderzył w jego bok. Wówczas to okazało się,
że kierowcą ściganego volkswagena golfa jest 47
-latek bez stałego miejsca pobytu i bez prawa
jazdy. Włamywacz z urazem nogi, jakiego doznał 
podczas ucieczki z I piętra, po udzieleniu pomocy 
medycznej, przekazany został pszczyńskim stró-
żom prawa, którzy zajmują się już sprawą włama-
nia do domu jednorodzinnego. 47-latek odpowie 
nie tylko za liczne wykroczenie drogowe, jakich 
dopuścił się podczas ucieczki, ale przede wszystkim 
za włamanie do domu, za które grozi mu nawet do 
10  lat  więzienia.

cd. ze strony 15
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczo-

nym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami ro-
dzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza 
spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym za-
wodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom 
dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie 
zastępczej  lub  rodzinnym  domu  dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy zło-
żyć wniosek w Urzędzie Gminy odpowiadającym 
miejscu zamieszkania. W imieniu rodziny może to 
zrobić każdy pełnoletni jej członek. Lista dokumen-
tów wymaganych do przedstawienia przy składa-
niu wniosku dostępna jest na stronie internetowej: 
www.rodzina.gov.pl i w Urzędzie Gminy (pok. nr 9).

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z kata-
logu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie oso-
by z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.
z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – ro-
dzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety 
jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek
w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku 
dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków 
rodziców oraz darmowych wstępów do parków na-
rodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje pu-
bliczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. W tej 
chwili w całym kraju z karty korzysta blisko 1,2 mln 
osób. W naszej gminie wydano blisko 100 takich 

kart. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani in-
formacjami na temat funkcjonowania karty oraz 
chcieliby dowiedzieć się więcej na temat miejsc,
w których można uzyskać zniżki, przygotowano 
portal internetowy www.rodzina.gov.pl zakładka 
Duża rodzina. Informacje odnośnie do karty można 
uzyskać  także  w  Urzędzie  Gminy  pok. nr 9.

Ogólnokrajowy dyżur telefoniczny dla gmin
i obywateli od poniedziałku do piątku prowadzą:
Agnieszka  Kopeć:  22  529  06  79
Katarzyna  Krzewska:  22  529  07  61
Joanna  Starek:  22  529  07  08

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy pod numerem telefonu: 32 449 30 64 lub
32  449  30  65.

oprac. Monika Panfil
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 Radiowóz uszkodzony podczas policyjnej blokady

Publiczny transport zbiorowy w powiecie to 
palący i wciąż aktualny temat. W starostwie powia-
towym wyłożono do wglądu projekt planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego  dla  obszaru  Powiat  Pszczyński.

Jego główne założenie to wprowadzenie pię-
ciu linii autobusowych. Jak pisze Damian Knura, au-
tor opracowanego planu: „Najważniejszym zada-

Pomysły na usprawnienie transportu
niem jest […] zapewnienie powszechnego dostępu 
do usług przewozowych tak, aby na bieżąco i nie-
przerwanie zaspokajać potrzeby przewozowe 
wszystkich  mieszkańców  Powiatu  Pszczyńskiego.” 

Jak podkreśla autor, brakuje węzła przesiadko-
wego  w  Pszczynie  (dworca). 

Z kolei zarządcy dróg w pierwszej kolejności 
powinni przeprowadzić modernizację infrastru-

ktury przystanków lub budowę zatok autobuso-
wych. 

Według projektu, sieć komunikacyjna Powiatu 
Pszczyńskiego w ramach publicznego transportu 
zbiorowego składać się ma z 5 linii komunikacyj-
nych. Zapewni to optymalną obsługę pasażerów na
obszarze wszystkich gmin objętych planem i umo-

cd. na stronie 17

Śląska Policja



17INFORMACJE / SPORTNUMER 9 (254)

Początkiem miesiąca, 1 sierpnia br., odbył się 
Turniej Piłki Nożnej drużyn 11-osobowych. Trofe-
um stanowił Puchar Wójta Gminy. Była to już kolej-
na edycja futbolowych zmagań, dobrze znana i po-
pularna wśród drużyn z całej gminy. Tym razem do 
rywalizacji zgłosiło się 5 zespołów: GKS Krupiński II 
Suszec, LKS Mizerów, UKS „Czapla” Kryry, FC Piasko-
wa Suszec oraz drużyna z Rudziczki. Niestety, w os-
tatniej chwili ci ostatni odwołali swój udział w tur-
nieju, a mecze rozegrały pozostałe 4 zespoły. Zawo-
dnicy traktują udział w turnieju jako doskonałą oka-

zję  do  sparingu  przed  początkiem  sezonu. 
W tegorocznym turnieju rozegrano tylko 2 me-

cze w fazie eliminacyjnej: GKS Krupiński II Suszec
– FC Piaskowa Suszec 6:4 (3:1); LKS Mizerów – UKS 
„Czapla” Kryry 1:4 (1:4).

Spotkania o miejsca na podium wyglądały na-
stępująco: mecz o III miejsce – FC Piaskowa Suszec
– LKS Mizerów 1:5 (0:2); mecz o I miejsce – GKS Kru-
piński  II  Suszec  –  UKS  „Czapla”  Kryry  2:4  (0:1).  

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany 
został Krzysztof Gorzko - UKS "Czapla" Kryry, na-

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Suszec
tomiast najlepszym bramkarzem Wojciech Biber
-  GKS  II  Krupiński  Suszec.

Jak co roku, także tegoroczne spotkanie udało 
się znakomicie. Dla zespołów turniej jest świetną 
okazją do treningu i sprawdzenia formy przed se-
zonem, a dla amatorskiej drużyny z Osiedla szansą 
sprawdzenia się w starciu z lokalnymi ekipami.

Z pewnością Turniej o Puchar Wójta Gminy Su-
szec to sprawdzona formuła, która będzie konty-
nuowana  w  kolejnych  latach.

Hala Sportowa w Suszcu
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 Zawodnicy dali z siebie wszystko podczas Turnieju
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 Zwycięzcy Turnieju - UKS „Czapla” Kryry
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żliwi  dojazd  do  najważniejszych  ośrodków.
Proponowane  linie  to: 
- linia nr U/2410/1 - Pszczyna – Pawłowice
- linia nr U/2410/2 - Pszczyna - Rudziczka
- linia nr U/2410/3 - Pszczyna - Wola - (Jawiszowice*)
- linia nr U/4210/4 - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój- 
   (Czechowice-Dziedzice*)
- linia nr U/4210/5 - Pszczyna – Kobiór

Jak czytamy w opracowaniu: Linia autobusowa 
relacji Pszczyna - Rudziczka ma za zadanie zaspoka-
jać potrzeby przewozowe w komunikacji powiatowej 
dla mieszkańców gminy Suszec. Przebieg linii został 
dobrany w sposób najbardziej optymalny, tak, aby 
zapewnić realizację podstawowego założenia pla-
nowanej komunikacji to jest zapewnienia przewo-
zów pomiędzy gminą, a miastem w zakresie dowo-
zu młodzieży do szkół, dojazdu do placówek służby 
zdrowia oraz placówek handlowych. W Pszczynie 
trasa linii powinna rozpoczynać swój bieg na ul. So-
koła w planowanym centrum przesiadkowym, które 
będzie traktowane jako główny przystanek auto-
busowy w Pszczynie. Dalej trasa prowadzić będzie
ulicą Dworcową oraz ulicą Kopernika do przystanku 
Pszczyna Kopernika ZUS. Z ulicy Kopernika trasa pro-
wadzi na ulicę Korfantego, na której znajduje się 
przystanek Pszczyna Korfantego. […] Przy obsłudze 
trasy w kierunku Rudziczka - Pszczyna, ze względu na 
organizację ruchu w centrum Pszczyny, pominięty zo-
stanie  przystanek  Pszczyna  Kopernika  ZUS. 

Taki przebieg linii na terenie Pszczyny pozwoli 
na zapewnienie dowozu uczniów do szkół ponad-
gimnazjalnych usytuowanych na terenie miasta,
jak również zapewni dojazd do szpitala znajdują-
cego się przy ul. Antesa, co jest istotne dla starszych 
mieszkańców powiatu oraz zapewni dojazd do pla-
cówek handlowych mających swoje siedziby w cen-
trum Pszczyny. W dalszej części trasy wiedzie ulicą 
Żorską w kierunku osiedla znajdującego się na gra-
nicy miasta Pszczyna tj: Starej Wsi. Następnie trasa 
obejmuje swoim przebiegiem kolejne miejscowości 
Gminy Suszec: Radostowice, Kobielice, przysiółek 
Branica, Suszec oraz Rudziczka. Na odcinku z Pszczy-
ny do Rudziczki trasa linii prowadzona jest wzdłuż 
głównej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
ww. miejscowości tj. DW 935. Dodatkowo warianto-
wo proponuje się objecie trasą linii przystanków au-
tobusowych w Suszcu leżących poza DW 935 tj. Suszec 
Św. Jana, Suszec Dolna I, Suszec Kopalnia, Suszec 
Osiedle. Działanie takie pozwoli na ułatwienie dostę-
pu do komunikacji zbiorowej mieszkańcom Suszca 
mającym swoje posesje poza główną trasą oraz 
pozwoli na realizację dowozu pracowników do za-
kładu pracy, jakim jest KWK „Krupiński”. W Rudziczce 
trasa kończy się na przystanku Rudziczka szkoła, któ-
ry będzie traktowany, jako punkt skomunikowania 
komunikacji powiatowej z komunikacją organizo-
waną przez innych organizatorów działających na 
terenie gminy Suszec. Liczba oraz rozlokowanie przy-
stanków objętych linią jest dopasowana do potrzeb 

mieszkańców oraz gęstości zaludnienia w danych  
miejscowościach. 

W przypadku tworzenia rozkładów jazdy dla
ww. linii należy uwzględnić możliwość przesiadki we 
wszystkich kierunkach oraz możliwie jak najkrótszy 
czas oczekiwania na skomunikowane połączenia. 
Działania takie pozwolą na wygodne i możliwie szyb-
kie dotarcie pasażerów do pozostałych miejscowości 
Gminy Suszec. 

Planowaną trasę, więcej szczegółów oraz pełną 
treść planu można zobaczyć w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie przy ulicy 3 Maja 10, po-
kój  nr 19,  a  także  na  stronach  internetowych: 

www.bip.powiat.pszczyna.pl 
www.powiat.pszczyna.pl

Uwagi do projektu planu zrównoważonego ro-
zwoju publicznego transportu zbiorowego, w for-
mie pisemnej, mogą być składane bezpośrednio
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub 
kierowane drogą pocztową albo e-mailem do dnia
9 września 2015 r. Opinia powinna zostać wyrażona 
na  formularzu. 

Dodatkowych informacji na temat sieci komu-
nikacyjnej Powiatu Pszczyńskiego, prowadzonych 
konsultacji oraz planu transportowego udziela Wy-
dział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie: Kazimierz Filipczuk - specjalis-
ta Wydziału Komunikacji i Transportu, (tel.: 32 449
23 20);  e-mail:  filipczukk@powiat.pszczyna.pl

Oprac. Monika Panfil

Ludowy Klub Sportowy Mizerów zgłosił do roz-
grywek ligowych w sezonie 2015/2016 cztery dru-
żyny. Seniorów, którzy walczyć będą w Klasie B oraz 
trzy ekipy młodzieżowe w kategoriach: orlik, mło-
dzik  młodszy  oraz  trampkarz. Oto kadry mizerow-
skich  drużyn:

Orliki (roczniki 2005-2007):
Marcin Grzegorzek, Jakub Gondzik, Mateusz 

Wronka, Gracjan Borowski, Dominik Żabnicki, Ja-
kub Mańka, Kamil Goliasz, Kacper Wierzbicki, Do-

minik  Grzegorzek,  Robert  Beczała.
Młodziki (rocznik 2004):

Jakub Czysz, Tomasz Dzida, Jakub Gruszka, Da-
wid Grzegorzek, Nikodem Bienioszek, Jakub Gra-
bowski, Dawid Gizler, Oktawian Skut, Wiktor Grusz-
ka, Tymoteusz Pinocy, Wiktoria Beczała, Karol Zie-
leźnik,  Piotr  Rugor,  Dominik  Duży.

Trampkarze (roczniki 2001-2003):
Kacper Gruszka, Piotr Ciemała, Jakub Mura, 

Maksymilian Biela, Szymon Grabowski, Bartłomiej 

Nowy sezon LKS-u Mizerów
Standura, Dawid Gamża, Konrad Skut, Damian 
Wowra, Marek Nowok, Szymon Szafraniec, Woj-
ciech Francuz, Mateusz Grabowski, Szymon Czysz, 
Mateusz Gołka, Przemysław Buława, Martyna Klos, 
Dominik  Lazar,  Nikodem  Pojda.

Seniorzy:
Bramkarze:  Adrian Gorzko (10.04.1989), Da-

wid Stępniak (31.10.1996), Krystian Lament (21.07. 
1990),  Szymon  Krupka  (13.01.1984).

cd. na stronie 18
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Obrońcy:  Mateusz Czech (11.01.1996), Adam 

Jendzierowski (08.05.1989), Stanisław Jendzierow-
ski (01.11.1984), Marek Grabowski (25.08.1996),
Tomasz Saternus (19.11.1975), Krzysztof Budzyk
(28. 11. 1996), Roman Florczak (14.12.1987), Paweł 
Lepiarz (29.06.1976), Marek Andrzejewski (18.10. 
1992).

Pomocnicy: Rafał Pyrtek (11.11.1982), Woj-
ciech Deginder (08.12.1980), Jacek Sławacki (31.08. 
1979),  Matthieu Dhumerelle (11.01.1980), Maciej 
Marek (19.09.1995), Dominik Gruszka (01.05.1998), 
Mateusz  Wolny  (01.12.1998).

Napastnicy: Mateusz Krupka (20.10.1987), 
Jaro-sław Stalmach (21.09.1988), Łukasz Jordan 

(01.08. 1995),  Bartłomiej  Borówka  (15.05.1992).
Przybyli: 

Jarosław Stalmach, Matuesz Wolny, Dominik 
Gruszka (Czapla Kryry), Bartłomiej Borówka, Maciej 
Marek, Krystian Lament, Roman Florczak (wznowi-
li treningi), Krzysztof Budzyk, Marek Andrzejewski 
(niezrzeszeni).

Odeszli: 
Maciej Galwas, Janusz Ziebura, Paweł Bucki, 

Piotr Somerlik, Tomasz Dziendziel, Paweł Dzien-
dziel, Marcin Podkowik, Artur Gaciek, Rafał Wituła, 
Karol Konieczny, Dawid Nieszporek, Grzegorz Sko-
rupa, Marcin Gajda, Robert Stajer, Łukasz Orszulik, 
Tomasz Pisarek, Piotr Piotrowski, Marcin Dziendziel 
(UKS Warszowice), Damian Szuła, Łukasz Nagiel (nie 

wznowili  treningów).
Seniorzy LKS Mizerów rozegrali jak dotąd je-

den mecz ligowy. W niedzielę 23 sierpnia przegrali
na własnym boisku z LKS Czarków 0:2 (0:1), żółtą 
kartkę otrzymał Tomasz Saternus. Mizerowianie za-
grali w składzie: Dawid Stępniak, Krystian Lament 
(75' Marek Andrzejewski), Mateusz Krupka, Mate-
usz Czech, Krzysztof Budzyk (68' Tomasz Saternus), 
Rafał Pyrtek (45' Bartłomiej Borówka), Matthieu 
Dhumerelle, Jacek Sławacki, Wojciech Deginder, Ja-
rosław Stalmach, Łukasz Jordan (60' Mateusz Wol-
ny); rezerwowy: Dominik Gruszka, trener: Jacek Sła-
wacki. Następny mecz piłkarze z Mizerowa roze-
grają  30  sierpnia  w  Goczałkowicach. 

Jacek  Sławacki

Terminarze rozgrywek piłkarskich i nowy skład „Krupińskiego”

L.P. PRZECIWNIK DATA GODZINA DZIEŃ WYNIK

30.08.15 17.00 NIEDZIELAISKRA II PSZCZYNA3.

05.09.15 16.00 SOBOTALKS GARDAWICE4.

13.09.15 16.00 NIEDZIELALKS STUDZIONKA5.

19.09.15 16.00 SOBOTAJUWE TYCHY - JAROSZOWICE6.

26.09.15 15.00 SOBOTAPIAST BIERUŃ7.

03.10.15 15.00 SOBOTALEŚNIK KOBIÓR8.

11.10.15 15.00 NIEDZIELAMKS SOKÓŁ ORZESZE9.

17.10.15 15.00 SOBOTASKS FORTUNA WYRY10.

24.10.15 14.00 SOBOTACZAPLA KRYRY11.

31.10.15 14.00 SOBOTALKS RUDOŁTOWICE - ĆW.12.

08.11.15 13.30 NIEDZIELALKS STUDZIENICE13.

11.11.15 13.00 ŚRODAZET TYCHY14.

14.11.15 13:30 SOBOTALKS WISŁA WIELKA15.

15.08.15 17.00 SOBOTASIÓDEMKA TYCHY1. 5:1

22.08.15 17.00 SOBOTALKS FRYDEK2. 6:1

UKS JOSIENIEC Radostowice - terminarz rozgrywek KLASY A w sezonie 2015/2016

LKS Mizerów - terminarz rozgrywek KLASY B w sezonie 2015/2016

L.P. PRZECIWNIK DATA GODZINA DZIEŃ WYNIK

13. ZET II TYCHY 11.11.15 13.00 ŚRODA

12. LKS I KRZYŻOWICE 08.11.15 13.30 NIEDZIELA

11. LKS WISŁA MAŁA 31.10.15 14.00 SOBOTA

10. LKS ZNICZ JANKOWICE 25.10.15 14.00 NIEDZIELA

9. POLONIA II ŁAZISKA 18.10.15 15.00 NIEDZIELA

8. UKS WARSZOWICE 11.10.15 15.00 NIEDZIELA

7. CZARNI PIASEK 04.10.15 15.00 NIEDZIELA

6. LKS WOSZCZYCE 26.09.15 15.00 SOBOTA

5. STAL CHEŁM ŚLĄSKI 19.09.15 16.00 SOBOTA

4. KS POLONIA MIĘDZYRZECZE 13.09.15 16.00 NIEDZIELA

3. LKS BRZEŹCE 06.09.15 16.00 NIEDZIELA

2. LKS II GOCZAŁKOWICE 30.08.15 11.00 NIEDZIELA

1. 0:2LKS I CZARKÓW 23.08.15 17.00 NIEDZIELA

L.P. PRZECIWNIK DATA GODZINA DZIEŃ WYNIK

15. 14.11.15 13:30 SOBOTALKS STUDZIONKA

14. 11.11.15 13.00 ŚRODALKS GARDAWICE

13. 07.11.15 13.30 SOBOTAISKRA II PSZCZYNA

12. 31.10.15 14.00 SOBOTALKS FRYDEK

11. 24.10.15 14.00 SOBOTAUKS JOSIENIEC RADOSTOWICE

10. 17.10.15 15.00 SOBOTALKS WISŁA WIELKA

9. 10.10.15 15.00 SOBOTAZET TYCHY

8. 04.10.15 15.00 NIEDZIELALKS STUDZIENICE

7. 26.09.15 15.00 SOBOTALKS RUDOŁTOWICE - ĆW.

6. 19.09.15 16.00 SOBOTASIÓDEMKA TYCHY

5. 12.09.15 16.00 SOBOTASKS FORTUNA WYRY

4. 05.09.15 16.00 SOBOTAMKS SOKÓŁ ORZESZE

3. 29.08.15 17.00 SOBOTALEŚNIK KOBIÓR

2. 0:422.08.15 17.00 SOBOTAKRUPIŃSKI II

1. 0:515.08.15 17.00 SOBOTAJUWE TYCHY - JAROSZOWICE

CZAPLA Kryry - terminarz rozgrywek KLASY A w sezonie 2015/2016

Skład  drużyny  GKS  „Krupiński” na  sezon  2015 / 2016:

Kadra IV ligi: Dawid Mikołajec, Marek Malcher, Grzegorz Styczeń, Łukasz Góra,  
Tomasz Kuś, Kamil Szydłowski, Mariusz Reguła, Tomasz Reguła, Grzegorz Dzię-
gielowski, Mateusz Cimała, Arkadiusz Neumann, Mateusz Neumann, Grzegorz 
Świenty, Jakub Kania; przybyli: Dawid - Forteca Świerklany, Szymon 

 - Spójnia Landek, Michał - Spójnia Landek, Michał  - Spój-
nia Landek, Adam - LKS Bełk, Tomasz - Błyskawica Drogomyśl; 
odeszli: Łukasz - LKS Bełk, Paweł - Radziejów Rybnik, Jacek 

- Iskra  Pszczyna,  Mateusz  - Iskra Pszczyna.

Fugile Ła-
cek Siedlok Adamczyk

Stanek Juraszek 
Winkler Wilczewski 

Biedrzycki Habor 

GKS „Krupiński” Suszec - terminarz rozgrywek IV LIGI GRUPY II w sezonie 2015/2016

L.P. PRZECIWNIK DATA
I MIEJSCE GODZINA DZIEŃ WYNIK

6. 16.00 SOBOTA
19.09.15
wyjazd

GKS RADZIECHOWY WIEPRZ/
GKS KATOWICE II

u siebie1. 17.00 SOBOTA 1:0
15.08.15

JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE

2. 15.00 NIEDZIELA 1:1
23.08.15
wyjazdGTS BOJSZOWY

3. 17.00 SOBOTA
29.08.15
u siebieSPÓJNIA LANDEK

4. 16.00 NIEDZIELA
06.09.15
wyjazdROW II RYBNIK

5. 16.00 NIEDZIELA
13.09.15
u siebieGRANICA RUPTAWA

7. 15.00 SOBOTA
26.09.15
u siebiePOLONIA ŁAZISKA GÓRNE

8. 15.00 SOBOTA
03.10.15
wyjazdGWAREK ORNONTOWICE

9. 15.00 SOBOTA
10.10.15
wyjazdTYSKI SPORT II

10. 15.00 SOBOTA
17.10.15
u siebieUNIA RACIBÓRZ

11. 14.00 SOBOTA
24.10.15
wyjazdDRZEWIARZ JASIENICA

12. 13.00 SOBOTA
31.10.15
u siebieLKS UNIA TURZA ŚLĄSKA

13. 13.00 NIEDZIELA
08.11.15
wyjazdFORTECA ŚWIERKLANY

14. 13.00 SOBOTA
14.11.15
u siebieISKRA PSZCZYNA



w REMIZO-ŚWIETLICY W RUDZICZCE
Wolne terminy w 2015 roku: 6, 19 i 26 września; 17 października;

 14 i 21 listopada oraz 12 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do wynajmu sal
wraz zapleczem kuchennym:

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu zwolnił się
termin wynajmu dużej sali w dniach 26 i 27 września 2015 r.

Informacji udzielają Panie Iwona Pawełek i Maria Karaś, tel.: 32 212 44 91.

w REMIZO-ŚWIETLICY W KRYRACH
Wolne terminy w 2015 roku: 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22 listopada

oraz wszystkie terminy w grudniu. Wolne terminy w 2016 roku:
wszystkie terminy w lutym i w marcu oraz od czerwca do grudnia;

 ponadto: 2 i 3, 16 i 17, 23 i 24 stycznia; 16 i 17, 23 i 24 kwietnia
oraz 21 i 22, 28 i 29 maja.

 Informacji o wynajmach udziela Pani Agnieszka Jarząbek,
tel.: 881 314 400, e-mail: agnieszka@kulturasuszec.pl.

w REMIZO-ŚWIETLICY W MIZEROWIE
Wolne terminy w 2015 roku: wszystkie terminy w listopadzie;

5 i 6, 12 i 13, 19 i 20 grudnia. Wolne terminy w 2016 roku:
wszystkie terminy od stycznia do marca, w lipcu, w listopadzie
i w grudniu; 2 i 3, 9 i 10 kwietnia; 14 i 15, 21 i 22, 28 i 29 maja;

  18 i 19, 25 i 26 czerwca; 27 i 28 sierpnia; 17 i 18 września
oraz 1 i 2, 15 i 16, 22 i 23 października.

Informacji o wynajmach udziela Pani Agnieszka Jarząbek,
tel.: 881 314 400, e-mail: agnieszka@kulturasuszec.pl.

Informacji udziela Pani Danuta Balcarek, tel.: 32 212 40 02 lub 884 868 800.



* 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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński

Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 9:00 do 17:00
osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91 w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, e-mail: bozena@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

3 września 2015 - godz.  12:00 - 15:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie

58 września 201
 w  godzinach:
 

Będzie można:zapisać się na zajęcia z 15% zniżką

wziąć udział w krótkich lekcjach pokazowych

porozmawiać z prowadzącymi

Zapraszamy
również

na dni otwarte:

2 września 2015 - godz.  12:00 - 15:00
w Szkole Podstawowej w Radostowicach

16:00 – 19:00

Pragniemy podziękować wszystkim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, 
działającym na terenie naszej gminy. To dzięki ich pracy usuwanie skutków lip-
cowej nawałnicy przebiegło tak sprawnie. W dniu nawałnicy, tj. 8 lipca br., nad 
przywróceniem porządku pracowało 25 osób z wszystkich 4 jednostek. W sumie 
przepracowały one blisko 40 godz., działając od wczesnych godzin porannych
do późnej nocy. W tym czasie przeprowadzono 71 interwencji na terenie całej 
gminy, usuwając 61 drzew – powalonych na drogi, budynki mieszkalne i gospo-
darcze, ogrodzenia czy linie energetyczne. Strażacy zabezpieczali również miej-
sca szczególnie niebezpieczne. W akcję włączyli się wszyscy członkowie OSP z na-
szej gminy, ponosząc straty w sprzęcie (np. uszkodzone piły, łańcuchy, rękawice 

czy ubrania ochronne), a nawet odnosząc obrażenia.

Za trud włożony w pracę i bezinteresowną pomoc wszystkim mieszkań-
com, należą się wszystkim strażakom z naszych gminnych OSP z Suszca, 

Rudziczki, Kryr i Mizerowa wyrazy uznania i wdzięczności.
Dziękujemy za pomoc i ofiarną służbę dla mieszkańców całej gminy.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek 

oraz Mieszkańcy Gminy

Podziękowania dla OSP




