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Nie od dziś wiadomo, że jedną z najbardziej lubia-
nych dyscyplin sportowych w naszej gminie jest kolarstwo. 
Z roku na rok przybywa też chętnych, bioracych udział 
w organizowanym we wrześniu Wyścigu Kolarskim o Pu-
char Wójta Gminy Suszec. 

W tym roku podczas niedzielnej imprezy odbyły się 
także I Mistrzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę. 
Uczestników nie przestraszyła deszczowa pogoda i licznie 

stanęli na starcie wyścigu. Jak zwykle, swoich sił próbo-
wali zarówno zawodowi kolarze, jak i amatorzy. Wszystkie 
młodsze dzieci, które wzięły udział w Wyścigu, otrzymały 
także pamiątkowe medale oraz związane z kolarstwem 
upominki. Duże zainteresowanie wzbudziły także Mistrzo-
stwa Polski Cukrzyków. To z pewnością nie ostatnia edycja 
tych wydarzeń.

Czytaj więcej na str. 20-21 

Suszec kocha kolarstwo
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Trochę o naszej codzienności

Edukacja a gospodarka

Stajemy przed problemem gwałtownego wzrostu 
ilości osób w wieku senioralnym, starszym. Starość do-
tyczy nas wszystkich potencjalnie i aktualnie. W tym 
okresie, podobnie jak w innych okresach życia, można 
realizować równie ciekawe zadania, kontynuować te 
dawne, wspólnie spędzać czas, znajdować nowe za-
interesowania i posiadać wielu przyjaciół. Pragniemy, 
i do tego powinniśmy dążyć, aby starość była koja-
rzona z mądrością, doświadczeniem, a nie słabością 
i zmieniającym się, wiotczejącym ciałem. U nas niestety 
starość w wielu przypadkach kojarzy się siedzeniem 
godzinami przed telewizorem – i temu hołdujemy 
– oraz łykaniem coraz to większej ilości pigułek. Co 
najgorsze, ilość spożywanych różnych wątpliwej ja-
kości medykamentów w naszym kraju niebotycznie 
wzrasta wskutek reklam, które w przerywnikach są 
nachalne wkomponowywane w czasie oglądanych 
seriali, filmów, meczy, programów. Jesteśmy tak bar-
dzo bombardowani, z niebywałą nachalnością, wręcz 
indoktrynowani informacjami dotyczącymi zbawienne-
go działania różnych środków medycznych, że w końcu 
zaczynamy w to wierzyć, faszerując się nimi. Nabijamy 
kasę koncernom i ludziom o wątpliwej reputacji, wy-
korzystującym ludzkie słabości. Jest to bardzo zgubny 
styl życia. Ogłupianie cudownym działaniem tabletek 
wręcz prowadzi w wielu przypadkach do pogłębienia 

Edukacja, dobrze funkcjonujące szkolnictwo, kre-
owanie najzdolniejszych i wykorzystywanie ich zdol-
ności w ojczyźnie, łożenie odpowiednich środków na 
badania i innowacyjność – to podstawowe elementy 
decydujące o rozwoju gospodarczym kraju. Bardzo 
ważne jest również dostosowanie szkolnictwa i kształ-
cenia zawodowego, ilości absolwentów do potrzeb 
krajowego rynku pracy, w tym dostosowanie kształ-
cenia ustawicznego do zmieniających się trendów 
gospodarczych. Obecnie, po wielu burzliwych dysku-
sjach, kończą żywot gimnazja, rozpoczyna się tworzenie 
szkolnictwa zawodowego, trwają przygotowania do 
reformy szkolnictwa wyższego. Jak pokazały ostanie 
lata i czasy obecne, kiedy to drastycznie zaczyna bra-
kować fachowców, w tym wszystkim nie jest istotna 
likwidacja gimnazjów. Przede wszystkim czeka nas 
wielka praca nad rozwojem dobrego szkolnictwa za-
wodowego i wsparcie przodujących uczelni wyższych, 
gwarantujących dyplomy na najwyższym poziomie. 
Średniacy, jeżeli chcemy się liczyć na świecie, muszą 
odpaść. Bez silnej nauki, popartej konsekwentną pracą, 
nasza pozycja w świecie niedługo będzie marginalna. 
Nie miej ważnym zadaniem będzie utrzymanie naj-
zdolniejszych absolwentów i stworzenie im dobrych 
warunków pracy w kraju. Ale tutaj musimy odejść od 
mnożących się jak grzyby po deszczu montowni i pa-
miętać, że to produkcja tworzy zawsze większą wartość 
dodaną i jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego 
kraju. To zakłady produkcyjne są w stanie utrzymać 
wysoko kwalifikowane kadry, lepiej je opłacać, pozy-
skiwać fachowców. W montowniach zaawansowanie 
zawodowe jest słabe, przyuczenie prostsze. Niestety 
ostatnie lata transformacji to okres, kiedy trudno się 
jest z czegokolwiek cieszyć. Pokazują to twarde dane 
i nasza rzeczywistość. Mimo widocznych dokonań infra-
strukturalnych. W dziedzinach bardziej istotnych, które 
będą decydować o naszej przyszłości, wyprzedziło nas 
sporo krajów, które startowały z o wiele niższego puła-
pu. To będzie trudno nadrobić. Skupiono się na współ-
czynniku skolaryzacji i starano się rozdać jak najwięcej 
dyplomów, bo w takich tylko kategoriach to można 
ująć. Dodatkowo kompletnie zignorowano zapotrze-
bowanie naszego rynku pracy na określone zawody. 
Zapomniano, że jakość wychodzi z systemu edukacji. 
Niewybaczalnym wręcz błędem była likwidacja szkół 
zawodowych i techników. Przecież życie gospodarcze 
wymaga nauczania zawodowego. Teraz, aby wrócić 
do „tradycji”, czyli stanu sprzed „reformacji”, bo więcej 

chorób i eliminacji ze społeczności. Jedynie ruch, ode-
rwanie się od telewizora, fotela może skutecznie po-
móc w problemach zdrowotnych. Nic tak nie leczy, jak 
ruch. To jest podstawowa rehabilitacja, która musi być 
dawkowana w odpowiednich proporcjach codziennie. 
Człowiek jest tak zaprogramowany, że bez odpowied-
niej dawki ruchu mogą ulegać degradacji nie tylko 
narządy jego ciała, ale i psychika. Nie czarujmy się, że 
naszą kondycję, dobre samopoczucie na dłuższą metę 
zapewnią nam różne oferowane suplementy, tabletki. 
To jest ułuda. Ponadto szpitale, które już w większo-
ści toną w długach, a co patrząc na światowe trendy 
będzie się pogłębiało, dodatkowo cierpią na brak le-
karzy, personelu. Jakże może być inaczej, skoro ludzi 
starszych gwałtownie przybywa, a ujemna demografia, 
potworna ilość wypadków powodują koszty, które już 
przerastają wszelkie możliwości państw. Nie czaruj-
my się, że w tej materii nastąpi poprawa. To wymaga 
dodatkowych ogromnych nakładów finansowych, 
których nie posiadamy. 

Jeśli nie zmienimy stylu życia, i nie zrozumiemy, 
że te wszystkie reklamy głoszące, że na każdą dolegli-
wość można znaleźć odpowiedni środek, są ułudą, że 
szpital wyleczy każdą chorobę itd., to starość przyjdzie 
nam przeżyć w koszmarnym bólu, opuszczeniu, będąc 
przykutymi do łóżka, a nasz umysł może szwankować. 

nie trzeba, niestety trudno będzie znaleźć dobrych na-
uczycieli przedmiotów zawodowych. Dziś cieszymy się, 
że świat nabywa towary znad Wisły. Cieszą się wszyscy, 
niektórzy wręcz popadają w samozachwyt. Jednak nikt 
się nie zastanawia, skąd już prawie bilionowe zadłuże-
nie kraju, trzy miliony rodaków, którzy wyemigrowali 
w ostatnich latach za granicę w poszukiwaniu pracy 
i wiele innych przypadłości, które nas obecnie dotykają. 
Odpowiedź jest prosta. Gdy się przyjrzymy temu, co 
produkujemy, co wysyłamy za granicę, to sytuacja nie 
jest tak kolorowa. Udział produktów wysokiej techniki 
w eksporcie tam, gdzie wartość dodana jest duża, jak 
komputery, maszyny binarne, sprzęt lotniczy, farmaceu-
tyki czy chemia wynosi u nas obecnie tylko około 8,5% 
produkcji. Niestety analiza ostatnich lat pokazuje, że ten 
wzrost jest ciągle o wiele mniejszy niż w innych krajach, 
które startowały z o wiele niższego pułapu niż my. Nie 
może zadowalać to, że w latach 90. odsetek ten stanowił 
zaledwie 3%. Oczywiście mamy wielu wybitnych ludzi 
i przedsiębiorców, którzy sobie dobrze radzą. Ale bez 
odpowiedniego wsparcia i oni mogą sobie na global-
nym rynku nie poradzić. Patrząc na kraje ościenne – i to 
te najbliższe – stwierdzamy, że jesteśmy daleko w tyle. 
Czesi to 15,4%, Węgrzy 15,2%, a, jak nam się niekiedy 
wydaje, „biedna” Słowacja to 10%. Jeszcze gorzej wyglą-
da sytuacja, gdy porównamy się z krajami azjatyckimi, 
gdzie Korea Południowa to 26,8%, Chiny 25,7% (tak te 
biedne i „tandetne” Chiny), a nawet Wietnam to 27%. 
Te Liczby świadczą, że słynące dotąd z „tandety” kraje 
już nas wyprzedziły o kilka długości i dalej prężą mu-
skuły. My tkwimy w samozachwycie. Niekiedy odnosi 
się wrażenie, że przywykliśmy już do tego „że jakoś to 
będzie”. Tu się bardzo mylimy, bo świat nie stoi w miej-
scu. Nie ma się co dziwić, skoro na badania i rozwój 
wydajemy skromną ilość środków, zajmując pod tym 
względem 20. miejsce w Europie. Nie potrafimy sobie 
uświadomić, że tylko produkcja wyrobów końcowych 
o wysokiej jakości i o zaawansowanej technologii może 
nam zagwarantować bezpieczną przyszłość. Staliśmy 
się atrakcyjni jako miejsce przetwarzania półproduktów, 
co również wynikało z relatywnie niskich kosztów pracy, 
i to musimy szybko zmienić. Większość zakładów to 
kapitał zagraniczny i gro komponentów sprowadzane 
jest również z zagranicy, w tym zaimportowywanie 
masy półproduktów. Staliśmy się wielką montownią, 
a to przede wszystkim produkcja, jak wcześniej wspo-
mniano, tworzy o wiele większą wartość dodaną niż 
montaż. Udział naszych firm w wartości dodanej sys-

Pieniądze, z których zostaniemy ogołoceni, wydając je 
obecnie i w przyszłości na lekarstwa, możemy wydać 
na o wiele przyjemniejsze rzeczy. Choroby w większości 
sobie sami fundujemy i dotyczy to nas wszystkich, bez 
wyjątku. Bardzo wielu można by było uniknąć. Więk-
szość populacji może zachować zdrowie do końca 
życia. Generalnie jednym podstawowym lekarstwem 
jest ruch, zdrowe odżywianie, nieizolowanie się od spo-
łeczności – i to stwierdzają wszyscy specjaliści różnych 
dziedzin. Tego nie zastąpią żadne, choćby garściami 
połykane, tabletki. Oczywiście wysiłek musi być dosto-
sowany do wieku i możliwości. Na choroby większość 
z nas pracuje przez całe życie, ale przynajmniej wcho-
dząc w wiek senioralny starajmy się te wszystkie błędy 
naprawić, wyciągnąć wnioski ze złych nawyków i je 
zmienić. Wtedy starość może być szczęśliwa. Ta jesień 
życia może być złotym okresem, ale to zależy tylko  
od nas. Jak na razie obserwacje zachowań naszego 
społeczeństwa są przerażające. Ile to ludzi starszych 
widać na codziennych spacerach, chodzących z kijka-
mi, uprawiających dostosowane do swojego wieku 
sporty? Dla wielu w dobie konsumpcjonizmu jedynym 
sportem stał się niestety mecz oglądany w telewizorze, 
a w międzyczasie podjadanie. Zmieńmy to, a przekona-
my się, że nasz organizm również się nam odwdzięczy.

Wójt Marian Pawlas

tematycznie maleje od lat 90., kiedy było to około 84%. 
Sytuację może jeszcze diametralnie pogorszyć obecny 
brak rąk do pracy. I tutaj kolejny paradoks. Co szósty 
młody zdrowy Polak w wieku 18-24 lat w ogóle się nie 
uczy i nie pracuje. Stąd nawet lokalne u nas nawet mon-
townie mogą upadać albo będziemy skazani na napływ 
siły roboczej z zewnątrz, zresztą to już się dzieje. Coraz 
to częściej tego doświadczamy, a już odczuwamy na 
własnej skórze, że z bohatera eksportowego stajemy 
się chorym, wymagającym ostrej kuracji pacjentem. 
Innowacyjność jest dla nas ciągle tematem tabu, o czym 
świadczą fakty – kolejne wielkie rewolucje technolo-
giczne nas omijają. Na szkolnictwo wydajemy ogromne 
pieniądze, a, jak widać, efekty są marne. Świat pozwala 
nam tylko dokręcać śrubki, a wytwory techniki z gór-
nych półek docierają do nas już w postaci produktów. 
To świetnie szczególnie opanowali, jeszcze niedawno 
„tandetni”, Azjaci. Takie urządzenia, jak elektronika użyt-
kowa, komórki, komputery osobiste, docierają do nas 
właśnie z tych krajów. Nasze mizerne osiągnięcia na tym 
polu powinny nam dać wiele do myślenia. Jedną z przy-
czyn jest na pewno ogromne zaniedbanie, a wręcz 
wycofanie się z przedmiotów ścisłych w szkolnictwie, 
jak matematyka, fizyka itd. To obnaża naszą niemoc 
z przeszłości, którą sami sobie stworzyliśmy. Dodatko-
wo globalny łańcuch wartości dodanej tworzymy, ale 
poprzez firmy zagraniczne, które na naszych barkach 
wkraczają w XXII wiek. To nie ich wina, wina obcego 
kapitału, że pozwalamy się wykorzystywać, jak czyniono 
to jeszcze niedawno wobec krajów kolonialnych, gdzie 
analfabetyzm był na porządku dziennym. Tkwienie dalej 
w tym letargu i samozachwycie spowoduje, że niedługo 
przebudzimy się w rzeczywistości, kiedy bohaterstwo 
już nie pomoże. W kapitalistycznej gospodarce nie ma 
sentymentów. Oczywiście powrót do socjalistycznej 
rzeczywistości to katastrofa. Dlatego czeka nas wielka 
praca w odbudowie, reorganizacji naszego szkolnictwa, 
ale i w wychowaniu młodego pokolenia, dla którego 
w znacznej ilości obecnie etos pracy jest pojęciem zu-
pełnie obcym. W innym przypadku nauczą nas tego 
przybysze z innych krajów, a wtedy do stania się nie-
wolnikami droga bardzo krótka. Czy tego przykrego do-
świadczenia po raz kolejny w historii chcemy doświad-
czyć? Dziś wojny, podporządkowanie krajów toczą się 
na drodze gospodarczej, tutaj następuje wręcz starcie 
się cywilizacji. Obyśmy szybko się przebudzili i wyszli 
z tego fizycznego i mentalnego zagrożenia.

Wójt Marian Pawlas



NUMER 10 (279) 3INFORMACJE

Sesja Rady Gminy
ocen kształtują się następująco: w szkole podstawo-
wej – średnia ocen na świadectwie co najmniej 5,0; 
w klasie gimnazjalnej – średnia ocen na świadectwie 
co najmniej 4,8; w szkole ponadpodstawowej – śred-
nia ocen na świadectwie co najmniej 4,75. Stypendia 
będą udzielane począwszy od 2018 r. za osiągnięcia 
dydaktyczne w roku szkolnym 2017/2018.

Co z budżetem?
 Podczas Sesji wiele uwagi poświęcono informa-

cjom o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I pół-
rocze. Wg raportu wykonanie dochodów kształtowało 
się na poziomie ponad 58%, a wykonanie wydatków – 
na poziomie prawie 42% . Te dane oczywiście zmienią 
się końcem roku, kiedy wykonane zostaną w całości 
np. wydatki majątkowe. Struktura głównych wydat-
ków kształtuje się następująco: oświata i wychowanie 
– 43%, rodzina (m.in. środki na 500+) – prawie 24%, 
administracja publiczna – prawie 11%, gospodarka 
komunalna – niemal 6%. Reszta to mniejsze wydat-
ki budżetu. Nadwyżka i wolne środki w budżecie to 
ponad 11 mln zł, z tego w budżecie na 30 czerwca 
zagospodarowano już ok. 2 ml zł. Należy mieć jednak 
na względzie to, że prawie na pewno będzie trzeba 
zwrócić oprocentowanie od podatku od nieruchomo-
ści, który Gmina zwracała w ubiegłych latach do JSW. 
Jest to kwota na poziomie 8 729 328 zł. Przy spłacie 
wspomnianego oprocentowania, w budżecie nie bę-
dzie już prawie żadnej nadwyżki.

- Analizując budżet za I półrocze na spotkaniu Ko-
misji Finansów ucieszyliśmy się z jego bardzo dobrego 
wykonania. Byliśmy zadowoleni z nadwyżki. Mieliśmy 
też świadomość, że wynika ona z niewykonania inwe-
stycji. Przy wysokim wykonaniu dochodów, nadwyżkach 
w budżecie – nie widzieliśmy powodu, dla którego mają 
nie być zrealizowane inwestycje, które zaplanowano. 
Nie mieliśmy jednak informacji o konieczności zwrotu 
odsetek do JSW. Na spotkaniu uzyskaliśmy deklarację, że 
rozpoczęte inwestycje zostaną zakończone. Nie brako-
wało jednak emocji. Zabrakło bowiem w tym roku wielu 
ważnych inwestycji, które przekładamy po raz kolejny 
– np. projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu, kom-
pleksowa termomodernizacja szkoły w Kryrach i Kobieli-
cach czy budowa kanalizacji oraz mieszkań socjalnych 
– mówiła Irena Muras.

- Musimy zdać sobie sprawę, że wobec groźby, 

Po dwumiesięcznej przerwie Radni naszej Gminy 
spotkali się na Sesji w czwartek 28 września. Jak zwy-
kle, zajęli się najpilniejszymi sprawami. Podjęli m.in. 
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie-
ży w Gminie Suszec, wysłuchali informacji o prze-
biegu wykonania budżetu Gminy Suszec, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
za I półrocze 2017 r., a także dyskutowali o czystości 
powietrza w gminie. Komisja Rewizyjna przedstawiła 
sprawozdanie z kontroli działalności OSP w gminie 
Suszec, a Radni zgłaszali swoje interpelacje i zapytania.

Nowy program stypendiów dla zdolnych 
uczniów

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty z dn. 
7 września 1991 r. jednostki samorządu terytorialnego 
mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. W Gminie Suszec 
funkcjonowała dotychczas uchwała z 2004 r., która 
zakładała przyznawanie stypendiów jedynie uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych i studentom, a otrzymanie 
wsparcia finansowego było zależne od osiąganego 
dochodu na jednego członka rodziny  (nie wyższe-
go niż dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego 
– obecnie 674 zł). W ostatnich 5 latach do Urzędu 
Gminy nie wpłynął żaden wniosek na podstawie tej 
uchwały. Uchwała, którą podjęto na ostatniej sesji, 
oparta na ustawie o systemie oświaty, ma to zmienić. 
Dzięki Lokalnemu Programowi Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Suszec na 
stypendia mogą liczyć uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów (przez najbliższe 2 lata) oraz szkół 
ponadpodstawowych. Zniesione zostaje także kryte-
rium dochodu. Jak czytamy w uzasadnieniu: „[…] taki 
program ma za zadanie motywować uczniów do zgłę-
biania wiedzy i podnoszenia umiejętności i uzdolnień, 
zwiększać aktywność rodziców, uczniów i nauczycieli 
w celu osiągnięcia przez uczniów wysokich wyników 
w nauce.”

Według nowych zasad, podstawowymi warun-
kami udzielenia stypendium będzie osiągnięcie wy-
sokiej średniej ocen na świadectwie szklonym oraz 
osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty w konkursach 
i olimpiadach organizowanych przez Ministra Edu-
kacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. Kryteria 

że te odsetki, które musimy zwrócić  JSW to nie koniec 
batalii ze spółką i kolejne sprawy dotyczące podatku 
nadal toczą się w sądach, wszystkie inwestycje robimy 
„na pożyczce”. Do czasu, kiedy sąd nie uzna, że mamy 
rację, nie możemy być pewni ani swoich inwestycji, ani 
przyszłości – komentował Wójt.

Radni pytali
Radni zgłaszali wiele uwagi i pytań. Radny Jan 

Spyra chciał wiedzieć, czy istnieje możliwość naprawy 
lamp oświetlających Plac Odnowy oraz czy są szan-
se na remont ul. Cichej. Radny Damian Gębała pytał 
o remont cząstkowy na drodze dojazdowej do Banku 
Spółdzielczego w Suszcu. Radny Józef Marcisz chciał 
wiedzieć, jaka jest przyszłość placu, na którym skła-
dowane są odpady komunalne. Radny Szymon Sekta 
informował, że w starej szkole w Kobielicach powstało 
dzikie wysypisko śmieci i prosił o rozwiązanie tego 
problemu. Zaprosił także wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie z pracownikami UG w Pawłowicach 
dot. czystości powietrza w gminie i radzenia sobie 
z problemem smogu. Odbędzie się ono 16 paździer-
nika o 14:00 w UG w Suszcu. Przewodniczący Rady 
Andrzej Urbanek pytał o kroki, jakie Gmina poczyniła 
w kwestii dbania o czystość powietrza. Radna Natalia 
Kałuża prosiła o montaż oświetlenia na skrzyżowaniu 
ul. Wodzisławskiej i Lipki w Mizerowie. Radny Henryk 
Pruciak zwracał uwagę na niebezpieczeństwo zła-
mania się drzew rosnących na terenie Dworku w Ru-
dziczce i możliwość zniszczenia posesji znajdujących 
się po przeciwnej stronie drogi. Radny Janusz Beer 
informował o kablach na ul. Wodzisławskiej, które zo-
stały zerwane w trakcie wakacyjnej wichury i do dziś 
nie zostały uprzątnięte. Radny Bronisław Polok prosił 
o oczyszczenie i udrożnienie odpływu z terenów, na 
których tworzą się zalewiska w Kobielicach i Radosto-
wicach. Radny Jan Matula zwracał uwagę na zmianę 
organizacji ruchu (zakaz wyprzedzania) na DW935 
przy piekarni Vito w Radostowicach. 

Wójt ustosunkował się do wszystkich uwag, zda-
wał także sprawę ze swojej działalności pomiędzy se-
sjami. Informował również, jakie są możliwości prawne 
kontrolowania mieszkańców pod kątem tego, jakiej 
jakości opału używają w swoich domach.

Monika Panfil

Wypadki
Do wypadku z udziałem trzech samochodów 

osobowych doszło w poniedziałek 11 września po 
południu na ulicy Pszczyńskiej w Suszcu. Kierowcy 
dwóch aut trafili do szpitala. 

Wypadek miał miejsce na ulicy Pszczyńskiej 
w Suszcu około godz. 15:20. Z ustaleń policji wynika, 
że 45-letnia kobieta, jadąca Oplem Astra w kierunku 
Żor, zatrzymała się przed kierowcą samochodu osobo-
wego planującego wykonać manewr skrętu w lewo. 
W tym czasie jadący za nią 65-letni mieszkaniec Żor 
zjechał na lewy pas ruchu i uderzył w jadący z na-
przeciwka samochód Kia Ceed. W wyniku zderzenia 
65-letni kierowca Hondy oraz 54-letni kierowca sa-
mochodu Kia trafili do szpitala. Stan kierowcy Hondy 
był na tyle ciężki, że został on przetransportowany do 
szpitala śmigłowcem.

KPP w Pszczynie

Pijani kierowcy
29 sierpnia 2017 r. o godz. 18:02 w Rudziczce na 

ul. Baraniok policjanci OPI KPP Pszczyna zatrzymali 
do kontroli 60-letniego mężczyznę , zamieszkałego 
w powiecie pszczyńskim, który kierował ciągnikiem 
rolniczym będąc w stanie nietrzeźwości – 0,71 mg/l.

W niedzielę 3 września 2017 r. po godz. 15:00 
dyżurny pszczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu  drogowym. Z przekazanej informacji wy-
nikało, że na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Skot-
niczej w Kryrach zderzyły się dwa samochody. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni 
mieszkaniec Pawłowic jechał główną drogą w kie-
runku Suszca. W tym samym czasie z ul. Skotniczej 
wyjeżdżał, udając się w przeciwnym kierunku, 22-letni 
kierowca z Kobióra. Istotne jest to, że przy wyjeździe 
z drogi podporządkowanej, którą jest ulica Skotnicza, 
znajduje się znak „stop”.

Niestety, młody kierowca BMW miał ograniczoną 
świadomość. Jak się bowiem okazało, był nietrzeźwy. 
Alkosensor wskazał w jego organizmie ponad promil 
alkoholu. Teraz o losie mieszkańca Kobióra będzie de-
cydował sąd.

Kradzieże w gminie
4 sierpnia 2017 r. o godz. 17:52 w Suszcu na 

ul. Lipowej nieustalony sprawca dokonał kradzieży 
znajdującego się przy skrzyżowaniu lustra drogowe-
go wartości 774,80 oraz dokonał dewastacji skrzynki 
energetycznej powodując straty w wysokości 1600 zł 
na szkodę UG Suszec.

8 września 2017 r. o godz. 21:58 w Kobielicach 
nieustalony sprawca, wykorzystując łącze internetowe 
oraz przełamując zabezpieczenia konta bankowego, 
dokonał kradzieży pieniędzy.

Kronika policyjna

Aktywny Samorząd - dofinansowanie do nauki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczy-

nie informuje, iż pozyskało środki z PFRON na dofi-
nansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym, dla osób niepełnospraw-
nych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę – cze-
snego oraz dodatków na pokrycie kosztów kształcenia 
(również dla osób, które nie opłacają czesnego).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szko-
le wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium 
lub przewód doktorski otwarty poza studiami dok-

toranckimi. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie 
PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 do dnia 10 
października 2017 r.

Wszelkie informacje o programie dostęp-
ne są na stronie www.pcprpszczyna.pl oraz 
www.pfron.org.pl
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Zaproszenie na konferencję
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowiec-

kiego w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza oraz Gmi-
na Suszec są organizatorami konferencji „Miejsce 
i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowi-
skiem naturalnym”, która odbędzie się w dniu 18 
października 2017 r. (środa) w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu (Suszec, ul. Ogrodowa 22, powiat 
pszczyński).

Konferencja objęta jest patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dy-
rektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach. Patronat medialny objęła Telewizja 
TVS, Radio Silesia oraz Gwarectwo Myśliwych.

Cele konferencji:
1. Prezentacja przestrzeni intelektualnej i praw-

nej oraz praktycznego potencjału środowiska kół 
łowieckich, możliwych do wykorzystania w zarzą-
dzaniu środowiskiem naturalnym na Śląsku.

2. Zapoznanie środowiska samorządów teryto-
rialnych oraz przedstawicieli samorządu rolniczego 
z problematyką łowiecką.

3. Budowanie wizerunku śląskiego łowiectwa 
w oparciu o praktyczne działanie na rzecz lokalnych 
środowisk.

4. Omówienie bieżących problemów związa-
nych ze szkodami łowieckimi, zagrożeniem epide-
mią afrykańskiego pomoru świń, skutkami orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego 
Prawa Łowieckiego.

Program konferencji będzie się przedstawiał 
następująco:

8.30-9.00 - Rejestracja uczestników konferencji, 
kawa powitalna

9.00-9.15 - Powitanie uczestników:
mgr inż. Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec, 

Mariusz Miśka – Przewodniczący Zarządu Okręgo-
wego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

9.15-9.30 - Dr hab. Zbigniew Ciemniewski – 
wprowadzenie i omówienie celów konferencji

9.30-9.55 - Prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uni-

wersytet Rolniczy w Krakowie
„Gospodarka łowiecka: ochrona przyrody, za-

rządzenie zwierzyną czy rekreacja?”
9.55-10.20 - Mgr inż. Roman Włodarz – Prezes 

Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej
„Gospodarka łowiecka a zrównoważony rozwój 

rolnictwa”
10.20-10.45 - Prof. dr hab. Jakub Borkowski – 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
„Rola osłon bezpieczeństwa w ekologii popu-

lacji jelenia szlachetnego na terenie Nadleśnictwa 
Rudy Raciborskie”

10.45-11.15 - Przerwa kawowa
11.15-11.50 - Dr hab. Zbigniew Ciemniewski
Przykłady aktywności Kół Łowieckich „OSTOJA” 

Gliwice i „KOZIOŁ” w Jaworznie
- „Zagospodarowanie pasów przeciwpoża-

rowych na rzecz gospodarki łowieckiej – obwód 
łowiecki nr 134 na terenie Nadleśnictwa Rudy Ra-
ciborskie”

- „Dolina rzeki Pszczynki – aktywne budowanie 
bioróżnorodności”

- „Współpraca Koła Łowieckiego „KOZIOŁ” w Ja-
worznie, Urzędu Miasta oraz Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu na rzecz programu ochrony 
chomika europejskiego oraz poprawy warunków 
bytowania gatunków łownych, na obrzeżach te-
renów zurbanizowanych i przemysłowych miasta 
Jaworzna”

11.50-13.00 - Dyskusja moderowana 
Moderator – dr hab. Zbigniew Ciemniewski
Paneliści:
- mgr inż. Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału 

Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego w Katowicach

- prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie

- mgr inż. Roman Włodarz – Prezes Zarządu 
Śląskiej Izby Rolniczej

- prof. dr hab. Jakub Borkowski – Uniwersytet 
Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

- mgr inż. Adam Albertusiak – główny specja-
lista Zespołu ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej 
RDLP w Katowicach

- Mariusz Miśka – Przewodniczący Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ka-
towicach

13.00-13.15 - Podsumowanie i zakończenie 
konferencji.

13.15 - Poczęstunek dla uczestników konfe-
rencji.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni:
- parlamentarzyści,
- przedstawiciele:
- Jednostek Samorządu Terytorialnego wszyst-

kich szczebli,
- Samorządu Rolniczego,
- Zarządów Okręgowych Polskiego Związku 

Łowieckiego,
- Kół Łowieckich,
- przedstawiciele instytucji:
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,
- Powiatowych Inspektoratów Weterynarii,
- Nadleśnictw,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej,
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- Uczelni Wyższych i Szkół Średnich,
- Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- mediów centralnych i lokalnych.

Prosimy o rezerwację czasu niezbędnego do 
udziału w tej konferencji i upowszechnienie infor-
macji o tym wydarzeniu. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów konferencji
Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

Szkoła w Kobielicach otrzymała grant od mBanku

W tym roku ruszyła kolejna edycja programu 
grantowego Fundacji mBanku „mPotęga”. Co roku 
wzrasta liczba dofinansowanych wniosków. W te-
gorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 projekty 
z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania sięgnie 
prawie 1,5 mln zł. 

Już od czterech lat Fundacja mBanku koncen-
truje swoje wysiłki na wspieraniu nauki matematy-
ki, oferując pasjonatom tej dziedziny różne formy 
wsparcia. Kluczowym działaniem Fundacji jest pro-
gram grantowy mPotęga, do którego nabór odbywa 
się raz w roku. Tegoroczna edycja zakończyła się do-
finansowaniem rekordowej liczby wniosków. Aż 262 
szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie 

wyższe i grupy pasjonatów matematyki otrzymają od 
Fundacji mBanku grant na realizację swojego projek-
tu edukacyjnego. Na wszystkie projekty Fundacja 
przeznaczy blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższa kwotą 
w historii programu. Dofinansowanie otrzyma staty-
stycznie co 3 przedstawiony projekt: 189 projektów 
ze szkół podstawowych oraz 73 z gimnazjów i szkół 
średnich. 

- Co roku setki nauczycieli matematyki z całego 
kraju biorą udział  w mPotędze. To dobra wiadomość, 
bo pokazuje, że mamy kreatywnych i chętnych do 
wyjścia poza schematy pedagogów. A to właśnie oni 
mają szansę zachęcić dzieci i młodzież do matematy-
ki i wzbudzić w nich zainteresowanie tym przedmio-
tem. Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w tym 
procesie – mówi Iwona Ryniewicz, prezes zarządu 
mFundacji. 

O mPotędze
mPotęga to program grantowy, który populary-

zuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczy-
cieli, rodziców i pasjonatów matematyki do prze-
zwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego 
przedmiotu. Do tej pory mFundacja dofinansowała 
304 projekty, przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną 
naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. 
dzieci i młodzieży szkolnej.

W tym roku do grona grantobiorców dołączyła 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza z Kobielic. Pla-
cówka otrzymała grant edukacyjny fundacji mBanku 

w wysokości 5000 zł. W złożonym wniosku zapla-
nowano działania związane z rozwijaniem kompe-
tencji matematycznych oraz artystycznych uczniów. 
Projekt będzie trwał 4 miesiące, a założony efekt to 
powstanie planszowych gier matematycznych z uni-
katowymi pionkami wykonanymi za pomocą ręcz-
nej drukarki 3D. Zwieńczeniem projektu pod nazwą: 
„Najlepsza drużyna to moja rodzina” będzie rodzinny 
turniej gier planszowych. 

- To dla nas świetna okazja do zainteresowania 
dzieci matematyką. Dzięki pozyskanym środkom pla-
nujemy zakup ręcznych drukarek 3D. Pomogą one 
uczniom stworzyć unikatowe pionki – niezbędny ele-
ment gier. Oczywiście gry także zostaną wymyślone 
i zaprojektowane przez dzieci. To one będą musiały 
ustalić nazwę czy zasady planszówek – związane z ma-
tematyką. Gotowe gry będzie można wykorzystać na 
lekcjach czy podczas zajęć na świetlicy. Przy okazji pro-
jektu „Najlepsza drużyna to moja rodzina” planujemy 
zorganizować także konkurs na najciekawsze pionki, 
a także rodzinny turniej gier. Jestem przekonana, że 
dzieci chętnie wezmą udział w takiej zabawie – mówiła 
Renata Sekta, dyrektor szkoły w Kobielicach.

Forma nauki poprzez zabawę sprawia, że dzieci 
aktywizują się i chętnie zdobywają wiedzę. Życzymy 
uczniom ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 
owocnej pracy. Być może ich gry zdobędą popular-
ność nie tylko w Kobielicach.

Oprac. Monika Panfil



5INFORMACJENUMER 10 (279)

Kominiarze apelują do właścicieli i zarządców budynków

Badania ankietowe w naszej gminie

Zapraszamy młodzież!

i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz 

wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli 
oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. 
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko for-
malność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, za-
pobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden 
z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję spo-
łeczną „Zaproś kominiarza”

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel 
– zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 
1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kon-
troli stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza 
kominiarskiego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz 
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub bra-
ków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są 
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przepro-
wadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę 
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elek-
trycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy 

wy do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.
Badanie prowadzą ankieterzy firmy PBS Sp. 

z o.o. Każdy ankieter posiada imienny identyfika-
tor umieszczony w widocznym miejscu. W razie 
wątpliwości, tożsamość ankietera możecie Pań-
stwo potwierdzić pod numerem telefonu infolinii 
KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie interneto-
wej www.studiumtransportowe.pl, w zakładce 
„Sprawdź ankietera”.

Badanie jest całkowicie anonimowe, co ozna-
cza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu 
nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zi-
dentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą 

dziernika br. w Pszczynie.
W pierwszym dniu odbędzie się test eliminacyj-

ny i warsztaty w grupach z udziałem wykładowców 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

w drugim dniu odbędzie się debata dwóch ze-
społów wyłonionych w ramach eliminacji.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 9.10.2017 r., 
szczegółowe informacje, znajdą Państwo w regula-
minie oraz na plakacie.

Zachęcamy do udziału!

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właści-
cielom i zarządcom budynków o obowiązkach zwią-
zanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego 
powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szcze-
gólnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, 
źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej 
się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni 
Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla 
mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odno-
towuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
ogrzewczych. W roku 2016 odnotowano 14.266 po-
żary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 
pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów 
od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja 
przewodów kominowych grozi także zatruciem tlen-
kiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie 
ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 
Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4685 zdarzeń 
związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób po-
szkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię 
prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność” pro-
wadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Cen-
tralnego Województwa Śląskiego, który zrzesza 
81 samorządów z naszego regionu, w tym Gminę 
Suszec, rozpoczął w tym roku działania zmierzające 
do opracowania Studium Transportowego Subregio-
nu Centralnego Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym na terenie naszej gminy 
od 19 września do 7 października br. odbędą się 
badania ankietowe w losowo wybranych gospodar-
stwach domowych, których celem będzie zebranie 
informacji na temat wszystkich podróży, które odbyli 
Państwo w dniu poprzedzającym dzień badania, aby 
w efekcie poprawić i dopasować system transporto-

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” ser-
decznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji 
inicjatywy Okno Kariery. Wydarzenie odbędzie się 
w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery i jest realizowane w ramach Powiatowej Sy-
nergii Rozwoju Zawodowego.

W tym roku młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych z naszego obszaru proponujemy udział w DE-
BACIE OKSFORDZKIEJ.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 paź-

– Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z prze-

wodów kominowych przez wykwalifikowanego 
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru 
sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe naka-
zują w obiektach lub ich częściach, w których odby-
wa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych i spalinowych w następu-
jących terminach: 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych — co najmniej raz w mie-
siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i ga-
zowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz 
na 6 miesięcy. 

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak do-
kumentacji terminowego czyszczenia i kontroli ko-
minów może stanowić podstawę odmowy wypłaty 
odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień 
statystycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
www.studiumtransportowe.pl.

Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. 
Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, 
tym lepiej będzie można dostosować system trans-
portowy do potrzeb mieszkańców. Zapraszamy i go-
rąco zachęcamy do udziału w badaniu. W przypadku 
pytań lub wątpliwości dotyczących realizacji tego 
przedsięwzięcia proszę kontaktować się z Biurem 
Związku (tel. 32 461 22 50, e-mail: biuro@subregion-
centralny.pl).

Pomiary  jakości  powietrza
Wielkimi krokami zbliża się do nas zima, a wraz 

z nią zimne dni i konieczność ogrzewania domów. 
Wszyscy pamiętamy, jak cała Polska emocjonowa-
ła się przekroczonymi normami zanieczyszczeń 
powietrza ubiegłej zimy. Postanowiliśmy, że nasza 
gmina dołączy do grona gmin, mających możliwość 
sprawdzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. 
Wstępnie udostępniono nam nieodpłatnie czujnik 
pomiaru jakości powietrza, który mierzy parametry 
PM10, PM2,5 temperaturę, wilgotność oraz ciśnie-
nie atmosferyczne. Będziemy mogli zapoznać się 
z aktualnymi pomiarami. Testy urządzenia potrwają 

3 tygodnie od dnia 2 października 2017. 
Czujnik zostanie zamontowany wstępnie na bu-

dynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Dzięki 
temu rozwiązaniu otrzymamy informacje o bieżącym 
zanieczyszczeniu powietrza. Oczywiście nie rozwią-
zuje to problemu. Musimy pamiętać, że nawet naj-
lepsze czujniki powietrza nie oczyszczą. Dają one 
tylko informację. 

Jakość powietrza zależy tylko i wyłącznie od nas 
i musimy zrobić wszystko w swoich gospodarstwach, 
aby było jak najlepsze

Urząd Gminy Suszec



wioski są postrzegane coraz to częściej nie jako miej-
sca produkcji żywności, ale jako zaplecze mieszka-
niowe i rekreacyjne dla aglomeracji oraz okolicznych 
miast, dziś wielu tego zaangażowania unika, a i wiele 
rodzin jest w rozsypce.

W naszym otoczeniu i rolnictwie, tak jak w każ-
dej innej dziedzinie życia społecznego, zmiany były 
i są nieuniknione. Cieszą te, które dokonały się 
w ostatnich latach, jeżeli chodzi o mechanizację, 
agrokulturę itd. Są one ogromne i będą dalej postę-
pować. Jednak nie mogą to być zmiany na gorsze. 
Te wszystkie przemiany nowoczesności nie mogą 
odmienić odwiecznych praw natury, nie mogą nisz-

czyć najważniejszego ogniwa każdej społeczności 
– rodziny! Tutaj musimy być czujni.

Nasz naród, nasza ojczyzna, aby się mogły dalej 
rozwijać, wręcz przetrwać (bo już dziś w takich kate-
goriach trzeba niejednokrotnie postrzegać życie na 
ziemi), powinien wrócić do tej szkoły życia, którą od 
wieków wskazywali nam nasi chłopi i rolnicy.

Rodzina i służba dobru wspólnemu jest obo-
wiązkiem każdego z nas, wszyscy musimy coś z siebie 
dać. Oni tak czynili od wieków.

Dziś dożyliśmy czasów, kiedy musimy walczyć 
wskutek rozbuchanego konsumpcjonizmu nie tylko 
o środowisko naturalne, o ekologię, ale jeszcze bar-
dziej niż o ekologię środowiska naturalnego potrze-
bujemy walki o ekologię człowieka. Zbyt dużo plew, 
zła w dzisiejszym świecie, który potworne siły pchają 
coraz to bardziej ku unicestwieniu, zostało zasiane 
w sercach ludzi. Trucizna, która niszczy człowieka od 
środka i pcha go ku unicestwieniu w ostatnim czasie, 
jest mu podawana w coraz to większych dawkach.
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Przemówienie Wójta z okazji dożynek w Kobielicach
„Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze 

szczerego złota” – tymi pięknymi słowami Konop-
nickiej rozpoczynamy dzisiejsze świętowanie. Świę-
towanie to świadomość społecznego obowiązku. 

Drodzy uczestnicy dożynek!
Minął kolejny rok. Wszystkie zboża pokoszone, 

złocą się ścierniska, zielone lato zaczyna ustępować 
przed złotą jesienią. Zebraliśmy się w to wrześniowe 
popołudnie, aby uroczyście zamknąć tegoroczny 
okres żniw, mając w świadomości, że nastaje kolejny 
rok rolniczego trudu.

Dożynki każdego roku uświadamiają nam, że coś 
się kończy, coś zaczyna, bo praca na wsi, rytm życia są 
ściśle wpisane w nurt przyrody i od niej zależne. Tak 
samo jest z naszym życiem. To żniwne wesele, jakim 
są dożynki, ukazuje nam, przypomina, jak szczególne 
więzi łączą nas z pracą rolnika, bo jest to praca dla 
chleba, którego zapach w każdym domu daje poczu-
cie bezpieczeństwa, dostatku i miłości. Tak było od 
dawna, jest obecnie i będzie zawsze. W tych dniach 
z podziwem patrzymy na ziarno, na cud maleńkiego 
ziarenka. Skąd w nim ta moc, że wsiane w dobrze 
uprawioną glebę może wydać nawet stukrotny plon? 
Jednak aby te cuda mogły się corocznie powtarzać, 
trzeba nie tylko sprzyjających sił natury, ale i ogrom-
nej pracy, trudu rolnika. Potrzeba jego mądrości, za-
pobiegliwości i miłości oraz praktyczności i wiedzy. 
Ziemi się nie oszuka. To matka, która wymaga miłości, 
dlatego zawód rolnika to powołanie. Wieś, praca rol-
nika to wielka szkoła życia, hartowanie charakteru, 
odkrywanie rytmu ziemi, piękna i mądrości natury. 
Wieś to wreszcie od pokoleń mocne więzi rodzinne. 
To nie tylko stwierdzenie, ale fakt, że Polskę stworzyli, 
zbudowali rolnicy.

1050 lat temu, gdy Mieszko przyjmował chrze-
ścijaństwo, to większość kobiet i mężczyzn tych ziem 
uprawiało ziemię, oswajało i hodowało ptactwo 
i zwierzęta domowe, przędło len, polowało w po-
bliskich puszczach, zbierało runo leśne i wykonywało 
wiele innych czynności dla zaspokojenia potrzeb 
żywnościowych. Gdy było trzeba, a historia im tego 
nie szczędziła, to ci sami rolnicy potrafili dzierżyć to-
pór, miecz, włócznię i tarczę. To chłopi wykuwali przez 
wieki zręby naszej ojczyzny. To nie przesada, że na 
sztandarach, pod którymi stoją polscy rolnicy i chłopi 
od tylu lat jest napisane „Żywią i bronią”.

Ludzie na wsi zawsze byli silni rodziną oraz czuli 
sens zaangażowania społecznego. Dziś, gdy nasze 

Chciałoby się wołać: ach ty trudny świecie, Euro-
po, Polsko, gdzie podążacie, dlaczego nie bierzecie 
przykładu, nie czerpiecie z tego co trwałe – z mą-
drości naszych przodków, nie opieracie rozwoju na 
trwałych korzeniach, które przez wieki umacniali 
i budowali szczególnie rolnicy, którzy zawsze byli 
solą tej ziemi?

Musimy pamiętać, że pieniądze, szczególnie 
te wirtualne, nie dadzą nam szczęścia, a tym bar-
dziej chleba. Ten rozum posiadają jeszcze rolnicy, 
ale wszechobecny konsumpcjonizm, wygodne życie 
na kredyt odebrało go bardzo wielkiej rzeszy miesz-
kańców naszego globu. Wielu zatraciło granice i nie 
potrafi ocenić, gdzie kończy się postęp, a zaczyna 
podstęp.

Czas tej zarazy nie dopuścić do naszych rodzin. 
Czas na zmiany tam, gdzie zło się już dokonało.

Drodzy rolnicy, mieszkańcy, uczestnicy dzisiej-
szej uroczystości! Zachowajcie mądry chrześcijański 
etos wsi, niech on trwa i przetrwa. To pozwoli nam 
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Dziękując za tegoroczny piękny bochen chleba, 
jesteśmy wdzięczni niebiosom, że ominęły nas różne 
katastrofy, anomalia pogodowe. Jednocześnie bo-
lejemy, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy również 
gminą górniczą, że nasze czarne złoto jest zagrożone 
i to bardzo poważnie, a nawet może ulec zniszczeniu 
wskutek rozpoczętej likwidacji Kopalni Krupiński.

Wierzymy, że tak samo, jak urodzaju tego złota, 
jakim jest chleb, nie zatracimy skarbu naszej ziemi 
– węgla, a nasze dzieci, młode pokolenie, nie będą 
skazane na banicję, na poniewierkę, na szukanie 
chleba na obczyźnie.

Dziękując, jeszcze raz wyrażajmy wdzięczność 
dla niebios, które są ponad nami i prośmy o pomyślne 
żniwa w kolejnych latach, aby tego cennego złota, 
jakim jest chleb powszedni nigdy nie zabrakło, aby 
nie zabrakło pracy dla naszego młodego pokolenia. 
Aby kolejne pokolenia pozostały na tej ziemi i cie-
szyły się pięknem naszej małej ojczyzny, jak niegdyś 
mistrz Kochanowski:

„Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?”
Aby pod suszeckim niebem pachniało zawsze 

świeżym chlebem. Naszym rolnikom, ludziom pracy 
życzę tak po śląsku, po górniczemu: Szczęść Boże, 
Szczęść Boże i jeszcze raz Szczęść Boże!

Święto plonów w Rudziczce
Tego dnia udało się wszystko – poczynając od 

pogody, na frekwencji i doskonałej organizacji koń-
cząc. W Rudziczce mieszkańcy wiedzą, jak uczcić do-
żynki. W niedzielę 10 września świętowanie rozpoczę-
ła uroczysta msza święta w kościele pw. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Rolę starostów podczas tegorocznych 
dożynek pełniły dwie organizacje: KGW oraz Rada 
Sołecka. Po nabożeństwie mieszkańców zaproszo-
no na popołudniowy festyn, podczas którego nie 
zabrakło atrakcji i zabaw. Na każdego, kto zjawił się 
przy remizo-świetlicy czekał pyszny poczęstunek – 
kawa, herbata oraz kołocz. Potem zaś uczestników 
dożynek uraczono chlebem ze smalcem, wątrobianką 
i ogórkiem. Najmłodszych mieszkańców sołectwa 
częstowano słodyczami i soczkami. 

Podczas dożynek w Rudziczce o dobrą zaba-
wę zadbał zespół muzyczny „Impuls”. Przewidziano 
nie tylko wspólne tańce, ale także wiele ciekawych 
konkursów. Na odważnych tancerzy czy miłośników 
sportów i rywalizacji czekały nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów. Dzieci mogły także korzystać 
z darmowego dmuchańca. Ciepła, słoneczna pogoda 
sprzyjała wspólnemu spędzaniu czasu. Tłumnie przy-
byłym uczestnikom dożynek niedzielne popołudnie 

upłynęło w rodzinnej atmosferze dobrej zabawy, roz-
mów i odpoczynku. Gratulacje należą się organiza-
torom, którzy połączyli siły i uczynili wszystko, aby 
było to niezapomniane święto plonów dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa.

Organizatorzy dożynek sołeckich w Rudziczce 
serdecznie dziękują:

- Ks. Proboszczowi Janowi Burkowi – za odpra-
wienie uroczystej mszy świętej w intencji rolników 
i ich rodzin;

- Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Ru-
dziczki oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej w stro-
jach śląskich – za uroczystą oprawę tego święta;

- Pani Annie Gałuszce – za wykonanie pięknej 
korony dożynkowej;

- Właścicielom lokalnych firm, którzy wsparli 
uroczystość finansowo. Są to następujące osoby 
i firmy: DROGRÓD Szymon Tetla; INST-WOD Prze-
mysław Biela; DK Partner Ogrody i Ogrodzenia; 
Centrum Samochodowe Continetal Marcin Ga-
moń, Tech-Bud Arkadiusz Baron, Usługi w Zakresie 
Prac Ziemnych i Transportowych Michał Baron, 
Produkcja pieczarek Maciej Teodorowicz, Warsztat 
Stolarski Wiesław Strączek, P.K-BUD Piotr Kwaśny, 

KRYSTMAR Krystyna Sieradzak, EKa sp. z o.o. Bogu-
sław Musiolik; „Natalia” Jarosław Kisiel, Produkcja 
Kręgów Betonowych Marcin Fonferek, Auto Serwis 

Staniek, Sklep spożywczy Jarosław i Sylwia Geisler, 
Restauracja Bistro i Classic Pub Aleksander Tom-
porowski, Fast Food Mc jack Jacek Szymanowski, 
Bank Spółdzielczy w Żorach.

Monika Panfil
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Informacja dla pszczelarzy
Weterynarii w Pszczynie w sprawie określenia obszaru 
zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amery-
kańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru 
oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym ob-
szarze. Na w/w opisanym obszarze zapowietrzonym 
wprowadza się zakaz:

1. Przemieszczania rodzin pszczelich, matek 
pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produk-
tów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do 
pracy w pasiece – bez zgody Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Pszczynie

2. Organizowania wystaw i targów z udziałem 
pszczół.

Nakazuje się:
a) wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy 

weterynarii;
b) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachoro-

wań pszczół z objawami  mogącymi wskazywać na 
zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Pszczynie.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Pszczynie przypomina o konieczności zgłaszania 
faktu posiadania pszczół do rejestru powiatowego 
lekarza weterynarii. Niniejszy obowiązek nakłada na 
Państwa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2014.1539 z późn. zm.), kwalifikująca 

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu 
pszczyńskiego zgnilca amerykańskiego pszczół – cho-
roby zwalczanej z urzędu, Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Pszczynie informuje o wytyczeniu obszaru 
zapowietrzonego obejmującego gminy Pszczyna, 
Suszec oraz Goczałkowice-Zdrój. Za obszar zapo-
wietrzony uznaje się teren ograniczony:

1. Od strony północnej wzdłuż torów kolejo-
wych biegnących południową granicą lasów kobiór-
skich, do granicy miejscowości Czarków obejmując 
jej północną granicę aż do drogi krajowej S1.

2. Od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej 
S1 do granicy powiatu pszczyńskiego na rzece Wisła.

3. Od strony południowej: wzdłuż północnej 
granicy gminy Goczałkowice–Zdrój, tj. wzdłuż linii 
rzeki Wisły oraz południowej linii brzegowej Zbiornika 
Goczałkowickiego aż do ul. Dębowej.

4. Od strony zachodniej: wzdłuż ul. Dębowej, 
przechodząc w ul. Brzozową, następnie w ul. Lipki aż 
do zachodniej granicy miejscowości Kryry, wzdłuż 
której dochodzi do drogi nr 935. Następnie wzdłuż 
drogi 935 w kierunku Pszczyny, do granicy lasu, 
gdzie w kierunku północnym dochodzi do torów 
kolejowych w miejscu przejazdu na cieku wodnym 
Pszczynka.

Z uwagi na powagę zagrożenia przystąpiono 
do wydania Rozporządzenia Powiatowego Lekarza 

utrzymywanie pszczół jako działalność polegającą 
na utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu 
umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów 
pochodzących od tych zwierząt. 

W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawy,  pod-
jęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzed-
nim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej 
prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii 
właściwemu ze względu na przewidywane miejsce 
jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru 
oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Zgodnie z Art.  85 ust. 1 pkt 1 „Kto prowadząc 
działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań 
weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju 
i zakresu tej działalności albo prowadzi taką działal-
ność bez zawiadomienia w wymaganym terminie 
o zamiarze jej rozpoczęcia, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo karze grzywny.”

Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji podlega 
także działalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej 
nieprzetworzonych produktów pszczelich.

W związku z powyższym wzywam wszystkich 
posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia obo-
wiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczy-
nie przy ul. Hallera 7,  tel. 32 210-51-66, e-mail: 
pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl
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Konferencja podsumowująca badania

Optymistyczne prognozy dla powiatowego rynku pracy
Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pszczynie w powiecie pszczyńskim przeprowa-
dzono innowacyjne badania rynku pracy. Rekomen-
dacje pozwolą jeszcze lepiej dostosować programy 
edukacyjne do potrzeb przedsiębiorców!

Zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty 
Dobrowolskiej przeprowadził w powiecie pszczyń-
skim innowacyjne badania rynku pracy. Sfinansował 
je Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

- Przeprowadzono badania ankietowe na losowej 
grupie 100 przedsiębiorców prowadzących w powiecie 
pszczyńskim działalność gospodarczą oraz wywiady 
z ekspertami zajmującymi się rynkiem pracy. Na tej pod-
stawie określone zostały kierunki rozwoju rynku pracy 
w powiecie pszczyńskim – mówi Bernadeta Sojka-Jany, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 
i podkreśla, że poziom bezrobocia w powiecie psz-
czyńskim jest na bardzo niskim poziomie i wynosi 
3,5%.

Wnioski i rekomendacje ujęte zostały w specjal-
nej monografii „Rynek pracy powiatu pszczyńskiego 
a aktywizacja zawodowa ludności przez edukację”, 
którą Powiatowy Urząd Pracy zaprezentował przed-
stawicielom instytucji, z którymi współpracuje, na 
specjalnej konferencji.

Jak mówił dr Ryszard Marszowski, ekspert ds. 
rynku pracy i współautor publikacji, powiat pszczyń-

ski jest jednym z nielicznych powiatów w wojewódz-
twie śląskim, który jeszcze przeżywa fazę młodości 
demograficznej. 

- Jest więc czas na przygotowanie dobrego pro-
gramu polityki senioralnej. Poważną słabością powiatu 
jest zbyt niski udział osób kształcących się na poziomie 
wyższym – na 10 pszczynian niespełna dwie osoby po-
siadają wykształcenie wyższe – mówił dr Marszowski. 
I podkreślał, że optymistycznie kształtują się na po-
wiatowym rynku pracy przewidywania dotyczące 
polityki zatrudnieniowej. – Można przyjąć, że tenden-
cja wzrostu zatrudnienia utrzyma się także w latach 
2018-20 – mówił. 

Eksperci zaproponowali wdrożenie szeregu 
działań, które przyczynią się do rozwoju rynku 
pracy w powiecie. To m.in. opracowanie programu 
ożywienia gospodarczego i społecznego centrum 
gminy Pszczyna, dążenie do budowy stref przyjaznej 
przedsiębiorczości. Eksperci rozpoznawali także za-
potrzebowanie na zawody w powiecie pszczyńskim 
i wskazywali, co robić, by kwalifikacje oferowane na 
rynku pracy nie rozmijały się z oczekiwaniami przed-
siębiorców. 

To pierwsza publikacja ujmująca całościowo pro-
blematykę rynku pracy w powiecie pszczyńskim. Re-
komendacje i wnioski z badań przydadzą się w kon-
struowaniu programów edukacyjnych, jak również 
wyznaczą działania Powiatowego Urzędu Pracy.

- Wyniki badań lokalnego rynku pracy pozwalają 
nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przez ostat-
nie lata w powiecie pszczyńskim kładziemy nacisk na 
współpracę pomiędzy urzędem pracy a m.in. szkołami 
czy instytucjami szkolącymi i to bardzo dobry kieru-
nek. Potrafimy w dużym stopniu osobom bezrobotnym 
pomóc, ale wyprzedzamy też pewne sytuacje, tworząc 
nowe kierunki w szkołach. Moja sugestia jest taka, by 
zastanowić się nad ustanowieniem w powiecie pszczyń-
skim roku 2018 rokiem aktywizacji zawodowej przez 
edukację – zapowiada starosta pszczyński, Paweł 
Sadza.

Powiat Pszczyński

Czas do szkoły!
Wraz z początkiem września dzieci i młodzież 

wrócili do szkół. I choć minęły zaledwie dwa mie-
siące, wiele w tym czasie się zmieniło. Po 18 latach 
od utworzenia gimnazjów, zadecydowano o ich 
stopniowym wygaszaniu. W tym roku nie pojawił 
się kolejny rocznik uczniów klas pierwszych. Ci, którzy 
uczęszczają do gimnazjów – drugo- i trzecioklasiści – 
zakończą edukację w swoich placówkach, ale 13-lat-
kowie rozpoczęli we wrześniu naukę w siódmej klasie 
szkoły podstawowej. Gimnazja, stanowiące dotych-
czas osobne jednostki, stały się zaś częściami szkół 
podstawowych. Nowy stan rzeczy w szkolnictwie to 
ogromne wyzwanie – nie tylko dla uczniów, ale także 
dla nauczycieli.  Jednak placówki oświatowe w naszej 
gminie z pewnością poradzą sobie z tą sytuacją.

W tym roku na uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej w Suszcu pojawili 
się zaproszeni goście. Wśród nich znalazł się dyrek-
tor GZUW Zbigniew Łoza oraz ks. proboszcz Dariusz 
Grodoń. Nie zabrakło także pierwszoklasistów, któ-
rzy w tym roku rozpoczęli swoją edukację. Ich starsi 
koledzy – uczniowie klas IV i V, którzy przygotowali 
program artystyczny  – udzielali nowicjuszom do-
brych rad  i przekonywali, że „to tylko 10 miesięcy”, 
po których znów nadejdą wakacje. Zapewniali też, 
że w szkole jest czas na naukę i na dobrą zabawę. 
Następnie głos zabrał dyrektor GZUW.

- Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami w najwięk-
szej szkole w naszej gminie. W rozpoczynającym się 
roku szkolnym stajemy wszyscy przed licznymi wyzwa-

niami. Dotyczą one nie tylko organizacji nauczania, 
ale także samych budynków szkół. Wszyscy musimy 
na nowo odnaleźć się w tej rzeczywistości. Ważne jest 
jednak pozytywne nastawienie. Życzę Wam wszystkim 
dobrych efektów nauczania, wszelkiej pomyślności oraz 
uśmiechu przez cały rok – mówił Zbigniew Łoza.

- Życzę Wam, żebyście się w tej szkole stali lepszy-
mi ludźmi, którzy ten kraj, ale przede wszystkim naszą 
małą ojczyznę, uczynią lepszym miejscem. Wnieście 
tu miłość, pokój , szacunek i wzajemne zrozumienie – 
dodawał  ks. Grodoń.

Wszystkim, którzy rozpoczynają naukę i tym, 
którzy już ją kontynuują, życzymy wielu sukcesów 
i wytrwałości. Niech będzie to owocne 10 miesięcy.

Monika Panfil
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Rajdowe emocje znów w Suszcu!
Rajdowe emocje wracają na Śląsk. W dniach 

13–15 października  odbędzie się 1. edycja Rajdu 
Śląska, który w tym roku jest ostatnią rundą rywa-
lizacji w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski. 

Na wymagających trasach imprezy zmierzą 
się także pretendenci do tytułu Rajdowego Mistrza 
Śląska, bowiem zawody organizowane przez Auto-
mobilklub Ziemi Tyskiej są jednocześnie czwartą 
rundą tego cyklu.

Także w naszej gminie odbędzie się jeden 
z etapów wyścigu. W Suszcu rajdowcy będą ry-
walizować w niedzielę, 15 października, na OS 
10 (godz. 11:12) oraz OS 13 (Power Stage, godz. 
16:40). Na trasie rajdu w Suszcu znajdą się dwa od-
cinki – dłuższy i krótszy. Krótszy poprowadzi ulica-
mi: fragment ul. Królówka, Zgońska, Okrężna, Na 
Grabówki, Powstańców Śląskich oraz fragment ul. 
Dolnej. Dłuższy odcinek będzie wiódł ulicami: frag-
ment ul. Królówka, Zgońska, Okrężna, Na Grabówki, 
Powstańców Śląskich, Dolna, Piaskowa, Brzozowa 
(meta). Mapę rajdu można znaleźć na stronie: www.
slask.rsmsl.pl.

Ważne dla mieszkańców jest to, że drogi będą 
zamknięte w godzinach ok.: 9:30-13:40 i 15:00-18:40 
(pomiędzy 13:40 a 15:00 droga będzie otwarta dla 
ruchu lokalnego). Wszyscy, którzy pragną skontak-
tować się z organizatorami, mogą to uczynić pod 
numerem: 663 929 983.

Bazą rajdu będzie ikona polskiego sportu, czyli 
zmodernizowany Stadion Śląski. W piątek, 13 paź-

dziernika, na chorzowskim stadionie rozbrzmiewać 
będą głośne silniki samochodów rajdowych. Wła-
śnie w tym miejscu rozpocznie się 1. edycja Rajdu 
Śląska. Po zaplanowanej na 17:30 ceremonii startu, 
zawodnicy ruszą do rywalizacji na efektownym, wie-
czornym odcinku specjalnym wytyczonym wokół 
oświetlonego stadionu. 

Od soboty walka przeniesie się na wymagające 
asfaltowe oesy na południe od bazy rajdu. Kierowcy 
i piloci będą się ścigać w Wyrach, Ochabach, Miedź-
nej, Mikołowie, w okoliach Jastrzębia–Zdroju (Bzie), 
Chybiu oraz Suszcu. To właśnie na trasie w Suszcu 
drugi przejazd będzie stanowić Power Stage, czyli 
odcinek, na którym trzy najszybsze załogi zdoby-
wają dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw 
Polski. Organizatorzy zapewniają, że praktycznie 
cała trasa rajdu będzie zupełnie nowa, a rywaliza-
cja sportowa rozegra się na odcinkach specjalnych, 
których nie wykorzystywano wcześniej w imprezach 
organizowanych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej.

– Od początku naszych starań o organizację 
rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
myśleliśmy o tym, by przybliżyć tę dyscyplinę miesz-
kańcom województwa śląskiego. Dlatego możliwość 
zlokalizowania bazy i serwisu na Stadionie Śląskim, 
a także przeprowadzenia wokół niego wieczornego 
prologu, to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że 
impreza, będąca kontynuacją udanych edycji Rajdu 
Mikołowskiego i Rajdu Mikołowsko–Żorskiego, wpisu-
je się w uroczystości związane z otwarciem zmoderni-
zowanego Stadionu Śląskiego. To ostatnia runda Inter 

Cars RSMP, więc zależało nam na tym, by przygotować 
oesy godne finału. Trudne, zróżnicowane, ciekawe, 
słowem takie, które będą wyzwaniem nawet dla uty-
tułowanych zawodników, a załogom z mistrzostw 
Śląska pozwolą zdobyć kolejne cenne doświadczenia. 
Tworząc trasę rajdu skorzystaliśmy z tego, że mamy na 
Śląsku wiele bardzo dobrych, szybkich dróg – mówi 
Grzegorz Wróbel, prezes Automobilklubu Ziemi 
Tyskiej, organizatora zawodów. 

Puchary dla zwycięzców zostaną rozdane na 
rynku w Żorach. W tym mieście, w niedzielę na go-
dzinę 17:40 zaplanowano ceremonię mety, która 
zakończy nie tylko zawody, ale także cały sezon In-
ter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski 2017. 

Oprac. Monika Panfil
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Zacięta rywalizacja w trakcie turnieju

Na warsztatach w starostwie rozmawiali o smogu
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

w Pszczynie odbyły się warsztaty ekologiczne dla 
osób reprezentujących samorządy lokalne, orga-
nizacje proekologiczne oraz inne zainteresowane 
instytucje.

W warsztatach wzięli udział głównie przedsta-
wiciele samorządów, którzy zajmują się tematyką 
ekologii, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania 
problemowi smogu.

- Sala sesyjna powiatu pszczyńskiego jest dzisiaj 
miejscem rozmów i dyskusji o tym, że powietrze nie 
zna granic. Nasze działania muszą być nakierowane 
na wzrost świadomości i naukę już w szkołach, że ja-
kość powietrza, którym oddychamy, jest dla naszego 
zdrowia bardzo istotna – mówił starosta pszczyński, 
Paweł Sadza, otwierając warsztaty.

Warsztaty poprowadził Piotr Siergiej z Polskie-

go Alarmu Smogowego, największej nieformal-
nej organizacji antysmogowej w kraju, który na 
wstępie nawiązał do raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia. Wynika z niego, że Pszczyna jest w czo-
łówce miast europejskich pod względem najwięk-
szego zanieczyszczenia powietrza. 

- Istotą problemu jest to, że na 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Europie, 33 znajdują się 
w naszym kraju. To nie tylko problem Pszczyny, Żyw-
ca czy innych małych miejscowości. Cała Polska ma 
systemowy problem z zanieczyszczonym powietrzem. 
Dlatego na poziomie ogólnopolskim trzeba zrobić 
coś, co zmieni stan powietrza w naszym kraju. Ale 
nie oznacza to, że możemy nic nie robić na poziomie 
lokalnym. 90% sukcesu to nie jest przepis, ale jego 
wdrożenie – mówił Piotr Siergiej i wskazywał na 
konkretne przykłady miejscowości w Polsce, gdzie 

mocno zaangażowano się w walkę ze smogiem.
Warsztaty zostały zorganizowane przesz Sto-

warzyszenie „Region Beskidy”, które wraz ze sło-
wackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy 
realizuje mikroprojekt pod nazwą „Powietrze nie 
zna granic”. 

Podobne warsztaty zostaną zorganizowane 
jeszcze w kilku innych miejscowościach w Polsce. 
Efektem spotkań będzie wspólna publikacja za-
wierająca pakiet zaleceń proekologicznych opi-
sujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz 
z informacjami na temat negatywnego wpływu na 
zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe 
ma zanieczyszczenie powietrza.

Warsztaty w Pszczynie odbyły się pod patro-
natem starosty pszczyńskiego, Pawła Sadzy.

Powiat Pszczyński

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej 
W związku z reformą systemu ochrony zdrowia 

od 1 października nastąpiły zmiany w organizacji 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla miesz-
kańców powiatu pszczyńskiego.

Dotychczas poradnia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (zarówno dla dzieci jak i dla do-
rosłych) była prowadzona przez NZOZ Pogotowie 
Ratunkowe w Pszczynie z siedzibą przy ul. Cieszyń-
skiej 9, a świadczenia udzielane były w budynku 
CM Panaceum przy ul. Dobrawy. 

Już w niedzielę nastąpiła zmiana. Jak infor-
muje Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, od 1 paź-
dziernika, od godz. 8.00 pacjenci w ramach nocnej 
i świątecznej opieki medycznej przyjmowani są 
w Szpitalu w Pszczynie, ul. Antesa 11. 

Wszystko dlatego, że szpitale, które wchodzą 
do tzw. sieci szpitali są zobowiązane prowadzić 
nocną i świąteczną opiekę medyczną u siebie. 

Szpital w Pszczynie prowadzony przez Cen-
trum Dializa Sp. z o.o. wszedł do sieci szpitali 
I stopnia. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to 
świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się 
po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją 
deklarację. 

Dyżurujący lekarz udziela porad: 
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie 

uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni 
wolne i w święta można skorzystać w razie: 

- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie 

ma objawów sugerujących bezpośrednie zagro-
żenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a za-
stosowane środki domowe lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na 
otwarcie przychodni może znacząco niekorzyst-
nie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października świadczenia nocnej 
i świątecznej pomocy medycznej są realizowane 
w Szpitalu w Pszczynie, przy ul. Antesa 11, tel. 
32 210-50-02 wew. 307.

Listę nowych punktów świadczących nocną 
i świąteczną opiekę medyczną w województwie 
śląskim można znaleźć na stronie katowickiego 
NFZ: www.nfz-katowice.pl/news/71/dla-pacjen-
ta/aktualnosci-dla-pacjentow/118288 (lista jest 
w trakcie aktualizacji).

Powiat Pszczyński



27.10.2017

Koncert zespołu Fahro z Francji

„Na Dzikim Zachodzie”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

wstęp wolny

28.10.2017
Gala z okazji 25-lecia

istnienia Gminnego Ośrodka Kultury z udziałem

Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective

pod batutą Mateusza Walacha

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 17:00

wstęp wolny

 

29.10.2017
Spektakl „Kopidoł”

w wykonaniu Teatru Naumiony

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

cena biletu: 20 zł

Bilety od 2 października 2017 r.

 

4.11.2017

XIV Turniej Zespołów Ludowych

Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli

„Jak ze Suszca powędruję...”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

wstęp wolny

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

Patronat honorowy:

Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego

Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec

11.11.2017
Prapremiera spektaklu „Geszynk”

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława Musiolika,

w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej

przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

cena biletu: 10 zł

Bilety od 9 października 2017 r.

11.11.2017
Premiera spektaklu „Geszynk”

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława Musiolika,

w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej

przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

cena biletu: 10 zł

Bilety od 9 października 2017 r.

 

12.11.2017
Koncert „Mozart kontra Sinatra

– aktywizacja, integracja przez sztukę”

z udziałem mieszkańców Gminy Suszec

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

wstęp wolny

19.11.2017
Koncert „Muzyka w barwach jesieni”

z udziałem Chóru Dziecięcego ze Szkoły Podstawowej

w Radostowicach im. Jana Brzechwy „Piano-Forte”,

akompaniament: Mirosław Lachowski,

dyrygent: Katarzyna Machnik

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa

i Męczennika w Suszcu, godz. 17:00

wstęp wolny

 

25.11.2017
Zlot Czarownic

impreza o charakterze Babskiego Combru 

z zespołem HaNuta

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 19:00

cena: 50 zł / os.

Bilety od 16 października 2017 r.

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017



Mozart kontra 

Sinatra

DISCOWBOY

Na Dzikim Zachodzie 
koncert zespołu

27.10.2017, godz. 15:00,
sala widowiskowa GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Wstep wolny 

FAHRO

UN TOTEM LE CACTUS SAGUARO, UN HÉROS DISCOWBOY

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

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

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

14 grudnia 2017, godz 17:30, cena 60 z³
Bilety od 9 października w biurze Gok w Suszcu oraz na portalu biletynakabarety.pl

Gminny Oœrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

M a s z  1 1  –  2 5  l a t ?

L u b i s z  o d k r y w a ć  l o k a l n e  t a j e m n i c e ?
K r ę c ą  C i ę  z a p o m n i a n e  h i s t o r i e ?
D o ł ą c z  d o  n a s z e j  g r u p y  p o s z u k u j ą c e j  s t a r y c h ,  
c i e k a w y c h  h i s t o r i i !

S p o t k a n i e  o r g a n i z a c y j n e :
1 3  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 7 ,  g o d z .  1 7 : 3 0 ,  
G O K  w  S u s z c u ,  u l .  O g r o d o w a  2 2

P o t r z e b u j e s z  w i ę c e j  s z c z e g ó ł ó w ?
Z a d z w o ń :  3 2  2 1 2  4 4  9 1  l u b  n a p i s z :
a g a @ k u l t u r a s u s z e c . p l

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”



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

MAMA NA
WYCHODNYM

To spotkania skierowane dla kobiet w ciąży,
przyszłych i obecnych mam,
ale też dla wszystkich kobiet,
które chcą aktywnie spędzić przedpołudnie!

Napijemy się kawy,
wymienimy się doświadczeniami,
a przy okazji stworzymy coś ciekawego
metodą hand made.

Zachęcamy do przyjścia z maluszkami!

 
Spotykamy się w każdą środę o godz. 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Koszt: 30 zł / miesiąc

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

Pra
cow

nia w
okalna 

piosenki estradowej

i marzą Ci się występy, przyjdź na zajęcia i rozwijaj się razem z nami.
Jeśli kochasz śpiewać

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Susz
cu.

Koszt: 30 zł/miesiąc

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

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

IMPREZA O CHARAKTERZE BABSKIEGO COMBRU,
PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PAŃ!

Zapraszamy wszystkie PANIE, 
zarówno młodsze, jak i starsze 
do wspólnej zabawy z zespołem HaNuta.
W programie:
- część biesiadno–kabaretowa,
- zabawy, konkursy z nagrodami,
- wspólny śpiew, tańce.
Na koniec szalone disco z DJ'em. 
Czarownice! 
Pamiętajcie o własnej miotle 
i odpowiednim przebraniu :)  
Będzie odlotowo!!

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

25.11.2017 r., godz. 19:00
Sala widowiskowa GOK w Suszcu
Cena: 50 zł / os.*
* W cenie biletu: wino (2 kieliszki), swojska wędzonka, sery: gouda,
wędzony zamojski, brie w panierce bruschetta, camembert z chilli, 
polędwiczka marynowana, roladka szpinakowa z serkiem na krakersie, 
mini tartinki wytrawne w 2 smakach, sałatka tortellini 
z warzywami, toskańska, pieczywo.



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

Kochasz śpiewać?
Chcesz aktywnie spędzać swój wolny czas?
Szukasz nowych znajomości?

Zapraszamy Cię do Zespołu Śpiewaczego
„Mizerowianie”.

Spotkania odbywają się w każdą ŚRODĘ
o godz. 20:00 w Remizo-Świetlicy
w Mizerowie.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu bądź u instruktora na zajęciach.

MIZEROWIANIE
Zespół Śpiewaczy

Śpiewasz?

Zapraszamy młodzież od 14-stu lat,
studentów, pracujących!
Próby w soboty o godzinie 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Zadzwoń: 781 885 185

Co nas czeka?

Muzyczna przygoda!
Koncerty w kraju i za granicą!
Wspaniałe znajomości!
Profesjonalna kadra!

Kontakt:
www.facebook.com/chor.canticum

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

Kochasz śpiewać?
Chcesz aktywnie spędzać swój wolny czas?
Szukasz nowych znajomości?

Zapraszamy Cię do Chóru „Pogodna Jesień”.

Spotkania odbywają się w każdy WTOREK
o godz. 10:00 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu bądź u instruktora na zajęciach.

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

POGODNA
JESIEŃ

Chór

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

Kochasz śpiewać?
Chcesz aktywnie spędzać swój wolny czas?
Szukasz nowych znajomości?

Zapraszamy Cię do Regionalnego Zespołu
Śpiewaczego „Radostowianki”.

Spotkania odbywają się w każdą ŚRODĘ
o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej
w Radostowicach.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu bądź u instruktora na zajęciach.

RADOSTOWIANKI
Regionalny Zespół Śpiewaczy



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

Bilety: 20 zł (Bilety do nabycia w GOK w Suszcu od 2 października 2017 r.)

Data: 29 października 2017 r., godz. 18:00
Miejsce: sala widowiskowa GOK w Suszcu

Teatr Naumiony
„Kopidoł”Zaprasza

na spektakl

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

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

Bilety w cenie 25 zł

Masz ochotę stworzyć razem z nami 
przestrzeń do sąsiedzkich spotkań?
Przyjdź na warsztaty budowania
mebli z palet, opon oraz szycia poduszek.

Więcej informacji można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 20:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty odbędą się na terenie
całej Gminy Suszec:

16.09 – Suszec
23.09 – Mizerów
30.09 – Rudziczka
7.10 – Kryry
14.10 – Kobielice
21.10 – Radostowice

Warsztaty będziemy rozpoczynać
o godz. 11:00

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W BIURZE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SUSZCU!

30 lipca – 31 października
Kiedy ostatnio rozmawialiście ze swoimi sąsiadami?
Jak dawno temu udało Wam się wypić wspólną kawę?
Codziennie mijamy się z naszymi sąsiadami na schodach,
w drodze do pracy, ale nie zwracamy na siebie uwagi.
Zmieńmy to! Zróbmy wspólnego grilla, spotkajmy się
na kawie, przy ognisku, zobaczmy wspólnie film w plenerze.
Bo dobry sąsiad jest naszym najlepszym krewnym.
Masz pomysł na sąsiedzkie spotkanie? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest w całej Europie.

Zgłoś spotkanie sąsiedzkie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
lub na www.kulturasuszec.pl

Odbierz darmową PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, widokówki, przypinki, balony itd.),
która pomoże Ci w organizacji spotkania.

Zaproś sąsiadów i zorganizuj spotkanie
– to Ty decydujesz jaki będzie miało charakter.

Zrób zdjęcie ze spotkania
ze swoimi sąsiadami i wyślij nam relację.

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

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
24.10, 14.11, 5.12, 2 i 23.01

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
25.10, 15.11, 6.12, 3 i 24.01

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
10 i 31.10, 21.11, 12.12, 9 i 30.01

salki przy kościele w Radostowicach:
11.10, 22.11, 13.12, 10 i 31.01

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
17.10, 7 i 28.11, 19.12, 16.01

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
18.10, 8 i 29.11, 20.12, 17.01
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ZAGŁOSUJ na Bibliotekę

Nabór do Grup Zabawowych

Coś więcej niż ubrania…

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu ma szan-
sę otrzymać zestaw książek dla dzieci, ufundowanych 
przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. w ramach 
konkursu „Przerwa na wspólne czytanie”, mającego 
na celu popularyzowanie wspólnego czytania do-
rosłych i dzieci.

Co możesz zrobić:
- głosuj na GBP w Suszcu w dniach 2-31.10.2017 r. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu, 
ponownie od 4 października br., rozpoczynają się 
zajęcia (nieodpłatne) dla rodziców wraz z dziećmi 
w wieku 1,5-3 lat (nieuczęszczającymi do żłobków 
i przedszkoli). Zajęcia odbywać się będą w każdą 
środę od 11:00 do 13:00, a prowadzić je będzie Do-

Agata Dominik – od roku mieszka w Radosto-
wicach, od 10 lat pracuje jako trener kreowania 
wizerunku i osobista stylistka. Jej motto to: MODA 
JEST DLA NAS, A NIE MY DLA MODY. Jak przekonuje 
na swojej stronie: „To ubiór ma pasować do naszego 
charakteru, zawodu, nastroju czy figury, a nie odwrot-
nie. W swojej pracy często obserwuję niesamowite 
metamorfozy kobiet, które po niewielkim przewie-
trzeniu szafy zaczynają wreszcie wierzyć w siebie 
i swoje możliwości. Dzieje się tak niezależnie od tego, 
czy taka kobieta ma własną firmę, pracuje w urzędzie, 
czy może akurat jest na urlopie macierzyńskim. Bo 
ubiór to nasza siła. Przekonałam się o tym wielokrot-
nie, organizując nie tylko indywidualne konsultacje, 
ale także szkolenia dla firm dotyczące dress codu 
czy warsztaty z zakresu stylizacji i wizerunki podczas 
różnego rodzaju akcji plenerowych. Ubranie poka-
zuje jacy jesteśmy, dlatego powinniśmy się w nim 
dobrze czuć – to klucz do sukcesu. Warto poszukiwać 
swojego stylu i bawić się modą. Ja uczę, jak robić to 
z głową.” Jest także autorką książki „Po drugiej stro-
nie lustra. Jak być ubraną, a nie przebraną.” Powstała 
ona z myślą o Polkach. Znajdujące się w niej rady 
uwzględniają polskie realia, zasobność portfela czy 
rzeczywiste potrzeby kobiet. Książkę uzupełniają wy-
powiedzi ekspertów, którzy pomogą czytelniczkom 
odnaleźć się w świecie kosmetologii, optyki, brafit-
tingu, dietetyki czy sportu. Już niebawem pani Agata 
odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną, aby opowie-
dzieć o swojej pasji i pomóc zrozumieć wszystkim 
chętnym, jak się ubierać i robić to z głową. Zadaliśmy 
Pani Agacie kilka pytań dotyczących jej pracy.

Nowiny: O czym rozmawia Pani z osobami przy-
chodzącymi na spotkania, szkolenia czy ze swoimi 
klientkami? 

Agata Dominik: Przede wszystkim uświada-
miam osobom, z którymi pracuję, że wielu z nas ma 
tendencję do „chomikowania”. Powinniśmy „wietrzyć 
szafy”, pozbywać się ubrań, których nie używamy. 
Chcę też mobilizować ludzi, których spotykam, do 
chodzenia każdego dnia w innych ubraniach, do 
pewnego wysiłku – w dbaniu o siebie, kreatywnym 

rejestrując się na www.wspolneczytanie.pl lub po 
prostu logując się przez konto na FB;

- każdego dnia możesz oddać 1 głos (można 
głosować ponownie kolejnego dnia);

- możesz sprawdzić, ile głosów otrzymały po-
szczególne biblioteki, ale o wynikach konkursu do-
wiemy się dopiero 7 listopada br.

Pomagając nam zdobyć książki dla Biblioteki 

rota Kolarczyk-Bestwina. Czekamy na zgłoszenia 
kolejnych chętnych.

Zajęcia te prowadzimy w Suszcu już od 2013 r. 
Natomiast w Mizerowie taka Grupa Zabawowa  
działała w latach 2014-2015. Obecnie wznawiamy 
nabór i w przypadku zgłoszenia się min. 5 rodzi-

spojrzeniu na swoją osobę. Często szukamy wymó-
wek, idziemy na łatwiznę. A ja chcę przekazać, że nie 
jest sztuką wyglądać jak milion dolarów, kiedy ma się 
nieograniczony budżet. Wierzę, że można osiągnąć 
ten efekt nawet przy niewielkich środkach. I to jest 
możliwe! Znam mnóstwo osób, które wyglądają osza-
łamiająco, nie wydając przy tym fortuny. 

Nowiny: Podczas grupowych spotkań można 
liczyć na indywidualną poradę?

Agata Dominik: Oczywiście. Ale nigdy nie 

udzielam rad na zasadzie: proszę kupić takie spodnie, 
taką spódnicę itd., jeśli nie poznam wcześniej oso-
by, z którą rozmawiam. Inaczej łatwo stworzyć efekt 
przebrania zamiast ubrania. Podstawa to rozmowa.

Nowiny: Jak wygląda praca osobistej stylistki?
Agata Dominik: Lubię żartować, że jestem 

„sprzątaczką szaf”. Ale sprzątanie zaczynamy od…
rozmów. I to czasami kilkugodzinnych. Zawsze muszę 
poznać i zrozumieć osobę, z którą mam pracować, 
wyznaczyć cel, jaki chcemy razem osiągnąć. Dopy-

– zdobywasz książki dla siebie! A jest o co walczyć: 
I nagroda to zestaw 250 książek i pufy dla 20 biblio-
tek, II nagroda to zestaw 50 książek dla 100 bibliotek. 
Dodatkowo, oprócz bibliotek, zostaną też nagrodzeni 
głosujący (40 tys. książek z kolekcji Kinder Mlecznej 
Kanapki!). Czy mamy szansę? Liczymy na Twoją po-
moc. Weź udział w akcji i ZAGŁOSUJ !  

Bibliotekarze GBP w Suszcu

ców z dziećmi, grupa taka także zostanie utworzona 
w Mizerowie.  Zapisy przyjmuje Renata Chodura 
w Bibliotece w Mizerowie (w środę, czwartek i piątek 
od 11:00 do 19:00) lub tel. : 32 212 20 93. Zaprasza-
my do wspólnej zabawy.

GF

tuję więc o styl życia, potrzeby, oczekiwania. Muszę 
też poznać budżet. Doradzam moim klientkom, aby 
z góry założyły, ile chcą wydać. Następnie przecho-
dzimy do szafy. Ale nie jest tak, jak czasami poka-
zują to media – nie palę ubrań, nie wyrzucam ich 
w spektakularny sposób. Analizujemy, co się znajduje 
w szafie, aby nauczyć się, jak kompletować gardero-
bę – czego jest za dużo, czego brakuje. Zachęcam 
osoby, z którym pracuję, aby przymierzały swoje 
ubrania, pokazały mi jak je zestawiają. Tłumaczę też 
od razu, jak założony strój wpływa na sylwetkę, co 
dzięki niemu udało się osiągnąć. Podczas rozmów 
często klientki same decydują, których ubrań chcą 
się pozbyć. W czasie odświeżania szafy tworzymy 
także listę zakupów – tych rzeczy, które naprawdę są 
nam niezbędne. Zauważyłam, że standardem jest, że 
mamy problem z tworzeniem podstawy szafy – tych 
elementów, które możemy w łatwy sposób połączyć, 
tworząc gotowe zestawy na każdą okazję. Kolejny 
krok to wizyta u brafitterki (osoby pomagającej w do-
borze biustonosza – przyp. red.). To nie tylko sprawa 
estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Następnie 
– zakupy.

Nowiny: Wspominała Pani o podstawowych 
zestawach ubrań. Czy możemy rozumieć przez to 
tzw. „klasykę”?

Agata Dominik: Chodzi przede wszystkim 
o zdroworozsądkowy podział garderoby. Bardziej 
skupiam się na tym, żeby planować ją w taki sposób, 
aby nie popadać w schematy. Na przykład jeśli ktoś 
lubi spodnie i kompletnie zapomina o sukienkach 
(nota bene najlepszych dla naszych sylwetek), to za-
chęcam do urozmaicenia swojej szafy i zakupu kilku 
sukienek. Uważam, że w garderobie powinien zna-
leźć się każdy element stroju, ale niekoniecznie musi 
to być „klasyka” w popularnym znaczeniu. Możemy 
na przykład mieć białą bluzkę, choć to nie musi być 
koszula z kołnierzykiem, a na przykład bluzka koszu-
lowa. Tak samo szpilki – niekoniecznie potrzebujemy 
„klasycznych” czarnych na rozsądnym obcasie. Uwa-
żam, że równie dobrze sprawdzą się pastelowe, które 
możemy zestawić z wieloma strojami. Nasuwa się 
wniosek: zawartość szafy – zwłaszcza te kilkanaście 

NUMER 10 (279)

Bibliotekarze – Nauczycielom
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecz-

nie zaprasza na spotkanie autorskie ze p. Agatą 
Dominik, stylistką i trenerem kreowania wize-
runku oraz autorką książki „Po drugiej stronie 
lustra. Jak być ubraną a nie przebraną”. 

Październikowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
oraz świętowany w tym czasie Dzień Edukacji 
Narodowej jest dobrą okazją do wspólnego spo-

tkania – bibliotekarzy i Nauczycieli Gminy Suszec: 
26 października 2017 r. (w czwartek) o godz. 
17:00.

Chętnych do spotkania z autorką książki, de-
dykowanej osobom „które chcą coś zmienić, ale nie 
wiedzą jak”, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie 
przybycia.

Kontakt: GBP w Suszcu, pierwsze piętro, ul. 

Ogrodowa 22, e-mail: gbp@suszec.pl, tel. 32 448 
86 92.

Dla zainteresowanych tematem polecamy:
http://agatadominik.pl/
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/275131/po-

-drugiej-stronie-lustra
Serdecznie zapraszamy! 

Pracownicy GBP w Suszcu
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podstawowych elementów – powinno być w miarę 
uniwersalne i, przede wszystkim, dopasowane do 
potrzeb i oczekiwań jej właściciela/właścicielki. 

Nowiny: Zatem kobiety nie powinny czerpać 
wiedzy o swojej „ubraniowej bazie” z magazynów czy 
telewizji, ale raczej skupić się na poznaniu swoich po-
trzeb, ich zrozumieniu i prawidłowym doborze ubrań. 

Agata Dominik: Dokładnie. Trzeba przede 
wszystkim poznać i wsłuchać się w siebie, nie ubie-
rać się dla innych. Uważam, że w ogóle powinniśmy 
przestać narzekać i krytykować. Skupmy się na so-
bie. Jeśli zrozumiemy, że nie mamy się czego bać, 
że nie możemy polegać tylko na opinii innych, to 
zakupy i ubieranie staną się łatwe i przyjemne. Przede 
wszystkim my mamy się czuć w danej rzeczy dobrze.

Nowiny: Dobrze czyli modnie?
Agata Dominik: W kompletowaniu gardero-

by stawiam przede wszystkim na nowoczesność. 
Trzeba przyznać, że za modą trudno jest podążać 
– w takim sensie, że ciężko jest być ciągle ubranym 
według najnowszych trendów, bo one się bardzo 
szybko zmieniają. Warto zachować przede wszystkim 
zdrowy rozsądek.

Nowiny: Jeśli chcemy ubrać się dobrze, to czy 
musimy wybrać się do dużego miasta i odwiedzić 
najdroższe butiki?

Agata Dominik: Absolutnie. Nawet w marke-
tach możemy ubrać się od stóp do głów. Jedynym 
warunkiem jest nasza świadomość – świadome dąże-
nie do stworzenia idealnej szafy. Oczywiście „idealna” 
nie oznacza 15-drzwiowa, ale taka, w której znajdzie-
my zestawy na każdą okazję. Jeśli z tyłu głowy zawsze 
będziemy mieć to, czego nam brakuje w garderobie, 
jeśli będziemy ją dobrze znać, to zakupy możemy ro-
bić systematycznie, stopniowo i przy okazji. Nie dość, 
że zaoszczędzimy wówczas bardzo dużo pieniędzy, to 
faktycznie w każdym sklepie jesteśmy w stanie kupić 
ubrania, które dobrze nam posłużą. Nie musimy do 

tego wybierać drogich butików. 
Nowiny: Skoro tak łatwo jest zrobić satysfakcjo-

nujące i potrzebne zakupy, dlaczego tak wielu z nas 
się to nie udaje?

Agata Dominik: Decydujące są dwa czynniki: 
cenowy i czasowy. Czyli: bardzo niska cena prowo-
kuje nas do zakupów lub musimy nabyć jakiś strój 
bardzo szybko. Dlatego w naszej szafie powinny być 
takie ubrania, które możemy założyć na różne okazje. 
Wykluczamy w ten sposób potrzebę „nagłych” zaku-
pów na jakąś niespodziewaną okazję. Poza tym: za-
chowujmy zawsze zdrowy rozsądek. Kiedy coś zakła-
damy i łapiemy się na tym, że sami siebie zaczynamy 
przekonywać do zakupu i go uzasadniać, to pierwszy 
sygnał, żeby daną rzecz odłożyć. Druga sprawa to 
bardzo ważne pytanie, które często zapominamy 
sobie zadać w sklepie: „do czego ja to założę?”. Jeśli 
jesteśmy pewni, że dana rzecz jest nam potrzebna, 
dobrze leży i będzie stanowić część kilku zestawów 
– wtedy wartą ją kupić. W efekcie oszczędzamy czas, 
pieniądze i zawsze mamy co na siebie włożyć.

Nowiny: Tak naprawdę zajmuje się Pani czymś, 
co jest bardzo blisko życia. Ubieramy się przecież co-
dziennie, a to, w jaki sposób wybieramy stroje wynika 
z wzorców, jakie nam przekazano lub jest efektem 
jakiegoś buntu wobec nich. Często też nasze wybory 
są determinowane przez wyprzedaże.

Agata Dominik: Co jest bardzo złudne. Gdyby 
się zastanowić, ile niepotrzebnych rzeczy „za grosze” 
kupiliśmy pod wpływem impulsu, to okaże się, że 
straciliśmy w ten sposób mnóstwo pieniędzy! Za nie 
można by kupić kilka ładnych i naprawdę potrzeb-
nych. Wiedza, którą przekazuję podczas spotkań, 
szkoleń, indywidualnej pracy z klientami powinna 
pomóc im radzić sobie z wyborem strojów przez 
całe życie. Chcę uczyć, na co zwracać uwagę podczas 
zakupów, czym się kierować i jak wybierać mądrze. 
Nasze ubrania to nie tylko „ciuszki”. Jeśli jesteśmy 

dobrze ubrani, dobrze się czujemy w swoim stroju, to 
podnosimy poczucie własnej wartości. A to przekłada 
się na każdą sferę naszego życia. 

Nowiny: Strój może mieć wpływ np. na nasze 
życie rodzinne?

Agata Dominik: Oczywiście! Jeśli dbamy o sie-
bie i nawet w domu staramy się wyglądać dobrze 
(oczywiście nie mówię o szpilkach i pełnym maki-
jażu), to znaczy, że szanujemy siebie i naszego part-
nera/współmałżonka. Dajemy też przykład dzieciom. 
One obserwują to, jak wyglądamy, jakich dokonuje-
my wyborów. To, w jakim poczuciu estetyki wycho-
wamy dzieci, przełoży się na to, co będą uważały za 
naturalne w swoim życiu.  

Nowiny: Praca osobistej stylistki wygląda trochę 
jak przeprowadzanie psychoterapii…

Agata Dominik: Tak. Często muszę wysłuchać 
ludzi, porozmawiać, pomóc im zrozumieć czego chcą, 
czasem zachęcić do zmienienia stylu swojego życia. 
Staram się „nakręcać ludzi” do pozytywnego myśle-
nia, akceptacji siebie.

Nowiny: Napisała Pani książkę. Dotyczy ona 
bardziej ubierania czy zmieniana siebie?

Agata Dominik: Pierwszy rozdział mojej książki 
dotyczy przede wszystkim robienia „porządku w gło-
wie”. W kolejnych częściach staram się poruszyć tema-
ty dotyczące różnych sfer życia, dlatego zaprosiłam 
do jej współtworzenia osoby, z którymi na co dzień 
pracuję. Zajmujemy się polskimi realiami. Podczas 
tworzenia tej pozycji zwracałam uwagę przede 
wszystkim na to, aby czytelniczki mogły odnaleźć 
siebie. Chciałam, żeby ta książka inspirowała przede 
wszystkim do poszukiwań własnego stylu, do zmian 
zgodnych z osobowością i pragnieniami.

Nowiny: Z pewnością to fascynująca lektura. 
Dziękuję za rozmowę.

Agata Dominik: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Fide et Amore w Suszcu
Także w tym roku na wieczorze muzycznym 

pojawiło się wielu wielbicieli twórczości religijnej. 
W piątkowy wieczór suszecki kościół wypełnili nie 
tylko mieszkańcy gminy, ale też goście z całego wo-
jewództwa. Podniosła atmosfera udzieliła się wszyst-
kim obecnym, którzy w ciszy i skupieniu wysłuchali 
niemal półtoragodzinnego występu. 

- To wyjątkowy wieczór i wyjątkowy koncert. Jako 
chrześcijanie, kiedy gromadzimy się na celebrowa-
niu liturgii, zawsze celebrujemy ten wyjątkowy czas 
i to wszystko, co dziś przeżyliśmy przez piękno śpiewu 
chorału gregoriańskiego, staje się naszym udziałem. 
Doświadczenie mocy obecności Zmartwychwstałego, 
który przychodzi, aby dać nam nowe życie. Dziękujemy 
Scholi za piękne wykonanie, a Wam wszystkim za ubo-
gacającą obecność – mówił ks. bp. Adam Wodarczyk, 
który był gościem specjalnym koncertu w Suszcu.

Zespół, który zaprezentował się w Suszcu, po-
wstał w listopadzie 2013 roku. Tworzą go pasjonaci 
śpiewu gregoriańskiego, którzy poprzez swoją dzia-
łalność pragną propagować ten rodzaj muzyki.

 Repertuar zespołu stanowią klasyczne formy 
gregoriańskie, jak i twórczość postklasyczna. Zespół 
występuje na Festiwalach. Ma też na swym koncie 
liczne występy, m. in. w Centrum św. Jana w Gdań-
sku (2014) – wykonanie wraz z Orkiestrą Kameral-
ną Filharmonii Narodowej Requiem W. A. Mozarta 
w 100-lecie wybuchu I wojny światowej, w Często-
chowie (Bazylika Jasnogórska), Leśniowie (Sanktu-
arium NMP Patronki Rodzin), Suwałkach (Konkate-
dra), Augustowie (Bazylika NSPJ), Włodawie (Kościół 
św. Ludwika), Warszawie (Kościół św. Karola Borome-
usza, Kościół św. Ducha). W październiku 2014 roku 
Zespół został laureatem Grand Prix VI Ogólnopolskie-
go Konkursu „Ars Litugica” w Bazylice Prymasowskiej 
w Gnieźnie, w czerwcu 2015 wygrał konkurs muzyki 
sakralnej w Ołomuńcu w Czechach. 

Ma też na swoim koncie współczesne prawy-

W piątek 1 września w Kościele pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Suszcu miał miejsce, 
po raz kolejny, koncert w ramach Festiwalu „Fide 
et Amore”. Co roku, w okresie od sierpnia do paź-
dziernika, odbywają się liczne wydarzenia związane 
z Festiwalem. 

Tym razem zaplanowano m.in. dziesięć koncer-
tów, trzecią edycję Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego Fide et Amore, konferencję na-
ukową poświęconą św. Hildegardzie z Bingen czy 
spotkanie literackie. Po raz drugi, w terminie 7-10 
października, odbędzie się także Kongres Polskiej 
Federacji Pueri Cantores, tym razem w Rzeszowie. 
Będzie w nim uczestniczyć suszecki chór „Canticum 
Novum”. Suszcecki koncert zatytułowano „Resurrexi, 
ed adhuc tecum sum!”. To słowa zmartwychwstałe-
go Chrystusa, którego zwycięstwo nad śmiercią jest 
zapowiedzią nowej ery – obietnicy życia wiecznego. 

Półtoragodzinny koncert wykonany przez Schola 
Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński składał się 
z chorału gregoriańskiego na czas Zmartwychwstania 
Pańskiego. Kolejne śpiewy przeplatano fragmentami 
Ewangelii – opisami spotkań ze zmartwychwstałym 
Chrystusem, a cały program podzielono na 4 części 
– zapraszając słuchaczy w wyprawę przez muzykę 
i teologię zmartwychwstania. 

- Witam na kolejnym, ale trzeba zaznaczyć – tak-
że wyjątkowym – koncercie. Ks. prof. Ireneusz Pawlak 
powiedział kiedyś, że prezentowanie chorału grego-
riańskiego poza liturgią wyrywa tę muzykę z jej na-
turalnego środowiska. Stąd wniosek, że nie jesteśmy 
dziś na koncercie, ale, za sprawą muzyków, możemy 
się przenieść w okres paschalny, aby celebrować – od-
świętnie przeżywać okres zmartwychwstania. 

Dziś w najlepszym wykonaniu, na najwyższym 
poziomie zaprezentowane zostanie praźródło muzyki 
europejskiej i polskiej – mówił twórca Festiwalu ks. dr 
Wiesław Hudek.

konania kompozycji ze średniowiecznych zbiorów 
paulińskich: Oficjum o św. Pawle pierwszym pustel-
niku, Oficjum o św. Antonim pustelniku, Officium 
defunctorum, Commune de Beatae Mariae Virginis. 
Zespół bierze udział w projekcie nagrania całości 
jasnogórskich jednogłosowych zbiorów muzycznych 
w prestiżowej serii wydawniczej „Musica Claromon-
tana” (firma Musicon). 

Dyrektorem artystycznym i dyrygentem Zespołu 
jest Michał Sławecki. Członkowie chóru to: Krzysztof 
Stęchły, Piotr Karbownik, Witold Perłowski, o. Rado-
sław Tomczak OFM Conv., Daniel Popko, Stanisław 
Czaj, Łukasz Zarzycki. Festiwal „Fide et Amore” na 
stałe zagościł w naszej gminie. Co roku stwarza on 
okazję do wysłuchania pięknych utworów, wykony-
wanych na najwyższym, światowym poziomie. Nic 
dziwnego, że wśród mieszkańców zdobywa coraz 
więcej wielbicieli i uczestników. Z pewnością tego-
roczny wieczór muzyczny nie był ostatnim, w jakim 
mogliśmy wziąć udział.  Należy przyznać, że piękno 
śpiewu gregoriańskiego uczyniło ten wrześniowy 
koncert naprawdę wyjątkowym. Z radością czekamy 
na przyszłoroczną edycję Festiwalu.

Monika Panfil
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Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński
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„Radostowianki” w Szczecinie
sza Panienka po świecie chodziła”.

W kategorii zespołów śpiewaczych zaprezento-
wało się 14 zespołów, więc konkurencja była spora. 
Przesłuchania wszystkich artystów trwały dwa dni, 
a jury składało się z etnomuzykologa, kulturoznawcy 
i dziennikarza muzycznego. Występ Radostowianek 
zwrócił uwagę jurorów i widowni dzięki kilku ele-
mentom: autentycznemu strojowi ludowemu, pięk-
nie brzmiącym, równym głosom oraz doskonałemu 
wykonaniu utworów a capella.

- Cieszymy się bardzo, że dostałyśmy szansę uczest-
nictwa w Turnieju. To była dla nas wszystkich niesa-
mowita przygoda i bardzo ciekawe doświadczenie. 
Ze Śląska do Szczecina przyjechały 3 grupy artystów, 
w tym „Radostowinaki” oraz Adam Oleś. Większość 
uczestników reprezentowała inne regiony, więc czuły-
śmy się wyróżnione. Nasze stroje, czepce, kultura i język 
śląski zrobiły na obecnych duże wrażenie – podkreśla 
Jadwiga Masny. – Atmosfera całego Turnieju była na-
prawdę piękna. Życzliwość innych uczestników, ludzi, 
z którymi się spotykałyśmy sprawiła, że ten wyjazd zo-
stanie na długo w naszej pamięci.

„Radostowinaki” nie tylko znalazły się wśród lau-
reatów w swojej kategorii, ale nawet zajęły III miejsce! 
Miały szansę wystąpić w sali Filharmonii im. M. Kar-
łowicza w Szczecinie, gdzie wszystkie zespoły znaj-

Na przełomie sierpnia i września Filharmonia 
im. M. Karłowicza w Szczecinie organizuje Turniej 
Muzyków Prawdziwych. W konkursie mogą wziąć 
udział muzycy różnych regionów, wykonujący trady-
cyjną muzykę ludową oraz muzycy nią zainspirowani. 
Na scenie sali kameralnej w muzyczne szranki stają 
amatorzy i profesjonaliści, prezentując bogactwo 
i różnorodność tradycyjnej kultury muzycznej. Tur-
niej podzielony jest na cztery kategorie muzyczne: 
soliści instrumentaliści, wokaliści, zespoły śpiewacze, 
zespoły wokalno-instrumentalne. Oprócz tego oce-
niano także tancerzy. Podczas przesłuchań uczestnicy 
musieli zaprezentować obowiązkowe dwa utwory. 
Pierwszy z nich to utwór wybierany spośród dostęp-
nych źródeł przez samych wykonawców. Drugi utwór 
to odpowiedź muzyków na wylosowany bezpośred-
nio przed występem wątek tematyczny związany 
z rokiem kalendarzowym i obrzędowym. Dotyczyły 
one np. tematów takich jak: fałszywy prorok, czaro-
dziejski dywan, grzechy pomniejsze, kukułcze gniaz-
do, panna młoda czy ucho igielne. „Radostowianki” 
doskonale poradziły sobie z wyzwaniem. Zaprezen-
towały utwory ze śpiewników Mariana Cieśli. Motyw 
ucha igielnego przedstawiły w pieśni „Z tamtej strony 
za kościołem”. Jako drugą wybrały zaś przepiękną 
pieśń ludową z wątkami apokryficznymi – „Najświęt-

dujące się w gronie nagrodzonych zaprezentowały 
się przed szeroką publicznością. Panie z Radostowic 
miały także okazję poznać wiele ciekawych zespołów 
i zawrzeć nowe przyjaźnie. Z pewnością to nie ich 
ostatnia wizyta w Szczecinie!

Gratulujemy naszym „Radostowiankom” 
pięknego sukcesu. Gratulujemy też występu 
w Polanicy-Zdroju, gdzie zespół zaprezentował się 
na XVIII Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Arty-
stycznych „Tęcza Polska” w dniach 29 września – 
1 października br.

Monika Panfil
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„Radostowianki” w Szczecinie

Sukces Grupy Producentów Grzybów – Polok w „Agrolidze 2017”
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Czę-

stochowie, jako organizator na szczeblu wojewódz-
kim konkursu Agroliga 2017, zaprosił rolników i fir-
my z terenów województwa śląskiego do udziału 
w kolejnej edycji tego konkursu.

Konkurs Agroliga rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach – Rolnicy i Firmy. Jego organizatorami 
na szczeblu wojewódzkim są Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – Redakcja 
Rolna 1 Pogramu TVP SA we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat 
nad nim sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do kategorii rolnicy można zaliczyć osoby 
prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną go-
spodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać 
wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej 
itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach 
może być prowadzona dodatkowa działalność go-
spodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych 
i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której 
uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak do-
chodów z zasadniczej działalności rolniczej.

Do kategorii firmy zapraszane są wyłącznie 
przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym 
i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, 
świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem 
środków produkcji dla rolnictwa, produkcją ma-
szyn, pasz itp. Do kategorii firmy zalicza się także 
wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone 

przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające 
siłę najemną.

W tym roku wśród zgłoszonych firm, biorących 
udział w konkursie, znalazła się działająca na ternie 
gminy Suszec Grupa Producentów Grzybów – Polok.

 Każdy z uczestników „Agroligi” podlegał bardzo 
szczegółowej ocenie. 5-osobowa komisja, w której 
skład weszli: Ewa Kościańska – przedstawicielka Wy-
działu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego oraz pracownicy ŚODR 
w Częstochowie: Marian Nowak, Bożena Maślanka, 
Adam Walasek, Oskar Juchnik, sprawdzała, jak funk-
cjonuje Grupa – Polok czy spełnia wymogi stawiane 

w konkursie. Właściciele odpowiadali na pytania 
i prezentowali członkom komisji na czym polega 
praca w Grupie Producentów Grzybów – Polok.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie 
laureatów – wyłonienie „Mistrzów Wojewódzkich” 
w obu kategoriach, odbyło się 2 września 2017 r. 
podczas Krajowej Wystawy Rolniczej, odbywającej 
się przy okazji Dożynek Jasnogórskich 2017 w Czę-
stochowie.

„Mistrzami Wojewódzkimi w Konkursie Agroli-
ga 2017 zostali: Renata i Marcin Sikorowie z Goleszo-
wa – w kategorii rolnicy oraz Grupa Producentów 
Grzybów – Polok – w kategorii firma.

- To dla nas duże wyróżnienie i prestiż, że zostali-
śmy nagrodzeni w „Agrolidze”. Cieszymy się, że nasza 
działalność została tak wysoko oceniona przez komi-
sję. Wierzymy, że nasz sukces to także możliwość pro-
mowania gminy – nie tylko na szczeblu wojewódzkim, 
ale i ogólnopolskim – mówił Szczepan Polok.

Kolejny, ogólnopolski etap konkursu, zostanie 
rozstrzygnięty w przyszłym roku. Grupę ponownie 
odwiedzi komisja, która oceni działalność firmy. 
Wyniki powinniśmy poznać w połowie 2018 r. Gra-
tulujemy Grupie Producentów Grzybów – Polok wy-
różnienia i docenienia działalności w skali całego 
województwa. 

Życzymy także powodzenia na kolejnym etapie 
konkursowych zmagań.

Oprac. Monika Panfil
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Laureaci konkursu Grupa  – Polok

Nowi stypendyści sportowi
Patrycja Paszek – zdobywczyni: I miejsca 

w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 
gry podwójnej Seniorów w tenisie stołowym; 
II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Wo-
jewództwa gry pojedynczej Seniorów w tenisie 
stołowym – przyznano nagrodę.

Agata Paszek – zdobywczyni: I miejsca 
w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 
Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym, gry mie-
szane; I miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Juniorek w tenisie stołowym, gry 
podwójne; III miejsca w Indywidualnych Mistrzo-

Jak co roku, uczniom osiągającym wybitne 
wyniki sportowe, przyznano nagrody i stypendia 
za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie 
sportowym. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Mariusz Połyński – zdobywaca III miejscea 
w Mistrzostwach Polski Młodzików w Piłce Siat-
kowej 2016/2017 – przyznano nagrodę oraz sty-
pendium.

Paweł Masternak – zdobywca III miejsca 
w Mistrzostwach Polski w boksie – przyznano na-
grodę oraz stypendium.

stwach Województwa Seniorek w tenisie stołowym, 
gry podwójne oraz V miejsca w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Juniorek w tenisie stołowym, 
gry podwójne – przyznano nagrodę i stypendium.

Hanna Koczar – zdobywczyni I miejsca 
w Otwartych Mistrzostwach Śląska w klasie „Opti-
mist” gr. A dziewcząt; II miejsca w regatach Śląski 
Puchar Optimista w gr. A dziewcząt – przyznano 
nagrodę i stypendium.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolej-
nych sukcesów sportowych.

Oprac. Monika Panfil
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Wyścig Kolarski w Suszcu
W tym roku odbyła się kolejna edycja popular-

nego i cieszącego się wciąż rosnącym zaintereso-
waniem Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy 
Suszec. Połączono je z I Mistrzostwami Polski Osób 
Chorych na Cukrzycę. Wyścig rozegrano w Suszcu 
w niedzielę 17 września. 

IV Edycja Wyścigu Kolarskiego w Suszcu zapa-
miętana zostanie pewnie jako bardzo deszczowa. 
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu rozstawił wszystkie 
namioty, jakie wypożyczono z Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz od: Rady Sołeckiej w Suszcu, Wiesława 
Legierskiego z pomiaryczasu.pl oraz Urzędu Gminy 
Suszec, aby zawodnicy i osoby towarzyszące choć na 
chwilę mogli schować się przed deszczem. Niestety 
lejąca się z nieba woda zmoczyła chyba każdego. 
Niemniej na starcie wyścigu stanęło aż 190 zawod-
ników. O godzinie 13:00 pierwsi do rywalizacji ruszyli 
młodzieżowi zawodnicy zrzeszeni na rowerach szo-
sowych; żacy, żaczki, młodzicy i młodziczki. Po nich 
rozpoczęły zawody dzieci i młodzież niezrzeszona 
w klubach kolarskich na rowerach trekkingowych 
i górskich. Pogoda nie przestraszyła nawet kilkuna-
stoosobowej grupy przedszkolaków. Wyniki poszcze-
gólnych wyścigów można znaleźć poniżej. Oczywi-
ście przedszkolaki nie walczyły o miejsca, ponieważ 
każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal.

Na koniec, o godzinie 15:55, ruszył wyścig głów-
ny na pętli Suszec-Kryry z udziałem dorosłych kolarzy. 
Z uwagi na trudne warunki skrócony został z 53 km 
do 42,4 km, a wyścig w kategorii kobiet do 26,5 km. 
W początkowej fazie wyścigu czołówka peletonu 
pędziła z prędkością ponad 40 km/h. Na końcowych 
okrążeniach, po udanej ucieczce, na linii mety samot-
nie finiszował Rafał Sekta z Kobielic, jeżdżący w dru-
żynie Jafi Sport Bike Team. Tym samy drugi raz z rzędu 
zwyciężył w suszeckim wyścigu. W kategorii Kobiet 
najszybsza okazała się Justyna Kogut z Krakowa. 
W ramach Wyścigu Kolarskiego w Suszcu o Puchar 
Wójta Gminy Suszec odbyły się I Mistrzostwa Osób 
Chorych na Cukrzycę. Dzięki współorganizatorowi 
– Europejskiej Fundacji Kliniki Cukrzycy w Gliwicach 
– w mistrzostwach wystartowało kilkunastu kolarzy 
chorych na cukrzycę, którzy rywalizowali z pozosta-
łymi uczestnikami i jednocześni walczyli w swojej 
kategorii diabetyków. Pokazali, że będąc chorym na 
cukrzycę, nie tylko nie trzeba rezygnować ze spor-
tu, ale że można rywalizować na równi ze zdrowymi 
zawodnikami. Dzięki Fundacji wszyscy chętni mogli 
w Suszcu zbadać poziom cukru w specjalnie podsta-
wionym pod biuro zawodów diabetobusie.

Gratulujemy wszystkim 190 zawodnikom Wyści-
gu Kolarskiego w Suszcu udziału w zawodach oraz 
zapraszamy na kolejną V edycję, która odbędzie się 
16 września 2018 r.

 
GOS Suszec pragnie szczególnie podziękować za 

pomoc w organizacji imprezy Współorganizatorowi 
Pro-Kan Suszec Pawłowi Pietrzakowi, Europejskiej 
Fundacji Kliniki Cukrzycy oraz Śląskiemu Związkowi 
Kolarskiemu, reprezentowanemu przez Rafała Ma-
kowskiego za wsparcie i zaangażowanie w organi-
zację Wyścigu Kolarskiego.

Składamy także podziękowania tym, którzy już 
kolejny rok wspierają Wyścig Kolarski w Suszcu:

- Jafi Sport i Martes Sport za podarowanie ga-
dżetów rowerowych, propagowanie bezpieczeństwa 
rowerowego wśród dzieci i młodzieży.

- Sabinie i Marcinowi Wuzik – Sephia Suszec – za 
przygotowanie posiłku dla zawodników.

- Beacie i Andrzejowi Waleczkom za udostępnie-
nie parkingu na potrzeby organizacji biura zawodów.

- Wiesławowi Legierskiemu pomiaryczasu.pl – za 
izotoniki dla zawodników.

- Fotografia Dawid Musiolik – za wspaniałe zdję-
cia.

Pragniemy także podziękować młodzieżowym 
strażakom OSP Suszec i OSP Rudziczka, którzy wraz 

z młodzieżą gimnazjalną z Suszca, w ulewnym desz-
czu zabezpieczali trasę wyścigu. Szczególne podzię-
kowania kierujemy tu do funkcjonariuszy Policji 
Powiatowej w Pszczynie, za błyskawiczne korekty 
w zabezpieczeniu trasy, które wymusiła sytuacja. 
Dzięki nim zapewnione zostało bezpieczeństwo 
zawodników i wyścig nie musiał zostać odwołany. 

Dziękujemy również za wsparcie – PGK Suszec, 
GOK Suszec, MORiS Pszczyna, Panu Sołtysowi Tade-
uszowi Paszkowi oraz Adamowi Proboszowi – ko-
mentatorowi Eurosportu – za zachęcanie kolarzy do 
udziału w suszeckim wyścigu kolarskim.

 
WYŚCIG GŁÓWNY – KLASYFIKACJA 
OPEN Kobiet: I miejsce – Justyna Kogut – Pentel; 

II miejsce – Lucyna Wagner – Kolmarka; III miejsce – 
Renata Glazer – Unimetal Recycling Team

OPEN Mężczyzn: I miejsce – Rafał Sekta – Jafi 
Sport Bike Team, II miejsce – Jan Grzempa – TC Orzeł 
Rabka-Zdrój; III miejsce – Rafał Oleś – Team Hurom

 (VI miejsce – Tomasz Słupik z Suszca)
 
Klasyfikacja poszczególnych kategorii dostępna 

na stronie pomiaryczasu.pl 

 ZAWODY ROWEROWE: 
Rocznik 2009-2010 kat. OPEN
Dziewczęta: I miejsce – Maja Szpyra
Chłopcy: I miejsce – Antoni Bluszcz; II miejsce – 

Piotr Radecki; III miejsce – Antoni Chaberko
 
Rocznik 2009-2010 kat. Gmina Suszec
Dziewczęta: I miejsce – Maja Szpyra –Suszec
Chłopcy: I miejsce – Antoni Chaberko – Suszec; 

II miejsce – Miłosz Pietrzak – Suszec; III miejsce – Igor 
Kaznocha – Rudziczka

 
Rocznik 2007-2008 kat. OPEN
Dziewczęta: I miejsce – Maja Sacharczuk; II miej-

sce – Maja Kaczkowska; III miejsce – Emilia Bindacz
Chłopcy : I miejsce - Piotr Pietrzak – Suszec; 

II miejsce – Filip Szpyra – Suszec; III miejsce – Bartło-
miej Spyra – Suszec 

 
Rocznik 2007-2008 kat. Gmina Suszec
Dziewczęta: I miejsce – Agata Sekta – Kobielice; 

II miejsce – Judyta Wloka – Suszec; III miejsce – Alek-
sandra Słomka – Kryry

Chłopcy: I miejsce – Piotr Pietrzak – Suszec; 
II miejsce – Filip Szpyra – Suszec; III miejsce – Bartło-
miej Spyra – Suszec 

 
Rocznik 2005-2006 kat. OPEN
Dziewczęta: I miejsce – Zosia Bluszcz; II miejsce 

– Natalia Słomka
Chłopcy : I miejsce – Maksymilian Mazurek; 

II miejsce – Wiktor; III miejsce – Tadeusz Bluszcz
 
Rocznik 2005-2006 kat. Gmina Suszec
Dziewczęta: I miejsce – Natalia Słomka – Kryry
Chłopcy : I miejsce – Kacper Wloka – Suszec; 

II miejsce – Jan Chaberko – Suszec

 Rocznik 2001-2004 kat. OPEN
Dziewczęta: I miejsce – Daria Słupik
Chłopcy : I miejsce – Mikołaj Prikop; II miejsce – 

Piotr Gryglak; III miejsce – Jakub Belka
 
Rocznik 2001-2004 kat. Gmina Suszec
Dziewczęta: I miejsce – Daria Słupik - Suszec

ZAWODNICY ZRZESZENI 
Młodziczka:
I miejsce – Małgorzata Manowska – LK UKS 

Pszczyna Z.M Kania DSR Author; II miejsce – Agniesz-
ka Bolenda – LiV Feniks Womens's Cycling Team; 
III miejsce – Emilia Ryszka – LiV Feniks Womens's 
Cycling Team

 
Młodzik:
I miejsce – Adam Suliga – Grupa Kolraska Gli-

wice; II miejsce – Mikołaj Szulik – Klub Kolarski Żory; 
III miejsce – Wiktor Stalka – CZKKS Kolejarz Jura Czę-
stochowa

(VII miejsce – Błażej Limański)
 
Żaczka:
I miejsce – Marta Marek – CZKKS Kolejarz Jura 

Częstochowa; II miejsce – Tatiana Gromada – Grupa 
Kolarska Gliwice; III miejsce – Emilia Staniek – Cyklo-
klasa Merida Szkółka Kolarska Rydułtowy

 
Żak:
I miejsce – Bartosz Marut – Grupa Kolarska Gliwi-

ce; II miejsce – Aleksander Barczyk – CZKKS Kolejarz 
Jura Częstochowa; III miejsce – Filip Gruszczyński – 
Grupa Kolarska Gliwice

 
I MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CHORYCH NA 

CUKRZYCĘ W KOLARSTWIE SZOSOWYM
Ktegoria MC2 –chłopcy
Mistrz Polski – Piotr Pietrzak
 
Ktegoria KC2 – dziewczęta
Mistrzyni Polski – Alicja Knapczyńska
 
Ktegoria MC5 –mężczyzn
Mistrz Polski – Rafał Oleś – Team Hurom
 
Ktegoria KC5 –kobiet
Mistrzyni Polski – Karolina Witek – LKK Start To-

maszów Mazowiecki

Rozmawialiśmy z jednym ze współorganizato-
rów Wyścigu – Pawłem Pietrzakiem o planach na 
przyszłość i o tym, skąd pomysł na organizację I Mi-
strzostw Polski Osób Chorych na Cukrzycę.

Nowiny Suszeckiej Gminy: To już kolejna, 
czwarta edycja Wyścigu o Puchar Wójta Gminy 
w Suszcu. Wiele się w tym czasie zmieniło. Czym jest 
dla Was – organizatorów – ta impreza?

Paweł Pietrzak: Organizacja takiego Wyścigu 
to przede wszystkim fantastyczne doświadczenie. 
Często walczymy z problemami, ale spotykamy też 
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Nowiny: Czyli że choroba to nie koniec świata.
Paweł Pietrzak: Dokładnie. Praca z dziećmi cho-

rymi na cukrzycę to edukacja – także poprzez sport. 
Należy więc ten zdrowy tryb życia rozwijać, pobudzać 
zainteresowanie sportem i aktywnością. Zapropono-
wałem więc, że zajmę się tematem kolarstwa.

W tym roku zorganizowaliśmy, przy współpracy 
z Europejską Fundacją Kliniki Cukrzycy, pierwsze Mi-
strzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę. Wśród 
starszych zawodników pojawiła się stosunkowo spora 
grupa zawodników. Wśród dzieci mamy jednak dużo 
do zrobienia. Wierzę, że z czasem sytuacja się zmieni, 
a chętnych będzie przybywać. Myślę, że efekty będzie 
widać za kilka lat, kiedy liczba zawodników-diabety-
ków uprawiających czynnie kolarstwo będzie rosnąć. 
Przecież na świecie działają grupy zawodowych ko-
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wielu niesamowitych ludzi. Podczas imprezy panu-
je niepowtarzalna atmosfera, która skłania ludzi do 
uczestnictwa – nawet w niesprzyjających warunkach. 
Cudownie jest np. widzieć przedszkolaków, którzy 
nawet w deszczu stają na starcie. Przygotowania do 
wyścigu trwają już od stycznia, w tym czasie dopi-
namy wszystkie szczegóły. Wiele osób nam pomaga, 
wspiera nasze pomysły i działania. Przy organizacji 
ciągle jest dla nas najważniejsze, żeby w wyścigu 
brali udział mieszkańcy naszej gminy. Cieszymy się, 
kiedy dzieci próbują swoich sił i są nagradzane za 
swój wysiłek. Wtedy wiemy, że ta impreza ma sens.

Nowiny: W tym roku przy okazji Wyścigu odbyły 
się I Mistrzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę. 
Jak udało się połączyć te dwa wydarzenia?

Paweł Pietrzak: Kiedy pojechałem z synem na 
Mistrzostwa Polski w piłce nożnej Osób Chorych na 
Cukrzycę w Gnieźnie, byłem pod ogromnym wraże-
niem poziomu organizacji i liczby uczestników tej 
imprezy. Wzięli w niej udział nie tylko zawodnicy, ale 
też wielu lekarzy czy specjalistów z AWF-u z Poznania. 
Monitorowali oni stan zdrowia młodych sportow-
ców, sprawdzali zakwaszenie organizmu itp. Pomy-
ślałem, że ogromnym sukcesem byłoby, gdyby udało 
się zaproponować dzieciom i ich rodzinom – którzy 
dowiadują się o cukrzycy i muszą się nauczyć z tym 
żyć – pewnego rodzaju alternatywę. Kiedy rodzice 
wracają np. do kliniki w Katowicach na badania kon-
trolne, słyszą, że choroba nie ogranicza, że można 
z nią żyć aktywnie. Dzieci dowiadują się, że działa 
sekcja piłkarska, sekcja kolarska czy np. pływacka, 
że organizowane są mistrzostwa…

larzy, którzy biorą udział w różnych zawodach – np. 
Team Novo Nordisk. Zawodnicy z tej grupy prezen-
towali się np. na Tour de Pologne.

Nowiny: Zatem możemy liczyć, że odbędzie się 
kolejna edycja wyścigu?

Paweł Pietrzak: Oczywiście! 16 września 2018 r. 
odbędą się, oprócz Wyścigu o Puchar Wójta, II Mi-
strzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę. Co wię-
cej chcemy założyć sekcję kolarską w naszej gminie. 
Na początek chcemy ogłosić nabór dla wszystkich 
dzieci z rocznika 2007. Będą one mogły uczestni-
czyć w zajęciach pod okiem profesjonalnego trene-
ra, nabyć podstawowe umiejętności, rozwijać swoje 
talenty i pasje.

Nowiny: Planujecie pracować z dziećmi od 
podstaw?

Paweł Pietrzak: 11 lat to dobry wiek na rozpo-
częcie przygody z kolarstwem. Jest czas na to, żeby 
nauczyć zawodników wielu ważnych zasad, technik, 
filozofii kolarstwa. Mamy w Suszcu techniczne możli-
wości, zaplecze i ciekawe trasy. Możemy to wszystko 
wykorzystać, aby zarazić tych młodych ludzi pasją 
do kolarstwa. 

Zależy mi na tym, żeby edukować dzieci, uczyć 
je pewnych właściwych zachowań – także podczas 
uprawiania sportu. Myślę, że to zaowocuje w przy-
szłości.

Nowiny: W takim razie życzymy powodzenia 
przy realizacji planów i kolejnych założeń. Dziękuję 
za rozmowę.

Paweł Pietrzak: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Grupa rowerowa
Rosnąca popularność rekreacji i turystyki rowe-

rowej sprawiła, że od października reaktywowana 
zostanie sekcja rowerowa w naszej gminie.

Zajęcia będzie prowadził Piotr Knapek, instruk-
tor turystyki rowerowej, organizator młodzieżowych 
wakacyjnych wypraw rowerowych do Zákamennégo 
i Zawoi. Zajęcia rowerowe będą się odbywały raz lub 
dwa razy w tygodniu, głównie w terenie, choć zale-
żenie od warunków atmosferycznych nie wyklucza 
się także zajęć wzmacniających w hali sportowej lub 
siłowni.

Pierwszy wyjazd rowerowy odbędzie się 20 paź-
dziernika 2017 r. o godz. 16:00, zbiórka przy szkole 
w Kryrach o godz. 15:45. Planowany czas trwania 
wyjazdu – do dwóch godzin. Aby brać udział w za-
jęciach, należy mieć ukończone 11 lat, kartę rowero-
wą i własny sprawny rower – najlepiej trekkingowy, 
górski, a nawet miejski. W przypadku osób nieletnich 
potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.

Zapisy i wszelkie informacje dotyczące wyjaz-
dów można uzyskać w GOS Suszec, tel. 32 449 11 
14, 725 330 335 lub email: mk@hala-suszec.pl lub 
bezpośrednio u prowadzącego – Piotra Knapka.

GOS Suszec

Grupa kolarska reaktywowana!

Bezpłatne zajęcia tenisa stołowego

z trenerem – Pawłem Pietrzakiem tel. 662 017 146. In-
formacje na temat powstającej grupy można uzyskać 
także w GOS Suszec, tel. 32 449 11 14, 725 330 335 
lub email: mk@hala-suszec.pl

Zapraszamy!
GOS Suszec

Po 20 latach przerwy, w Suszcu powstanie gru-
pa kolarska. Organizatorzy zapraszają dziewczęta 
i chłopców z rocznika 2007 z rodzicami na spotkanie 
organizacyjne we wtorek 17 października o godz. 
18:00 na halę sportową w Suszcu.

W sprawie szczegółów można kontaktować się 

Gmina Suszec i S.P. Radostowice zapraszają na 
bezpłatne zajęcia tenisa stołowego dla dzieci ze 
szkół podstawowych. Odbywają się one w Szkole 
Podstawowej w Radostowicach w każdy poniedziałek 
i środę od godziny 17:00 do godziny 19:00. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci z terenu Gminy Suszec 
i są nieodpłatne. W ich trakcie dzieci uczą się pod-
stawowych technik uderzeń w tenisie stołowym oraz, 
poprzez zabawę, doskonale rozwijają koordynację 
ruchową i ćwiczą świadomość swojego ciała. Jest 
to doskonała forma rozwoju dla dzieci.

Zajęcia prowadzi instruktor sportu Janusz Friebe.
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Akademia Tańca „Empire of Dance” Suszec
do danej grupy wiekowej, a najważniejszym elementem 
jest łączenie nauki i zabawy. Dzieci w szybkim tempie 
nabędą nowe umiejętności, poprawi się ich koordy-
nacja, koncentracja oraz pewność siebie. Obiecuję, że 
żadne dziecko nie będzie się nudzić w naszej Akademii 
Tańca - mówi Bernadeta 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 
w Hali Sportowej w Suszcu. 

W dniu 5 października 2017 r. o godz. 17:00. 
Będzie to spotkanie połączone z pierwszym 

treningiem (prosimy o zabranie stroju sportowego 
i wody). 

Od 12 października zajęcia będą odbywały się 
w czwartki w następujących grupach wiekowych:

5-7 lat - grupa „Raz” w godz. 15:30 – 17:00

Uwaga! Niepowtarzalna okazja dla dziewcząt, 
a nawet chłopców w wieku od 5 do 17 lat, aby uczest-
niczyć w zajęciach tańca nowoczesnego połączonego 
z elementami akrobatyki tanecznej. 

Uczestnicy zajęć, poza treningami, będą brali 
udział w pokazach tanecznych, zawodach grup ta-
necznych oraz zimowych i wakacyjnych obozach 
tanecznych.

Choreografem i instruktorem grupy będzie Ber-
nadeta Mikołajec, pełna energii i bardzo doświad-
czona trenerka z wieloletnim stażem, a od niedawna 
także mieszkanka naszej gminy.

- Zajęcia taneczno-akrobatyczne, które proponu-
ję, są idealne dla młodych osób, które lubią ruch przy 
muzyce i nie boją się nowości. Treningi dostosowane są 

8-13 lat- grupa „Dwa” w godz. 17:00 – 18:30
14-17 lat - grupa „Trzy” w godz. 18:30 – 20:00

Koszt udziału w zajęciach wynosi 59 zł/miesiąc. 
W październiku BEZPŁATNIE – przyjdź i SPRÓBUJ! 

Treningi będą odbywały się w hali sportowej 
w Suszcu.

Zapraszamy! Liczba miejsc w grupach ograniczo-
na. Trwają zapisy, a miejsc w grupach ubywa.

Nie przegap swojej szansy!

WIĘCEJ INFORMACJI: 503-012-564. 
Szukaj informacji na fanpage – Akademia 

Tańca „Empire of Dance” Suszec oraz na stronie 
www.hala-suszec.pl
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moral-
nością

włochaty
strzęp
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w
Australii

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

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójta Gminy Suszec o drugich publicznych prze-

targach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Suszec

1. Przedmiotem przetargów jest część 
nieruchomości gruntowej zapisanej w KW 
KA1P/00032358/4 prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Pszczynie. Część nieruchomości przeznaczo-
na do zbycia stanowi dwa lokale mieszkalne wraz 
z udziałem w działce oznaczonej zgodnie z Ewidencją 
Gruntów i Budynków: obręb: Kryry, nr 2082/303, 
karta mapy 1, Powierzchnia: 0,0822 ha, Użytek: Bi. 

Lokal mieszkalny nr 1 – udział w działce w wy-
sokości 6339/25344.

Lokal mieszkalny nr 2 – udział w działce w wy-
sokości 6337/25344.

2. Cena wywoławcza netto wynosi:
Lokal nr 1 – 78.500,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt osiem tysięcy pięćset złotych),
Lokal nr 2 – 72.000,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt dwa tysiące złotych),
3. Nieruchomości zabudowane zwolnione są 

z podatku VAT.
4. Wysokość wadium: 
Lokal nr 1 – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych),
Lokal nr 2 – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych),
W tytule wpłaty wadium należy podać nr lokalu, 

którego dotyczy wadium.
5. Przedmiotem przetargów są dwa lokale miesz-

kalne położone w budynku znajdującym się w Kry-
rach przy ul. Nierad 84. Lokale zlokalizowane są na 
parterze budynku, posiadają jednakowy układ funk-
cjonalny – każdy o powierzchni 60,70 m2, składający 
się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. 
Wejście do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju. 
Lokale posiadają po dwa tarasy. Każdy z lokali posiada 
piwnicę.

6. Działka, będąca przedmiotem zbycia poło-
żona jest na terenie obowiązywania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwa-
ła nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 
26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie 
z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka 
oznaczona jest symbolem: B6U – tereny zabudowy 
usługowej.

7. Przedmiotowe lokale mieszkalne nie są za-
mieszkane, w związku z tym nie są obciążone prawem 
pierwszeństwa na rzecz dotychczasowych najemców. 
Brak jest też innych osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieru-
chomości.

8. Działkę przeznaczoną do sprzedaży dotyczy 
decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Pszczynie nakazująca wykonanie określonych 
robót budowlanych ze względu na stan techniczny 
budynku. Termin wykonania tych prac został wyzna-
czony do dnia 31.12.2018 r. Ponadto nowonabywcy 
działki nr 2082/303 zobowiązani będą do nieodpłat-
nego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu po-
sadowienia urządzeń wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu. Poza w/w ob-
ciążeniami część nieruchomości, będąca przedmio-
tem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani 
nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

9. Każdy lokal stanowi odrębny przedmiot prze-
targu. Przedmiotem zbycia będzie każdy z dwóch 
lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią grun-
tu. Przy zbywaniu lokali podczas umowy notarialnej 
nastąpi ustanowienie odrębnej własności samo-
dzielnych lokali mieszkalnych i zbycie lokali oraz 
zbycie ułamkowych części prawa własności działki 
nr 2082/303 jako nieruchomości wspólnej.

10. Pierwsze publiczne przetargi ustne nieogra-
niczone na sprzedaż lokali nr 1 i 2, zakończone wy-
nikiem negatywnym, odbyły się 31 sierpnia 2017 r. 

11. W wyniku pierwszych publicznych przetar-
gów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych 
w dniu 31 sierpnia 2017 r. znaleziono nabywców na 
lokale nr 3 i 4.   

12. Umowy sprzedaży lokali zostaną zawarte pod 
warunkiem, że wszystkie cztery lokale będą miały 
swoich nabywców. W przypadku braku nabywców 
na wszystkie cztery lokale mieszkalne Gmina Suszec 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lo-
kali bez żadnych roszczeń ze strony osób wyłonionych 
w drodze przetargów jako nabywców poszczegól-
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nych lokali mieszkalnych. W przypadku odstąpienia 
przez Gminę Suszec od sprzedaży lokali mieszkalnych 
wpłacone wadium zostanie zwrócone. Osoba wyło-
niona w przetargu jako nabywca lokalu mieszkalnego 
może żądać od Gminy Suszec odstąpienia od zawarcia 
umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego i zwrotu wa-
dium w przypadku gdy po upływie terminu 6 miesię-
cy od dnia pierwszego publicznego przetargu Gmina 
Suszec nie znalazła nabywców na pozostałe lokale.     

13. Drugie przetargi odbędą się w siedzibie 
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 
18 października 2017 roku wg harmonogramu:

Lokal nr 1 – godz. 9:00
Lokal nr 2 – godz. 10:30

14. Wadium należy wpłacić do dnia 12 paź-
dziernika 2017 r. na konto Gminy Suszec prowa-
dzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział 
Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 – 
decyduje data wpływu na konto.

15. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskaza-
ny rachunek bankowy po odwołaniu albo zamknię-
ciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, 
zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, za-
kończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawar-
cia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z pro-
cedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r., 
poz. 2147 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

18. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na 
konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia 
nieruchomości w terminie do dwóch dni robo-
czych przed wyznaczonym terminem zawarcia 

Przetargi na dzierżawę 
działek

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu pią-
tych przetargów ustnych nieograniczonych na dzier-
żawę działek nr 295/66, 293/66, 241/2, 242/2 prze-
znaczonych do rolniczego użytkowania położonych 
w Suszcu, w rejonie ulic Okrężna, Na Grabówki. 

Przetargi odbędą się 31 października 2017 r. 
Termin wpłaty wadium do 27 października 2017 
r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 
3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę działki gruntowej przeznaczonej do 
rolniczego użytkowania na czas określony powyżej 
3 lat. Przetarg obejmuje działkę nr 45 o powierzchni 
0,6233 ha położoną w Suszcu – dojazd od ul. Stawo-
wej i Wąskiej. 

Przetarg odbędzie się 31 października 2017 r. 
Termin wpłaty wadium do 27 października 2017 
r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 
3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Prokuratura szuka 
pokrzywdzonych przez 
firmy telekomunikacyjne

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu szuka 
pokrzywdzonych przez PTS S.A., Polską Telefonię 
Stacjonarną S.A., Telekomunikację Dzień Dobry S.A. 
oraz Perseus sp. z o.o.

Podejrzani działający w imieniu tych Spółek 
mieli dopuścić się przestępstw polegających na 
doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem. W związku z prowadzonym 
śledztwem w tej sprawie Prokuratura Okręgowa we 
Wrocławiu prosi wszystkie osoby, które zostały po-
krzywdzone działaniami ww. podmiotów o zgłosze-
nie się do prokuratury lub na najbliższy komisariat 
Policji w celu złożenia zeznań w sprawie.

Termin zgłoszeń mija 30 listopada 2017 r.

notarialnej umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie 
koszty związane z przeniesieniem prawa własności. 

19. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

20. Organizator przetargu może odwołać prze-
targ z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.

21. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści 
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Suszec i opublikowane na stronie internetowej 
www.suszec.pl

22. Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. nr 3, 
tel. 32 449 30 73.



* 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


