
Coroczne święto rolników, ale także nas wszystkich, 
korzystających z owoców ich pracy, będzie miało miej-
sce w tym roku w Kryrach. 11 września na terenach przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbędą się Dożynki 
Gminno-Powiatowe. Impreza rozpocznie się mszą świętą 
o godzinie 13:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza. 
Stamtąd wyruszy też korowód dożynkowy. Po ceremonia-
le dożynkowym i wręczeniu wyróżnień nastąpi wspólne 

świętowanie – najpierw z artystami i artystkami z najbliż-
szej okolicy, następnie ze Słowakami z gminy Novot’. Pod 
wieczór zaplanowano zaś zabawę z zespołami Stonehen-
ge, Baciary oraz Firevoice. Przewidziano również wiele 
atrakcji dla dzieci oraz imprez towarzyszących, np. pokazy 
jeździeckie, prezentację Rybnickiego Klubu Paralotniowe-
go czy jarmark rękodzielniczy. To będzie niezwykły dzień! 
Zapraszamy mieszkańców do udziału w Dożynkach.

Święto plonów
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W lipcu nasze wioski i miasta ożyły.
Gościliśmy młodzież z całego świata na ŚDM. 

W czasie tych dni można było się oderwać choć na 
chwilę od tego, co dzieje się w Turcji, Francji, Belgii, 
Niemczech, w Europie, na Świecie, i co tak naprawdę 
jest wstępną fazą tego zła, które nadchodzi, a którego 
szczyt przed nami.

Doświadczyliśmy, jak dużo w polskich parafiach, 
domach jest zdrowej religijności, miłości. Czy to Azja-
ci, czy Afrykanie – wszystkie nacje spotkały się u nas 
z dużą życzliwością. Te dni pokazały, że jest jedna 
rodzina ludzka i trzeba być otwartym na innych, nie 
godzić się na nienawiść między narodami. 

Również w naszej Gminie wszyscy, którzy przyj-
mowali pielgrzymów doświadczyli czegoś, czego 
jeszcze u nas nie było, fenomenu przeżycia radosnych 
chwil, fenomenu radosnych serc ludzi, którzy do nas 
przybyli. Kiedy informacje z Europy i Świata zdały się 
sugerować, że Świat oszalał ostatecznie (w tym cza-
sie kolejny zamach i dramat w Nicei), to mieszkańcy 
naszego kraju dostali potężną pigułkę optymizmu 
i wiary w chrześcijańskie wartości. Nigdy w historii 
w naszym regionie nie było tak światowo, kolorowo 
i radośnie, ale przede wszystkim religijnie. Młodzi, 
którzy przyjechali, pokazali nam nie tylko siłę mło-
dości, ale i uniwersalizm, wiele dobrej energii i wiary 
budzącej nadzieję dla Świata, w którym zło wzięło 
górę nad dobrem.

Goszcząc pielgrzymów w rodzinnym domu, 
a następnie uczestnicząc z nimi w uroczystościach 
w Katowicach na Muchowcu, nie sposób było nie 
odczuć, że czas młodości to prawdziwy dynamit, 
skrzyżowanie energii i dużych możliwości. Pomimo 
zmęczenia, upału, długich podróży, na twarzy tych 
ludzi nie można było dostrzec żadnych oznak trudu 
pielgrzymowania. Serce rosło, ale jednocześnie bola-
ło, bo, niestety, trzeba było sobie zadać pytanie: gdzie 
nasza młodzież? Tu niestety widać, że wiele naszych 
rodzin i młodzieży jest tak naprawdę chrześcijanami 
na „niby”, bo jak to inaczej nazwać. Fakty przykre. 
Polaków zarejestrowanych na ŚDM było 78 tys., co 
jest bardzo skromną liczbą, bo te uroczystości odby-
wały się przecież u nas. Włosi – 63 tys., Francuzi – 33 
tys. Chociaż ostatecznie na mszy św. kończącej ŚDM 
było około 1,5-2 mln i jest to wynik imponujący, to 
mała liczba zarejestrowanych budzi niepokój. To mała 
tylko część naszej młodej populacji, która w waka-
cyjny okres postawiła sobie cele ukierunkowane na 
wartości chrześcijańskie i znalazła czas na modlitwę, 
na dowartościowanie duchowe, bycie w prawdziwej 
wspólnocie miłości.

Te liczby pokazują, jak wiele zła uczyniono 
w ostatnich latach i jak trzeba będzie znowu, niestety, 
ewangelizować. Nieraz wśród łez, bo faktem jest, że 
zbyt wielu młodych ludzi u nas swoje chrześcijańskie 
praktyki kończy na bierzmowaniu. A życie – również 
to duchowe – nie znosi pustki i wypełniają ją prze-
ważnie ludzie prowadzący ją na manowce. I tu czeka 
nas wszystkich wiele pracy, aby ten trend odwrócić 
dla dobra wszystkich. Na szczęście ta rzeczywista 
laicyzacja, odejście od wspólnoty, wartości chrze-
ścijańskich wśród naszej młodzieży, wcale nie jest 
tak silna, jak to próbują wmawiać nam uczynni „ju-
dasze”. Jest bardzo dużo młodzieży, która poszukuje 
sensu życia, zadaje pytania, jest refleksyjna. Młodzi 
ludzie w Polsce bardzo często wypracowują własne 
ścieżki wyrażania wiary, szukania sensu życia i w mia-
rę dojrzewania wracają do religijności, bo czują, że 
tylko we wspólnocie mogą czuć się bezpiecznie. 
Żeby młodzież utrzymać w wierze, wystarczy po-
kazywać, że miłości, jakiej poszukuje każdy z nas, 
za którą każdy wciąż podąża, jej potrzebuje, można 
tylko doświadczyć we wspólnocie ducha, a nie świata 
materialnego, który wytworzyliśmy. Sami wychowa-
liśmy pokolenie „coca–coli”, „Ikei”. Pokolenie, które 
żyje tylko po to, żeby żyć, które pracuje, aby spła-
cać kredyty, rozgoryczone życiem sprzedanym za 

namiastkę szczęścia, pogrążające się we frustracji 
wskutek przerażającej pustki duchowej. Pokolenie 
ŚDM statystycznie jest mniejszością, ale jest to mniej-
szość kreatywna i twórcza. Są to prawdziwi szczęśliwi 
młodzieńcy, czego doświadczyliśmy, a nie wymode-
lowane na czyjąś wrażliwość manekiny, co obecnie 
masowo ma miejsce.

Istotą przyjazdu z dalekich krajów, nieraz bardzo 
odległych, po to tylko, aby w większości zobaczyć 
Papieża tylko na telebimie, stojąc w tłumie, było, jest 
i będzie zawsze poczucie wspólnoty. Tłumy tworzymy 
wszędzie: w miastach, w sklepach itp. Jednak tłum od 
wspólnoty oddziela przekaz wartości. Młodzież w Pol-
sce zgromadziła się w imię wartości chrześcijańskich 
i je manifestowała. We wspólnocie zobaczyli twarze 
innych, którzy przyjechali po to, aby w imię miłości 
dać Światu przekaz miłosierdzia, a nie plemiennej 
nienawiści, która coraz to szerzej ogarnia Świat. Były 
to naprawdę spotkania w duchu miłości, która jest 
większa od sprawiedliwości i potężniejsza niż śmierć 
(JP II). Nie było tam żadnej wyższości, wszyscy byli 
równi, nie było arogancji, pokazu siły, egoizmu. Jak-
byśmy pragnęli, aby tak było na wszystkich zgroma-
dzeniach, spotkaniach.

Wiara jest potrzebna Europie jak powietrze, co 
pokazują ostatnie wydarzenia. Islamistów, a i naszej 
zapomnianej, zagubionej młodzieży, nie powstrzy-
ma przed zamachami tradycyjna praca, socjale. To, 
czego ci ludzie potrzebują, ale nie tylko oni, ale i byli 
chrześcijanie, to głęboko wierzących ludzi, którzy 
będą dla nich rzeczywistym wzorem, wzorem miło-
sierdzia. Te załamane serca, Świat (po Nicei i innych 
zamachach) potrzebują szczególnie miłości, aby to 
wszystko naprawić.

Młode pokolenie tęskni za przeżyciami ducho-
wymi, a samo nie jest w stanie ich wygenerować. Stąd 
dużo autoagresji, która wynika z głębokiego pesymi-
zmu egzystencjalnego. Bo jakie dał i daje im wzory, 
dążące do stworzenia bezideowego człowieka, Świat 
Zachodni? Potencjał zła i samozniszczenia, który ma 
ludność w sobie od początku istnienia, bo taka jest jej 
natura, została niestety, szczególnie wśród młodych, 
rozwinięta, a miała być zatrzymana.

Przez ostatnie pół wieku starano się stworzyć 
jedno państwo, szarą masę, którą łączy prostacka ide-
ologia i tylko materialny interes indywidualistów. Nie-
stety nasz indywidualny byt jest pozbawiony sensu, 
jeśli zapomnimy o jego kontekście wspólnotowym. 
Żyjemy dzięki innym i dla innych i tak jest od zarania. 
Przyjęto fałszywą koncepcję człowieka, jak fałszywa 
była koncepcja komunistyczna. Zabito wielu ludzi, 
zabierając innym nadzieję. 

Każdy z nas może grać na innym instrumencie, 
ale aby razem współbrzmieć w  społeczeństwie, mu-
simy podporządkować się ścisłym zasadom. Takie 
zasady dla Europy wytyczało od wieków chrześcijań-
stwo. Prawa Dekalogu są uniwersalne i dotyczą wie-
rzących i niewierzących. Człowiek, jako istota żywa, 
potrzebuje światła – tak dla duszy, jak i dla ciała. Od 
zarania ciało szukało światła przy ogniskach, obecnie 
przy elektryczności. Gdyby tego światła zabrakło i po-
grążylibyśmy się w ciemnościach, wtedy dopiero zro-
zumielibyśmy, jak trudno bez niego żyć, czy w ogóle 
można żyć. Nasza dusza też potrzebuje światła, ale 
nie tego fizycznego ziemskiego, tylko światła miłości. 
Gdy tego zabraknie, pogrąża się w mrokach zła. Ci 
szamani zła wieszczący, że Islam będzie zbawiennym 
taranem mającym zniszczyć chrześcijańskie korze-
nie Europy i będą w ten sposób kierować nowym 
bezideowym człowiekiem, ukształtowanym na swój 
sposób, jak pokazują ostatnie zdarzenia, sami pierwsi 
zawisną na szubienicy (już Marks rozważał likwidację 
chrześcijaństwa za pomocą Islamu).

Okazuje się, że obecnie, kiedy zaczyna brakować 
środków na przekupstwa, co było ohydnym działa-
niem w postaci hojności zabezpieczeń socjalnych, 
kiedy następuje wyrzucanie coraz to większych rzesz 

ludzi poza margines społeczny (i to młodzieży!), agre-
sja wybucha i będzie rozwijać się coraz to bardziej 
i bardziej. Wierzę, że ta młodzież, która przybyła na 
ŚDM, będzie wzorem dla wielu swoich współbra-
tymców. Pokaże im, że wszelkie obietnice ze strony 
nowoczesności są ułudą, co jeszcze mgliście, ale 
przeciętny „człowiek konsumpcyjny” w krajach tzw. 
Zachodu już wyczuwa. Na pewno wielu się przebu-
dziło w 2001 roku, kiedy nastąpił atak na dwie wieże 
w Nowym Jorku. Pytanie, czy można odbudować 
bezkrwawo coś, co tak pracowicie niszczono przez 
tak długie lata i kiedy ludzie tzw. „pokolenia 1968 r.” 
są dalej przy władzy. 

Od wieków całe społeczeństwa powstawały wo-
kół systemów wartości – i to duchowych. Kiedy taki 
system upadał, upadały społeczeństwa, górę brali 
barbarzyńcy, tyrani. Społeczeństwa zamożne i zapa-
sione fizycznie, a zagłodzone duchowo, rozleniwione 
i zniewieściałe, zawsze wkraczały na drogę upadku, 
a przyspieszało to usunięcie z życia wiary. Niezależnie 
jakiej. We wszystkich miejscach, gdzie przebywali 
uczestnicy ŚDM – i to mogę potwierdzić osobiście, 
uczestnicząc z młodzieżą w uroczystościach na Mu-
chowcu w Katowicach – tworzyły się areny modlitwy 
i skupienia w czasie mszy świętej i uroczystości re-
ligijnych. Były to również areny zabawy, tańca, bi-
cia w bębny w wolnym czasie. Oczywiście niektóre 
media, i to świadczy o ich „judaszowym przekazie” 
– czy to z Katowic, czy z Krakowa – potrafiły wszyst-
ko spłaszczyć, pokazując tylko tańce, zabawy oraz, 
co bulwersujące, śmieci pozostawione w miejscach 
tak licznych spotkań. Śmieci oczywiście były, bo na 
całym terenie, gdzie przebywali pielgrzymi nie było, 
ze względów bezpieczeństwa, ani jednego kosza. 
Ze względów bezpieczeństwa, aby ograniczyć do 
minimum jakikolwiek atak terrorystyczny, co jest 
kwintesencją forsowania bezideowego wychowania 
ludzi przez te właśnie media i rozprzestrzeniania się 
bandytyzmu, przed którym trzeba się bronić. Sensacji 
wielkich nie doświadczyli, bo butelek po alkoholu 
i innych świństwach nie uświadczyli. 

Okazało się, że można się bawić, uczestniczyć 
w uroczystościach bez narkotyków, alkoholu i in-
nych używek, bez bójek, tarzania w błocie, jak na 
innych imprezach. Nie było policji wewnątrz i ani 
jednego przypadku zgorszenia. Nie do pomyślenia 
by to było np. przy Euro 2016. Oczywiście były służ-
by policyjne na zewnątrz, aby chronić ten potężny 
tłum, przed tymi, dla których agresja i przemoc są 
codziennością, a które nie wynikają zawsze z ich winy, 
bo niejednokrotnie świat o nich zapomniał. Nie było 
uchlanych dziewczyn czy chłopców, co niestety nie-
rzadko mogłem spotkać nad morzem. Wielu zamiast 
na ŚDM pojechało w różne rejony, aby ubawić się na 
całego z nastawieniem na damsko-męskie kontakty 
i piwo, a niekiedy, co już jest dramatem, faszerować 
się różnymi świństwami. Te błędy młodości w więk-
szości później bardzo bolą i niekiedy są nie do napra-
wienia. Jak mówią mędrcy, jest tysiąc sposobów aby 
upaść, ale tylko jeden mówiący, jak stanąć na nogach. 
Oczywiście uważają się oni za postępowych, z poli-
towaniem patrząc na tych zacofanych. Niestety czas 
szybko pokaże, po której stronie jest racja. Nie chcę 
tej grupy młodzieży winić za taki sposób spędzania 
wolnego czasu, sposób myślenia, bo oni po prostu 
często nie znają innego życia, a przede wszystkim nie 
zaznali go w domu, nie zaznali prawdziwej miłości. 

Trzeba wierzyć, że wszyscy młodzi znajdą wła-
ściwą drogę, a w porozumieniu pomoże im ta mło-
dzież, która choć w mniejszości zna, co to jest miłość, 
prawda. Z tej niebezpiecznej strefy trzeba wyjść i to 
musimy sobie wszyscy – zarówno rodzice jak i mło-
dzież – uświadomić. Nikt nie zabrania młodzieży 
rozrywki, jeżeli jest ona uzupełnieniem pracy nad 
swoim rozwojem. Ale żeby właściwie wybrać, trzeba 
być dojrzałym. Trzeba sobie uświadomić, że koryto 
i łóżko prędzej czy później się znudzą, pozostawiając 

Nasze „zacofanie”(?) - nadzieją na przeżycie
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Sesja Rady, która odbyła się 25 sierpnia, mocno 
zaangażowała wszystkich Radnych. Poza sprawami 
bieżącymi, obejmującymi m.in. podjęcie uchwały 
o wsparciu finansowym Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie w zakupie nowego radiowozu, zebrani 
dużo czasu poświęcili na dyskusje dotyczące kondycji 
Kopalni „Krupiński” oraz odnieśli się do decyzji o jej 
przeniesieniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ta 
sprawa pochłonęła Radnych najbardziej, dotyczy 
bowiem bezpośrednio wielu mieszkańców – pracow-
ników Kopalni, a także budżetu Gminy, który jest za-
silany z podatków płaconych przez KWK „Krupiński”. 
Podjęto także uchwałę o sprzeciwie wobec likwidacji 
Kopalni (tekst listu wyrażającego sprzeciw znajduje 
się na str. 6).

- Rozumiemy trudną sytuację Spółki. Problem, któ-
ry się wokół niej wytworzył, narastał przez lata. Jednak 
my się nie zgadzamy z decyzją o przeniesieniu „Krupiń-
skiego” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. A to dlatego, 
że uważamy, iż są kopalnie w o wiele gorszym stanie 
niż nasza. „Krupiński” to kopalnia młoda, działająca 
niespełna 35 lat. Niedawno słyszeliśmy o rokowaniach 
dla „Krupińskiego” co najmniej do 2030 r., a dziś okazuje 
się, że te obietnice były nic nie warte. Proces likwidacji, 
nawet gdyby nastąpił, powinien być przeprowadzany 
etapami, przez lata. Problem Suszca powinien otworzyć 
oczy decydentom, bo następne kopalnie niebawem 
mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Górnictwo 
przeżywa wzloty i upadki. Żadna z kopalni JSW nie 
jest rentowna. „Krupiński” został wybrany do likwidacji 
jako kopalnia, której nie da się połączyć z żadną inną. 
Będziemy walczyć o tę kopalnię, o to, żeby istniała – nie-
zależnie od tego, w jakich strukturach – przekonywał 
Wójt Marian Pawlas.

- Byliśmy na spotkaniu z Zarządem Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Przedstawiano nam wyliczenia, wy-
niki osiągnięte przez „Krupińskiego”. Wydaje się, że 
Zarząd podejmuje decyzje biznesowe. Zwłaszcza, że 
JSW to Spółka działająca na giełdzie. Patrząc od strony 
ekonomicznej – rozumiem Zarząd. Natomiast należy 
rozważyć także aspekt społeczny, równie istotny przy 
takich decyzjach – dodawał Przewodniczący Rady 
Andrzej Urbanek.

- Oczywiście, jestem za uchwałą, którą mamy prze-
głosować. Nie jestem bezpośrednio związany z górnic-
twem, ale uważam, że jeśli w Spółce nie zajdą potrzebne 
zmiany i reformy, my niewiele zdziałamy. Patrząc z per-

Jesteśmy głęboko zszokowani, a widzę strach 
i bezradności wielu rodzin, wobec Uchwały Zarzą-
du JSW S.A., który na spotkaniu w dniu 9.08.2016 r. 
o godz. 6:00 z załogą KWK „Krupiński”, poinformował 
o natychmiastowym zaprzestaniu wydobycia na tej 
kopalni i przekazaniu jej w styczniu 2017 r. do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Wyrażamy stanowczy sprze-
ciw wobec tej decyzji. 

Doprowadzi ona do negatywnych skutków dla 
jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców 
wspólnot samorządowych w zakresie socjalnym, eko-
nomicznym, prawnym, społecznym i gospodarczym. 

spektywy kogoś, kto posiada przedsiębiorstwo, należy 
brać pod uwagę, że będzie on przede wszystkim dbał 
o dobro i prawidłowe funkcjonowanie swojego zakła-
du. Wydaje mi się, że w wypadku spółek państwowych 
pracy w tej materii trochę brakuje – twierdził Radny 
Damian Gębała.

- W przypadku likwidacji Kopalni – największe-
go zakładu, jaki mamy – naszą Gminę dotknie wiele 
problemów finansowych i społecznych. Zmniejszą się 
wpływy do naszego budżetu o ok. 6 mln zł z tytułu opłat 
i podatków, a także nastąpi zmniejszenie wpływów z ty-
tułu podatków PIT i CIT. Automatycznie, po zamknięciu 
„Krupińskiego”, wielu ludzi z tych terenów może zostać 
bez pracy. Pozostaną też zdegradowane tereny, bu-
dynki, budowle, pustostany, z którymi trzeba będzie 
coś zrobić. Zubożeją także mieszkańcy – w aspekcie 
materialnym i psychicznym. Rozprzestrzeni się pato-
logia, a mieszkańcy będą się czuli mniej bezpiecznie. 
Obniży się poziom życia mieszkańców pod względem 
kulturalnym, sportowym. Mniej środków będzie prze-
znaczonych na oświatę. Zatrzyma się rozwój naszej 
Gminy. A może nawet zaczniemy się cofać. Pieniędzy 
w budżecie wystarczy na łatanie dziur i minimalnie na 
oświatę – podsumowywała Przewodnicząca Komisji 
Finansów Irena Muras.

- Ja także pracowałem na kopalni przez całe swo-
je zawodowe życie. Dziwi mnie taka decyzja Zarządu 
JSW. Niedawno Spółka kupiła za ogromne pieniądze 
kopalnie: Szczygłowice i Knurów. Nie wiadomo, czy one 
faktycznie przynoszą JSW zyski czy straty. Nie wierzę 
w aspekty ekonomiczny działań Zarządu. Wydaje mi 
się, że Kopalnię KWK „Krupiński” da się uzdrowić  - prze-
konywał Radny Józef Marcisz.

Zastępca Przewodniczącego Rady Jan Matula 
dodawał: 

- Decyzja o zamknięciu kopalni jest krytyczna. Mo-
żemy się obudzić za kilka lat i stwierdzić, że te działania 
były niepotrzebne. Podobnie było przecież w przypadku 
Kopalni Silesia! Wiele spraw w górnictwie nie działa 
prawidłowo, ekonomicznie. To musi się zmienić, aby 
ratować branżę.

Radni oraz Wójt zgodnie przyjęli uchwałę sprze-
ciwiającą się zamknięciu KWK „Krupińskiego”. Nie 
ustają także w działaniach zmierzających do rato-
wania tego największego w Gminie zakładu. Jak roz-
winie się sytuacja – pokażą nadchodzące miesiące.

Monika Panfil

Przede wszystkim będzie skutkowała utratą wielu 
miejsc pracy...

Co dalej? Tutaj do dziś nie otrzymaliśmy od-
powiedzi. Tych miejsc pracy nie możemy stracić! 
Taka niespodziewana decyzja ma wręcz charakter 
barbarzyński, bowiem kompletnie ignoruje aspekt 
społeczny, który jest o wiele większy, niż się wydaje 
Zarządowi. Taki sposób postępowania jest nie do 
zaakceptowania dla władz samorządowych i lokal-
nej społeczności. Dotychczasowe władze Spółki by-
ły partnerem dla Samorządu i wszelkie problemy 
starały się przekazywać i uzgadniać. W tej chwili 

pustkę, którą trudno będzie zapełnić. To nie imigran-
ci. Terroryzm wśród młodzieży, i to również naszej, 
kiełkuje w samym sercu Europy.

Dekalog jest jeden, nie można naginać tych 
praw. Inaczej przyjdzie dyktatura. Trzeba mieć na-
dzieję, bo tej nie wolno nigdy stracić. A wierzę, że ten 
ciężko chory świat da się jeszcze naprawić, o czym 
świadczą świadectwa wielu młodych ludzi (ten świat, 
który niestety został przez nasze pokolenie tak moc-
no podzielony).

ŚDM były świetną lekcją różnorodności, toleran-

cji i szacunku dla odmiennych tradycji i zwyczajów, 
opinii. Na pewno choć częściowo trafiło to, przy tak 
wielkiej spontaniczności, do środowisk nie zawsze 
otwartych na „nowe” i inne, niepoznane. Uczestni-
cy tej wspólnoty na pewno, gdy dorosną, będą jak 
sekundanci na ringu, którzy potrafią rzucić ręczniki, 
nim zacznie się czas brutalnej walki. Jak podkreślił 
Papież Franciszek, czasy w których żyjemy nie po-
trzebują młodych „skanapowanych”, ale aktywnych 
bohaterów historii. Na ławce rezerwowych nie zro-
bimy nic, nie pozostawimy po sobie śladu. Te i ko-

lejne święta prawdziwej miłości dają nadzieję, że 
obecna wojna o „wolność” (??) skończy się tak, jak 
ta z komunizmem – szczęśliwie. To nasze „zacofanie”, 
rodzina, nasza przeszłość religijna jest nadzieją na 
przyszłość. Nadzieją, że mamy szanse przeżyć kolejne 
historyczne trzęsienie ziemi, które nadchodzi, ale tu 
bardzo dużo będzie zależało od młodego pokolenia 
– czy potrafi wyzerowaną do nijakości świadomość 
społeczną, piękno, prawdę i prawdziwą miłość z po-
wrotem odnaleźć.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

lokalną społeczność, władze i Gminę potraktowa-
no jak śmiecie, których można się pozbyć w każdej 
chwili i które można pozostawić samym sobie ze 
skutkami dotychczasowej eksploatacji górniczej. 
Nie przekazano żadnej informacji, nie podjęto żad-
nych rozmów, co świadczy o kompletnym ,,braku 
etyki” przedsiębiorcy, o której to tak głośno mówi 
się ostatnio w Polsce, a o którą dopomina się Papież 
Franciszek. W przypadku likwidacji kopalni lokalnej 
społeczności przyjdzie się ubrać w łachmany żebraka 
i prosić o litość włodarzy biznesu, którzy zarządzają 
przecież własnością Skarbu Państwa, a zatem naszym 
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Sesja Rady Gminy

Tych miejsc pracy nie można stracić!
Nowy plac zabaw 

Uwaga! 11 września 2016  
utrudnienia w ruchu 
drogowym w Kryrach

Organizatorzy dożynek w Kryrach informują, 
że w dniu 11 września 2016 r. na trasie przemarszu 
korowodu dożynkowego (ul. Wyzwolenia, ul. Łosku-
towa, ul. Nierad) może dojść do utrudnień w ruchu. 
Prosimy o wyrozumiałość i serdecznie zapraszamy 
do udziału w tej pięknej uroczystości.

GOK w Suszcu
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Nowy plac zabaw przy 
Przedszkolu w Suszcu

W przedszkolu przy ul. św. Jana w Suszcu w cza-
sie wakacji zaszły długo wyczekiwane zmiany. W lipcu 
i sierpniu wybudowano przy budynku nowy plac 
zabaw, który połączono z tym już istniejącym. Na 
nowym placu położono nową, bezpieczną dla dzieci 
nawierzchnię. Ustawiono także następujące urzą-
dzenia: zestawy zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnie, 
huśtawki, bujak sprężynowy oraz skałki wspinacz-
kowe. W remontowanej części stanęły zaś: zestawy 
zabawowe, karuzela, bujaki, stoliki z siedziskami. 
Nowy plac zabaw oraz remontowana część starego 
zostały wykonane z materiałów najlepszej jakości. 
Urządzenia, które na nich zamontowano, przeznaczo-
ne są specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wykonane są z bardzo dobrych i trwałych materia-
łów. Będą więc służyć małym użytkownikom przez 
długi czas. Wykonawcą wszystkich robót była firma 
EURODROGA sp. z o.o. z Rybnika.

Oprac. Monika Panfil



wspólnym dobrem. 
Obecnie działalność Zarządu JSW S.A. jest nasta-

wiona na bezwzględną likwidację KWK „Krupiński”, 
bez patrzenia na interes publiczny, na bezpowrotną 
utratę wielu miejsc pracy. 

Uważamy również, że interes Spółki nie do końca 
został poddany dogłębnej analizie, gdy ceny węgla 
wzrosną. Fakt, że Kopalnia „Krupiński” obecnie przy-
nosi straty nie może być usprawiedliwieniem dla tej 
nagłej decyzji. 

Rozumiemy sytuację finansową górnictwa i bar-
dzo trudną JSW S.A., jednak jakiekolwiek pochopne 
decyzje co do likwidacji kopalni będą miały konse-
kwencje nie tylko dla całej społeczności gminnej, 
ale i dla lokalnego rynku pracy w Gminie Suszec, 
w Gminie Orzesze, Powiecie Pszczyńskim, Mikołow-
skim oraz w Mieście Żory, nie wyłączając Pawłowic, 
Jastrzębia-Zdroju i okolic. 

Nie do końca przemyślana decyzja o likwidacji 
kopalni „Krupiński” prowadzi do bezpowrotnej utraty 
ponad 2500 miejsc pracy pracowników Kopalni oraz 
około 1500 miejsc pracy pracowników firm zatrud-
nionych do robót dołowych i powierzchniowych. 
Firmy te, w ramach wcześniejszej restrukturyzacji 
górnictwa, w dużej części zostały utworzone na ba-
zie pracowników wcześniej pracujących w Kopalni. 
Likwidacja tak dużego zakładu, jakim jest Kopalnia 
„Krupiński” spowoduje znaczne turbulencje w całym 
regionie. Przecież zapowiadane zapewnienie tym 
ludziom pracy, a wybranej grupie na innych kopal-
niach JSW S.A., nie rozwiąże problemu utraconych 
miejsc pracy i zachwieje rynkiem pracy w sąsiednich 
Gminach – i to górniczych. 

To, że nikt nie straci pracy jest zwykłym okła-
mywaniem lokalnych środowisk, mieszkańców 
żyjących w społecznościach górniczych. Żadne 
osłony socjalne, urlopy górnicze i przeniesienia 
wybranych grup ludzi, tych miejsc nie odtworzą. 
Co najgorsze, to wielu, i to młodych, których te 
przywileje nie obejmą, zostanie pozbawionych 
chleba. Ilu ludzi żyje z kredytu? U ilu z nich z za-
robków z biedą starcza na czynsz?

Przecież długoletnia działalność kopalń na tych 
terenach doprowadziła do monokultury górniczej, 
zarówno tej przemysłowej, jak i zawodowej. Kolej-
ne młode pokolenie jest skazane na brak chleba 
w rodzinnych stronach. Będzie musiało go szukać 
na obczyźnie. Z tego musimy zdawać sobie sprawę. 
Ponadto duże środki będą wydawane przez ośrodki 
pomocy społecznej, będzie rosła patologia itd. Nie-
długo tam, gdzie eksploatację prowadzi JSW S.A., 
bo czas szybko leci, powstanie Polska klasy C. Śląsk 
naprawdę gwałtownie się wyludnia, co na szczęście 
nie dotyczy jeszcze naszej Gminy.

Decyzja Zarządu Spółki przeczy wszelkim 
oświadczeniom władz państwowych o niezamy-
kaniu kopalń, a wręcz ma charakter działania 
przeciwko nim. 

Nie wierzymy, że takie są zamierzenia władz pań-
stwowych, a przede wszystkim metody konsultacji 
z lokalną społecznością, takiego podejścia do tego 
trudnego problemu. Kopalnia to nie tylko związki za-
wodowe, ale i Gminy reprezentujące całą społeczność 
razem z górnikami. Kompletnie nie możemy zrozu-
mieć, a nie robił tego żaden Zarząd, co robi obecny, 
podejmując działania wręcz oszczercze, stawiające 
kopalnię w jak najczarniejszym świetle, jak tylko to 
jest możliwe. Stosuje się wręcz manipulację danymi, 
aby ten wizerunek był jak najgorszy. Jak w takim razie 
traktować mają nasze górnictwo media ogólnopol-
skie i ludność naszego kraju, skoro sami wystawiamy 
sobie złe świadectwo. Przecież tej kopalni daleko 
jeszcze do tych strat, które generują inne. Ponadto, 
jak może pracować górnik, któremu po raz kolejny 
przedstawia się czarną wizję tej kopalni? Morale 
załogi ulegają zniszczeniu. Stwarza się poczucie, 
przekonanie, które można wręcz nazwać indoktry-
nacją, że nie warto już pracować „tutaj”. Stosuje się 

metodę szantażu, budowania przekonania, że ktoś 
człowieka łaskawie zatrudnia i trzeba być wdzięcz-
nym. Powiedzmy po prostu otwarcie kolejnym mło-
dym ludziom – „wyjeżdżajcie”. Ci, którzy pozostali, 
powinni się zastanowić, jak zostaną potraktowani 
przy kolejnym kryzysie. Niemcy, gdy wybuchł kry-
zys w 2008 roku, zrobili wszystko, aby nie upadł ich 
przemysł samochodowy, ale przede wszystkim utrzy-
mali wszystkie miejsca pracy. Nie pozbyli się żadne-
go pracownika i to spowodowało, że po kryzysie te 
zakłady mogły z powodzeniem znów osiągać szczyty 
i przynosić zyski. Tam po prostu doceniono ludzi, 
dopłacając do złomowania niejednokrotnie prawie że 
nowych samochodów, aby nie uszczuplić produkcji 
i popyt utrzymać na dobrym poziomie. A ile miliar-
dów wydaje się tam na fotowoltaikę! Nasi włodarze 
biznesu zwracają się, niestety, w kierunku krajów 
neokolonialnych, a nie cywilizowanego zachodu.

Nie kwestionujemy konieczności restruktury-
zacji kopalń, w tym KWK „Krupiński”, spowodowanej 

obecną sytuacją ekonomiczną JSW S.A. w celu dopro-
wadzenia do rentowności wydobycia. Ale ona musi 
być rozłożona w czasie. I tak się dzieje w normalnych 
krajach. Poprzednie Zarządy JSW S.A. na wielu spo-
tkaniach deklarowały, że w JSW S.A. utrzymana zo-
stanie produkcja we wszystkich Kopalniach Spółki 
i nie będą likwidowane miejsca pracy. Te działania 
obecnego Zarządu, które podjęto, przeczą poprzed-
nim deklaracjom i podważają zaufanie władz Samo-
rządów wszystkich gmin co do partnerskiego ich 
traktowania przez władze Spółki i co do ich wiary-
godności. Zaprzestanie działalności KWK „Krupiński” 
powoduje, że Gmina Suszec i sąsiednie Gminy wraz 
z Powiatem Pszczyńskim, nie są w stanie planować 
dalszego funkcjonowania w najbliższej perspektywie 
czasowej. Tak można dobijać samorządy w państwie 
prawa.

Decyzja o zamknięciu kopalni, bo przecież nie 
przedstawiono żadnego innego wariantu, spowodu-
je, że to Samorządy staną przed problemami bezro-
bocia, a Gmina Suszec dodatkowo z pozostawionymi 
terenami i majątkiem Gminy zdegradowanym eks-
ploatacją górniczą oraz wszystkimi innymi proble-
mami, które wystąpiły w rejonach, gdzie zamknięto 
kopalnie.

Wójt Gminy Suszec oraz Rada Gminy Suszec, po-
mimo że eksploatacja górnicza niesie dla terenów 
objętych eksploatacją sporo problemów, a przede 
wszystkim odstrasza inwestorów od tworzenia al-

ternatywnych miejsc pracy, zawsze były przychylne 
dla wszelkich działań Spółki dla dobra całej lokal-
nej społeczności. Jesteśmy pewni, że dalszy rozwój 
Spółki, bez współpracy z lokalnymi samorządami, 
będzie utrudniony. Stwierdzić należy, że ze strony 
Zarządu Spółki od 2014 roku żadnej współpracy nie 
uświadczono. 

Wszyscy muszą sobie zdać sprawę, że odejście 
od monokultury górniczej wymaga czasu, nakładów 
finansowych i działań skierowanych na zmiany spo-
łeczne. 

W tym miejscu stanowczo należy podkreślić, 
że to przy znacznym udziale naszego samorządu 
rozszerzono koncesję na eksploatację złóż kopalni 
„Pniówek” na terenach Mizerowa i Studzionki, co 
przyczynia się do przedłużenia żywotności tej ko-
palni.

Obecne działania Zarządu Spółki podważają za-
ufanie co do sensu uruchomienia eksploatacji w tym 
rejonie i zgody na degradację górniczą kolejnych 

terenów bez wyeksploatowania obecnie udostępnio-
nych złóż i wykorzystania istniejących zasobów w Ko-
palni „Krupiński”. Przecież koncesja KWK „Krupiński” 
obowiązuje do 2030 roku, a nie, jak się to przekazuje 
w środkach masowego przekazu, do 2021 roku, co 
pozwala na dalsze wydobycie węgla bez działań, ja-
kie podjęto w stosunku do  kopalni „Pniówek”.

 Wspólne współdziałanie z władzami górni-
czymi na przedłużenie koncesji KWK „Krupiński” 
do 2030 roku, zapewniającej eksploatację do tego 
czasu, rokowało wręcz pewność, że ten minimalny 
termin będzie dochowany, a gminy, mieszkańcy, 
pracownicy, młodzież będą miały ewentualnie czas 
na zweryfikowanie dalszych ścieżek rozwoju. Wie-
my, że procesy inwestycyjne, rozwojowe to tematy 
długookresowe, długofalowe i bez pomocy władz 
rządowych w rejonie działania JSW S.A. się nie obę-
dzie. Na przewidywanych do eksploatacji terenach 
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniano interes, działalność i dobro 
Spółki, w tym oczywiście wszystkich mieszkańców, 
nawet tych związanych z górnictwem, bo kopalnia 
to nasza żywicielka i miejsca pracy na niej i poza nią. 

Zaznaczyć należy, że podczas spotkania w grud-
niu 2014 r. podpisane pomiędzy przedstawicielami 
EDF Polska S.A. i JSW S.A. umowy, w obecności Wój-
ta Gminy Suszec, utwierdzały nas w przekonaniu, 
że Samorząd jest partnerem dla Spółki. Takie były 
również zapewnienia władz Spółki. Wszystkie zamie-
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KWK „Krupiński” w Suszcu
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rzenia EDF, właściciela elektrowni Rybnik i szeregu 
innych, w tym elektrociepłowni, miały służyć Kopalni 
„Krupiński”.

Byliśmy świadkami deklaracji wszystkich po-
przednich władz Spółki, co czyniło je dla władz 
samorządowych w 100% wiarygodnymi, że KWK 
„Krupiński” ma przyszłość. Znając inne kopalnie, 
wiemy, że są też takie, które posiadają węgiel gor-
szej jakości i trudne warunki, bo jaka kopalnia ich nie 
ma, a i koszty wydobycia są niejednokrotnie o wiele 
większe od kosztów wydobycia na „Krupińskim”. Nie 
możemy zrozumieć przyczyn, dla których likwiduje 
się nową kopalnię, ze znacznymi złożami i koncesją 
na wydobycie do 2030 r. Tym bardziej, że w obszarze 
górniczym Suszca, ze znanych źródeł wynika, że moż-
liwy jest dostęp do zasobów węgla typu 35 (Hard), co 
może być istotne w przyszłości. Obecnie wydobywa-
ne typy węgla również mogą zapewnić rentowność 
w przypadku wzrostu ceny węgla, który ma miejsce 
i rzeczywistej, a nie pozorowanej, restrukturyzacji 

zakładu. Nasz węgiel, nasza kopalnia nie muszą być 
kłopotliwe, a wierzymy, że węgiel z tej kopalni bę-
dzie nam jeszcze potrzebny, pomimo procesu de-
karbonizacji. Te i inne trudności nie mogą jednak 
przesądzać o drastycznej i nieprzemyślanej likwidacji 
wielu miejsc pracy. W praktyce nie spełniło się wiele 
teorii ludzi uczonych. Niejednokrotnie zawiodły tezy 
stawiane przez ekonomistów, bo świat gospodarki 
nie jest taki prosty, o czym świadczą choćby ostatnie 
wyraźne wzrosty cen tego surowca. Jesteśmy pewni, 
że Ci, którzy podpowiadają wariant likwidacji ko-
palni „Krupiński”, nie zdają sobie sprawy z błędności 
podpowiedzi. Ta kopalnia może jeszcze być Spółce 
potrzebna. Takie decyzje jednoznacznie kojarzą się 
z brakiem odpowiedzialności za jej konsekwencje 
nie tylko dla lokalnej społeczności, a wręcz też dla 
całej JSW S.A. Decyzja ogłoszona przez Zarząd Spółki 
burzy spokój społeczny w Gminie.

Górnictwo, kopalnie, nawet te najbardziej ren-
towne, z dobrym węglem, wpadają okresowo w doł-
ki. A to zagrożenie istnieje i jest realne, tym bardziej 
w dzisiejszej rzeczywistości prawnej, środowiskowej, 
przy już rozbudowanej infrastrukturze naziemnej 
na całym obszarze objętym eksploatacją JSW S.A. 
Tam te problemy będą się generowały. Mieszkańcy 
posiadają wiele instrumentów, aby ingerować w te 
sprawy i opóźnić wiele działań. Tak się przecież dzieje 
przy uchwalaniu planów zagospodarowania prze-
strzennego.

Dotychczas wśród ludności zamieszkującej tere-
ny górnicze, w tym również w naszej Gminie, pomimo 
niedogodności wynikających ze szkód górniczych, 
powstało przekonanie, że te skarby ziemi będą przy-
nosić im pracę, zamożność oraz podnosić ich poziom 
życia. W przypadku likwidacji kopalni, i to bardzo 
młodej, pozostaną przez wiele lat kłopoty nie tylko 
z istniejącą hałdą, która obecnie w trakcie produkcji 
i czynnej eksploatacji kopalni może zostać znacz-
nie ograniczona i zrekultywowana, ale pozostaną 
problemy, które są zawsze pokłosiem eksploatacji 
itp., nie mówiąc o utraconych dochodach. Kopalnia 
ta została uruchomiona w 1983 roku. Wskutek cią-
głego i permanentnego niedoinwestowania była 
wiele razy zamykana, to rodziło ciągle niesamowi-
te problemy w normalnym rozwoju, planowaniu 
itd. W konsekwencji doprowadziło zaś do obecnej 
trudnej sytuacji. Jak można ekonomicznie prowa-
dzić zakład, perspektywicznie planując na kilka lat do 
przodu (a takiego wymaga górnictwo), skoro proces 

ten ulega ciągłemu zachwianiu wskutek „widzimisię” 
zmieniających się władz? Te ujemne i przewidywane 
skutki były akceptowane przez lokalną społeczność, 
zdającą sobie sprawę z dobra, jakie niesie górnictwo 
w postaci miejsc pracy i podatków dla Gminy i dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na tej samej 
zasadzie jest akceptowalna działalność górnicza w są-
siednich Gminach. 

Otwieranie kolejnych przestrzeni na eksploata-
cję kolejnych złóż na naszych dziewiczych jeszcze 
terenach od strony południowej i sąsiednich Gmin 
mocno nadszarpnie zaufanie do górnictwa i Spółki 
wśród lokalnych społeczności. Również w sąsiednich 
Gminach. Każdy samorząd będzie musiał sobie zadać 
pytanie, czy te złoża to jest kłopot, czy bogactwo. 
Dotychczas byliśmy przekonani, że to bogactwo 
i to jest na pewno fakt i tak to w każdej konfliktowej 
sytuacji odbierali mieszkańcy, jak i włodarze Gmin 
górniczych. Jednak dziś widać, że to może być „fatum” 
przy takim postępowaniu Spółki. Czas szybko leci, ten 
problem dotknie również sąsiednie Gminy i o tym 
mieszkańcy tych społeczności powinni wiedzieć. 
Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy po-
patrzeć na Wałbrzych, Bytom itd., gdzie nastąpiła 
cywilizacyjna zapaść gospodarcza, społeczna i śro-
dowiskowa. Takich szkód, jakie wyrządzono w tych 
miejscach, we wszystkich dziedzinach, nie zrobią naj-
potężniejsze huragany. Wszystkie Gminy po zakoń-
czeniu eksploatacji, wskutek monokultury górniczej 

i niedoskonałości Prawa Górniczego i Geologicznego, 
wyglądają jak po przejściu kataklizmu. Najgorszy 
jest zawsze aspekt społeczny, dramat wielu ludzi. 
Niedługo może to dotyczyć Suszca, Jastrzębia, Paw-
łowic. To, co się obecnie dzieje, pokazuje zaniedbania 
z przeszłości i brak wyciągania z niej wniosków, a ko-
niec jest zawsze tragiczny i gwałtowny. 

Pytam o sprawiedliwość, bo gdy ponad 30 lat 
temu uruchamiano naszą kopalnię, to pewne fakty 
zaistniały i ich cofanie będzie trwało przez być może 
kolejne 30 lat. To nie Gminy są odpowiedzialne za 
obecny kryzys w górnictwie. Przecież odchodząc 
od górnictwa w krajach zachodnich (a one mogły 
sobie na to pozwolić) – trwało to latami. Wcześniej 
przygotowano tam miejsca pracy i zabezpieczono 
lokalne samorządy, pomagając im w rozwoju innych 
dziedzin gospodarki. U nas obecny Zarząd Spółki 
w stosunku do lokalnej społeczności stosuje metody 
neokolonialne. A niedługo, gdy będzie miał kolej-
ne problemy, to samo zrobi w stosunku do innych 
Gmin. Po zapewnieniach i planach czynnej eksplo-
atacji choćby tylko minimum do 2021 roku Gmina, 
mieszkańcy, pracownicy miała szansę się przygo-
tować, przynajmniej częściowo, aby odchodzić od 
monokultury górniczej, którą tej ziemi narzucono 30 
lat temu. Metody, jakie obecnie zastosowano, to bar-
barzyństwo. Obserwowany niedawno dramat miesz-
kańców Brzeszcz, mam nadzieję, wielu decydentom 
uzmysłowił, że tylko demagodzy, ludzie nie mający 
nic wspólnego z górnictwem, społecznością górni-
czą, a tylko żerujący na nim, mogli rozsiewać bred-
nie. Gdyby tam zlikwidowano kopalnię, to skutki dla 
lokalnej społeczności byłyby dramatyczne i kolejny 
mit o bogactwie Gmin górniczych zostałby obalony. 
Podobnie będzie w naszym przypadku, gdyby doszło 
do scenariusza realizowanego przez Zarząd Spółki. 

Bez współpracy i symbiozy lokalnych samorzą-
dów, pracowników, mieszkańców, władz górnictwa, 
nie będzie przyszłości dla tej gałęzi gospodarki, rów-
nież na pozostałych terenach, gdzie prowadzi eks-
ploatację Jastrzębska Spółka Węglowa, co na pewno 
powinno rodzić głębokie zaniepokojenie, szczególnie 
w obecnej trudnej sytuacji dla tej branży. Stracić mo-
żemy wszyscy – górnicy pracę, rodziny – chleb, Gminy 
– dochody z podatków itd. A to pogłębi kryzys, bo to 
tam, a nie na Księżycu, mieszkają pracownicy kopalń.

Wierzymy głęboko, że węgiel z kopalni „Krupiń-
ski” również można nadal wydobywać i sprzedawać 
bez strat. Dotychczasowe relacje z poprzednimi wła-
dzami Spółki, kopalni, pracownikami, utwierdzały 
nas w przekonaniu, że firma ma ludzi kompetent-
nych, mądrych, zdolnych, którzy potrafią sprostać 
konkurencji. 

Jesteśmy przekonani, że wariant likwidacyjny 
jest najgorszym, jaki można podjąć. Wierzymy, że dla 
KWK „Krupiński”, władze odpowiedzialne za górnic-
two znajdą rozwiązanie, aby ta kopalnia dalej praco-
wała, nieistotne w jakich strukturach. Ponadto myśli-
my, że będzie przestrzegane prawo, które wyraźnie 
mówi, że wszystkie kopaliny są dobrem narodowym, 
którym należy racjonalnie gospodarować. Obyśmy 
jeszcze w niedalekiej przyszłości nie szukali węgla, bo 
sytuacja na świecie diametralnie się zmienia, o czym 
świadczą obecne wydarzenia. Zwracamy się do Rady 
Nadzorczej JSW S.A. i Władz Rządowych o ponowne 
przeanalizowanie sytuacji co do planów dalszego 
funkcjonowania KWK „Krupiński”. Górnictwo było, 
jest i będzie Polsce potrzebne, ale widać, że górniczy 
decydenci nie zawsze potrafili sprostać w przeszłości 
wymogom racjonalnego podejścia i wizji przyszłości, 
co doprowadziło do obecnej sytuacji. Nie może ona 
jednak decydować o nagłej utracie wielu miejsc pra-
cy. W wielu przypadkach w nieodległej przeszłości 
trudno było nie uniknąć wrażenia, iż decyzje były 
podejmowane wyłącznie na bieżące rachuby. Oby 
tak się nie stało również teraz. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek                                        
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Poniżej publikujemy list wyrażający sprzeciw 
prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, 
skierowany do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A., w sprawie likwidacji KWK 
„Krupiński” w Suszcu:

Suszec, dnia 25.08.2016 r.
Sz. P. Daniel Ozon

Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW S.A. 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji 
Zarządu JSW S.A. o przeniesieniu KWK „Krupiński” 
w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i wyga-
szeniu wydobycia węgla.

Likwidacja tego zakładu będzie miała negatyw-
ny wpływ na rynek pracy w powiecie pszczyńskim, 
mikołowskim, mieście Jastrzębie-Zdrój, gminach Su-
szec, Orzesze, Żory, Pawłowice. Zamknięcie kopalni 
w Suszcu doprowadzi do utraty miejsc pracy nie tylko 

Gmina Suszec znalazła się w „złotej setce” 
prestiżowego rankingu organizowanego przez 
gazetę „Rzeczpospolita”, dotyczącego pozyski-
wania i wykorzystania środków unijnych. To dla 
naszej Gminy duże wyróżnienie oraz dowód, że 
fundusze są u nas dobrze rozdysponowane.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Znalezienie się 
Gminy Suszec w krajowej „złotej setce” prestiżowego 
rankingu to dowód rozsądnych decyzji i skuteczne 
aplikowanie o środki zewnętrzne.

Marian Pawlas: Lata 2015-2016 to okres, kiedy 
spływały do budżetu Gminy Suszec środki zewnętrz-
ne pozyskane m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej 
i przebudowę dróg gminnych. Okres programowa-
nia Unii Europejskiej to lata 2007-2013, lecz przepi-
sy unijne dopuszczają rozliczanie inwestycji jeszcze 
do dwóch lat po zakończeniu tego okresu i w tym 
czasie następuje kumulacja wpływów budżetowych, 
będąca konsekwencją podjętych wcześniej decyzji 
w zakresie aplikowania o środki. Pozyskanie środków 
nie jest jednak najistotniejsze. Ważne jest to, w jaki 
sposób są realizowane zadania inwestycyjne z udzia-
łem tych środków i czy pozyskane środki przyczyniają 
się do lokalnego rozwoju i pod tym kątem podjęte 
decyzje były bardzo dobre.

Nowiny: Co dzięki temu zyskali mieszkańcy 
Gminy?

Marian Pawlas: Jednym z priorytetów Gminy 
Suszec jest dbałość o infrastrukturę drogową oraz 
ochrona środowiska. Mieszkańcy dzięki tym dzia-
łaniom zyskali kolejne kilometry przebudowanych 
dróg oraz kanalizacji sanitarnej. Wpłynie to na atrak-
cyjność Gminy Suszec zarówno dla obecnych, jak 
i przyszłych mieszkańców. Zaspokajanie potrzeb 
w zakresie poruszania się po drogach gminnych, jak 
i dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej jest bardzo 
istotne z punktu widzenia mieszkańców. Najwięcej 
potrzeb mieszkańcy mają właśnie w tych dwóch ob-
szarach, więc cieszymy się z każdego metra drogi 
i każdego nowego domu podłączonego do kanali-
zacji sanitarnej, a najbardziej, miejmy nadzieję, cieszą 
się mieszkańcy.

Nowiny: Dlaczego postawiliście akurat na te 
projekty?

Marian Pawlas: Projektów było wiele w po-
przednim okresie programowania, bo i te dotyczą-
ce rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
(boiska, place zabaw) i te inwestujące w infrastruk-
turę edukacyjną. Wartościowo to projekty drogowe 
i kanalizacyjne miały największy udział w rozwoju 
lokalnym naszej Gminy, ale staramy się realizować 
projekty w ramach zasady zrównoważonego roz-

w górnictwie, ale także w wielu firmach współpracu-
jących z sektorem wydobywczym. Samorządy zosta-
ną z problemem nagłej utraty strategicznego zakładu 
i braku czasu na przyciągnięcie inwestorów, którzy 
stworzą alternatywne miejsca pracy. Kolejnym jakże 
istotnym problemem będzie rekultywacja terenów 
zdegradowanych działalnością górniczą.   

Zamykanie kopalni na terenie działania Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. – tak obciążonym 
monokulturą górniczą, doprowadzi do degradacji 
środowiskowej, społecznej i finansowej całego re-
gionu, a w dalszej perspektywie będzie zagrożeniem 
dla działalności Spółki.

Przez wiele lat polskie górnictwo, a w tym 
przede wszystkim Zarząd JSW S.A., mogły liczyć na 
nasze – samorządów – wsparcie. Na lokalnym grun-
cie byliśmy partnerami, podejmowaliśmy wspólne 
inicjatywy, które przyczyniały się do rozwoju działal-
ności górniczej w Suszcu. Decyzja o likwidacji kopalni 

woju i pozyskiwać dofinansowania ze wszystkich 
możliwych źródeł, na projekty z różnych obszarów 
działalności Gminy.

Nowiny: Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
wymaga wkładu własnego.

Marian Pawlas: Mało tego, oprócz wkładu wła-
snego trzeba często wyłożyć własne środki na całość 
zadania, a potem dopiero otrzymuje się zwrot środ-
ków. W sytuacji trudności finansowych naszej Gminy 
związanych ze zwrotem podatku na rzecz JSW. S.A. 
realizacja inwestycji nie była łatwa. Trzeba było zaci-
snąć pasa i sprawnie realizować kolejne etapy robót, 
a następnie szybko rozliczać otrzymane dofinanso-
wanie. Akurat w przypadku przebudowy ul. Spacero-
wej w Kobielicach i ul. Granicznej w Radostowicach 
otrzymane dofinansowanie dotyczyło zakończonej 
inwestycji i wyniosło 100% wartości projektu (!!!), 
stąd nie było konieczności zabezpieczania wkładu 
własnego. Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej 
angażowała bardzo duże środki finansowe z budżetu 
Gminy. Poradziliśmy sobie, ponieważ nie załamywali-
śmy rąk w trudnej sytuacji, tylko podjęliśmy działania 
zmierzające do zamknięcia montażu finansowego 
tej inwestycji. Udało się pozyskać dodatkowe środki 
w postaci umorzenia pożyczek zaciągniętych wcze-
śniej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co zdecydo-
wało o tym, że całkowite dofinansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej, zarówno ze środków krajowych 
jak i środków UE, wyniosło ponad 90%! A wkład wła-
sny z budżetu Gminy wyniósł niecałe 10%.

Nowiny: Można powiedzieć, że środki unijne są 
ważne i potrzebne…

Marian Pawlas: Tak, zdecydowanie można tak 
powiedzieć. Trzeba tylko odpowiednio je wydatko-
wać. Najważniejszym aspektem wydatkowania fun-
duszy UE jest znalezienie „złotego środka” pomiędzy 
potrzebami lokalnej społeczności, a kosztami jakie ta 
społeczność poniesie na utrzymanie wybudowanej/
zmodernizowanej infrastruktury. Należy pamiętać, że 
Gmina to jej mieszkańcy i to my wszyscy ponosimy 
koszty utrzymania boisk sportowych, szkół, kana-
lizacji, dróg itp. U nas nie zainwestowaliśmy w nic, 
co mogłoby w Gminie generować w przyszłości nie-
potrzebne koszty.

Nowiny: Gmina zamierza z pewnością korzystać 
z funduszy UE na 2014-2020. Można byłoby ich wy-
korzystać jeszcze więcej niż dotąd, np. gdyby gminy 
wiejskie ze skromnymi budżetami stawiały na więk-
szą współpracę między sobą.

Marian Pawlas: Na takie podejście stawia rów-
nież Unia Europejska, ponieważ w obecnym okresie 
programowania pojawił się mechanizm Zintegro-

z całkowitym pominięciem konsultacji z samorzą-
dami oraz stroną społeczną jest przejawem totalnej 
ignorancji ze strony Zarządu Spółki. Wierzymy, że 
KWK „Krupiński” oraz JSW S.A. można tak zrestruktu-
ryzować, że nie będzie konieczne zamykanie kopalni, 
która posiada ogromne zasoby węgla, których wy-
starczy na wiele kolejnych lat eksploatacji.

Apelujemy o ponowną analizę zasadności likwi-
dacji KWK „Krupiński” w Suszcu oraz prowadzenie 
dialogu z samorządami i stroną społeczną. 

 
Starosta Pszczyński

Starosta Mikołowski
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Żory
Burmistrz Miasta Orzesze

Wójt Gminy Pawłowice
Burmistrz Pszczyny
Wójt Gminy Suszec

wanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Polega on 
na grupowaniu potrzeb gmin/miast w wiązki projek-
towe i w ramach mechanizmu ZIT składania wnio-
sków o dofinansowanie danej wiązki. Każda z gmin 
składa osobno projekty, ale wszystkie projekty razem 
wpływają na poprawę sytuacji w danym obszarze. 
Gmina Suszec w ramach przedmiotowego mecha-
nizmu otrzymała niedawno informację o pozyskaniu 
środków na rozbudowę przedszkola w Radostowi-
cach (ponad 200.000 zł), a 3 inne projekty z zakresu 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii są jeszcze na etapie oceny przez Urząd Mar-
szałkowski w Katowicach.

Nowiny: Nieco inaczej sprawa ma się w kolej-
nym rankingu. Według gazety „Wspólnota”, która 
przygotowała zestawienie dochodów poszczegól-
nych gmin w Polsce, Suszec wcale nie zajmuje czo-
łowej pozycji i nie należy do najbogatszych w Polsce.

Marian Pawlas: Faktycznie. Na tle innych miast 
i gmin, jeżeli chodzi o podatki, jakie wnoszą do bu-
dżetów samorządów mieszkańcy i przedsiębiorcy 
danej gminy, wypadamy słabo. Przykładowo – Polko-
wice mają aż 6233 zł dochodu na jednego mieszkań-
ca. Bliskie nam Goczałkowice-Zdrój znajdują się na 
29 miejscu rankingu z kwotą 4633,88 zł na mieszkań-
ca, Kobiór na 429 miejscu – dochód na jedną osobę 
wynosi 2801,46 zł, Miedźna na 564 miejscu z kwotą 
2715,22 zł na mieszkańca, a Pawłowice na 1090 miej-
scu – 2479,86 zł na mieszkańca. Gmina Suszec znaj-
duje się we wspomnianym zestawieniu na 1221 miej-
scu z dochodem na mieszkańca w kwocie 2423,19 zł. 
Widać więc wyraźnie, że nasza Gmina nie jest bardzo 
zamożna, jeżeli chodzi o dochody z podatków od 
mieszkańców i przedsiębiorstw. Oczywiście na do-
chody gmin górniczych duży wpływ ma sytuacja JSW 
S.A., największego podatnika. Te liczby obrazują, jak 
wyglądalibyśmy, gdyby problemy z naszą kopalnią 
się pogłębiły. Wówczas to miejsce mogłoby być na 
długi czas utrwalone, a może jeszcze bardziej obniżo-
ne. Dodatkowo gminy górnicze są narażone na spor-
ny podatek od budowli podziemnych, który może 
je dalej pogrążyć, odsuwając na jeszcze odleglejsze 
miejsca. Widać, że lepiej mieć duży zbiornik wod-
ny, jak Goczałkowice, który wnosi do budżetu duże 
podatki – i to pewne – na długie lata, niż niepewne 
kopalnie. Gdyby nie stosunkowo duże środki unijne, 
dobre ich wykorzystanie, nie zrealizowalibyśmy wie-
lu inwestycji, a bieżące dochody wystarczyłyby, i to 
z trudnościami, na przeżycie, znaczne ograniczenie 
środków na oświatę i inwestycje.

Nowiny: Dziękuję za rozmowę.
Marian Pawlas: Dziękuję.

Rozmawiała Monika Panfil

Sprzeciw wobec zamknięcia KWK „Krupiński” w Suszcu 

Środki unijne są ważne!
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We wrześniu rozpoczyna się rok szkolny 
2016/2017. Wraz z początkiem miesiąca swoją na-
ukę w szkołach i przedszkolach naszej Gminy zaczęło 
blisko 1900 młodych ludzi. Ze względu na zmiany 
w szkolnictwie, jakie zaszły w tym roku, m.in. zniesie-
nie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, zmie-
niła się ogólna liczba dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych i przedszkoli. W rozpoczynającym się 
roku szkolnym spadła liczba uczniów w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach do 1339 osób. W stosunku 
do roku poprzedniego jest to spadek o 132 uczniów, 
przy jednoczesnym spadku oddziałów szkolnych 
o 6 (w tym 5 oddziałów w szkołach podstawowych 
i 1 oddziału w gimnazjach). Z kolei zwiększyła się 
liczba dzieci w przedszkolach do 555. Jest to wzrost 
o 67 dzieci w stosunku do roku poprzedniego. Zwięk-
szyła się również liczba oddziałów przedszkolnych. 

Na Osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu już trze-
ci rok z rzędu mieszkańcy mieli okazję spotkać się 
na wspólnym Pikniku Rodzinnym. Przypadająca na 
koniec lata impreza cieszy się wciąż rosnącym zain-
teresowaniem suszczan. Tym razem odbyła się ona 
20 sierpnia. Jest to nie tylko doskonała okazja do 
spędzenia czasu w ciekawy i aktywny sposób, ale 
także do integracji osób mieszkających na Osiedlu. 
Organizatorzy: Suszecka Inicjatywa Działkowo-Osie-
dlowa, Rada Osiedlowa w Suszcu, Sołtys oraz Rada 
Sołecka w Suszcu oraz Gminny Ośrodek Kultury – 
zadbali o liczne atrakcje i propozycje dla wszystkich, 
którzy zdecydowali się spędzić sobotnie popołudnie 
na terenach zielonych między Osiedlem a Ogródkami 
Działkowymi. 

Najmłodsi uczestnicy Pikniku mogli wybierać 
spośród różnych zabaw i rozrywek. Darmowe dmu-
chańce – zjeżdżalnia i „Mega-Piłkarzyki” – cieszyły się 
niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. 
Z kolei Klub Działań Pozytywnych zatroszczył się, jak 
zawsze, o animacje. Malowanie twarzy czy zwierzątka 
skręcane z balonów niezwykle spodobały się młodym 
uczestnikom Pikniku. Każdy chętny – bez względu 
na wiek – mógł też spróbować swoich sił w Mini-O-
limpiadzie Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych, 
przygotowanych przez Halę Sportową. Można było 

Utworzono 4 nowe grupy.
W rozbiciu na placówki, w roku szkolnym 

2016/2017 w gimnazjach uczy się 410 osób, z czego – 
w Suszcu w 9 oddziałach 179 osób; w Kryrach 96 osób 
w 5 oddziałach; w Radostowicach 135 osób w 6 od-
działach. Do szkół podstawowych uczęszcza obecnie 
929 dzieci, w tym w poszczególnych sołectwach uczy 
się: w Suszcu 304 uczniów w 15 oddziałach; w Rado-
stowicach 148 uczniów w 8 oddziałach; w Kobieli-
cach 108 uczniów w 6 oddziałach; w Rudziczce 158 
uczniów w 8 oddziałach; w Kryrach 107 uczniów w 6 
oddziałach. Co ciekawe, w większości miejscowości 
naszej Gminy w tym roku w ogóle nie utworzyły się 
klasy pierwsze. Jedynie w dwóch szkołach zebrała 
się wystarczająca liczba chętnych. W Suszcu w Szkole 
Podstawowej powstała jedna klasa, do której uczęsz-
cza 21 dzieci. W Rudziczce także utworzono jeden 

zagrać w cymbergaja, pudełka czy flaszki. W konku-
rencji rodzinnej do zawodów stanęły drużyny ściga-
jące się na 3-osobowych nartach. Dla najlepszych 
w każdej konkurencji przewidziano nagrody oraz 
pamiątkowe medale.  

Niewątpliwą atrakcją sierpniowego Pikniku był 
pokaz kowalstwa artystycznego. Na oczach miesz-
kańców kowal formował metalowe pręty, podnosząc 
uprzednio ich temperaturę w specjalnym palenisku. 
Co więcej, każdy chętny mógł spróbować swoich sił 
w kowalskiej profesji. Pod czujnym okiem mistrza 
uczestnicy imprezy sprawdzali, na czym polega ten 
rzadko spotykany dziś zawód. Mogli także z bliska 
przyjrzeć się pięknym dziełom – np. świecznikom 
czy podkowom, a nawet zakupić to, co najbardziej 
przypadło im do gustu.

Miłą niespodzianką był darmowy poczęstunek, 
przewidziany dla wszystkich uczestników imprezy. 
Dla nikogo nie zabrakło pysznych domowych ciast, 
napojów, a nawet wspólnie pieczonych kiełbasek! 
Rozrywkę zapewnił zaś zespół „RAZEM”, który od 
godziny 19:00 zadbał o oprawę muzyczną oraz za-
prosił do wspólnej zabawy tanecznej. Licznie przy-
byli mieszkańcy Osiedla oraz goście z Suszca i okolic, 
którzy sobotnie popołudnie spędzali na Pikniku, ba-
wili się wybornie. Wspólnym rozmowom, śmiechom 

oddział, w którym uczy się 12 dzieci.
Liczba oddziałów przedszkolnych, ze względu na 

rosnące potrzeby mieszkańców Gminy oraz fakt, że 
wiele dzieci nie rozpoczęło w tym roku nauki w szko-
le, zwiększyła się o 4. Przyjęto także o 67 dzieci więcej 
niż w roku uprzednim. Najwięcej dzieci uczęszcza do 
przedszkola w Suszcu (183 dzieci w 8 oddziałach). 
W pozostałych miejscowościach wygląda to nastę-
pująco: w Mizerowie – 82 dzieci w 4 oddziałach; w Ra-
dostowicach – 77 dzieci w 3 oddziałach; w Rudziczce 
– 75 dzieci w 3 oddziałach; w Kobielicach – 73 dzieci 
w 3 oddziałach i w Kryrach – 70 dzieci w 3 oddziałach. 

W kolejnych latach możemy się spodziewać na-
stępnych zmian w szkolnictwie, które z pewnością 
znów przełożą się na rozkład uczniów w poszcze-
gólnych placówkach. 

Oprac. Monika Panfil

i tańcom nie było końca. To już trzecia edycja tego 
wydarzenia i, sądząc po frekwencji, z pewnością nie 
ostatnia.

- Z roku na rok ciężej jest zorganizować Piknik. Na 
szczęście nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy poma-
gają nam w tym przedsięwzięciu – mówił Grzegorz 
Bodziuch. – Dziękujemy wszystkim sponsorom i tym, 
którzy włączyli się w organizację tegorocznej imprezy.

Inicjatywy łączące mieszkańców i integrujące 
pokolenia są najcenniejsze. Dlatego powinny być 
utrzymywane i na stałe wpisać się w kalendarz co-
rocznych imprez w naszej Gminie.

Monika Panfil

Czas do szkoły!

Piknik na koniec lata

NUMER 9 (266)

na misji oraz o pracy, jaką wykonuje. Ksiądz Kałuża 
przemawiał w imieniu młodzieży, z którą przybył do 
Polski:

- Podobały się im bardzo nasze kościoły i nasz 
śpiew. Ogromne wrażenie zrobiły na nich organy. Nie 

podobały się im tak bardzo duże miasta, jak nasze wsie. 
Zauroczyły ich łąki, lasy, jeziora. Może dlatego, że są im 
bliższe? […] Chciałbym Wam wszystkim, zebranym 
tutaj, bardzo podziękować. Bo kiedy przyjechali do 
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Msza z udziałem Papuasów

„Mega-Piłkarzyki” cieszyły się dużym zainteresowaniem

Goście z Papui Nowej Gwinei, którzy wraz z Księ-
dzem Biskupem Dariuszem Kałużą uczestniczyli 
w Światowych Dniach Młodzieży, odbywających się 
w lipcu w Krakowie, zawitali także do naszej Gminy. 
Przez kilka dni zwiedzali Śląsk. Na ostatnią niedzie-
lę swojego pobytu zaplanowali zaś niecodzienną 
niespodziankę. W kościele w Brzeźcach, do którego 
uczęszczają mieszkańcy Mizerowa, 7 sierpnia odbyły 
się piękne msze święte z udziałem młodzieży z Papui. 
Miały one bardzo ciekawy, międzynarodowy charak-
ter. Na początku nabożeństwa Papuańczycy, w trady-
cyjnych odświętnych strojach, z pomalowanymi twa-
rzami, odśpiewali pieśń wywodzącą się z ich kultury. 
W trakcie całej liturgii przeplatały się języki: polski, 
angielski i papuaski – to podkreślało z jednej strony 
odmienność naszych kultur, z drugiej zaś jednoczy-
ło. Udowadniało bowiem, że wszyscy modlimy się 
w podobny sposób. Poszczególne fragmenty mszy 
zostały ubogacone śpiewami zagranicznych gości, 
a ich kolorowe stroje oraz rytm bębnów i egzotycz-
nych pieśni, wprawiły wszystkich zebranych w świą-
tyni w radość i zadziwienie. W trakcie kazania Ksiądz 
Biskup przybliżył historię chrześcijaństwa w Papui 
Nowej Gwinei, opowiadał też o swoich początkach 

Polski ci „moi” Papuasi, okazaliście im bardzo dużo 
serca. I wiem, że czuwacie, że otwarliście się na nich. 
Za wszelką okazaną dobroć, za ofiary – serdeczne Wam 
Bóg zapłać! 

Młodzież podczas mszy zbierała także ofiary, 
które pomogą im po powrocie do kraju w rozwijaniu 
i propagowaniu idei chrześcijańskich. Piękna msza, 
łącząca w sobie elementy tak odległych, zdawałoby 
się, kultur, okazała się ciekawym doświadczeniem dla 
zebranych w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. 
Z pewnością na długo pozostanie w pamięci – za-
równo parafian z Polski, jak i młodych gości z Papui 
Nowej Gwinei.

- Nie spodziewałem się, że mam takich zdolnych 
parafian! – żartował ksiądz Karol Matera – Od razu 
wiedzieliście, kiedy podać rękę na znak pokoju, mimo 
że te słowa nie padły po polsku. Oznacza to, że świet-
nie rozumiecie papuaski, a naszym kulturom bliżej do 
siebie, niż by się mogło wydawać!

Jak udowodniła młodzież, która przybyła prze-
cież do Polski na ŚDM z całego świata – idee chrze-
ścijaństwa naprawdę są jednakowe bez względu na 
to, gdzie się mieszka. I to powinno nas łączyć.

Monika Panfil

Msza w egzotycznym klimacie
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Mają od 16 do 28 lat. Na co dzień mieszkają 
na drugim końcu świata – w Papui Nowej Gwinei 
– gdzie uczą się i studiują, w większości na Divine 
Word University w Madang. Przybyli do Polski, aby 
wspólnie cieszyć się z wizyty Papieża w naszym kra-
ju i uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. 
Przy okazji zwiedzili także wiele ciekawych miejsc 
i poznali interesujących ludzi. Wraz z Księdzem Bi-
skupem Dariuszem Kałużą przez blisko 3 tygodnie 
podróżowali po Polsce, spędzili także czas w naszej 
Gminie. Młodzież z Papui Nowej Gwinei, gdzie Ksiądz 
Dariusz przebywa na misjach od 1997 r., na przełomie 
lipca i sierpnia gościła w naszym kraju. Pojawiła się 
także w Mizerowie. W niedzielę 7 sierpnia Papuasi 
uczestniczyli we mszach świętych w kościele w Brzeź-
cach, ubogacając liturgię swoimi śpiewami oraz ele-
mentami zaczerpniętymi z tamtejszej kultury. Nam 
8 młodych gości z zagranicy opowiedziało o swoich 
doświadczeniach i wrażeniach z wizyty w Polsce oraz 
o tym, co najbardziej zapadło im w pamięć.

Nowiny Suszeckiej Gminy: To Wasza pierwsza 
wizyta w naszym kraju? 

Młodzież z Papui: Tak. To nasza pierwsza podróż 
do Polski. Choć dwoje z nas mieszka lub mieszkało 
tu ze względu na studia. Najpierw w Łodzi, a potem 
w Katowicach. Ale w większości po raz pierwszy sty-
kamy się z tym krajem i jego kulturą.

Nowiny: Co Wam się najbardziej spodobało?
Młodzież z Papui: Ludzie! Są bardzo mili i go-

ścinni. A poza tym podoba nam się wasze świeże 
powietrze, wsie, natura. Musimy przyznać, że wiejskie 
widoki przypadły nam do gustu bardziej niż duże 
miasta. Są inne niż w naszym kraju, choć przypo-
minają nam rodzinne strony. Poza tym bardzo sma-
kuje nam tutejsze jedzenie. Podobała się nam także 
bardzo panująca wszędzie atmosfera otwartości 
i radości.  

Nowiny: Jak wyglądał Wasz pobyt w Polsce? 
Jakie miejsca odwiedziliście?

Młodzież z Papui: Przylecieliśmy do Warszawy. 
Tam spotkaliśmy się z młodzieżą z Otwocka, która 
pokazała nam Warszawę i okolice. Zwiedziliśmy 
Łazienki, Stare Miasto, Zamek Królewski. Później 
pojechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego w Górce 
Klasztornej, prowadzonego przez Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Następnie cały tydzień spędziliśmy w Krako-
wie – uczestnicząc w Światowych Dniach Młodzieży. 
Chcieliśmy poznać bliżej także to miasto, zwiedzić 
sławne miejsca. Jednak kolejki przy wielu obiektach 
były tak ogromne, że z kilku lokalizacji musieliśmy 
zrezygnować. Nawet w Łagiewnikach czekaliśmy 
prawie 1,5 godziny w kolejce, żeby zobaczyć Obraz 
Jezusa Miłosiernego. Jednak wspominamy ten mo-
ment ze wzruszeniem. Najważniejsza była dla nas 
obecność w tamtym miejscu, możliwość zobaczenia 
Obrazu. Z kolei od poniedziałku 1 sierpnia przeby-

waliśmy w Pszczynie. We wtorek odwiedziliśmy Ra-
cibórz, gdzie znajoma siostra zakonna oraz świecki 
misjonarz, którzy pracowali w Papui, chcieli się z nami 
spotkać. Ksiądz Dariusz przewidział dla nas wiele wy-
cieczek i atrakcji. Cały nasz pobyt zaplanowaliśmy do 
8 sierpnia. Wtedy wracamy pociągiem do Warszawy 
(kolejne nowe doświadczenie, bo pociągów u nas 
nie ma!), a 9 sierpnia lecimy samolotem do domu.

Nowiny: Zapewne te trzy tygodnie były dla Was 
bardzo ekscytujące i wypełnione wieloma planami, 
wycieczkami i nowymi doświadczeniami. Po powro-
cie będziecie musieli wypocząć!

Młodzież z Papui: Nie ma takiej możliwości! 
(śmiech) Musimy wracać do nauki. Na uniwersytecie 
trwa teraz rok akademicki, więc czeka nas jeszcze 
dużo pracy. Na wakacje i odpoczynek przyjdzie czas 
pod koniec roku.

Nowiny: Jak długo zajęła Wam podróż do Polski?
Młodzież z Papui: W sumie 4 dni od momentu 

wyruszenia z Madang. Musieliśmy dostać się najpierw 
do Singapuru, gdzie czkaliśmy 2 dni na wizy z polskiej 
ambasady. A później już, z kilkoma przesiadkami, 
dotarliśmy do Warszawy. Choć przeważnie, gdy ma 
się dobre połączenia lotnicze i wszystko udaje się 
sprawnie załatwić, można dotrzeć z Papui do Polski 
w 2 dni. 

Nowiny: Zatem taka podróż to spore wyzwanie! 

A co z kosztami tego przedsięwzięcia? Ktoś wam po-
mógł sfinansować Wasz wyjazd?

Młodzież z Papui: Gdybyśmy polegali tylko 
na własnych środkach, nie udałoby się nam dzisiaj 
tutaj być. Każde z nas musiało pokryć pewną część 
kosztów z własnej kieszeni. O resztę zatroszczył się 
Ksiądz Dariusz, który poprosił członków zgromadze-
nia Misjonarzy Świętej Rodziny o pomoc w opłaceniu 
naszego pobytu w Polsce. Koszt dla jednej osoby to 
w sumie ok. 10 tyś. złotych! Przygotowania do wyjaz-
du – zebranie grupy, środków, załatwienie wszelkich 
niezbędnych formalności – trwały już od listopada 
2015 r. 

Nowiny: Gdzie zatrzymaliście się w Krakowie? 
Podczas Światowych Dni Młodzieży mieszkaliście 
w hotelu?

Młodzież z Papui: Nie. Zatrzymaliśmy się u tam-
tejszych rodzin – tak jak robiło to wielu młodych ludzi 
z całego świata, którzy przybyli na Światowe Dni Mło-
dzieży. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Kie-
dy zatrzymujesz się w hotelu – masz swój pokój, ale 
nie masz za dużo kontaktu z innymi ludźmi. A kiedy 
mieszkasz z rodziną – musisz się porozumieć. Nawet, 
jeśli Twoi gospodarze nie mówią po angielsku. To 
rodzi więzi! W Warszawie, po zaledwie dwóch wspól-
nych dniach spędzonych z naszymi gospodarzami, 
przy pożegnaniu pojawiły się łzy wzruszenia – za-
równo z naszej, jak i z ich strony. I choć wydaje się to 
prawie niemożliwe w tak krótkim czasie, nawiązały 

się między nami fantastyczne relacje. A teraz, dzięki 
Internetowi, mamy nadzieję je utrzymywać! 

Nowiny: Czyli poczuliście atmosferę otwartości 
związaną z ŚDM…

Młodzież z Papui: Oczywiście. Atmosfera, nasta-
wienie ludzi, serca otwarte na innych – sprawiły, że 
było to wyjątkowe doświadczenie. Nasi gospodarze 
starali się dogodzić nam, jak tylko mogli. Chcieli dać 
nam kawałek siebie, pokazać jak najwięcej – zarów-
no miejsc, w którym mieszkali, jak i Waszej kultury. 
Otrzymaliśmy od Polaków wiele dobrego. Okazaliście 
nam wsparcie, obdarowaliście wieloma prezentami, 
sprawiliście, że poczuliśmy się tutaj jak w domu. I na 
pewno będziemy chcieli do Was wrócić! Dziękujemy 
Urzędowi Gminy w Suszcu za upominki, które dla nas 
przygotował. A także wszystkim mieszkańcom, którzy 
nas tak ciepło przyjęli i podarowali nam tak wiele. 

Nowiny: Jak wspominacie Dni Młodzieży w Kra-
kowie? Spotkanie z Papieżem było powodem, dla 
którego przybyliście do Polski.

Młodzież z Papui: Braliśmy udział we wszyst-
kich wydarzeniach w czasie ŚDM. Poczuliśmy się 
wybrani, na swój sposób pobłogosławieni, że mo-
gliśmy zobaczyć na własne oczy Papieża Franciszka. 
Cudownie było znaleźć się w tłumie młodych ludzi, 
cieszących się z obecności Ojca Świętego. To było 
dla nas niesamowite, wręcz niemożliwe do opisania 

doświadczenie. Jednak z pewnością możemy powie-
dzieć, że wypełniały nas radość, miłość, pokój. To był 
też czas małych cudów. Na przykład podczas Mszy 
świętej na Błoniach, wszędzie wokół, w okolicznych 
miejscowościach, padał deszcz. A na nas – zgroma-
dzonych przy Papieżu – nie spadła w tym czasie ani 
jedna kropla deszczu! Spotkanie w Krakowie było 
doświadczeniem, którego nie zapomnimy przez 
całe życie. Zarówno przez poczucie wspólnoty nas 
wszystkich – chrześcijan, jak i przez dobro, z którym 
się tutaj zetknęliśmy. Taka okazja trafia się czasem 
tylko raz w życiu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu.

Nowiny: Spotkaliście inne grupy z Papui w Kra-
kowie?

Młodzież z Papui: Tak, ale niewiele. Dobrze było 
się spotkać, choć stanowiliśmy obiekt ogólnego za-
interesowania. W tłumie pojawiało się bardzo dużo  
flag różnych narodowości, ale nas – Papuasów – było 
zaledwie kilkoro. W związku z czym wiele osób chcia-
ło zrobić sobie z nami zdjęcia. Musimy przyznać, że 
to było bardzo miłe. 

Nowiny: Zatem Polska przypadła Wam do gu-
stu?

Młodzież z Papui: Tak! Na pewno tu wrócimy. 
Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam 

nadzieję, że niebawem znów się spotkamy.
Młodzież z Papui: Dziękujemy bardzo.

Rozmawiała Monika Panfil

Niecodzienni goście w Gminie
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Ks. Bp. Dariusz Kałuża w towarzystwie gości z OceaniiMłodzież z Papui w kościele w Brzeźcach



Ognisko muzyczne
piątek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

K10
taniec nowoczesny
piątek

16:15 - 17:15
zajęcia bezpłatne
w Gimnazjum Publicznym
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

17:00
zajęcia bezpłatne
w Szkole Podstawowej
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

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

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

17:40 - 18:40
zajęcia bezpłatne

 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

16:00 - 17:30 (kontynuacja)
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Mini Mini
On The Beat
piątek

13:00 - 14:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

17:30 - 19:00 ( nowy nabór)
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

Gr I: 16:30 - 18:00 (nowy nabór)
Gr.: II 18:00-19:30 (kontynuacja)
80 zł / mies., 216 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
środa

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

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

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

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

17:30 - 18:30
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

16:00 - 17:30
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

18:45 - 19:45
zajęcia bezpłatne

Akademia 
Młodego Artysty
poniedziałek

14:00 - 15:00
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Biesiadnie 
Paradnie
czwartek

17:00 - 18:30
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
środa

Londyn: 16:45 - 18:15
San Francisco: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Taniec towarzyski
i użytkowy
środa

18:00 - 19:30
100 zł / mies./os
płatne u prowadzącego
(zapisy w parach lub solo)

Zumba fitness
dla dorosłych
czwartek

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

Zajęcia w Radostowicach:

Akademia Młodego
Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

14:45 - 15:45
10 zł / mies., 27 zł / kwartał
w salce przy parafii p.w. Imienia
Maryi w Radostowicach, 
ul. Dworcowa 38

Grupa Teatralna
poniedziałek

18:30 - 20:00
zajęcia bezpłatne
(dla młodzieży gimnazjalnej i starszej)

Zajęcia dla młodzieży starszej i dorosłych:
Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Chór Canticum 
Novum
sobota

10:00
zajęcia bezpłatne
(przesłuchania chętnych odbywać się 
będą w godzinach prób we wrześniu. 
Zapraszamy młodzież gimnazjalną, 
licealną oraz studentów z całej Gminy)

Zajęcia w salce przy parafii św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Suszcu, ul. Św. Jana 55

Indywidualna
nauka śpiewu 
środa

płatne u prowadzącego
(Szczegółowych informacji udziela
Pani Barbara Garus, tel. 781 885 185,
www.muzycznagaleria.com )

Zajęcia w Suszcu

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Joga
wtorek

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

Formacja K-BUM 
CREW
taniec nowoczesny 
wtorek

15:10 - 17:10
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
poniedziałek

16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:15 (nowy nabór)
gr. II: 16:15 - 17:00
gr. III:  17:00 - 18:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 17:00  (nowy nabór)
gr. II: 17:00 - 18:30 (kontynuacja)
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

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

On The Beat 
taniec nowoczesny
piątek

15:00 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Klub Podróżniczy
poniedziałek
(co 2 tygodnie)

18:30 - 20:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Rytmika
środa

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

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

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

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. I : 15:15 - 16:00 (nowy nabór)
gr. II: 16:15 - 17:00
gr. III : 17:15 - 18:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Hooperki
taniec z hula-hopem
czwartek

19:00 - 20:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Fotograficzny
środa

17:00 - 18:15
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Malucha 
„Chatka Puchatka”
piątek

17:00 - 17:45
(od 20 m-ca do 3 lat)
zajęcia bezpłatne

„Tańczące brzdące”
piątek

17:45 - 18:30
(od 3 do 5 lat)
zajęcia bezpłatne

Mini On The Beat
piątek

14:00 - 15:00
zajęcia bezpłatne

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Harmonogram zajęć

na wszystkie karnety miesięczne zakupione
między 8 sierpnia a 6 września 2016 r. oraz 

na karnety zakupione 7 września
podczas  dnia  otwartego.
10% zniżki 

W związku z rozpoczynającym się no-
wym sezonem zajęciowym, przedstawia-
my harmonogram dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na rok szkolny 2016-2017.
 Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już 
8 sierpnia. Szczegółowe informacje do-
tyczące zajęć będzie można uzyskać pod-
czas dnia otwartego, który odbędzie się
7 września 2016 r. w godz.: 17:00 - 20:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22 oraz na stronie interne-
towej:  www.kulturasuszec.pl.

UWAGA! 15% zniżki



fideetamore.zory.pl

w rocznicę 1050-lecia
   Chrztu Polski

2016Żory

J U B I L E U S Z O W Y

F E S T I W A L
TWÓRCZOŚCI
RELIGIJNEJ

DZIESIĄTY

Wieczór VI  9 września 2016, godz. 19:00  (wstęp wolny!)

Z muzycznego skarbca klasztoru w Staniątkach 1216-2016 
Repertuar: Śpiewy Panien Benedyktynek z Antyfonarza Ksieni Doroty Szreniawskiej (1536) 

Wykonawcy: Flores Rosarum, dyr. Susi Ferfoglia 

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Suszec, ul. Św. Jana 55 





Obecnie wszystkie książki mają już kody kreskowe. 
Kolejny etap to wypożyczanie książek już tylko za 
pomocą komputera (dotychczas w tradycyjnej wersji 
– za pomocą papierowych kart książek i czytelnika). 
Czego nam jeszcze brakuje? Uzupełnienia danych 
kontaktowych zarejestrowanych czytelników, dzięki 
czemu każdy będzie mógł w domu sprawdzić swoje 
wypożyczenia i zaległości, które oczywiście będzie 
można przedłużać. Aby zakończyć ww. etap prac, 
konieczny jest zwrot zaległych książek. Dlatego też 

wielbiciele kinematografii w sierpniu uczestniczyli 
w wieczornym „Kinie pod chmurką”. W Mizerowie dla 
dzieci przygotowano animacje oraz wyświetlono baj-
kę, a starsi mogli zobaczyć film „Praktykant”. Z kolei 
w Kobielicach, po bajce i zabawach dla najmłodszych, 
odbył się pokaz filmu „Stare Wygi”. W ubiegłym mie-
siącu zorganizowano także dwa wyjazdy do kina – na 
filmy „Epoka Lodowcowa” oraz „Mój przyjaciel smok” 
w 3D. w Suszcu odbył się zaś NOC-nik czyli Nocny 
Maraton Bajkowy, w którym uczestniczyło aż 50 dzie-
ci! Interesującą atrakcją okazały się wycieczki – w te 
bliższe i dalsze zakątki Polski. W sierpniu można było 
wraz z GOK-iem odwiedzić Park Rozrywki Zatroland 
w Zatorze oraz Zamek w Suchej Beskidzkiej, a także 
spędzić dzień w Srebrnej Górze, w trakcie którego 
zaplanowano grę terenową w twierdzy Srebrna Góra 
oraz zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku. 

Wielbiciele mocniejszych wrażeń mogli uczestni-
czyć, po raz pierwszy w Suszcu, w nietypowej inicja-
tywie. W dniach 5-7 sierpnia 2016 r. 19 osób wzięło 
udział w warsztatach z survivalu i bushcraftu, które 
odbyły się w Lasach Kobiórskich. Instruktorem sztu-
ki przetrwania był Przemysław Ferfet, a młodzieżą 

W bibliotece praca wre
W GBP w Suszcu trwa kolejny etap prac związany 

z wykorzystaniem wszystkich funkcji i możliwości 
programu bibliotecznego LIBRA 2000. Do tej pory 
udało się uzupełnić bazę katalogową wszystkich pla-
cówek bibliotecznych Gminy Suszec. Możliwe jest 
już sprawdzenie naszych zbiorów poprzez otwarcie 
katalogu on-line (wejście poprzez www.biblioteka.
suszec.pl). Od maja do końca sierpnia trwały prace 
związane z oznaczaniem książek kodami kreskowymi. 

Tylu atrakcji, ile zapewnił podczas tegorocznych 
wakacji GOK dla młodszych i starszych, jeszcze nie 
było! Ośrodek Kultury wsłuchał się w przeróżne 
oczekiwania mieszkańców i wyszedł naprzeciw 
potrzebom nawet tych najbardziej wymagających. 
Sierpień nie ustępował pod względem liczby propo-
zycji lipcowi i niemal każdego dnia w poszczególnych 
sołectwach naszej Gminy odbywały się przeróżne 
ciekawe zajęcia i atrakcje. 

Dla wielbicieli warsztatów pojawiła się bardzo 
bogata oferta zajęć. W poszczególne środy sierp-
nia młodzież uczestniczyła w spektaklu teatru lalek 
i warsztatach lalkarskich, warsztatach podróżniczo-
-kreatywnych „Sen o Australii”, zajęciach z tańca no-
woczesnego oraz warsztatach tworzenia biżuterii, 
podczas których powstała np. biżuteria wykonana 
techniką wraps z dodatkiem frędzli. Maluchy dosko-
nale bawiły się w czasie podwórkowych szaleństw, 
przygotowanych przez Klub Działań Pozytywnych. 
Liczne ciekawe animacje oraz perspektywa niety-
powych zabaw przyciągnęły najmłodszych miesz-
kańców we wszystkich sołectwach, sprawiając, że 
były to naprawdę udana inicjatywa. Starsi i młodsi 

pracownicy GBP w Suszcu uprzejmie proszą o przej-
rzenie swoich półek i zwrot już przeczytanych ksią-
żek. Z tego też powodu pół roku temu na adres czy-
telnika były wysyłane upomnienia przypominające 
o zaległościach. W razie zguby wystarczy tylko uiścić 
opłatę (wg Regulaminu – cennika książek zagubio-
nych lub zniszczonych przez czytelnika). Zapewnia-
my, że bibliotekarze zdają sobie sprawę z tego, że 
takie sytuacje się zdarzają. 

Te same prace czekają także pracowników Fi-

opiekował się Marek Kret. Uczestnicy i uczestniczki 
poznali m.in. nieco zagadnień z zakresu terenoznaw-
stwa, nauczyli się rozbijać obozowiska, rozpoznawać 
rośliny jadalne, rozpalać ogień, a także zacierać za 
sobą ślady. To z pewnością nie ostatnia edycja tego 
przedsięwzięcia.

Końcem wakacji, 20 sierpnia, odbył się także 
Piknik Rodzinny na Osiedlu w Suszcu. Mieszkańcy 
wsi, a zwłaszcza Osiedla, licznie przybyli na imprezę 
odbywającą się na terenach zielonych przy Ogród-
kach Działkowych. Liczne atrakcje i pyszny poczęstu-
nek, a także przygrywający do tańca zespół „Razem” 
sprawiły, że był to niezapomniany, piękny wieczór.

- To były z pewnością udane wakacje z GOK-iem 
– przyznają pracownicy placówki. – Zaproponowa-
liśmy naprawdę wiele atrakcji i rozrywek, w których 
mieszkańcy licznie uczestniczyli. Wiemy już na pewno, 
że większość z nich znajdzie się w naszym przyszło-
rocznym harmonogramie. A może pojawią się także 
nowe propozycje?

Czekamy w takim razie, czym zaskoczy nas Ośro-
dek Kultury w przyszłym roku!

Monika Panfil

Informacje z Biblioteki
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Wakacje – to był piękny czas!
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Dziewczyny z KDP zabawiały dzieci w każdym wiekuWarsztaty tworzenia biżuterii
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Uczestnicy wycieczki przy Chorzowskim Planetarium Podwórkowe Szaleństwa w Kryrach



nt. książkowych kotów dziewczęta z ul. Ogrodowej 
przyniosły żywe kotki. Z „Franklinem”  dzieci nauczy-
ły się, że warto pomagać, dzielić się, dotrzymywać 
obietnic, opiekować słabszymi, a przede wszystkim, 
że na każdy problem można znaleźć rozwiązanie.

Natomiast w zajęciach piątkowych uczestniczyły 
starsze dziewczęta, które zapoznały się z najważniej-
szymi pojęciami z dziedziny teatru oraz próbowały 
różnych zabaw, gier i ćwiczeń teatralno-dramowych. 
Swoje umiejętności zaprezentowały podczas ostat-
niego spotkania dla najmłodszych (związanego 
z cyrkiem). Zainspirowane powieścią Lewis’a Carroll’a  
„Alicja w Krainie Czarów” przygotowały edukacyjną 
scenkę pt. „Nietypowa herbatka”.

Dziękujemy wszystkim obecnym (także rodzi-
com) za aktywne uczestnictwo i wspólne miłe i cie-
kawe spędzenie wakacyjnego czasu.

A co jesienią?
Już teraz ponownie, zapraszamy mamy i ich 

dzieci w wieku od 2-4 lat (nie korzystające jeszcze 
z opieki przedszkolnej) do uczestnictwa w rodzin-
nych Grupach Zabawowych. Biblioteka, to jedno 

lii, bo im również przekazano nowe czytniki kodów 
kreskowych, dzięki czemu wszystkie placówki bi-
blioteczne naszej Gminy wiejskiej nie będą gorsze 
od miejskich, ale z odpowiednim sprzętem i wyko-
rzystujące nowoczesne technologie. 

Pytania przyjmujemy telefonicznie 32 448 86 
92 lub e-mailowo gbp@suszec.pl, ale najmilej nam 
będzie spotkać się w Bibliotece!

Wakacyjna Biblioteczna Kraina
Udały się kolejne zajęcia zorganizowane w bi-

bliotece suszeckiej. Było literacko, teatralnie, wesoło 
i zabawowo. Tańce, malowanie twarzy, przebieranki, 
hula-hoop i zajęcia plastyczne. Oczywiście, w każdej 
bibliotece jest magicznie, a to za sprawą fantastycz-
nych książek, ale wiele radości i uśmiechu na twa-
rzach obecnych – dzieci w wieku od 5-10 lat oraz 
ich rodziców – przywołała bibliotekarka Katarzyna 
Michna. Zajęcia, z lubianymi przez dzieci tematami, 
odbywały się w poniedziałki. Nawiązano do „Psich 
trosk” autorstwa Toma Justyniarskiego, obchodzono 
Dzień Czerwonego Kapturka, uczestników zajęć od-
wiedził miś - kuzyn Kubusia Puchatka, a na spotkanie 

z miejsc, gdzie młoda mama wraz ze swoją pociechą 
może miło spędzić czas. To czas spędzony poza do-
mem, w nowym miejscu, wśród innych dzieci. Zajęcia 
planujemy rozpocząć od października, w Mizerowie 
i w Suszcu. Poprowadzi  je, oczywiście nieodpłatne, 
bibliotekarz – Dorota Kolarczyk-Bestwina. 

A od września ponownie zapraszamy chętne 
dzieci (w wieku 7-12 lat) w każdy piątek od godz. 
16:00 do nauki języka angielskiego, w przyjemnej 
wersji – komputerowe FunEnglish. Czekamy na zgło-
szenia.

Gabriela Folek

„Canticum Novum”
Początki scholi w Suszcu sięgają 2002 roku. 

Pięć lat później przybrała one nazwę „Canticum”, by 
w końcu stać się chórem kameralnym. Jednak czas 
mija, a razem z nim następują zmiany.  Także  „Canti-
cum” przeszło metamorfozę. Od września 2015 roku 
śpiewamy w nowym składzie, a wiosną 2016 roku, 
na znak zmian, przybraliśmy nową nazwę – „Canti-
cum Novum” czyli „Pieśń Nowa”. Bez zmian pozosta-
je współpraca Zespołu z Domem Kultury w Suszcu 
i miejscową parafią.

Zapraszamy na przesłuchania do Zespołu, które 
będą trwały we wrześniu w każdą sobotę o 10:00 
w salkach parafialnych w Suszcu! Zapraszamy zwłasz-
cza młodzież od lat 14, studentów, osoby pracujące, 
pragnące się rozwijać muzycznie – mieszkańców 
Gminy Suszec i nie tylko.

„Canticum Novum” ma profesjonalną kadrę dy-
rygentów i instrumentalistów (Sylwia Pradela, Szy-
mon Cichoń, Barbara Garus) oraz konkretne plany na 
dalszy rozwój. Nowi ludzie, nowe założenia! Dołącz 
do nas!                                   

Zespół „Canticum Novum”
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Obchody Dnia Czerwonego Kapturka

Finał zajęć wakacyjnych
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Przez cały rok szkolny młodsi i starsi mieszkańcy 
Gminy mogą korzystać z licznych propozycji zajęć, 
przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu. Oprócz wielu zajęć, które będą kontynu-
owane, gdyż cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
w ofercie GOK-u pojawiło się sporo nowości. 

Joga – sposób na relaks i zdrowie
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 15 

roku życia i dorosłych. Joga to system ćwiczeń re-
laksujących ciało i umysł. Jej uprawianie nie tylko 
przyczynia się do świetnej kondycji fizycznej, ale po-
woduje też wzrost odporności psychicznej i lepszą 
koncentrację. Praktyka jogi bazuje głównie na pozy-
cjach ciała zwanych „asana”, procesach oczyszczają-
cych, oraz na kontroli oddechu. Dzięki wykonywaniu 
określonych pozycji ciało się wzmacnia i uelastycznia. 
Joga pomaga zwalczyć bóle głowy i stawów, leczy 
depresję i pomaga zrzucić nadwagę. Asany wpływają 
na siłę mięśni, ścięgien, układ krwionośny, system 
nerwowy, jak również na umysł i psychikę; wyma-
gają skupienia na oddechu, który wpływa na pracę 
serca, a to wspomaga ukrwienie organizmu i procesy 
metabolizmu. 

Zajęcia prowadzi Szkoła Jogi Padma. Będą 
się one odbywać w GOK-u we wtorki w godzinach 
18:30-20:00 (pierwsze spotkanie zaplanowano na 13 
września). UWAGA! We wrześniu udział w zajęciach 
jogi będzie bezpłatny! Później koszt to 20 zł za po-
jedyncze zajęcia lub 60 zł za cały miesiąc. 

Hooperki – dla miłośników 
tańca z hula-hoop

Zajęcia tańca z hula-hoop mają korzystny 
wpływ na postawę ciała, kondycję organizmu oraz 
poprawę sylwetki. Oprócz tego ich celem jest opa-
nowanie umiejętności synchronizacji ruchów ciała 
z bezwładnością obręczy, a także opanowanie wielu 
rożnych trików i technik kręcenia hula w połączeniu 
z tańcem. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 8 
roku życia i młodzieży, a szczególnie dla tych, którzy 
z hula-hoop nigdy nie mieli do czynienia. To idealna 
okazja, żeby się nauczyć, a może i nawet odnaleźć 
nową pasję. Zajęcia prowadzi Katarzyna Michna. 
Spotkania będą odbywać się w GOK-u w czwartki 
w godz. 19:00-20:00, a ich koszt to 30 zł za miesiąc 
lub 81 zł za kwartał.

Grupa Teatralna 
– dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
Teatr jest formą sztuki, która posiada wiele 

walorów mających znamiona terapeutyczne. Teatr 
amatorski to jego odmiana, której głównym celem 
nie jest (!) stworzenie dzieła o najwyższych walo-
rach artystycznych przez profesjonalnych aktorów, 
lecz wspólna praca w zespole, edukacja artystyczna 
w wielu dziedzinach sztuki (muzyka, recytacja, ak-

torstwo, estetyka plastyczna, dramat, literatura i po-
ezja, nowoczesne media). Głównym celem spotkań 
będzie integracja, nauka ruchu scenicznego, a także 
stworzenie spektaklu, który będzie uwieńczeniem 
całorocznej pracy grupy. Zajęcia będą odbywały się 
w GOK-u w poniedziałki w godz. 18:30-20:00 i będą 
bezpłatne, a instruktorem będzie Adam Radosz.

Taniec towarzyski i użytkowy
Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy pra-

gną nauczyć się podstaw tańca. Możliwe są zapisy 
w parach, jak i solo. Zajęcia poprowadzą instruktorzy 
ze Szkoły Tańca i Animacji „Tańczymy” z Żor. Spotkania 
odbywać się będą w GOK-u w środy w godz. 18:00-
19:00, a ich koszt to 100 zł na miesiąc za osobę.

Klub Fotograficzny 
– dla dzieci od 10 roku życia i młodzieży
Zajęcia fotograficzne utworzone zostały z myślą 

o dzieciach i młodzieży, chcącej spojrzeć na świat 
oczami fotografa oraz stawić czoła wielu ciekawym 
fotograficznym wyzwaniom. Podczas spotkań uczest-
nicy poznają podstawy sztuki fotografii – zarówno 
w mini studiu, jak i w plenerze. Jedyne, czego po-
trzeba, by wziąć udział w zajęciach, to prywatny, do-
wolny aparat fotograficzny, pozytywne nastawienie, 
wyobraźnia i uśmiech na buzi! Zajęcia prowadzi Ka-
tarzyna Buchta. Spotkania odbywać się będą w GOK-
-u w środy w godz. 17:00-18:15, a ich koszt to 30 zł 
na miesiąc lub 81 zł na kwartał.

Klub Malucha „Chatka Puchatka”  
– dla maluchów od 20 miesięcy do 3 roku życia

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz ich 
rodziców. Dzieci w czasie spotkań uczestniczą w za-
jęciach manualnych, ruchowych i intelektualnych, 
poznają rówieśników i uczą się komunikacji między 
sobą. Zajęcia odbywają się w formie miłej i wesołej 
zabawy, dodatkowym atutem jest obecność oraz 
współudział w zajęciach rodzica (bądź opiekuna), bo 
w tym okresie bardzo ważna jest pomoc w procesie 
adaptacyjnym kogoś bliskiego. Zajęcia poprowadzi 
Anna Krzempek z Centrum Edukacji i Rozwoju. Spo-
tkania będą odbywać się w GOK-u w piątki o godz. 
17:-14:45. Są to zajęcia bezpłatne.

„Tańczące brzdące”  
– dla dzieci w wieku 3-5 lat

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 3-5 lat, 
w czasie których nauczą się one podstaw tańca, ryt-
micznego poruszania się oraz pracy w grupie. Młodzi 
uczestnicy uwrażliwią się na muzykę i ruch. Zajęcia 
poprowadzi Anna Krzempek, będą one odbywać się 
w piątki w godz. 17:45-18:30 w GOK-u. Są to zajęcia 
bezpłatne.

Klub Podróżniczy 
– dla dzieci od 7 do 12 lat

Z Klubem Podróżnika odbędziemy fascynującą 

i inspirującą podróż po świecie, który nas otacza. 
Wspólnie z prowadzącymi odkryjemy wiele cieka-
wostek związanych z kulturą, sztuką i przyrodą naj-
ciekawszych miejsc na naszej planecie. Wszystko to 
w twórczej i kreatywnej atmosferze z dużą dawką 
ekologii. Zajęcia poprowadzi Beata Bąk-Ścierska. Bę-
dą one odbywać się co 2 tygodnie w poniedziałek 
w GOK-u w godz. 18:30-20:00, a ich koszt to 30 zł za 
miesiąc lub 81 zł za kwartał.

„Canticum Novum” ogłasza nabór
W 2002 r. rozpoczęła działalność schola przy 

Parafii św. Stanisława B. i M. w Suszcu, a 5 lat później 
przybrała nazwę „Canticum”, by ostatecznie stać się 
chórem kameralnym. Od września zespół pod nazwą 
„Canticum Novum” ogłasza nabór i zaprasza wszyst-
kich chętnych – tj. młodzież gimnazjalną, licealną 
i studentów – na przesłuchania, które odbywać się 
będą w godzinach prób (w soboty o godz. 10:00) 
w salkach przy kościele pw. św. Stanisława B. i M. 
w Suszcu. 

Biesiadnie, paradnie...  
- zajęcia międzypokoleniowe

Biesiadnie, paradnie... - tu będzie się działo! Kula-
nie klusek, godka przy szkubaniu, robienie woniek… 
- te i wiele innych tematów pojawi się na zajęciach, 
które stanowią kontynuację spotkań zapoczątkowa-
nych przez GOK w styczniu tego roku. Zajęcia mają 
charakter międzypokoleniowy, więc przeznaczone 
są jednocześnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 
rodzinnie, sąsiedzko, samodzielnie.  Spotkania będą 
zróżnicowane tematycznie, obfitujące w działania 
rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne, a także peł-
ne arcyciekawych opowieści! O klimat, niezwykłych 
gości i odrobinę sympatycznego szaleństwa zadba 
instruktorka Zosia Kasperczyk. Bezpłatne zajęcia 
będą odbywać się w Remizo-świetlicy w Rudziczce 
w każdy czwartek w godz. 17:00-18:30.

Zapisy na zajęcia rozpoczęły się już 8 sierpnia. 
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć będzie 
można uzyskać podczas dnia otwartego, który od-
będzie się 7 września 2016 r. w godzinach od 17:00 
do 20:00 w suszeckim GOK-u. Będzie także można 
spotkać się z instruktorami i uczestniczyć w pokazo-
wych zajęciach. Na dobry początek mamy również 
specjalne promocje! 15% zniżki na wszystkie karnety 
zakupione między 8 sierpnia a 6 września 2016 r. oraz 
10% zniżki na karnety zakupione 7 września podczas 
dnia otwartego. 

Każda osoba chcąca uczęszczać na zajęcia (za-
równo dzieci, jak i dorośli) musi dostarczyć do biura 
GOK wypełnioną kartę zgłoszeniową, dostępną na 
stronie www.kulturasuszec.pl w zakładce ZAJĘCIA 
lub w biurze GOK.

GOK w Suszcu

Nowe zajęcia w GOK-u

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY /  WRZESIEŃ 2016

„Pozytywna Moc” to projekt, na który w maju 
tego roku Klub Działań Pozytywnych otrzymał do-
finansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
Śląskie Lokalnie. Zakładał on działania wpływające 
na rozwój KDP i promocję wolontariatu w Gminie 
Suszec. 31 sierpnia projekt dobiegł końca.

W ramach otrzymanego dofinansowania, Klub 
zorganizował 3 spotkania w Gimnazjach naszej Gmi-
ny, aby zdobyć nowych członków oraz przybliżać 
ideę wolontariatu. Dziewczęta pochodzące z całej 
Gminy, w sumie 36 osób, wyjechały także na szko-
lenia do Centrum Szkoleniowego KLANZA i Domu 
Kultury Inspiro. Organizowały też spotkania, mające 
na celu przygotowanie do pracy nowych wolontariu-
szek. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz ogrom-
nej aktywności i zaangażowaniu, w czasie wakacji 
dziewczęta zorganizowały aż 20 spotkań dla dzieci 
z terenów całej Gminy, zatytułowanych „Podwórko-

we szaleństwa”. W trakcie zajęć młodzi uczestnicy 
mieli okazję do wspólnych zabaw i aktywnego spę-
dzenia czasu. „Podwórkowe szaleństwa” spotkały się 
z bardzo pozytywnym odzewem ze strony miesz-
kańców. Członkinie Klubu wzięły także udział w 11 
imprezach, organizowanych na terenie Gminy i nie 
tylko, przygotowując animacje i dbając o rozrywkę 
dla najmłodszych. Malowanie twarzy, gry, zabawy, 
zwierzątka skręcane z balonów – to tylko niektóre 
z propozycji suszeckiego KDP na atrakcyjne spędze-
nie czasu przez dzieci.

30 sierpnia przy Remizo-świetlicy w Rudziczce 
odbył się piknik kończący projekt „Pozytywna Moc”. 
Członkinie Klubu Działań Pozytywnych wraz ze swy-
mi rodzinami zebrały się, aby podsumować działania 
z minionych 4 miesięcy, a także aby pokazać najbliż-
szym, na czym polega ich praca. W czasie pikniku 
padło wiele słów podziękowań za wparcie ze strony 

rodzin i wszystkich, którzy wspomagali KDP. Przede 
wszystkim był to jednak czas radości i czerpania sa-
tysfakcji z pracy wolontariuszek. Dziewczęta, które 
bezinteresownie uczestniczą w działaniach Klubu 
udowadniają, że praca na rzecz innych może mieć 
naprawdę wielką moc.

- Projekt okazał się dużym sukcesem. Klub działał 
aktywnie, jak nigdy dotychczas. Bardzo dużo pracowa-
łyśmy, brałyśmy udział w wielu akcjach. Cieszę się z tej 
aktywności i mam nadzieję, że to dopiero początek! – 
podsumowywała Agnieszka Zielonka-Mitura, jedna 
z opiekunek KDP.

Animacje przygotowywane przez KDP stały się 
integralnym elementem wielu przedsięwzięć orga-
nizowanych w Gminie. Niech pozytywna moc po-
zostanie z dziewczętami na kolejne miesiące i lata, 
niosąc radość zwłaszcza najmłodszym.

Monika Panfil

Klub Działań Pozytywnych pełen pozytywnej mocy



stosowane kilkadziesiąt lat temu. Muzeum od wie-
lu lat gromadzi eksponaty wsi pszczyńskiej. Jednak 
jego ideą jest również zachowanie od zapomnienia 
ginących zawodów takich, jak tkacz, przędzarz, kowal 
czy garncarz. Podczas zwiedzania Muzeum zebrani 
mogli wysłuchać także krótkiego wykładu na temat 
eksponatów oraz historii powstawania „Kamojówki”. 

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w kuźni. 
Tam Waldemar Szendera opowiadał o tym, jak wy-
glądała praca kowala. W kuźni znajduje się wiele za-
bytkowych, choć wciąż działających, eksponatów. 
W trakcie zwiedzania zaprezentowano ich funkcjo-
nowanie. Seniorzy odebrali także krótką, zabawną 
lekcję chemii. 

Ostatnim punktem na liście miejsc do odwiedze-
nia była drewniana ośmiokątna stodoła. Chórzyści 
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Występ na „Sabałowych Bajaniach”
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Co roku członkowie suszeckiego Chóru „Po-
godna Jesień” spotykają się w trakcie wakacji, aby 
wspólnie spędzić czas i zwiedzić interesujące miej-
sca. Nie inaczej było w tym roku. Z tym, że zamiast 
wycieczki wyjazdowej, tym razem emeryci spotkali 
się 9 sierpnia…w Suszcu.

- Z rozmów z członkami Chóru wynikało, że wielu 
z nas nie było jeszcze Muzeum Regionalnym „Kamo-
jówka”. A niektórzy byli tak dawno temu, że nie widzieli 
wszystkich zmian, które zaszły tutaj w ostatnich la-
tach. Stąd pomysł, aby na nowo odkryć to bliskie nam 
miejsce. Poza tym na taką wycieczkę można wybrać 
się nawet na rowerze. Zwłaszcza że pogoda sprzyja! – 
tłumaczył Alfred Kotas.

Faktycznie – pogoda wyjątkowo dopisała chó-
rzystom, którzy urządzili plenerowe spotkanie na 
terenach zielonych przy posesji państwa Szenderów 
na Podlesiu. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała nie 
tylko do spacerów po okolicy, ale także do rozmów 
i wspólnego spędzania czasu na świeżym powie-
trzu. Członkowie „Pogodnej Jesieni” starają się zawsze 
podczas spotkań połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Nie inaczej było tym razem. Dzięki uprzejmości go-
spodarzy do zwiedzania udostępniono zbiory mu-
zealne, kuźnię oraz drewnianą stodołę – budynki 
wzniesione w warunkach współczesnych, ale będące 
rekonstrukcją historycznych XIX-wiecznych budow-
li. Wszyscy obecni na spotkaniu chętnie skorzystali 
z możliwości przyjrzenia się eksponatom, zbieranym 
przez rodzinę Szenderów od lat 70. XX w. Dla zebra-
nych była to podróż w przeszłość, podczas której 
z bliska oglądali przedmioty codziennego użytku, 

dowiedzieli się, że została wybudowana metodą 
zrębową bez użycia gwoździ. Usłyszeli także, we-
dług jakich zasad stawiano niegdyś zabudowania 
gospodarskie. Po krótkim wprowadzeniu, wszyscy 
chętni mogli zobaczyć wnętrze oktagonalnej stodoły 
i wypróbować działanie niektórych znajdujących się 
w niej sprzętów (np. żarna). 

Poza zwiedzaniem, w sierpniowym spotkaniu 
członków Chóru „Pogodna Jesień” chodziło przede 
wszystkim o wspólne spędzenie czasu. A także o to, 
co wszyscy kochają najbardziej – czyli o śpiew. Przy 
akompaniamencie akordeonu, w pięknej scenerii, 
chórzyści odbyli wakacyjną nieformalną próbę, co 
przyniosło zebranym wiele radości.

- Nie śpiewam w Chórze od dwóch lat. Ale jestem 
jednym z jego założycieli i aktywnie uczestniczyłem 
w jego funkcjonowaniu przez 20 lat. Chociaż minęło 
już trochę czasu, pamiętam wszystkie piosenki i chętnie 
je wykonuję – na przykład w takich okolicznościach. 
Lubię przebywać na takich spotkaniach. Żałuję tylko, 
że od jakiegoś czasu nie pojawiają się tutaj nowe twa-
rze. I choć trzeba przyznać, że przynależność do Chóru 
to obowiązek, to przynosi on naprawdę wiele radości 
i satysfakcji – mówił najstarszy z członków Chóru 
obecnych na spotkaniu, Alojzy Kuś.

Członkowie suszeckiego chóru bardzo miło 
spędzili sierpniowe popołudnie. Dla wielu z nich 
przynależność do „Pogodnej Jesieni” to sposób na 
przełamanie codziennej rutyny, a także integrację. 
Oby takie organizacje działały jak najdłużej, z myślą 
o naszych seniorach.

Monika Panfil

Chóry i zespoły regionalne często biorą udział 
w konkursach i przeglądach. Zespół Śpiewaczy „Ra-
dostowianki” w wakacje nie próżnował i wziął udział 
w wyjątkowym wydarzeniu – 50. Jubileuszowym Fe-
stiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”. Jest to 
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych, który odbywał się 
w dniach 10-14 sierpnia 2016 r. w Bukowinie Tatrzań-
skiej i został zorganizowany przez Bukowiańskie Cen-
trum Kultury „Dom Ludowy”. Impreza ta posiada wie-
loletnią tradycję i cieszy się uznaniem i renomą. Na 
przesłuchania przyjeżdżają zespoły z całego regionu. 
Festiwal to kilkudniowe święto kultury podhalańskiej. 
Bartek Kosorek tak witał gości tego wydarzenia:

Moji ostomiyli górole i goście
50 roków „Sabałowych Bajań”
to piykny cas radości,
śpiywu, tońca i muzyki.
Zyńdźmy sie zaś na Bukowinie,
coby wroz świyntować te złote gody „Bajań”.
Zbocmy tyk, co byli,
uradujmy sie sobom i tym co dzisiok,

i dejmy przykład młodym, coby wiedzieli,
skond wyśli i ka krocać majom.

Panie z Radostowic wzięły udział w konkursie 
w kategorii zespołów śpiewaczych. Należy zaznaczyć, 
że konkurencja była spora. W ciągu 4 dni na scenie 
Bukowiańskiego Centrum Kultury zaprezentowało 
się 173 artystów, z czego 33 to zespoły śpiewacze. 
Mieszkanki naszej Gminy, wraz z 7 innymi zespołami, 
zajęły trzecie miejsce i otrzymały nagrodę pieniężną 
w wysokości 300 zł. Gościnnie z Zespołem wystąpiła 
(jako Panna Młoda) Karolina Bagińska z Gimnazjum 
Publicznego w Radostowicach.

- To był naprawdę piękny Festiwal. Po tylu latach 
na scenie jesteśmy otwarte na nowe doświadczenia 
i wyzwania. Cieszy nas więc udział w takich wydarze-
niach. W wypadku „Sabałowych Bajań” najważniejsza 
była dla nas sama możliwość wystąpienia przed góral-
ską publicznością i integracji z tamtejszymi zespołami. 
Otrzymałyśmy piękne odznaki i nagrodę, upamiętnia-
jące nasz udział w Festiwalu. Choć dla nas liczyło się 
przede wszystkim to, że stałyśmy się częścią tego nie-
samowitego przedsięwzięcia – komentowała Jadwiga 

Masny, prowadząca Zespół „Radostowianki”.
Gratulujemy Zespołowi z Radostowic wyróżnie-

nia i możliwości udziału w „Sabałowych Bajaniach”. 
Ważne jest, że panie zyskały możliwość prezentacji 
dorobku naszej kultury przed szerszą publicznością, 
a także wymiany doświadczeń z innymi artystami. 
To z pewnością dało najwięcej radości członkiniom 
Zespołu.

Monika Panfil

„Radostowianki” ponownie docenione 

Chórzyści spędzali wspólnie czas

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli 
informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2016 r. rozpoczyna 
realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian – wspar-
cie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”. 

Projekt skierowany jest do osób, które pracują 
lub zamieszkują na terenie powiatów: pszczyńskie-
go, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego oraz 
zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili 
przystąpienia do projektu lub są pracownikami, któ-
rzy aktualnie są na wypowiedzeniu umowy o pracę 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub 

byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek 
węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsię-
biorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych. 

Projekt oferuje dwie ścieżki wsparcia. W ramach 
pierwszej uczestnik projektu otrzymuje wsparcie z za-
kresu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia do-
świadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięcz-
ny staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu 
zatrudnienia. W ramach drugiej ścieżki uczestnik 
projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z za-
kresu otwierania i prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 
20 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie 
prosimy o kontakt telefoniczny: 32 211 91 77 lub na 
adres mailowy: sekretariat@cpsa.com.pl. 

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywi-
zacji zawodowej i przedsiębiorczości” jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIO-
RYTETOWA VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 
7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na 
regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplace-
mentu), PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement - konkurs. 

Okres realizacji projektu: 16.08.2016 –15.06.2018
Urząd Gminy Suszec

Pomoc w aktywizacji zawodowej



Kolizja podczas lewoskrętu
Jednym z bardziej niebezpiecznych manewrów 

na drodze jest lewoskręt. Kierowcy w takich przy-
padkach muszą zachować szczególną ostrożność. 
Przekonała się o tym 24-letnia mieszkanka Kobie-
lic, która zjeżdżając z głównej drogi do posesji nie 
udzieliła pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy. 
2 sierpnia 2016 r. po południu w Kryrach na ulicy Wy-
zwolenia doszło do niegroźnej stłuczki motocyklisty 
z samochodem. Kierująca VW Polo skręcając w lewo 
do posesji nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu ja-
dącemu z przeciwka kierowcy Yamahy. Właściciel 
jednośladu, 47-letni mieszkaniec Czarkowa, na szczę-
ście nie ucierpiał w zdarzeniu. Obydwoje kierowcy 
byli trzeźwi. Policjanci mogli więc zakończyć swoje 
czynności wypisaniem mandatu karnego kierującej 
samochodem.

KPP w Pszczynie
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Dnia 27 czerwca uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum z terenu Gminy Suszec wyjechali na ko-
lonię letnią do Białki Tatrzańskiej. Uczestnicy kolonii 
odpoczywali w bardzo dobrych warunkach w pięk-
nym pensjonacie „U Pietrasa” z doskonałą, tradycyjną 
kuchnią i bardzo miłą obsługą. Podczas pobytu opie-
kę nad dziećmi sprawowali wychowawcy: p. Irena 
Weideman, p. Karina Pastuszka, p. Anna Blanken-
stein, pilot biura podróży „Rzemyk Travel” z Krakowa 
- p. Sebastian oraz kierownik kolonii p. Ewa Kulik.

Na kolonii nie brakowało atrakcji. Dzieci uczest-
niczyły w wycieczkach pieszych i autokarowych, 
a także miały bardzo dobrze zorganizowany czas 
przez kadrę kolonijną podczas pobytu w ośrodku. 
Pomysłów na zabawy kolonijne, quizy i rozgrywki 
sportowe nie brakowało. Zajęcia organizowane przez 
kadrę kolonijną miały charakter zabawowo-eduka-
cyjny. Po każdej wycieczce organizowane były quizy 
o tematyce góralskiej, podczas których uczestnicy 
rywalizowali między sobą i wykazywali się wiedzą 
zdobytą podczas zwiedzania różnych miejsc i obiek-
tów. Dzieci miały okazję dzielić się swoimi talentami 
aktorskimi, wokalnymi czy tanecznymi poprzez różne 
inscenizacje, które same aranżowały i przedstawiały 
podczas spotkań przy ognisku w góralskiej bacówce. 
Koloniści chętnie uczestniczyli w organizowanych 
dyskotekach, podczas których wspólnym tańcom nie 
było końca. Zawierały się nowe przyjaźnie i pierwsze 
miłości – udzielono aż dziewięciu ślubów kolonijnych. 
Nie zabrakło również zajęć sportowych. Chłopcy or-
ganizowali rozgrywki piłki nożnej, wszyscy koloniści 
angażowali się w „wodną bitwę balonową”, z chęcią 
uczestniczyli w popularnych „podchodach”, podczas 
których było dużo śmiechu i zabawy. Wszyscy uczest-
nicy kolonii brali udział w zajęciach z profilaktyki al-
koholowej z wykorzystaniem elementów arteterapii. 

Dzieci miały okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc. 
Atrakcją była zapewne piesza wycieczka do Doliny 
Kościeliskiej, połączona ze zwiedzaniem Jaskini Mroź-
nej, podczas której dzieci spotkały prawdziwego bacę 
z ogromnym stadem owiec. Jedna z owieczek na-
wet dołączyła do naszej kolonii i towarzyszyła nam 
na szlaku. Koloniści dzielnie też pokonali drogę do 
Morskiego Oka, mimo niespodziewanego deszczu 
na ostatnim odcinku trasy. Ciekawą była również 
wycieczka do Szczawnicy, Niedzicy i Dębna, gdzie 
zwiedzaliśmy piękny zamek, w którym podobno 
straszy, czy zabytkowy XV-wieczny kościółek, wpi-
sany na listę zabytków UNESCO, gdzie ślub brał sam 
filmowy Janosik. Niewątpliwie atrakcją dla dzieci 
był całodniowy pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki 
„Rabkoland”, gdzie koloniści szaleli na karuzelach do 
ostatniej minuty, czy park linowy „Stary Bór”, w któ-
rym każdy mógł spróbować swoich sił i zmierzyć się 
z przeszkodami na wysokościach. W przedostatni 

dzień pobytu koloniści relaksowali się w ciepłych 
źródłach w Termach „Bania” w Białce Tatrzańskiej. 
W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy z prze-
wodnikiem piękny, zabytkowy Kraków.

Koloniści byli bardzo zadowoleni z pobytu, nie 
chcieli wracać do domów, energii wystarczyłoby jesz-
cze na kolejny turnus. Każdy z uczestników został 
nagrodzony za aktywny udział w organizowanych 
konkursach. Kadra kolonijna życzy wszystkim tego-
rocznym kolonistom sił, wytrwałości i powodzenia 
w nowym roku szkolnym 2016/2017 oraz dziękuje 
za wzorowe zachowanie i ogromne zaangażowanie 
w „życie kolonijne”. Do zobaczenia… za rok!

     Składamy podziękowania pracownikom Urzę-
du Gminy Suszec, w szczególności p. Barbarze Dziąc-
ko oraz pracownikom Gminnego Zespołu Oświaty 
i Sportu w Suszcu za wsparcie finansowe, dzięki któ-
remu mogłyśmy zrealizować zaplanowane działania. 

Ewa Kulik

Kolonie w Białce Tatrzańskiej 27.06.2016 - 08.07.2016

Kolizja w Radostowicach:  
kierowca fiata uderzył w tył motoroweru
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 

to najczęstsza przyczyna kolizji drogowych i wypad-
ków. Tak było również w niedzielę 31 lipca 2016 r. 
wieczorem, kiedy kierowca Fiata uderzył w tył mo-
toroweru, którego kierowca zwolnił przed skrętem 
do posesji. Na szczęście, bardzo poważnie wygląda-
jące zdarzenie okazało się jedynie kolizją i czynności 
policjantów mogły zostać zakończone wypisaniem 
mandatu karnego.

Dokładnie kwadrans przed 19:00, dyżurny psz-
czyńskiej jednostki odebrał zgłoszenie o zdarzeniu 
z udziałem motocyklisty. Policjanci, którzy udali się 
na miejsce ustalili, że 29-letni mieszkaniec Pszczyny 
jechał na swoim jednośladzie drogą wojewódzką nr 
935 w kierunku Żor. Będąc w Radostowicach, posta-
nowił skręcić w lewo do jednej z posesji. W tym celu 
zatrzymał motorower i czekał na możliwość przejaz-
du. Niestety, w tym momencie w tył jego pojazdu 
uderzył kierowca Fiata. 23-letni właściciel Fiata Se-
icento nie dostosował prędkości do warunków na 
drodze i nie zdołał w porę zahamować samochodu. 
Na szczęście, skończyło się tylko na otarciach i sinia-
kach. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarze-
nia i żadna z osób nie wymagała leczenia szpitalnego, 
w związku z czym policjanci mogli zakończyć swoje 
czynności opisem przebiegu kolizji w notatce i wy-
pisaniem mandatu karnego.

Niebezpieczny wypadek w Suszcu
W poniedziałek 1 sierpnia doszło do niebez-

piecznego wydarzenia. Zderzenie dwóch samo-
chodów osobowych w Suszcu okazało się poważne 
w skutkach dla kierowcy i pasażerki z Seata oraz 
kierującej Skodą. Przez kilka kwadransów kierowcy 
jadący z Pszczyny do Żor musieli korzystać z objaz-

dów. Pracujący na miejscu policjanci i przedstawiciele 
innych służb starali się jak najszybciej usunąć skutki 
tego zdarzenia i udrożnić przejazd. Niestety, okazało 

się, że w przypadku jednej z uczestniczek niezbędna 
była pomoc pogotowia lotniczego.

Policjanci będą teraz ustalali dokładny przebieg 
tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
26- letnia kierująca Skodą Fabią, jadąc ul. Pszczyń-
ską w Suszcu, na łuku drogi w pobliżu ul. Skotniczej, 
z nieustalonych przyczyn straciła panowanie nad 
pojazdem. Uderzyła w bariery energochłonne, a na-
stępnie na przeciwległym pasie ruchu zderzyła się 
z jadącym z przeciwka Seatem Leonem. Nie wiado-
mo, dlaczego doszło do tego wypadku. Na chwilę 
obecną pozostaje jedynie faktem to, że obydwoje 
kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. W wypadku 
ucierpiały 3 osoby. Kierująca skodą, 56-letni kierow-
ca i 54-letnia pasażerka Seata. Cała trójka znajduje 
się teraz pod fachowa opieką lekarzy. Kobieta, która 
podróżowała Seatem, ze względu na jej stan, została 
przetransportowana do szpitala helikopterem.

Kronika policyjna

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY /  WRZESIEŃ 2016

Pożary słomy w Kryrach
Każdego lata wysokie temperatury sprzyja-

ją pożarom lasów, słomy i siana składowanych 
w stodołach oraz dojrzewających na polach zbóż. 
W pierwszym tygodniu sierpnia pszczyńscy policjanci 
wspólnie ze strażakami interweniowali dwukrotnie 
w sprawie pożaru słomy. We wtorek 2 sierpnia 2016 r. 
podczas prac polowych, ogień pojawił się na jednym 
z pół uprawnych w Kryrach. Paliła się słoma i zboże. 
Wstępne ustalenia wskazują na iskrę, która wydobyła 
się z ciągnika przy przewracaniu słomy. Aż pięć jed-
nostek straży pożarnej interweniowało, żeby móc jak 
najszybciej ugasić rozprzestrzeniające się płomienie. 
Spaleniu uległo około 40 arów słomy i w podobnej 
ilości zboża.

KP PSP w Pszczynie
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Niebezpieczny wypadek w Suszcu
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Od 12 września do 11 października 2016 r. bę-
dzie można składać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rol-
ników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospo-
darstwo innemu rolnikowi”. W sierpniu opublikowane 
zostało ogłoszenie prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Daniela Obajtka w tej spra-
wie.

Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finanso-
wanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – 
osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

- jest wpisany do ewidencji producentów;
- jest pełnoletni;
- uczestniczy w systemie dla małych gospo-

darstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
- przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne 

innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachu-
nek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia 
działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym 
w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

- nie będzie prowadził działalności rolniczej 
przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przeka-
zania gospodarstwa rolnego;

- po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie bę-
dzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników 

Z dniem 01.07.2016 r. weszły w życie przepisy 
ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), dotyczące 
uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw 
Ogólnych (CRPO), w związku z tym podatnicy, którzy 
chcą ustanowić pełnomocnika ogólnego, mogą to 
zrobić wyłącznie w wersji elektronicznej przy wy-
korzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podat-
kowego. 

Instytucja pełnomocnictwa ogólnego daje moż-
liwość szerokiego zakresu zastępstwa strony przed 
organami podatkowymi, włączając w to wszystkie 
typy procedur podatkowych. Dotychczas praktycz-
nie każde postępowanie wymagało przedkładania 

W wakacje mamy czas nie tylko na odpoczynek, 
ale i na nowe doświadczenia i naukę. Świetną okazję 
do poszerzania swoich horyzontów i zdobywania 
nowych umiejętności stworzył w tym roku Gmin-
ny Ośrodek Kultury. Młodzież od 15 roku życia oraz 
osoby starsze mogły po raz pierwszy uczestniczyć 
w warsztatach survivalu i bushcraftu. Co to takiego? 
W skrócie – umiejętność przetrwania w trudnych 
warunkach i poruszania się po lesie. 

Na początku sierpnia 19 uczestników – głów-
nie mieszkańców Gminy – wraz z instruktorem Prze-
mysławem Ferfetem na 3 dni zaszyło się w kobiór-
skich lasach, aby na łonie przyrody zgłębiać sztukę 
przetrwania. Wszyscy zebrali się na Podlesiu – przy 
posesji państwa Szenderów – a stamtąd, po prze-
szkoleniu z używania kompasu, wyruszyli na miejsce 
biwakowania. Gdy udało się znaleźć odpowiednią 
lokalizację, uczestnicy musieli rozbić obozowisko. 
W większości zaopatrzyli się oni w namioty, ale zna-
leźli się też miłośnicy spania na łonie natury, którzy 
zbudowali własny szałas z gałęzi. Następnie, pod 
czujnym okiem instruktora, zebrani mieli okazję 

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć 

osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Po-
wiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa. Wniosek można również 
wysłać listem poleconym.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 
120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospo-
darstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przy-
stąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby 
lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, 
w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rol-
ne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane 
jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik, który prze-
każe gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatności 
w wysokości 5-krotności 120 proc. rocznej stawki 
płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku 
przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. 
Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla 
małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 
wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do 
wyliczenia płatności dla rolników przekazujących go-
spodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). 
Oznacza to, że maksymalna wysokość płatności, jaką 
może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo, 
wynosi równowartość 7,5 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalo-
nej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod 
uwagę brana jest:

- powierzchnia przekazywanego gospodarstwa 
– im większe gospodarstwo, tym większa liczba punk-

kolejnego pełnomocnictwa do akt dla konkretnej 
sprawy i uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej. 
Pełnomocnictwa ogólne zwolnione są z opłaty skar-
bowej, w konsekwencji mocodawca nie musi ponosić 
kosztów z tego tytułu.

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub 
wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywie-
ra skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru 
Pełnomocnictw Ogólnych. Nie jest więc istotne, kie-
dy mocodawca faktycznie udzielił pełnomocnictwa 
ogólnego lecz podobnie jak przy pełnomocnictwie 
szczególnym ważne jest kiedy zostanie ono ujaw-
nione. Organy podatkowe bowiem będą mogły ho-
norować to pełnomocnictwo od chwili wpływu do 

nabyć wiele praktycznych umiejętności. Mogli na 
przykład wystrugać własne łyżki, dowiedzieć się, jak 
i czym uzdatniać wodę do picia, w czym gotować 
wodę nad ogniskiem, gdy brakuje garnków albo jak 
w bezpiecznych warunkach rozpalić ognisko. 3-dnio-
we warsztaty obejmowały także wyprawy w głąb 
lasu – np. w poszukiwaniu wody (obozowisko znaj-
dowało się w pobliżu Korzeńca – cieku czystej wody) 
czy roślin, które będą nadawały się na pożywienie. 
Dzięki instruktorowi uczestnicy uzyskali wiele cen-
nych informacji, dotyczących zachowania w lesie, 
metod rozbijania obozu oraz najlepszych sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Dowie-
dzieli się też, co zawsze warto zabrać ze sobą na wy-
prawę i jak zacierać za sobą ślady. 2 noce na łonie 
natury przypadły do gustu wszystkim uczestnikom 
wyprawy. Tym razem miała on formę stacjonarną, 
choć niewykluczone, że kolejne edycje warsztatów 
będą opierały się na wędrówkach.

- Muszę powiedzieć, że były to udane warsztaty. 
Uczestnicy nauczyli się, jak przebywać w lesie w spo-
sób, który nie niszczy środowiska. Na pewno te 3 dni 

tów (gospodarstwo do 3 ha – 1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; 
powyżej 6 ha – 5 pkt.);

- powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmu-
jącego gospodarstwo od wnioskodawcy – prefero-
wane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 
ha – 3 pkt.; 5 do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt);

- informacja czy gospodarstwo przekazane 
jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest 
ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy 
i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest – rolnik otrzymuje 
3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzy-
skania pomocy wynosi 3 punkty. Warunkiem koniecz-
nym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia 
gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, 
po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była 
równa co najmniej średniej powierzchni gospodar-
stwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, 
w których średnia powierzchnia gruntów rolnych 
jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa 
w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć 
powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc 
w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o po-
moc można znaleźć pod adresem: www.armir.gov.
pl w zakładce POMOC UNIJNA I KRAJOWA -> PROW 
2014-2020.

Urząd Gminy Suszec

Centralnego Rejestru. 
Jednocześnie informujemy, że nie tracą mocy 

obowiązującej pełnomocnictwa złożone do urzędu 
przed 01.07.2016 r. 

Podatnicy, którzy będą chcieli ustanowić peł-
nomocnika ogólnego, zrobią to za pomocą nowej 
funkcjonalności na Portalu Podatkowym w części 
zalogowanej.

Szczegółowe informacje nt. pełnomocnictw oraz 
instrukcja ich przesyłania przez portal podatkowy 
znajdują się na stronie internetowej ministerstwa 
finansów www.finanse.mf.gov.pl/pp/pelnomocnic-
twa-ogolne. 

Urząd Skarbowy w Pszczynie

miały walory edukacyjne. Już zastanawiamy się nad 
zorganizowaniem podobnego przedsięwzięcia za rok 
– komentował Marek Kret. 

Zapewne również podczas kolejnych wakacji nie 
zabraknie amatorów przygód, którzy zechcą nauczyć 
się podstaw survivalu i sprawdzić, jak wygląda życie 
na łonie natury. Brawo dla organizatorów za takie 
inicjatywy!

Monika Panfil

Uwaga rolnicy! 

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

Survival dla początkujących 
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Instruktaż uzdatniania wody



na Suszec), 15:30 – 15:45 – dekoracja zwycięzców 
zakończonych wyścigów.

15:45 – 17:45 - Wyścig główny - lokalizacja Su-
szec i Kryry: 15:45 – 17:15 – Amatorzy (start wspól-

ny) –  10 okrążeń w kategoriach:  M-Mężczyźni 
15-18 (mężczyźni, wiek: 15-18 lat), A-Mężczyźni 
19-29 (mężczyźni, wiek: 19-29 lat), B-Mężczyźni 

Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu ser-
decznie zaprasza do udziału w III edycji Amatorskiego 
Wyścigu Kolarskiego, który odbędzie się 4 września 
2016 r. w Suszcu i Kryrach. 

PROGRAM WYŚCIGU:
13:30 - Uroczyste Otwarcie Wyścigu Kolarskiego 

Suszec-Kryry, 13:45 – 15:30 - Amatorzy niezrzeszeni 
(bez licencji) - lokalizacja Suszec: 13:45 – 14:00 - ka-
tegoria do 6 lat (chłopcy, dziewczęta) – 300 metrów, 
14:00 – 14:15 - kategoria 7-8 lat (chłopcy, dziewczę-
ta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkin-
gowych, 14:15 – 14:30 - kategoria 9-10 lat (chłopcy, 
dziewczęta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub 
trekkingowych (klasyfikacja w dwóch kategoriach: 
Open i Gmina Suszec), 14:30 – 14:45 - dekoracja zwy-
cięzców zakończonych wyścigów, 14:45 – 15:00 - ka-
tegoria 11-12 lat (chłopcy, dziewczęta) – 2 okrążenia 
na rowerach górskich lub trekkingowych (klasyfikacja 
w dwóch kategoriach: Open i Gmina Suszec), 15:15 
– 15:30 - kategoria 13-16 lat (chłopcy, dziewczęta) 
– 3 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingo-
wych (klasyfikacja w dwóch kategoriach: Open i Gmi-

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka) 
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749 
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715 
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14
Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie 
tel. 32 210 11 33 
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
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zmora

karabin
maszy-
nowy

jakość,
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Dla młodych miłośników sportu to była nie lada 
gratka! W dniach 25-30 lipca 17 chłopców z terenu 
Gminy Suszec brało udział w obozie piłkarskim, zor-
ganizowanym w Łodygowicach przez Szkołę Podsta-
wową w Suszcu oraz Halę Sportową. 

Młodzież z klas III-VI szkoły podstawowej przez 
tydzień bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach 
sportowych, pracując nad swoimi umiejętnościami 
piłkarskimi oraz poprawiając ogólną sprawność fi-
zyczną. Chłopcy mieli bardzo napięty harmonogram 
wyjazdu. 2 razy dziennie odbywały się treningi pił-
karskie pod okiem instruktora – Jarosława Bożka 

(trenera ze Szkółki Piłkarskiej w Łodygowicach, wy-
chowanka „Gwarka Zabrze”), a potem dodatkowe 
zajęcia na hali sportowej, obejmujące także testy 
umiejętności sprawnościowych i piłkarskich. Jak 
mówił Marek Kret:

- Za nami naprawdę dużo godzin sportowo-pił-
karskich. Chłopcy odczuwali pod koniec trudy trenin-
gów. W końcu było to średnio 5,5-6 godzin aktywności 
każdego dnia. Ale co ważne – nikt nie opuścił żadnych 
zajęć! Nie było też żadnych poważnych kontuzji i ura-
zów. Dodatkowo uczestnicy obozu, wszyscy bez wyjąt-
ku, byli bardzo zaangażowani w zajęcia i zasługują na 

pochwały. Gratulacje należą się wszystkim chłopcom 
– uczestnikom wyjazdu. Podziękowania kieruję także 
do trenerów i opiekunów. Mamy w Łodygowicach re-
zerwację na kolejny obóz za rok!

Młodzi ludzie bardzo dobrze wykorzystali czas 
w Łodygowicach, zintegrowali się i poprawili swo-
je umiejętności piłkarskie. Wobec deklaracji i chęci 
uczestnictwa w kolejnych edycjach obozu ze strony 
młodzieży, organizatorom nie pozostaje nic innego, 
jak już teraz planować piłkarski wyjazd w przyszłym 
roku.

Monika Panfil

Obóz Piłkarski w Łodygowicach
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Ubiegłoroczny wyścig kolarski

30-39 (mężczyźni, wiek: 30-39 lat), C-Mężczyźni 40 
-49 (mężczyźni, wiek: 40-49 lat), D-Mężczyźni 50-59 
(mężczyźni, wiek: 50-59 lat), E-Mężczyźni 60+ (męż-
czyźni, wiek: 60-99 lat), K1-Kobiety 15-29 (kobiety, 
wiek: 15-29 lat), K2-Kobiety 30-39 (kobiety, wiek: 
30-39 lat), K3-Kobiety 40-49 (kobiety, wiek: 40-49 
lat), K4-Kobiety 50+ (kobiety, wiek: 50-99 lat) oraz 
VIP - (zaproszeni goście). 17:30 - Uroczyste zakoń-
czenie wyścigu oraz dekoracja zwycięzców.

Zapewniamy trofea sportowe i nagrody dla naj-
lepszych zawodników, posiłek dla kolarzy z wyścigu 
głównego oraz napoje i słodycze dla dzieci i młodzie-
ży. Biuro zawodów, start i meta umiejscowione będą 
w Suszcu przy ul. Wyzwolenia (obok apteki św. Sta-
nisława), natomiast parking - przy ul. Lipowej (obok 
Urzędu Gminy Suszec). Współorganizatorem wyścigu 
jest Firma PRO-KAN - Usługi Projektowo-Budowlane 
Paweł Pietrzak, a sponsorami: Martes Sport, Jafi Sport, 
Pub Sephia, DSR, Activlab oraz Individual Car. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin można 
znaleźć na stronie internetowej: www.hala-suszec.pl

Hala Sportowa w Suszcu

Amatorski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec
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Wykaz nieruchomości 
do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiado-
mości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych sta-
nowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych 
do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony 
powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działka nr 512 
położona w Suszcu oraz działka nr 267/19 położona 
w Kryrach, przeznaczone do rolniczego użytkowania. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 
1A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Suszec www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Przetarg na dzierżawę 
części działek

Wójt Gminy Suszec ogłasza I przetarg ustny nie-
ograniczony na dzierżawę części działek gruntowych 
pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży uży-
wanej na okres do 3 lat. Przetargiem objęte są lokali-
zacje w Suszcu przy ul. Piaskowej i na Placu Odnowy, 
w Rudziczce przy ul. Szkolnej, w Kobielicach przy 
ul. Kościelnej oraz w Radostowicach przy ul. Jesiono-
wej. Przetarg odbędzie się 13.09.2016 r. o godz. 10:00. 
Termin wpłaty wadium do 9.09.2016 r. Informacje 
można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub 
na stronie: www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Ogłoszenie o sprzedaży
Urząd Gminy Suszec posiada do sprzedaży: zjeż-

dżalnię dla dzieci z tworzywa sztucznego.
Przedmiot przeznaczony do sprzedaży moż-

na oglądać w dni robocze w godz. 7:30-15:30 wraz 
z pracownikiem Urzędu Gminy, po uzgodnieniu tele-
fonicznym nr tel. 32 449 30 50. Osoby zainteresowa-
ne nabyciem mogą składać oferty cenowe do dnia 
12 września 2016 r., do godz. 15:30, w sekretariacie 
Urzędu Gminy, w zamkniętych kopertach. Zjeżdżalnia 
zostanie sprzedana oferentowi, który złoży ofertę 
z najwyższą ceną. Transport zapewnia kupujący.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważ-
nienia postępowania.

Urząd Gminy Suszec
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Zdobywcy 3 miejsca

W niedzielę 31 lipca na boisku przy Osiedlu na 
ul. Piaskowej w Suszcu odbył się Turniej Piłki Noż-
nej 11-osobowej o Puchar Wójta. Udział w imprezie 
potwierdziło 5 drużyn: GKS II „Krupiński” Suszec, 
Osiedle Suszec, UKS „Czapla” Kryry, LKS Mizerów 
oraz Alko-Mat Rudziczka. 

Pogoda nie rozpieszczała tego dnia zawodników. 
Po upalnym przedpołudniu, nastąpiła gwałtowna 
ulewa. Ze względu na silne opady deszczu i nadmiar 
wody na boisku, turniej rozpoczął się z godzinnym 
opóźnieniem, a drużyna Kryr – z uwagi na bezpie-
czeństwo zawodników – wycofała się z rozgrywek. Po 
losowaniu 4 pozostałe drużyny zestawiono w dwóch 
parach półfinałowych, z których zwycięzcy mieli za-
grać w finale, a przegrani w meczu o 3 miejsce.

W pierwszym półfinale zmierzyli się: GKS II „Kru-
piński” Suszec oraz Osiedle Suszec. Ci pierwsi zwy-
ciężyli wynikiem 7:0. W drugim półfinale stanęli: LKS 

Mizerów oraz Alko-Mat Rudziczka. Mecz zakończył 
się wynikiem 1:1, a o awansie do finału zadecydowały 
rzuty karne, w których rudziczanie zwyciężyli 3:2. 
W meczu o 3 miejsce zmierzyli się: Osiedle Suszec 

i LKS Mizerów. Drużyna z Suszca pokonała mize-
rowian 6:0. Z kolei w meczu o 1 miejsce przeciwko 
sobie stanęli: GKS II „Krupiński” Suszec i Alko-Mat 
Rudziczka. Drużyna GKS-u pewnie pokonała rywali 
5:0 i wygrała cały Turniej. 

Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany 
Tomasz Biber (GKS II „Krupiński” Suszec), a najlep-
szym bramkarzem turnieju został wybrany Łukasz 
Gruszka (Alko-Mat Rudziczka).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Dla 
wszystkich obecnych, pomimo niesprzyjającej po-
gody, był to dobrze spędzony czas. Zespoły miały 
dzięki tej imprezie okazję do sparingu, a amatorzy 
potraktowali Turniej jako formę rozrywki. Nie dziwi 
więc, że tradycja Turnieju Piłki Nożnej drużyn 11-oso-
bowych o Puchar Wójta jest tak pielęgnowana w na-
szej Gminie.

Oprac. Monika Panfil

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suszec



* 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

www.logopedadomowy.com.pl
fecebook.com/LogopedaDomowyKatarzynaGarus

tel. 664 745 613
Katarzyna Garus

Diagnoza i terapia logopedyczna w domu pacjenta:
    zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci i dorosłych
    ryzyko dysleksji (badanie testem SWM dzieci od 3 do 7 lat)

Wczesna nauka czytania sylabami metodą prof. J. Cieszyńskiej


