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Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Rudziczce w roku szkolnym 2016/2017: Krzysztof Czarny, Olivia
Czerwińska, Dominic Czerwiński, Kinga Dryka, Dariusz Dymura, Aleksandra Grzegorzek, Igor Kaznocha, Martyna
Mazur, Miłosz Sobiesiek, Radosław Sobol, Marcelina Szostek, Marcel Wójciga. Wychowawczyni: Regina Hoła.

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Suszcu w roku szkolnym 2016/2017: Tobiasz Adamski, Piotr Bajor,
Emilia Biela, Klaudia Brdęk, Marcin Cichos, Tomasz Gołek, Iga Grodska, Aleksandra Grzeszczyk, Julia Kukiełka, Adam Lazar,
Magdalena Malcharek, Julia Masny, Justyn Musiolik, Adam Nowak, Paulina Oślak, Bartosz Pawletko, Natalia Przontka,
Martyna Skrzyszowska, Maja Szpyra, Zuzanna Wronowska, Natalia Żur. Wychowawczyni: Zofia Hryniewicz.

Powrót do szkoły
Tylko dwie pierwsze klasy udało się utworzyć w tym
roku w całej gminie. W Rudziczce edukację rozpoczęło 12
dzieci, a w Suszcu – 21. Wielu rodziców nie zdecydowało się na posyłanie do szkoły swoich 6-letnich pociech,
w związku z czym przedszkola przeżywają obecnie
prawdziwe oblężenie. Z kolei te dzieci, które uczęszczają
w tym roku do pierwszej klasy, mogą liczyć na wyjątkowo
komfortowe warunki nauki. Niewielkie oddziały, bardziej

kameralna atmosfera, a w przyszłości – większy wybór
potencjalnych szkół średnich i wyższych – z pewnością
stanowią mocny argument dla rodziców, których dzieci właśnie rozpoczęły edukację. Zniesienie obowiązku
szkolnego dla 6-latków to nie jedyna zapowiadana przez
ministerstwo zmiana w oświacie. Już niebawem zlikwidowane zostaną gimnazja. Co się z tym wiąże? Przekonamy
się w nadchodzących miesiącach...

zdj. Monika Panfil
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Te lata nie zostały stracone
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przy tej okazji na
miejscu wydaje się uzmysłowienie sobie i poruszenie
wielu problemów, dylematów dręczących środowisko szkolne. Edukacja wyznacza i będzie wyznaczać
przyszłość naszego kraju, bo decyduje o jakości
kapitału ludzkiego, który jest najważniejszy w rozwoju społeczeństwa. Polskę charakteryzuje wysoki,
co wynika głównie z obowiązku szkolnego, poziom
uczestnictwa w edukacji na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym, ale i uczelnianym – wynikającym
z chęci posiadania przez wielu dyplomu, pojmowanego błędnie jako podniesienie prestiżu, przynależności
do wyższej klasy, pomocnego w znalezieniu lepszej
pracy itd.
Pomimo że cały system na przestrzeni ostatnich
lat przeszedł szereg zmian, które nie zawsze okazywały się trafione, jednak wpłynęły one na poprawę
jakości pracy szkół. Przede wszystkim poprawił się
standard budynków szkół i przedszkoli, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Z dydaktyką
i wychowaniem jest już różnie. System na poziomie
szkolnictwa zawodowego kompletnie skostniał,
a na poziomie szkolnictwa wyższego nie sprostał
światowym trendom. Zdaje się, że postawiono na
aspekt ilościowy, a nie jakościowy. Nie promuje się
szkół podążających za rynkiem pracy, innowacyjnością. Nauka kompletnie nie jest dostosowana do
tych wymagań. Po raz kolejny cała oświata stoi przed
ogromnym wyzwaniem dostosowania się do światowego rynku pracy.
Obecnie w całym systemie brak bardziej praktycznego, inkluzywnego (powszechnego) podejścia
do nauki. Pomimo łożenia olbrzymich pieniędzy na
szkolnictwo, mnóstwo ludzi nie ma możliwości wykucia sobie ścieżki zawodowej. Młodzi ludzie powinni
próbować wielu dróg, aby wybrać właściwą dla siebie. Nie można rezygnować ze swoich pasji. Można
co najwyżej dopasować krok do swoich możliwości.
Nieraz młodzi źle wybierają szkoły średnie, bo niekiedy nie mają innej możliwości, chociaż wiedzą, że po
ukończeniu nauki w danej szkole raczej nie znajdą
pracy. Masa samorządów utrzymuje na swoim terenie
np. technikum gastronomiczne i stara się zapełnić rok
w rok klasy maksymalną liczbą uczniów, aby otrzymać subwencję. Pieniądze bowiem idą za uczniem.
Płaci się szkole za sztukę. Pozwala to utrzymać etaty
nauczycieli, utrzymać szkołę. Nikt się nie zastanawia,
po co w danym regionie kształcić corocznie kolejnych
zasilających rzesze bezrobotnych, otrzymujących
w większości dyplom uprawniający do pracy przy
zlewozmywakach na Zachodzie. To jest ułomność
większości peryferyjnych regionów, gdzie młodzież
praktycznie nie ma wyboru.
Brak dobrego i dobrze rozlokowanego, zgodnego z aktualnymi potrzebami rynku pracy szkolnictwa zawodowego, z łatwym i tanim dostępem do
internatów, burs czyni więcej szkód niż daje pożytku. Młodzież idzie do szkół, do których ma najbliżej,
a nie do tych, po których jest praca. Ponadto dopóki
będzie płacić się tylko za ilość uczniów, szkoły będą
dążyć do maksymalnych naborów, żeby się utrzymać.
A młodzież wybierze szkoły do niczego im niepotrzebne. Ten problem szczególnie dotyka regiony
słabiej zurbanizowane. Reasumując, nie popełni się
wielkiej gafy, gdy padnie stwierdzenie, że szkolnictwo zawodowe zostało kompletnie zdemolowane.
Na szczęście w naszym powiecie od dłuższego czasu
jest ono systematycznie odbudowywane i dostosowywane do istniejących potrzeb rynku pracy. I to
skutecznie.
Wyeliminowanie, w wielu przypadkach na
poziomie podstawowym i średnim, przedmiotów
takich jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski
itd. spowodowało spłycenie wiedzy ogólnej, mającej
niebotyczny wpływ na właściwe funkcjonowanie
w mocno stechnicyzowanym świecie. Zapomniano,

że specjalista w danej dziedzinie musi być w ogólnej wiedzy również dobry, przynajmniej na szczeblu
podstawowym. Przecież trudno sobie wyobrazić dobrego sztangistę czy innego sportowca, który nie
potrafi biegać czy skakać – czyli nie stosującego
treningu ogólnorozwojowego. Szkoły kształcąc, nie
wymagają myślenia. Wykorzystuje się sprawdzone
wzorce bo tak jest łatwiej niż wykorzystać aktywność – i dla ucznia, i nauczyciela. Wiedzę sprawdza
się w testach, gdzie nie trzeba udzielać samodzielnych, oryginalnych odpowiedzi, pisać wypracowań.
Wystarczy wybrać odpowiedzi z zestawu już gotowych. W takim systemie praktycznie każdy może się
okazać geniuszem. To uczniowie powinni po każdej
lekcji wychodzić z klasy, mówiąc potocznie „umazani
kredą”, a nie nauczyciele. Oczywiście tę starą prawdę
trzeba dopasować do nowych narzędzi informatycznych i technicznych. Również Internet spowodował,
że hodujemy pokolenie kopistów, co widać po jakości
rodzimych firm, gdzie króluje odtwórcze naśladownictwo. Kto nie kopiuje, ten nie istnieje. Nie dziw,
że bardzo duża grupa dzieci ma kłopoty z pisaniem
i rachunkami. Na progu gimnazjum wiele dzieci ma
problemy z rozumieniem „przenośni” czy „humoru”.
Gdy przyjdzie im, nie daj Boże, coś napisać, nie potrafią argumentować swojego stanowiska. Dlatego
problemem Polski jest duży odsetek osób dorosłych
z niskim poziomem umiejętności ogólnych i zawodowych. Kompetencje uzyskane w procesie edukacji formalnej bywają często niewystarczające do
efektywnego wykonywania pracy. Niestety jakiekolwiek reformy stają się problemem, bo są blokowane
w większości przez dorosłych, którzy do istniejącego systemu się przyzwyczaili. Bez dobrej i rozumnej
współpracy na linii tandemu rodzice – wychowawcy
i kształtowania charakteru, umiejętności, etosu pracy
w rodzinie, nie osiągnie się żadnych wyników. To dom
rodzinny oraz środowisko szkoły stanowią główną
oś kształtowania osobowości, wiedzy i wychowania
człowieka.
W teorii i na papierze rodzice i nauczyciele zawsze mówią o tzw. „dobru dziecka”. Ale tak naprawdę
nie jest ono dla nich ważne, liczy się tylko i wyłącznie
ich interes. Słucha się i bierze przykłady, nie mając
właściwej wiedzy, z ludzi, których jest coraz więcej,
a którzy są niczym więcej jak sprzedawcami „dymu”.
To powoduje, że praktycznie niemożliwe staje się
dopasowanie rozwiązań do problemów.
Już niebawem wiedza naszej młodzieży, siedzącej tylko z głowami w smartfonach, będzie ograniczona do miejsca, gdzie jeżdżą na wakacje, co już
jest normalne w przypadku wychowania dla szkół
publicznych w Ameryce czy Anglii. Ale też ta Anglia,
która przyjmuje każde wariactwo pedagogiczne, ma
około sześciu szkół w których uczniowie noszą fraki,
słomiane kapelusze itd. Bo tak naprawdę tyle szkół
potrzeba, aby kształtować prawdziwe elity. Tam,
gdzie chodzi o prawdziwą edukację, przybiera ona
model XIX-wieczny. U nas wiele szkół poszło w stronę
zaspokojenia ambicji uczniów i rodziców. Byle mieć
dyplom. A że marnej jakości – to już inna rzecz. Najgorsze, że ciągle nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Zapatrzyliśmy się na wzory zachodnie – nie te dobre,
ale najgorsze. Przecież poziom szkół publicznych na
zachodzie, jak i poziom średniej inteligencji, zdecydowanie się obniżył i to od paru lat, co jest spowodowane przemianami demograficznymi. Imigracja
powoduje, że chęć rozmnażania się przybyszów
jest kilkukrotnie większa od tej charakterystycznej
dla rdzennych Europejczyków. A badania pokazują,
że średnia inteligencja osób przybywających jest
znacznie niższa niż u lokalnej społeczności. To ma
przełożenie na tamtejsze szkolnictwo. Szkoły elitarne
tam naprawdę pracują na innych zasadach.
Jeżeli chodzi o wychowanie, to również milowymi krokami zbliżamy się do poziomu średniej euro-

pejskiej, opierającej się na kształceniu ludzi bezideowych, mających obsesję na punkcie samych siebie,
z kolczykami, z tatuażami na całym ciele – niczym
przybysze z innej planety. Na Zachodzie to „zjawisko” – już normalne – przysparza wiele problemów.
Ale jak może być dobrze, skoro w mediach króluje
prymitywna rozrywka, show, zalewanie papką kulturalną, totalną „chałą”, co wszyscy tolerujemy? Dobre,
twarde wychowanie, kształtujące takie wartości, jak:
sprawiedliwość pracowitość, prawdomówność, obrona słabszych, szacunek dla ludzi, staje się przeszkodą w odnalezieniu się w otaczającej rzeczywistości.
Jednak wyniki obecnego wychowania już widać
w narastających i nierozwiązywalnych problemach,
nurtujących współcześnie światową społeczność.
Jeśli tak dalej pójdzie, to i u nas doczekamy się pokolenia młodych „dresiarzy” którzy czekają na swoją
szansę do „działania”.
A wychowanie to przede wszystkim rodzina.
Brak współpracy na linii rodzice – wychowawcy
w wielu przypadkach powoduje, że tak naprawdę
mnóstwa dzieci nie wychowuje nikt.
Dochodzimy tutaj do następnego problemu –
rozprzestrzeniającej się w ostatnich latach, niczym
epidemia, dużej zachorowalności dzieci na różnego
rodzaju zaburzenia rozwoju. W miastach ten poziom wzrasta drastycznie, a i u nas nie brakuje wielu
przypadków wymagających terapii, specjalistycznej
diagnostyki, która słono kosztuje. Zaczyna brakować
psychiatrów, logopedów, pedagogów itd. Nadpobudliwość, zachowania aspołeczne, nadwrażliwość
słuchowa, dotykowa, dysleksja, dyspraksja, asperger,
napady lękowe itp. to najczęstsze zaburzenia.
Spektrum dysfunkcji ujawnianych u dzieci jest
bardzo duże. Czasem trzeba się zastanowić, czy
w wielu przypadkach to naprawdę choroba, czy
tylko zwykłe naciąganie, wmawianie przez „zainteresowanych”, w tym i rodziców, choroby dzieciom,
bo to jest przecież czysty biznes dla pewnych ludzi.
Dajemy się często zwariować. Terapie finansowane
z budżetu państwowego nie wystarczają, w grę później wchodzą kosztowne prywatne praktyki, za które
przychodzi słono płacić, a na które wielu po prostu
nie stać. Dawniej nie było ani jednego dyslektyka, bo
nikt się nie oszukiwał, że są to po prostu dzieci mniej
zdolne, mniej się uczące itd. Jak tak dalej pójdzie,
to każdy leń będzie miał stosowny papier, o który
zadbają rodzice. Moda na dysfunkcje panuje. Wielu
chyba sobie nie zdaje sprawy, jaką szkodę wyrządza
swoim dzieciom. Te naprawdę chore nie uświadczą
pomocy, bo nie będzie środków. Tutaj jest wymagana, i to szokowa (!), profilaktyka, nie tylko dla dzieci
i młodzieży, ale i dla wielu rodziców.
Te oczywiste a nie urojone zaburzenia – to
w większości efekt bezstresowego wychowania, braku konsekwencji w wychowaniu. Nie bez znaczenia
są tutaj przemiany społeczne, rosnąca liczba jedynaków, ich często starsi rodzice, dużo rozwodów i „granie” dziećmi w walce po rozwodzie. Gdzie tu miejsce
na, tak artykułowane, „dobro dziecka”? Obudźmy
się! Przejrzyjmy na oczy! Przecież 12% dzieci jest leczonych psychiatrycznie na zaburzenia nerwicowe,
a 40% na zaburzenia zachowania. To są aktualne dane
Ministra Zdrowia, a nie liczby z księżyca.
Wielu tym dramatom, bo w takich kategoriach
już to trzeba rozważać, można zapobiec dostępnymi
środkami. Przecież nie starczy pieniędzy, aby tym
dzieciom pomóc. Kiedyś to leczenie, drodzy rodzice,
nauczyciele, działo się naturalnie, na co dzień – przez
częste rozmowy z dziećmi, oglądanie z nimi bajek,
czytanie książek, kształcenie prawdziwych, zdrowych
nawyków: czy to żywieniowych, czy społecznych itd.
Nie łudźmy się, że te problemy rozwiążą szkoły, opiekunowie, terapeuci. Nie mniej groźnym zjawiskiem
jest rozrastająca się przemoc w szkole, nie mówiąc
o narkomanii i innych niszczycielskich nałogach.
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To tak pokrótce, jeżeli chodzi o szkolnictwo na
poziomie podstawowym i średnim. Nie lepiej, a wręcz
jeszcze gorzej, przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi
o szkolnictwo wyższe. Nasze uczelnie w światowych
rankingach totalnie dołują i nie mieszczą się nawet
w pierwszej pięćsetce szkół wyższych na świecie.
To pokazuje, że konieczna jest poprawa jakości na
wszystkich etapach kształcenia. Zbyt wielu zapomniało, że trzeba mierzyć siły na zamiary.
Uczelni u nas jest trzy razy więcej niż w wielu
rozwiniętych krajach, biorąc pod uwagę stosunek
placówek do liczby ludności. Stało się tak wskutek
nagłego wzrostu i podaży po 1989 r. Skąd to się
wzięło? Mamy rekord świata, jeżeli chodzi o dyplomy
z magisterium, uprawniające w wielu przypadkach
do pracy przy zmywakach w Anglii czy gdzie indziej.
Mnóstwo dyplomów z profesji zanikowych, studia
na poziomie niekiedy niższym niż szkoły średnie.
Wykształcono np. masę marketingowców i zarządzających, którzy nie mają kim zarządzać, bo koledzy
i koleżanki skończyli te same studia. Stąd pozostaje
tylko wyjazd za granicę. Informatycy, mechatronicy,
lekarze – nie mają problemów z pracą. Niestety, nauki
medyczne u nas pobiera 4% wszystkich uczących się,
a średnia europejska to 12%. Czym to grozi w niedalekiej przyszłości – nie trzeba nikomu uzmysławiać.
Smutne również jest to, że firmy informatyczne szukają specjalistów na Ukrainie, Białorusi i Rosji. A ta
dziedzina obecnie wytycza i zdecydowanie będzie
decydować o przyszłości rozwoju kraju. Jakże może
być inaczej, kiedy przedmioty ścisłe, wymagające
wysiłku, są omijane szerokim łukiem, a to one uczą
prawdziwego rozumowania.
Problemem jest upadek autorytetów nauczycieli
akademickich, przestrzeganie standardów etycznych
na uczelniach, a przede wszystkim utrata poczucia
misji, jaką powinny one spełniać. Odsetek osób
z wyższym wykształceniem po 1989 r. wynosił 6,8%.
Dokonaliśmy cudu. Obecnie ten odsetek mieści się
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w granicach ponad 40%. Uczelnie wyrastały jak grzyby po deszczu, bo też był to dobry biznes. Tylko co
z tego, że zaginamy wszystkie wykresy w światowych
rankingach, jeżeli chodzi o największą ilość, skoro
jakość, która jest decydująca, budzi nie tylko wiele
zastrzeżeń, ale w wielu przypadkach jest przerażająca. W innowacyjności, a nawet w rozwiązaniach, na
których opiera się świat, tj. na stałości i powtarzalności, jesteśmy na ostatnich miejscach.
Uczelnie po prostu przyjmowały jak najwięcej,
a nie jak najlepszych. Stąd zamiast konkurować poziomem kształcenia, równały w dół, bijąc się o ilość.
Co gorsza, nawet najlepsze uczelnie z tradycją
włączyły się w ten wyścig. Z roku na rok przybywa
ludzi z bezużytecznymi dyplomami. I tylko jednostki
potrafią być przedsiębiorcze. Ale jak może być inaczej, skoro nikt im tej wiedzy nie przekazał, ale i nie
zaszczepił tego ducha? Nie dziw, że dziś nawet prawnicy coraz to częściej dosiadają taksówek, a socjolodzy są barmanami itd. Tym, którym chciano pomóc,
wyrządzono ogromną krzywdę. Przy okazji cierpiało
całe społeczeństwo. Wielu absolwentów wyższych
uczelni nie potrafi dorównać tym po średniej szkole.
Sektor prywatny ich nie chce, stąd napór na państwowy. Mniemanie, że każde wykształcenie, choćby
marnej jakości, podnosi jakość społeczeństwa, okazało się kolejną kompletną bzdurą i, jak pokazuje
doświadczenie innych krajów, źle się kończy. Jest
przyczyną ogromnych napięć i konfliktów społecznych. Ci ludzie tak naprawdę później są wystraszeni
i sfrustrowani. Tracą, tak im się wydaje, coś, czego tak
naprawdę w życiu nigdy nie mieli, ale szczerze w to
wierzyli – przynależność do wyższej sfery, prestiż.
Cóż kiedy zapomnieli, że nauka nie otwiera drzwi
do potęgi, ale normalnego życia.
Należy również zauważyć, że najlepsi wybierają
uczelnie zagraniczne i z zasady tam zaczynają pracę.
Historycznie patrząc, to właśnie ci którzy w czasach „odwilży” Gierka studiowali za granicą, po 1989

r., po powrocie do kraju generalnie byli motorem
przedsiębiorczości. Kadry wykształcone u nas były
w większości do tego niezdolne. Dziś ten temat powraca, jak odłożony w czasie, aby ściągnąć do kraju
kolejnych, którzy wyjechali po okresie reformacji
ustrojowej w 1989 r., a studiowali za granicą, licząc,
że znów rozruszają gospodarkę. Paradoksalna sprawa
przy tak rozwiniętym szkolnictwie wyższym u nas
w kraju i tylu dyplomach!
Wielkim problemem jest to, że bardzo duża
część społeczeństwa zapomina, że kształcenie nie
kończy się po uzyskaniu dyplomu. Każdy z nas musi
się kształcić ustawicznie do końca życia, ciągle podnosić swoje, już nabyte, kwalifikacje. Gdy chcemy
coś osiągnąć, to całe życie jesteśmy uczniami. I tutaj
udział odsetka osób biorących udział w tej edukacji
nieformalnej w wieku 25-64 lat jest u nas o połowę
niższy (21%) niż średnia dla krajów OECD (41%). Ponadto bardzo ważne jest, od kogo pobieramy nauki.
I z tym także nie jest najlepiej. Pamiętajmy, że tylko
prawdziwa wiedza przynosi mądrość, a fałszywa tylko
informacje. Należy przypomnieć, iż wiedza, która nie
uwzględnia rzeczywistości duchowej, jest jak naładowany karabin maszynowy w ręku ślepca. Walory
obronne żadne, a zagrożenie ogromne. Kształtowanie człowieka to bardzo skomplikowany i ciągły
proces. Tylko suma kolejnych dobrze stawianych
kroków na tej drodze – od dzieciństwa do późnej
starości – może przynieść pełnię rozwoju i poczucie
spełnienia. Reasumując, można stwierdzić, że pomimo tych problemów i nie zawsze trafnych wyborów
czy decyzji, nie zostało jeszcze nic stracone. Mamy
większość społeczeństwa o wiele lepiej wychowaną
i wyedukowaną niż w Europie czy na Świecie. Trzeba tylko ten kapitał drzemiący w młodych ludziach
przekierunkować, dać mu możliwości rozwoju. I choć
trzeba sobie zdawać sprawę, że nie będzie to łatwe,
to Polska nie będzie się musiała martwić o przyszłość.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

1 września rozpoczął się rok szkolny. A wraz
z nim swoją przygodę w szkole rozpoczęła kolejna
grupa dzieci. Tym razem, po ubiegłorocznej rekordowej ilości pierwszoklasistów, nastąpiła gwałtowna
zmiana trendu. Jedynie dwie szkoły podstawowe
w całej gminie mogą pochwalić się pierwszymi klasami. Są to: ZSP w Rudziczce oraz SP w Suszcu. I to
właśnie w tej ostatniej gościli Wójt Marian Pawlas
i Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Dzieci z klasy 3 C przygotowały piękną akademię, witającą pierwszoklasistów
i tłumaczącą podstawowe zagadnienia ze szkolnego
życia. Pierwszaki poznały swoją wychowawczynię
i miały okazję przyjrzeć się swojej nowej klasie. Następnie do zebranych przemówił Wójt:
- 1 września to ważny dzień. Nie tylko ze względu na początek roku szkolnego, ale także z powodu
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamiętajcie, że
wy rozpoczynacie rok szkolny z uśmiechem na ustach
dzięki tym, którzy walczyli o naszą wolność. Jestem zbudowany postawą naszej młodzieży i wierzę, że rodzice
wychowują kolejne pokolenia w szacunku i zrozumieniu współczesnego świata – współpracując z dobrymi
pedagogami i Kościołem. Uwrażliwiam was, młodzi ludzie, już dziś, byście potrafili wybrać odpowiedni zawód
i zaplanować swoją przyszłość. Inwestujmy w rozwój
i dobre wychowanie. Życzę wszystkim zebranym dużo
satysfakcji i samych dobrych dni!
Kolejny rok szkolny to nowe szanse i nowe wyzwania. W najbliższym czasie szykuje się wiele zmian
– między innymi likwidacja gimnazjów i powrót do 8
klas w szkołach podstawowych. Z pewnością będzie
to ważny moment dla oświaty w całej naszej gminie.
Niech ten rok szkolny okaże się być pełnym sukcesów
i radości dla wszystkich związanych z edukacją.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Czas do szkoły!

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Suszcu

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Dyrektorom, Nauczycielom
i wszystkim pracownikom Oświaty w naszej Gminie podziękowania oraz słowa
uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Życzymy, aby wysiłek i trud, który Państwo wkładacie w rozwijanie
umiejętności młodzieży spotkał się z uznaniem przełożonych i wychowanków, zachęcając do dalszej pracy. Pragniemy również życzyć Państwu zdrowia i pomyślności
w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas,
Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Urbanek oraz Radni Gminy Suszec.
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Sesja Rady Gminy
Podczas wrześniowego spotkania Radni Gminy
Suszec podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu, wysłuchali sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suszec
za I półrocze 2016 r., przyjęli sprawozdanie z kontroli
oświetlenia w gminie wykonanego przez Komisję
Rewizyjną, a także złożyli swoje wnioski i zapytania.
Z kolei Wójt zdawał sprawę ze swojej działalności za
ostatni miesiąc.
Gminny Ośrodek Sportu
W Gminie powstanie nowa jednostka. Od stycznia 2017 r. zadania realizowane dotychczas przez
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w zakresie sportu
i rekreacji przejmie Gminny Ośrodek Sportu. GZOiS
zostanie z kolei, z dniem 31 stycznia 2017 r., przekształcony na Gminny Zespół Usług Wspólnych i będzie prowadził, jak dotychczas, obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną wszystkich placówek
oświatowych oraz GOS. Nowa jednostka powstanie
na zasobach osobowych dotychczasowego GZOiS
(dział kultury fizycznej i sportu), a mieścić będzie
się w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 A (budynek Hali
Sportowej wraz z boiskami). Gminny Ośrodek Sportu

będzie zarządzać i zapewniać obsługę hali sportowej
w Suszcu, boisk piłkarskich w Suszcu i Radostowicach, a docelowo ma zapewnić obsługę wszystkich
obiektów sportowych w gminie, w tym placów zabaw. GOS będzie także organizował i współorganizował imprezy sportowe w gminie Suszec w oparciu
o kalendarz imprez sportowych na dany rok. Dyrektor nowej jednostki zostanie wyłoniony w drodze
konkursu.
Oświetlenie w gminie
Komisja Rewizyjna przeprowadziła w tym miesiącu kontrolę oświetlenia na drogach gminnych,
powiatowych, placach i przejściach dla pieszych.
W naszej gminie w tej chwili jest 1114 opraw oświetleniowych (Kobielice – 147, Kryry – 145, Mizerów
– 116, Radostowice – 143, Rudziczka – 143, Suszec
– 418). Na terenie gminy przy DW 935 znajduje się
także 12 przejść dla pieszych, z czego 2 są bezpośrednio oświetlone, 5 jest oświetlonych pośrednio,
a 5 w ogóle nie jest oświetlonych. Zwrócono uwagę
na zagrożenie, z jakim wiąże się brak oświetlenia
przejść przy tak ruchliwej drodze. Zalecano także
uwzględnienie tego problemu w działaniach i pla-

nach urzędu na najbliższe miesiące. W sprawozdaniu
wspomniano o planach Urzędu na postawienie w całej gminie lamp opartych na odnawialnych źródłach
energii. Komisja przedstawiła także koszty utrzymania oświetlenia w gminie (blisko 388 000 zł na rok),
podkreślając, jak istotne jest dobre oświetlenie dróg.
Pytania Radnych i Sołtysów
Podczas Sesji Radni zadawali pytania i zgłaszali swoje wnioski. Radny Marcin Kudła prosił, aby
stworzono umowę z PGK, upoważniającą Przedsiębiorstwo do pomocy służbom (straży pożarnej,
pogotowiu) w nagłych wypadkach. Radny Jan Marcisz pytał o problemy dotyczące przerw w dostawie
prądu w Suszcu. Prosił o interwencję w tej sprawie
u dostawcy. Radny Bronisław Polok apelował do Rady
o interwencje u mieszkańców gminy, którzy spalają śmieci w swoich piecach i zatruwają środowisko.
Radny Damian Gębała pytał o metody i zasady remontowania dróg gminnych. Pani Sołtys Bronisława
Czernecka prosiła o jak najszybszą naprawę ulicy
Topolowej w Kobielicach, a Sołtys Stanisław Godziek
pytał o możliwości sprzedaży działek należących do
gminy.
Monika Panfil

Konwent włodarzy powiatu pszczyńskiego
portowy oraz wymaganą dokumentację. Planowo
pierwsza linia kursować będzie na trasie Żory-Pszczyna. Samorządowcy omówili wstępne rozwiązania
organizacyjne.
- Prowadzenie komunikacji nie jest tylko kwestią
powiatu. Kluczem do sukcesu tego całego systemu, na

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Przedstawiciele samorządów z powiatu pszczyńskiego rozmawiali m.in. na temat: komunikacji
międzygminnej w powiecie pszczyńskim, harmonogramu prac na drogach powiatowych, punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej, harmonogramie działania mobilnego miasteczka ruchu drogowego czy
sytuacji w szpitalu w Pszczynie.
W środę, 14 września w pszczyńskim starostwie
odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów
gmin powiatu pszczyńskiego. Włodarze spotykają
się średnio raz na kwartał. Konwenty to okazja do
wymiany doświadczeń i omówienia najważniejszych
problemów, z którymi muszą mierzyć się samorządy, ale również okazja do wypracowania wspólnych
stanowisk i podjęcia wspólnych inicjatyw.
Podczas konwentu włodarze poruszyli temat
przebudowy DW 933 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Powiat pszczyński oraz gminy:
Suszec, Pszczyna i Pawłowice wystosują do ZDW
wspólne stanowisko dotyczące realizacji tej inwestycji, deklarując zainteresowanie tym zadaniem i chęć
współpracy, uwzględniając jednak pewne zastrzeżenia do rozwiązań projektowych.
Rozmawiano także o komunikacji międzygminnej w powiecie. Powiat przygotował już plan trans-

Spotkanie włodarzy

którym zyskają mieszkańcy całego powiatu, jest włączenie się w to wszystkich samorządów – podkreślał
starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Ważnym punktem spotkania było omówienie
harmonogramu prac na drogach, realizowanego przy
współpracy powiatu z gminami. Z kolei Piotr Bańczyk
oraz Justyna Tulaja przedstawili zasady działalności
Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych,
zachęcając samorządy do współpracy.
Omówiono także akcję „Powiat pszczyński – bezpieczne miejsce”, która w tym roku została poszerzona o zajęcia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych
i drugich. Dzieci z sześciu gmin będą mogły wziąć
udział w zajęciach prowadzonych przez pszczyńskich policjantów i strażaków dotyczących m.in.
zasad udzielania pierwszej pomocy oraz skorzystać
z mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Podczas
spotkania ustalono wstępne terminy dla poszczególnych gmin. Samorządowcy poruszyli także kwestię
szpitala w Pszczynie.
Podczas konwentu włodarze zapoznali się ze statystykami dotyczącymi funkcjonowania w powiecie
pszczyńskim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wszystkie gminy zadeklarowały chęć kontynuowania
udziału w projekcie. Spotkanie było też okazją do poruszenia tematu zamknięcia kopalni KWK „Krupiński”
i ewentualnych konsekwencji społecznych.
Powiat Pszczyński

Remonty na drogach w gminie Suszec
Na drogach naszej gminy trwają remonty. We
wrześniu rozpoczęła się przebudowa ul. Pawiej w Rudziczce na odcinku o długości około 232 mb wraz
z odwodnieniem. W ramach robót przewidziano
m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i umocnienie skarp i dna rowu w miejscu
wylotu kanalizacji, korytowanie pod projektowaną
nawierzchnię, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej,
zabudowę krawężników betonowych najazdowych
oraz obrzeży, wykonanie nawierzchni poboczy
z kruszywa. Dotychczas wykonano odwodnienie,
a w najbliższym czasie zostanie wykonana przebudowa drogi w pełnej konstrukcji oraz zostanie ułożona nawierzchnia z kostki. Roboty wykonuje firma
PLATER Spółka Jawna z Łąki, a koszt inwestycji to
249 547 zł brutto. Prace mają zakończyć się 18 listopada 2016 r.
Trwają także prace na ul. Pańskiej w Kobielicach
(II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Równą do

posesji nr 16, o długości 555 mb. W ramach robót wykonano pełną konstrukcję jezdni – korytowanie, podbudowę, a w najbliższych dniach zostanie wykonana
nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Roboty wykonuje firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich, a ich wartość to 202 388,95 zł brutto.
Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie tego
odcinka drogi w wysokości 49% kosztów, tj. około
100 000 zł z budżetu województwa śląskiego z puli
przeznaczonej na przebudowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Zakończenie prac założono do
dnia 31 października 2016 roku.
Do końca października potrwa przebudowa ul.
Bukowej w Suszcu – etap I – na odcinku o długości
około 117 mb. Zakres robót obejmuje: wykonanie
odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni drogi
z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz miejsc postojowych, chodników i zjazdów z kostki betonowej.
Do tej pory wykonano odwodnienie, obecnie trwa
układanie krawężników i wykonywanie podbudowy.

Prace wykonuje firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, a ich wartość to 289 050 zł brutto.
Zakończyły się prace na ul. Deszczowej w Suszcu.
Drugi etap przebudowy ul. Deszczowej (tj. odcinka
wschodniego o długości około 225 mb) wykonała
firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, a ich koszt to 84 987 zł brutto. Podobnie
jak w pierwszym etapie, wykonano wyrównanie
istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego z fragmentem z kostki betonowej
w miejscu kolizji drogi z magistralą wodociągową.
Zakończyła się także przebudowa ul. Baraniok
w Rudziczce – etap II – na odcinku od posesji nr 36 B
do posesji nr 42, o długości około 383 mb. Na odcinku
tym wykonana została pełna konstrukcja jezdni –
czyli korytowanie, podbudowa oraz nawierzchnia
z betonu asfaltowego. Prace wykonała firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
Wartość robót to 135 267 zł brutto.
Urząd Gminy Suszec
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już prawie 6,5 mln zł – mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza. – A to nie koniec. Przed nami jeszcze m.in.
remont ul. Topolowej w Miedźnej, ul. Woszczyckiej
w Rudziczce czy ul. Pszczyńskiej w Woli – podkreśla.
W gminie Suszec do końca października tego
roku przebudowana zostanie ul. Woszczycka w Rudziczce (na odcinku od DW935 do ul. Szkolnej). Na
remontowanym – ponad 370-metrowym fragmencie
– ułożona zostanie nowa warstwa asfaltobetonowa,
wykonane zostaną pobocza, wybudowana zostanie
zatoka autobusowa oraz wpusty uliczne z przykanalikami.
Powiat Pszczyński

Chociaż okres wakacyjny dobiegł końca, prace
na powiatowych drogach nie zwalniają tempa.
13 września 2016 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji realizowanej przez Powiat Pszczyński
na terenie naszej gminy. Zakończyła się przebudowa prawie 370-metrowego odcinka ul. Jana Pawła II
w Kobielicach. Prace drogowe polegały na ułożeniu
nowych warstw nawierzchni, asfaltowaniu, naprawie
poboczy oraz wykonaniu robót wykończeniowych
(plantowanie, humusowanie itp.). Koszt inwestycji
wyniósł prawie 132 tys. zł.
- Koszt wszystkich tegorocznych remontów prowadzonych do tej pory na powiatowych drogach wynosi

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Remonty na drogach powiatowych w gminie

Odbiór ul. Jana Pawła II w Kobielicach

Zarząd Powiatu przeciwny likwidacji „Krupińskiego”
Na posiedzeniu, które miało miejsce na początku września, Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyraził
stanowczy sprzeciw w sprawie planowanego przeniesienia KWK „Krupiński” w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a co za tym idzie – likwidacji
tej kopalni.
- Likwidacja suszeckiej kopalni będzie miała negatywny wpływ nie tylko na sytuację mieszkańców gminy
Suszec, ale także całego powiatu pszczyńskiego oraz
miejscowości, które leżą poza jego granicami. Decyzja takiej wagi powinna być szeroko konsultowana
ze społeczeństwem oraz samorządami, bo to my będziemy musieli zmierzyć się z jej skutkami – czytamy
w stanowisku Zarządu Powiatu przesłanym do Rady

Nadzorczej oraz Zarządu JSW S.A.
KWK „Krupiński” to jedna z najmłodszych kopalń w Polsce, która zatrudnia około 2,5 tysiąca osób.
Zarząd stanowczo sprzeciwia się likwidacji kopalni,
której koncesja została przedłużona do 2030 r., a złoże, z którego wydobywa jest bogate w węgiel – tzw.
operatywne zasoby to ponad 40 mln ton.
Jastrzębska Spółka Węglowa decyzję o przekazaniu „Krupińskiego” do SRK tłumaczy względami
ekonomicznymi i jej trwałą nierentownością.
- Mamy świadomość trudnej sytuacji polskiego
górnictwa oraz konieczności przeprowadzenia reform.
Jednak plan naprawczy nie może polegać na likwidacji
kopalni, która mogłaby prowadzić wydobycie przez

szereg kolejnych lat. To przejaw krótkowzroczności
i ogromnej niegospodarności – podkreśla starosta
pszczyński, Paweł Sadza. – KWK „Krupiński” daje
pracę wielu osobom, głównie mieszkańcom powiatu
pszczyńskiego oraz setkom pracowników firm współpracujących z sektorem wydobywczym. Obawiamy się,
że zapewnienia, że nikt nie straci pracy, nie będą miały
pokrycia w rzeczywistości, a na naszych oczach będzie
rozgrywał się dramat tysięcy osób, rodzin, zubożenie
oraz degradacja gminy oraz powiatu – dodaje.
Podobne stanowisko wyrazili już samorządowcy
z powiatu pszczyńskiego oraz miejscowości ościennych m.in. powiatu mikołowskiego, miasta Żory,
Jastrzębia-Zdrój czy Orzesza.
Powiat Pszczyński

Laury dla najlepszych rozdane!

Zygmunt Orlik odbiera medal

historii regionalnej, a nie było ich wiele. Pan Zygmunt
zaczął pisać o historii naszej ziemi już latach 60. Z jego
inspiracji zaczęliśmy wprowadzać w szkołach naukę
o regionie. Jak mało kto zna dogłębnie szczegóły dotyczące wydarzeń związanych z naszą ziemią pszczyńską.
Ten dorobek nam zostawia – mówił o laureacie wicestarosta pszczyński, Krystian Szostak.
- Jestem nie tylko zaskoczony, ale i wdzięczny –
mówił podczas odbierania wyróżnienia Zygmunt
Orlik.
Złoty Laur w kategorii Usługi otrzymała Firma
Budowlana „Mazur” Sławomir Mazur z Jankowic. Nagrodę w kategorii Produkcja otrzymał Tartak Jerzy
Białas ze Studzionki. Z kolei w kategorii Handel Złoty
Laur powędrował do firmy Tamir Sp. J. T i M Kuśnierz
z Pszczyny. Przyznany został także Laur Specjalny
w kategorii Rolnictwo, który w tym roku otrzymał
Pająk Eugeniusz Gospodarstwo Rolne z Pawłowic.
Podczas uroczystości wystąpili: zespół Need for
Strings, młodzieżowy zespół wokalny Per Spaso oraz
Dorota Kuźnik.
W skład kapituły, która wybrała nagrodzonych
przedsiębiorców weszli: Barbara Bandoła (przewodnicząca Kapituły) – przewodnicząca Rady Powiatu
Pszczyńskiego; Zygmunt Jeleń – członek Zarządu
Powiatu Pszczyńskiego; Marcela Kanafek-Lewandowska – przewodnicząca Komisji Samorządności,
Promocji i Rozwoju Powiatu; Zdzisław Grygier – przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Waldemar Lipus – przewodniczący
Komisji Finansów; Bernadeta Sojka-Jany – dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie; Jacek Binias
– naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie; Adam
Malcharek – kierownik inspektoratu ZUS w Pszczynie;
Janusz Kasza – prezes Centrum Przedsiębiorczości
w Woli oraz starosta pszczyński – Paweł Sadza.
Przypomnijmy, że wyróżniony mieszkaniec naszej Gminy – Zygmunt Orlik – pochodzi z Kryr. Z wykształcenia jest historykiem. W latach 1973-1975 był
dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Pawłowi-

cach, a w latach 1982-1985 pełnił funkcje dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Przez wiele lat był wizytatorem-metodykiem z historii w katowickim kuratorium oświaty.
Na tym stanowisku stał się prekursorem nauczania
historii regionalnej w szkołach ziemi pszczyńskiej. Na
emeryturę przeszedł w 1985 r. W latach 1998-2002
pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Pszczyńskiego,
był też członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Rekreacji
oraz Komisji Samorządności i Pożytku Publicznego.
Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność na
niwie pisarstwa historycznego. Zasłynął jako autor
kilkunastu książek popularno-naukowych z zakresu dziejów regionalnych i wojskowości. Opracował
13 monografii historycznych miejscowości z terenu
powiatu pszczyńskiego. W 2013 r. wydał w ramach
Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej publikację pt. „Pamiętny rok 1945 na ziemi pszczyńskiej”. W tym samym
roku został laureatem nagrody „Genius Loci – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej”, przyznawanej pisarzom
regionalnym. Napisał ponad pół tysiąca artykułów
z zakresu dziejów Śląska.
Gratulujemy panu Zygmuntowi Orliokowi otrzymanego wyróżnienia, doceniającego ogromną pracę,
jaką wykonywał przez lata dla naszej gminy, powiatu
i całego regionu.
Oprac. Monika Panfil

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

23 września w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyła się ósma edycja konkursu
Złotych Laurów Przewodniczącej Rady i Starosty Pszczyńskiego. Wśród laureatów znalazły się prężnie
działające i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa z terenu powiatu pszczyńskiego.
Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć
przedsiębiorców posiadających siedzibę w powiecie pszczyńskim. W ręce najlepszych trafia statuetka
„Laur Przedsiębiorczości”, której autorem jest znany
goczałkowicki plastyk Stanisław Hochuł.
- Myślę, że przedsiębiorcom z terenu ziemi pszczyńskiej jest łatwiej, ponieważ mają w sobie śląski etos pracy, kreatywność, która jest wpisana w naszą pszczyńską
rzeczywistość i mają serce na dłoni dla drugiego człowieka – podkreślał starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Tradycyjnie, podczas uroczystości wręczony
został medal „Za zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego” w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć oraz
wybitną działalność na rzecz promocji powiatu pszczyńskiego. W tym roku medalem odznaczony został
mieszkający w Kryrach – Zygmunt Orlik – historyk,
emerytowany nauczyciel i autor wielu publikacji traktujących o dziejach ziemi pszczyńskiej.
- Sięgaliśmy z jego inspiracji po źródła dotyczące

Wyróźnieni przez kapitułę „Złotymi Laurami”
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Strażacy-ochotnicy wybrali nowy zarząd

Podsumowanie działalności ustępującego Zarządu

w 402 akcjach ratowniczych.
- Dziękuję w tym miejscu dotychczasowemu zarządowi, komisji rewizyjnej, zarządom oddziałów gminnych, oddziałowi wojewódzkiemu oraz jednostkom OSP
za wspaniałą współpracę. Dziękuję także samorządom,
które dbają o to, by praca strażaków była bezpieczna
i wyposażają jednostki w coraz lepszy sprzęt – mówił
Szymon Sekta, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Pszczynie. – Ochotnicze Straże Pożarne pokazują szkołę społecznego i obywatelskiego
wychowania, mając do spełnienia coraz większą rolę
w rozbudzaniu obywatelskich inicjatyw, kształtowaniu
właściwych postaw i propagowaniu ochrony przeciwpożarowej – zaznaczał.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: gen. brygadier
Zbigniew Meres – prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego; Jerzy
Wójcik – dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Śląskiego oraz mł.
bryg. Grzegorz Kołoczek – Komendant Powiatowy
PSP w Pszczynie. Przewodniczącym zjazdu był Grzegorz Nogły – członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
oraz przedstawiciel zarządu oddziału gminnego OSP
RP w Pawłowicach.
Nowy zarząd ukonstytuował się następująco:
Szymon Sekta – prezes, Iwona Kwiatkowska –
wiceprezes, Eryk Kłos – wiceprezes, Stanisław Ku-

glarz – sekretarz, Janusz Żmij – skarbnik, członkowie
prezydium: Grzegorz Nogły, Jan Koch, Michał Wowra
oraz członkowie zarządu: Alojzy Tomaszczyk, Andrzej
Kojzar, Dariusz Pudełko, Marek Głombek, Krzysztof
Sosna, Tomasz Nowaczyk, Jan Beer oraz Jan Pitlok.
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali: Szymon Sekta oraz Janusz Żmij,
a w nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP zasiedli Jerzy Cepiel – przewodniczący,
Tomasz Piszczek – wiceprzewodniczący oraz Dariusz
Rakowski – sekretarz. Jak widać, wśród wybranych
znaleźli się także strażacy z Gminy Suszec.
Powiat Pszczyński

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

9 września br. przedstawiciele oraz delegaci
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego
regionu spotkali się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie podczas posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Pszczynie.
W powiecie pszczyńskim działa 26 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych (15 funkcjonuje
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).
Łącznie pracuje tam ponad 1500 druhów i druhen,
a przy OSP działa wiele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jedna orkiestra strażacka.
Tylko w tym roku strażacy-ochotnicy brali udział

Członek nowego Zarządu – Andrzej Kojzar (z prawej)

„Hubertus” na Słowacji
wiernych – mieszkańców tej i okolicznych miejscowości oraz zaproszonych gości. Jednym z pocztów

zdj. Ludwik Pudełko

Na zaproszenie myśliwych z partnerskiej Gminy
Novot’ ze Słowacji w dniu 28 sierpnia br. delegacja
myśliwych z Koła Łowieckiego „Hubertus” wzięła
udział w uroczystościach ku czci św. Huberta – patrona myśliwych.
Uroczystość zorganizowana z inicjatywy słowackich myśliwych przy zaangażowaniu miejscowych
strażaków, tradycyjnie odbyła się na malowniczym
wzgórzu „Bieranka”, gdzie znajduje się kaplica i tablica pamiątkowa poświęcona św. Hubertowi. Z tego
miejsca, przy dobrej pogodzie, a taka towarzyszyła
zebranym na uroczystości, ładnie widać części miejscowości Novot’ oraz sąsiednich gmin. Z tego też
miejsca można podziwiać Babią Górę, Pilsko, a nawet
Tatry Zachodnie.
Uroczysta polowa msza św. zgromadziła wielu

Uroczystości na Słowacji

sztandarowych uczestniczących we mszy świętej był
poczet Koła Łowieckiego „Hubertus”, o co zawsze przy
takiej okazji zabiegają organizatorzy uroczystości.
Do tradycji już należy to, że po mszy św. miejscowi myśliwi zapraszają na myśliwski gorący poczęstunek, a po nim na wspólne biesiadowanie w plenerze.
Był to czas na wspomnienia, wymianę doświadczeń
i planów związanych z nowym sezonem polowań
oraz planów wspólnych partnerskich kontaktów.
Tym samym po tym wydarzeniu można stwierdzić,
że utrwalają się dobre, koleżeńskie relacje myśliwych,
doskonale wpisujące się w już kilkunastoletnie partnerstwo Gminy Suszec z Gminą Novot’ ze Słowacji.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie wspólnie spędzone święto.
Urząd Gminy Suszec

Zakończenie lata w Kobielicach
zabaw, darmowych dmuchańcach oraz na zabawach
i animacjach, przygotowanych przez KDP. Do zabawy
i tańca przybyłym przygrywał zaś zespół „Meteor”
ze Studzienic.
Rozgrywki sportowe cieszyły się zaintereso-

Atrakcje dla najmłodszych

zdj. Monika Panfil

terenach przy Szkole Podstawowej rozegrano mecze
piłki nożnej i siatkówki plażowej, a także przygotowano festyn z atrakcjami dla mieszkańców wsi. Na
przybyłych czekał poczęstunek w formie kiełbaski
i krupnioka z grilla, najmłodsi spędzali czas na placu

zdj. Monika Panfil

Kobieliczanie co roku hucznie żegnają lato. Na
zakończenie wakacji organizują festyn rodzinny oraz
rozgrywki sportowe – między innymi turniej piłki
nożnej. Nie inaczej było w tym roku. W sobotę 27
sierpnia, przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie, na

Uczestnicy turnieju piłkarskiego

NUMER 10 (267)
waniem obecnych. Po meczu młodzieży z Kobielic,
na boisku stanęli seniorzy. Kobieliczanie tym razem
połączyli siły i zagrali przeciwko zespołowi Związku
Górnośląskiego z Suszca. Do drużyny z Kobielic dołączyli nawet Radni – Szymon Sekta i Antoni Kuś. Mecz
był bardzo wyrównany, a zawodnicy dawali z siebie
wszystko, walcząc do ostatniej minuty spotkania.
Ostatecznie mecz zakończył się remisem 4:4, a o zwycięstwie decydowały rzuty karne. Lepsi w strzałach
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na bramkę okazali się zawodnicy z Suszca i to do
nich powędrował puchar i zwycięstwo w turnieju.
Najlepszym zawodnikiem spotkania ogłoszono Mirosława Oślaka, a najlepszym bramkarzem – Antoniego Kusia. Wręczono także specjalną nagrodę dla
najstarszego Miłośnika Kobielic – Edwarda Czyża.
Równocześnie rozgrywano mecze piłki siatkowej
plażowej. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił
także w tej dyscyplinie.

Pożegnanie lata w Kobielicach z pewnością można uznać za udane. Każdy, kto tego dnia pojawił się
przy Szkole Podstawowej w Kobielicach, miał szansę
w ciekawy i miły sposób spędzić czas. A było to blisko
300 osób! Organizatorami wydarzenia byli: Sołtys
wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzyszenie Miłośników
Kobielic. Sponsorami byli zaś: Starosta Pszczyński,
FUH Roman Zaręba, Sklep „U Sekty”.
Monika Panfil

Sensacyjna fotografia z kryrskiego majątku książęcego Heinrichshoff
zawiózł się dworską karocą. Następnego roku urodził mu się syn, Stanisław. Gdy Mikullę usunięto ze
stanowiska, odszedł też z Kryr wierny jego kuczera.
Jego potomkowie żyją do dziś w Pszczynie.
Ps: W czasie drugiej wojny światowej w kryrskim

dworze także byli jeńcy, tym razem radzieccy. Nie było jednak mowy, by któryś z nich mógł zbliżyć się do
zarządcy Steinmanna na odległość mniejszą niż 10
kroków. Jeśli było inaczej, zarządca wyciągał pistolet.
Zygmunt J. Orlik

źródło: Z. Orlik

Poniżej przedstawiamy bardzo unikalną stuletnią fotografię. Jest to ogromna rzadkość, rzecz jedyna
w swym rodzaju. Przedstawia ona Franza Mikullę,
pruskiego zarządcę książęcego majątku Heinrichshoff w Kryrach.
Widzimy go w otoczeniu jeńców rosyjskich,
którzy w czasie pierwszej wojny światowej pracowali w zarządzanym przez niego dworze. Jeńcy byli
zadowoleni ze swego losu, nie groziła im już bowiem
śmierć w walce, nie cierpieli też głodu, jaki przytrafiał się wcześniej w okopach. Mikulla, zniemczony
Ślązak i bardzo surowy przełożony, zadowolony był
z ich pracy. W czasie dworskich dożynek, które odbyły się równo sto lat temu, jeńcy zażyczyli sobie,
by zarządca usiadł z nimi do wspólnej pamiątkowej
fotografii. Z niepokojem czekali na odpowiedź, tymczasem Mikulla przystał na ich prośbę i na zdjęciu
widzimy go z synem w otoczeniu jeńców. Jeden
z nich to wierny stangret zarządcy. Był to ukraiński
żyd S. (*1879 w Paulisch na Ukrainie), do którego
obowiązków należało między innymi dowożenie
pruskiego zarządcy Mikulli na niedzielne msze do
katolickiego kościoła w Suszcu. W tamtych czasach
nie wzbudzało to sensacji. Ponadto do ważniejszych
czynności tego kuczery – tak zwano u nas stangreta
– należało dowożenie dzieci Mikullów do gimnazjum
przy książęcym zamku w Pszczynie. Wojna się skończyła, a stangret dalej wiernie służył swemu panu.
W roku 1919, 8 grudnia, został ochrzczony w kościele
parafialnym w Suszcu, przyjmując imię Józefa. Jego
ojcami chrzestnymi byli najbogatsi parafianie – Jan
Świerkot z Kryr i Franciszek Spyra z Suszca. Nie wiemy,
kto ich wyznaczył, może on sam, a może zarządca?
Po stu latach trudno to ustalić. Na chrzest osobiście

Czasy pierwszej wojny światowej. Oberamtmann Mikulla z synem Hansem w towarzystwie jeńców rosyjskich

Dożynki w Suszcu
prawdę sporo. Przychodzili pieszo, przyjeżdżali na
rowerach i samochodami. Wiele było rodzin, które
razem chciały uczcić ten wyjątkowy czas.
- Cieszę się, że ludzie przychodzą na takie imprezy
całymi rodzinami. Dzieci, kiedy mają przykład, tworzą
sobie podstawę, do której zawsze mogą wrócić. Jeśli
będą wiedziały, że dożynki są ważnym elementem ich
kultury i tradycji, to będą je w przyszłości kultywować
– dodawał Sołtys.
Podczas tegorocznych dożynek dopisała i pogoda i ludzie. Niech to będzie piękna tradycja, która
przetrwa w Suszcu jeszcze wiele lat! Organizatorami
dożynek byli Sołtys i Rada Sołecka.
Monika Panfil

Zabawa dożynkowa udała się doskonale

zdj. Monika Panfil

wywodzący się z Suszca zespół „De Facto”. Na placu
rozstawiono namioty i ławki. Chętni mogli zakupić
napoje czy np. kiełbaski, które można było upiec przy
ognisku.
- Dużo osób pomagało przy przygotowaniach –
rozkładaniu namiotu, ustawianiu ławek. Jestem im
wdzięczny za pomoc. Jest w Suszcu taka grupa młodych
ludzi, na których mogę liczyć i którzy są zawsze chętni
do pomocy. To dla mnie niezwykle cenne. Cieszę się też
bardzo, że działkowcy czują się częścią naszej kultury
i chętnie zgodzili się na rolę starostów. – komentował
Sołtys Tadeusz Paszek.
Chętnych do wspólnego świętowania było na-

zdj. Monika Panfil

Dożynki to przede wszystkim święto dziękczynne. Wtedy każdy, kto korzysta z plonów, z owoców
pracy rolników, powinien za te dary podziękować. Ale
to też dziękczynienie za każdy owoc wydany przez
ziemię. Zatem nie tylko rolnicy powinni świętować
po udanych żniwach. Tak naprawdę dożynki to święto wszystkich ludzi. W Suszcu uroczystość ta miała
w tym roku wyjątkowy charakter. Zintegrowała też
lokalną społeczność.
W niedzielę 4 września odbyła się uroczysta
msza święta, w której uczestniczyły poczty sztandarowe: pszczelarzy, górników, strażaków, rolników, KGW,
Legionu Maryi i Dzieci Maryi. Nie zbrakło też pań
w strojach ludowych oraz członków Chóru „Pogodna Jesień” w strojach. W tym roku w uroczystościach
dożynkowych wzięło udział wielu mieszkańców Osiedla przy ul. Piaskowej. I nic w tym dziwnego, gdyż
właśnie stamtąd pochodzili starostowie – Bogdan
Michalak i Halina Grabarczyk. Oboje są działkowcami. Mało tego! W tym roku działkowcy poczuli tak
bardzo, że dożynki to również ich święto, że przygotowali swoją własną koronę dożynkową. Pojawiły się
więc dwie korony. Jedna tradycyjna, uwita ze zboża
i druga – zielona, autorstwa mieszkańców Osiedla
i dumnie przez nich prezentowana.
Po południu mieszkańcy Suszca spotkali się na
Placu Odnowy na zabawie dożynkowej. Przygrywał

Plac Odnowy tętnił życiem
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Dożynki w Rudziczce
bem dożynkowym ze smalcem. Cała impreza udała
się doskonale. Mieszkańcy Rudziczki po raz kolejny
udowodnili, że można na nich liczyć i że uwielbiają
wspólnie spędzać czas.
- Cieszę się, że nie brakuje ludzi podczas takich
uroczystości i że mogę liczyć na wsparcie ze strony
mieszkańców oraz sponsorów. Dziękuję wszystkim za
pomoc – podsumowywał Sołtys Stanisław Godziek.
Sponsorami imprezy byli: Marcin Gamoń – Centrum Samochodowe „Continental”; Szymon Tetla
– firma „Drogród”; Jarosław Kisiel – firma „Natalia”;
Arkadiusz Baron – firma „Tech-Bud”; Piotr Kwaśny –
firma „PK BUD”; Michał Baron Usługi Transportowe;
Tomasz Smołka – „Przychodnia Weterynaryjna św.
Franciszka”; Alfred Staniek – Warsztat Samochodowy;
Sylwia i Jarosław Geisler – Sklep Spożywczy; Józef
Spomek – Sklep Spożywczy.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

podczas takiej uroczystości. Uważam, że to ogromne
wyróżnienie zostać starostami i cieszę się, że mogliśmy
w tym roku z mężem pełnić tę funkcję – zaznaczała pani
Klaudia.
Podczas spotkania przy remizo-świetlicy organizatorzy – Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz strażacy
z OSP w Rudziczce – zadbali o atrakcje dla wszystkich uczestników. Dzieci bawiły się na dmuchańcach, a wolontariuszki z KDP przygotowały dla nich
animacje i malowanie twarzy. Imprezę prowadził
zespół „Impuls” z Rudziczki. Było mnóstwo zabaw
i konkursów – zarówno dla dzieci, jak i dla starszych.
Najmłodsi śpiewali piosenki, recytowali wierszyki,
tańczyli do ulubionych piosenek. Starsi uczyli się
tańców, brali też udział w konkursach, w których
można było wygrać np. pufy czy wygodne leżaki.
Obecnych na dożynkach starości częstowali chle-

zdj. Monika Panfil

W Rudziczce dożynki to lubiana i kultywowana
tradycja. Także w tym roku, mimo chłodu, uroczystość
ta spotkała się z dużym zainteresowaniem. W niedzielę 18 września, po pięknej mszy dożynkowej,
w której licznie uczestniczyli mieszkańcy Rudziczki,
poczty sztandarowe i panie z KGW w strojach ludowych, odbyło się świętowanie na terenach przy
remizo-świetlicy. Starostami tegorocznych dożynek
było małżeństwo mieszkające w Lasokach – Klaudia
Palarczyk i Mariusz Muras. Pani Klaudia pracuje
jako leśnik, a pan Mariusz jest górnikiem. Poza tym
zajmują się swoim gospodarstwem, na które składają się 3 hektary ziemi, na których m.in. uprawiają
zboża i ziemniaki. Planują także w przyszłości zająć
się hodowlą danieli.
- Pochodzę stąd i czuję się związana z tą ziemią.
To dla mnie zaszczyt – reprezentować grono rolników

Nauka tańca przypadła wszystkim do gustu

Mimo niepogody humory dopisywały

Słowo Wójta o dożynkach
wiarzy, na pola wyjeżdżają kombajny i nowoczesne
maszyny.
Dawniej ludzie się napracowali – ciężko, fizycznie, ale byli szczęśliwi. Praca ich uszlachetniała, bo
wymagała od wszystkich wielkiego wysiłku i zaangażowania oraz dyscypliny. W czasie całego roku,
a szczególnie w czasie żniw, obowiązywała w domu
pełna mobilizacja, do prac były angażowane całe

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Świętujemy dziś kolejne dożynki, żywy dowód
oryginalności i wielowiekowej kultury polskiej wsi. Ta
wyjątkowa tradycja przekazywana jest z pokolenia
na pokolenie i stanowi niezwykłe w Europie świadectwo szacunku do pracy rolnika, dorobku przeszłych
pokoleń, szacunku do ziemi.
U nas żniwa i wieńczące je dożynki miały zawsze
– i mieć będą – wymiar zgoła sakralny. Bo ziemia to
nie tylko wyjątkowe dobro materialne, to fundament
istnienia i rozwoju narodu, to symbol wolności i niepodległości. Nic dziwnego, że narody w obronie swojej ziemi podejmują walki zbrojne. Jesteśmy dzisiaj
świadkami wydarzeń i konfliktów pełnych nienawiści, walki – także o ziemię. Jakże potrzebna jest nam
dzisiaj wielowiekowa, chłopska mądrość: czerpana
z ziemi, przekazywana z ojca na syna, oparta na przekonaniu, że „zgoda buduje”.
Procesy globalizacji spowodowały, że także
nasza wieś, mieszkańcy, rolnicy są otwarci i dobrze
przygotowani na funkcjonowanie w społeczeństwie
otwartym, konkurencyjnym, informatycznym i obywatelskim.
Chociaż czasy zmieniły się diametralnie i takie
narzędzia jak kosa, sierp czy brona stały się pamiątkami muzealnymi, to żadne – nawet najnowocześniejsze maszyny – nie zastąpią chłopskiej dłoni, chłopskiego serca. Ziemia, tak jak od wieków, potrzebuje
człowieczej troski i czeka na ludzi o wielkim sercu
i zamiłowaniu do roli i jej owoców. Tak jak chleb, ten
niezwykły, ponadczasowy pokarm potrzebuje szacunku, tak ziemia, żeby się odwdzięczyć potrzebuje
szczególnej miłości.
Dziś maszyny znacznie ulżyły pracy rolnika, ale
niestety tę pracę uprzedmiotowiły. Ucichł śpiew żni-

Gospodarz dożynek - Wójt Marian Pawlas

rodziny: od dziadków, przez rodziców, po dzieci
i wnuków. W polu pracowali wszyscy domownicy,
którzy mogli wyjść i pracować na chleb, w okresie
zbiorów pracowała cała wieś. Jakże innego znaczenia
nabierało wtedy słowo ,,rodzina”. Nikt wtedy nie liczył
na cud, każdy ciężko pracował, aby chleba w domu
nie zabrakło. Dziś, kiedy bieda przyciska, to zbyt wielu
ludzi wyciąga zdrowe i silne ręce i głośno woła, wręcz
żąda „dajcie”. Sami zapominają, że też mają zdrowe
ręce i na chleb mogą zarobić.

A i ziemi zaniedbanej, opuszczonej obecnie
nie brakuje. Kiedyś było to nie do pomyślenia – zagospodarowywano każdy skrawek ziemi. Prac było
mnóstwo i to na okrągło: orka, koszenie trawy, suszenie siana, wywożenie obornika, plewienie, koszenie
zboża i to ręcznie, zwózka zboża, dbanie o dobytek
itd. Były to prace ciężkie, fizyczne, w ekstremalnych
warunkach pogodowych, od upałów po ulewne
deszcze. Nikt wtedy nie narzekał. Zaangażowanie
całych rodzin w walkę o chleb powszedni trwało cały
rok, od wiosny do zimy, zgodnie z rytmem przyrody,
z małymi przerwami na odpoczynek.
Prace polowe wymagają zaangażowania, terminowości i dyscypliny przez cały rok i tutaj nic się
nie zmieniło od wieków. W każdym domu, gospodarstwie obowiązuje ścisły podział obowiązków.
Zaangażowanie dzieci w prace gospodarskie było
koniecznością, ale też uczyło szacunku do pracy
i przyrody. Normalne było pasienie przez dzieci
krów, co było dla nich istną niedolą, gdyż dziennie
2-3 godziny trzeba było poświęcić zwierzętom. Ale
uczyło to cierpliwości, pokory i jednocześnie pozwalało utrzymywać kontakt z przyrodą, jej pięknem,
przebywać na świeżym powietrzu.
Tak dorastająca młodzież nie była narażona na
trudności i problemy swojego wieku, które przeżywają obecnie nasze dzieci, a i w dorosłym życiu była
odporniejsza na różne przeciwności. A co najważniejsze, każdy miał świadomość długiej i trudnej drogi
do kromki chleba – przygotowanie pola uprawnego,
sianie ziarna, czasy oczekiwania, niepewności, zagrożenia kataklizmami, żniw, młócki, oczyszczania ziaren, mielenia w młynie, oczyszczania mąki i dopiero
pieczenia chleba.

NUMER 10 (267)
Od tamtych lat minęło zaledwie kilka chwil,
a radość wspólnej pracy praktycznie zanikła, a z nią
również i radość życia. Dawniej ludzie wszystko co
robili, robili z uciechą. Dziś nie potrafią odnaleźć tej
zwykłej radości i trudno znaleźć ten szczęśliwy świat
gdziekolwiek poza wspomnieniami.
Dożynki to właśnie takie wspomnienie: to święto
radości po skończonej pracy, dziękczynienia za plo-
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ny, składania hołdu obolałym rękom rolnika, które
w czarną ziemię sieją corocznie ziarno stające się
chlebem.
Musimy zrobić wszystko, aby materialna i symboliczna wartość chleba były zawsze ponad polityką
i bezwzględną ekonomią. Aby wspominany z rozrzewnieniem smak i zapach chleba z rodzinnego pieca nigdy nie został zatracony i stał się także udziałem

naszych dzieci i wnuków. Aby misja – bo w takich
kategoriach kwalifikować trzeba pracę rolników
– była zawsze doceniana. Aby powołania do tego
trudnego zawodu „czyniących sobie ziemię poddaną”
rosły i pozwoliły zatroszczyć się o każdy kawałek roli.
To gwarantuje, że ciągłość życia na Ziemi nie będzie
zagrożona.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Dożynki na miarę Powiatu
prezesa Kółek Rolniczych w Pielgrzymowicach, był
również radnym powiatowym), Bogusława Lorka
(jeden z liderów środowiska wiejskiego oraz jeden
z członków założycieli Stowarzyszenia Producentów
Trzody Chlewnej w Miedźnej, gdzie od 2007 roku pełni funkcję prezesa) oraz Tadeusza Gruszczyka (od
1993 r. prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne
w Kryrach o powierzchni 276 ha. Oprócz produkcji
roślinnej zajmuje się chowem owiec ras mięsnych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Dożynki to jedno z najbardziej wyjątkowych
świąt w roku. Jest to przede wszystkim czas dziękczynienia za plony i wytężoną pracę rolników. Ale także
chwila, w której wszyscy mieszkańcy gminy mogą
świętować kolejny dobry rok i cieszyć się z obfitości
plonów, z których wszyscy korzystamy. W tym roku
rolnicy z całego powiatu świętowali ten dzień wspólnie podczas gminno-powiatowych dożynek w Kryrach. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy Kryr stanęli
na wysokości zadania i doskonale przygotowali się
do uroczystości. Niemal każda posesja w sołectwie
mogła pochwalić się tematycznymi dekoracjami –
nieraz bardzo humorystycznymi – przygotowanymi
starannie i z dbałością o szczegóły.
Impreza rozpoczęła się od wystrzału z armaty
pszczyńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Następnie odbyła się msza św. w kościele pw. Św.
Karola Boromeusza. Po mszy wszyscy goście wzięli
udział w imponujących rozmiarów barwnym korowodzie z Orkiestrą Dęta KWK „Krupiński” na czele.
Strażacy z OSP w Kryrach i Mizerowie, poczty sztandarowe z całej gminy i powiatu, mieszkańcy w strojach ludowych, konie wierzchem, bryczki, piesi, wozy
„drabinioki”, barwne platformy, traktory i maszyny
rolnicze, stare samochody, motocykliści – uczestniczyli w licznym pochodzie, któremu przyglądali się
zachwyceni mieszkańcy regionu.
Dożynki w tym roku odbywały się na terenie
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Kiedy korowód dotarł na miejsce, starostowie – Lidia
i Wojciech Koczarowie (rodzice 4 dzieci, prowadzący
od 20 lat gospodarstwo w Kryrach, rozwijający hodowlę owiec) przekazali na ręce gospodarzy – Starosty Pszczyńskiego – Pawła Sadzy oraz Wójta Gminy
Suszec – Mariana Pawlasa, tradycyjny bochen chleba.
- W trakcie tego korowodu widzieliśmy i piękną
koronę dożynkową i nasze piękne, wiejskie zwyczaje.
Widzieliśmy również mnóstwo nowego sprzętu, bo taka
właśnie jest ziemia pszczyńska. Tu tradycja łączy się
z nowoczesnością – podkreślał Starosta Pszczyński,
Paweł Sadza. – Niech ta tradycja, połączona z nowoczesnością i przedsiębiorczością, przypomina nam o waszej cierpliwości, uporze i o waszej niezłomnej nadziei.
Dziękujemy za waszą pracę – dodawał.
- Te dożynki są żywym dowodem oryginalności
i piękna wielowiekowej kultury wsi polskiej. To okazja
do złożenia hołdu po skończonych żniwach obolałym
rękom rolników i podziękowania im za plony – zaznaczał Marian Pawlas, Wójt Gminy Suszec.
Podczas uroczystości odczytano listy z życzeniami dla rolników, nadesłane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Posłankę na Sejm
Izabelę Kloc oraz Jadwigę Wiśniewską – Posłankę do
Parlamentu Europejskiego.
W trakcie dożynek uhonorowano statuetką
Żubra Pszczyńskiego osoby działające na rzecz rolnictwa powiatu pszczyńskiego. W tym roku nagrodzono
Annę Rogalę-Romanek (pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Od lat służy swoją wiedzą
i doświadczeniem z zakresu rolnictwa. Podejmuje
liczne działania na rzecz rozwoju rolnictwa, współpracuje z samorządem lokalnym i licznymi instytucjami),
Jana Zachraja (mieszkaniec Pilegrzymowic, zajmuje
się uprawą roślin: zboża – głównie pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy oraz hodowlą zwierząt. Jego
gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy. Udziela się społecznie, obecnie pełni funkcję

Przemówienie Pawła Sadzy

Jego stado jest jednym z największych stad w Polsce).
Wręczono także wyróżnienia za udział w akcji
polowej „Bezpieczne Żniwa 2016” zorganizowanej
przez pszczyński oddział KRUS. Komisja konkursowa nagrodziła Zbigniewa Kurtoka, Jana Noconia,
Henryka Ficka oraz Jana Folka.
Wyróżnieni zostali też najwięksi producenci mleka w gminie Suszec: Agnieszka i Józef Rozmusowie
z Mizerowa, Dorota Gąsior z Suszca, Danuta i Zenon
Lalowie z Suszca, Teresa i Jacek Matulowie z Suszca,
Celina i Józef Bernertowie z Suszca, Elżbieta i Jerzy
Waleczkowie z Radostowic, Renata i Henryk Fickowie z Kobielic, Renata i Jan Folkowie z Kobielic,
Barbara i Krystian Masnowie z Kobielic, Renata
i Witold Klosowie z Kobielic. Nagrodzono również
rolników, którzy w bieżącym roku, po wieloletniej
pracy, przekazali swoje gospodarstwa następnemu pokoleniu. Byli to: Maria i Ludwik Michnowie
z Suszca (przez 30 lat prowadzili 7 ha gospodarstwo
oparte na produkcji roślinnej i zwierzęcej), Barbara
i Jerzy Krzysteczkowie z Mizerowa (przekazali 13
ha gospodarstwo, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą – chowem trzody chlewnej), Helena
Stalmach z Kobielic (przekazała 14 ha gospodarstwo
oparte na produkcji roślinnej i zwierzęcej – chowie
bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej),
Ewa i Józef Pająkowie z Kryr (przez 36 lat prowadzili
14 ha gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną
i zwierzęcą – hodowlą trzody chlewnej), Maria i Jan
Spyrowie z Suszca (od 1978 r. prowadzili gospodarstwo o powierzchni 15 ha, w którym oprócz produkcji
roślinnej prowadzono chów bydła i trzody chlewnej),
Dorota Gąsior z Suszca (po 20 latach prowadzenia

gospodarstwa przekazała 16 ha gospodarstwo nastawione na chów bydła mlecznego).
Wyróżniono też Alojzego Kusia za wieloletnią
działalność oraz zasługi dla gminy Suszec oraz Firmę
Marmur Edmund Dulemba, obchodzącą w tym roku
25-lecie istnienia.
Część oficjalna była zaledwie wstępem do fantastycznej zabawy, która trwała przez całą niedzielę
11 września. W programie dożynkowych atrakcji
znalazło się wiele ciekawych propozycji. Na scenie
zaprezentowali się uczniowie z ZSP z Kryr, a także
zespoły taneczne działające przy GOK-u w Suszcu:
Hooperki, Chill Out, Balance Crew i K-Bum. Dla zebranych zaśpiewały też zespoły regionalne: „Mizerowianie”, „Radostowianki” i „Pogodna Jesień”. Swoje umiejętności zaprezentowała również Michalina Wituła.
Po niej zaś na scenie pojawili się członkowie grupy
Spevácka skupina Čečina – zespołu z partnerskiej
Gminy Novot’. Wieczorem odbyły się z kolei koncerty
zespołów: Stonehenge i Baciary, a do tańca do późnych godzin nocnych przygrywał zespół Fire Voice.
Na terenach przy ZSP odbył się także pokaz tańca
z ogniem w wykonaniu Teatru Eksperymentalnego
GCK „ERGO”, a dla przybyłych na dożynki zorganizowano wiele konkursów i zabaw z nagrodami (np. rzut
guminiokiem, rodzinny rzut beretem czy rodzinne
przeciąganie sanek). Wszyscy chętni w trakcie dożynek mogli posmakować grochówki przygotowanej
przez strażaków-ochotników z OSP w Pszczynie czy
tradycyjnego kołocza i chleba ze smalcem. Odbył
się też konkurs jeździecki w kategorii L oraz mini L.
Ciekawą inicjatywą była akcja krwiodawstwa, a wielbiciele sprzętu rolniczego chętnie oglądali wystawy
maszyn i sprzętu rolniczego czy kuźni z Muzeum Regionalnego „Kamojówka”. Odbyły się także wystawy:
drobnego inwentarza oraz bydła, a także wystawa
starych samochodów i motocykli. Dla dzieci przygotowano bardzo ciekawe animacje, zorganizowane
przez Klubu Działań Pozytywnych oraz zapewniono najmłodszym bezpłatne dmuchańce. Na boisku
LKS „Czapla” rozegrano turniej piłkarski żaków, a na
polach obok terenów szkolnych zaprezentował się
Rybnicki Klub Paralotniowy. Wielbiciele rozrywek
mogli też skorzystać z oferty wesołego miasteczka.
Podczas tegorocznych dożynek gminno-powiatowych 11 września udało się wszystko – dopisała
pogoda, prawdziwe tłumy odwiedziły Kryry i wszyscy
doskonale się bawili. Koncerty przyciągnęły wielu
fanów muzyki i dobrej zabawy, a wspólnym rozmowom i świętowaniu nie było końca.
- Tak pięknie przystrojonego sołectwa na dożynkach gminno-powiatowych do tej pory jeszcze nie było.
– przyznawał Starosta Paweł Sadza
- Tradycja dożynkowa jest u nas w Kryrach jak
najbardziej żywa – dodawał Sołtys Wojciech Brudek.
– Z tego miejsca chcę wszystkim podziękować za pomoc w organizacji i bardzo wielkie zaangażowanie. To
wszystko dzięki Wam!
Faktycznie – dzięki dobrej organizacji, a także
wielkiemu zaangażowaniu kryrzan, dożynki gminno-powiatowe na długo pozostaną w pamięci wszystkich mieszkańców gminy i powiatu. Gratulujemy
organizatorom niezwykle udanej imprezy! Byli to
m.in.: Sołtys i Rada Sołecka z Kryr, Urząd Gminy Suszec, Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu.
Oprac. Monika Panfil
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PODZIĘKOWANIA
Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza, Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala, sołtys Kryr Wojciech Brudek
wraz z Radą Sołecką oraz Starostowie Dożynkowi Lidia i Wojciech Koczarowie serdecznie
dziękują za pomoc w organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych w Kryrach, które odbyły
się 11 września 2016 roku w Kryrach.
Tegoroczne dożynki były szczególne – nie tylko dlatego, że Kryry gościły gospodarzy
i rolników z całego powiatu pszczyńskiego, ale również z powodu swojego bogactwa, ilości
i pomysłowości zaangażowanych osób oraz niesamowitej, dziękczynno-ludycznej atmosfery.
Organizacja tegorocznych obchodów Święta Plonów była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, organizacji, firm i instytucji, wśród których znaleźli się:
- organizacje i instytucje, wolontariusze i wolontariuszki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach, Ochotnicza Straż Pożarna z Kryr, Mizerowa i z Pszczyny, Grupa Ratownicza
Kryry, Klub Działań Pozytywnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Kryr, Szkoła Podstawowa
z Kobielic, Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Pszczyny, Rybnicki Klub Paralotniowy, Sołtysi,
Grzegorz Górka – Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, osoby zaangażowane w organizację
i udział w korowodzie dożynkowym, rodzimi artyści i zespół Čečina z Veličnej ze Słowacji,
Josef Kondela – Zastępca Wójta Gminy Novot’, Mirosław, Maria i Józef Spyrowie, Marcin Standura ze Stajni Standura, rolnicy prezentujący zwierzęta gospodarskie, hodowcy drobnego
inwentarza i rękodzielnicy, właściciele zabytkowych samochodów i motocykliści, mieszkanki
i mieszkańcy Gminy i okolic, którzy czynnie włączyli się w dożynkowe przygotowania;

zdj. Andrzej Grynpeter / www.pless.pl

- sponsorzy: Michał Czardybon – „Bratek” Gospodarstwo Ogrodnicze, Bronisław Polok - Gospodarstwo Szkółkarskie „Polok”, Henryk Wolny – Gospodarstwo Rolne, Jan Cyroń
– Cyroń sp. z o. o., Przemysław Biela – INST WOD sp. z o. o., Marek Golik, Jarosław Konsek
i Adam Serwotka – EKO sp. j., Barbara Misiak – Dekor Import Export, Sylwester Ficek –
ZHPU Kobielanka sp. z o. o., Jarosław Nowak – Piekarnia-Cukiernia T.J.D. Nowak s.c., Anna
Kuczera i Wacław Tomecki – Bank Spółdzielczy w Żorach, Magdalena Smusz-Spyra – Bank
Spółdzielczy w Żorach Oddział w Suszcu, Józef Czysz – Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Jacek
Drzyzga – Bank Spółdzielczy w Pszczynie, Marek Pisulak – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie, Leszek Szczotka – Działalność Rolnicza, Jacek Patyk – Agencja Rozwoju
i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o, Adam Budzyński – Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli
Metalowych „MEDROS” sp. z o. o., Stanisław Stęchły i Zygmunt Bartas – Zakład Elektromechaniczny „BAST” s. j., Edmund Dulemba – Zakład Betoniarsko-Kamieniarski „Marmur”, Szymon
Tetla – Drogród, Szczepan Polok – Grupa Producentów Grzybów sp. z o. o., Alojzy Lesiak
i Brunon Nowok - PHUP „ROLCHEM” s. j., Zbigniew Czech – Disco Life Drink Bar Przewóz
Osób, Janusz Kozik – ZRB Kozik, Jan Lazar – Skład Materiałów Budowlanych LAZAR, Grzegorz Świerkot – Świerkot sp. z o. o., Roman Slaczałek – Reklama Suszec, Bogusław Musiolik
– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKa” sp. z o. o., Monika Janas-Nowacka – Szkoła Tańca
Movimento, Wiesława i Grzegorz Łakotowie oraz Iwona Potysz-Łakota i Andrzej Łakota – „AG
ŁAKOTA” s. j., Marcin Wuzik – Restauracja SEPHIA, Jan Bubak – Zakład Legalizacji, Krystyna
Sieradzak – Przetwórstwo Warzyw, Owoców i Pieczarek „KRYSTMAR”, Urszula Kumor – Zakład Produkcyjno-Handlowy „Piekarnia Kumor” s. c., Bożena i Aleksander Dudek – Usługi
Agencyjne A.B. Dudek s.c. i sklep części zamiennych; Natalia i Józef Biela – „Piekarnia” s.c.;
- patroni medialni: Jacek Gałuszka – Głos Pszczyński, Wacław Wrana – tuPolska sp.
z o. o. oraz Wiola Kurzydem – tuŻory.pl, Tomasz Klimczak i Oskar Piecuch – portal pless.pl,
Janusz Hess – Grupa Terrabit i Jacek Bielenin – Gazeta Pszczyńska i pszczynska.pl, Łukasz
Niedzwiedzki – MKN Interactive Solutions Group sp. z o. o i Aleksandra Jankowska – pozytywnapszczyna.pl, Justyna Wachełko-Masłowska – Centrum Reklamy eMBi i zorydlawas.pl,
Agnieszka i Piotr Łyko – Lokalne Wydawnictwo Prasowe „Echo” sp. z o. o., Jarosław Jędrysik
– Wydawnictwo Lokalne Echo Maksmedia sp. z o. o., Monika Panfil – Redaktor Miesięcznika
„Nowiny Suszeckiej Gminy”.
Dzieci i młodzież, rolnicy, producenci, gospodarze, władze gminy i powiatu, zaproszeni
goście, partnerzy, sponsorzy, patroni, mieszkańcy regionu – wszyscy ramię w ramię dziękowali za urodzaj nie tylko całego roku, ale też tego wieńczącego pracę na roli wydarzenia.
I właśnie to braterstwo i siostrzeństwo, to pielęgnowanie utraconych w wielu regionach
tradycji i pamięci o przodkach było możliwe również dzięki Państwu. Dzięki hojności, zaangażowaniu, dobremu sercu i wsparciu, za co serdecznie dziękujemy!
Życzymy, aby ta niesamowita atmosfera i obfitość towarzyszyły Państwu każdego dnia,
a wspomnienie tegorocznego Święta Plonów wywoływało uśmiech na twarzy.

zdj. Andrzej Grynpeter / www.pless.pl

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:
Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

17:40 - 18:40
zajęcia bezpłatne

Zespół Śpiewaczy
Mizerowianie
wtorek
Klub Jasia i Małgosi
środa

20:00
zajęcia bezpłatne
16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Radostowicach:
Akademia Młodego
Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek
Regionalny Zespół
Śpiewaczy
Radostowianki
środa
K10
taniec nowoczesny
piątek

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

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek
Biesiadnie
Paradnie
czwartek

17:00 - 18:30
zajęcia bezpłatne

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

Klub Jasia i Małgosi 16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne
poniedziałek
Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

18:45 - 19:45
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:
Klub Jasia i Małgosi 14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne
poniedziałek
Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

14:00 - 15:00
zajęcia bezpłatne

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

On The Beat
taniec nowoczesny
piątek

15:00 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Zajęcia dla dorosłych:

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Gitarowo
poniedziałek

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:
Akademia
Młodego Artysty
poniedziałek

Mini On The Beat
piątek

16:15 - 17:15
zajęcia bezpłatne

17:30 - 18:30
zajęcia bezpłatne

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

zajęcia bezpłatne

13:00 - 14:00
zajęcia bezpłatne

w Szkole Podstawowej
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

Klub Jasia i Małgosi 16:00 - 17:30
zajęcia bezpłatne
wtorek

„Tańczące brzdące”
piątek

Mini Mini
On The Beat
piątek

Balet
poniedziałek

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

zajęcia bezpłatne

17:00 - 17:45

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

17:00
zajęcia bezpłatne

w Gimnazjum Publicznym
w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”
piątek

Gitarowo
czwartek

Klub szachowy
poniedziałek

gr. I: 15:15 - 16:00 (nowy nabór)
gr. II: 16:00 - 16:45
gr. III: 16:45 - 17:45
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
gr. I: 15:30 - 17:00 (nowy nabór)
gr. II: 17:00 - 18:30 (kontynuacja)
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Formacja K-BUM
CREW
taniec nowoczesny
wtorek

15:10 - 17:10
zajęcia bezpłatne

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

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

Rytmika
środa

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

Klub Fotograficzny
środa

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

Hooperki
taniec z hula-hopem
środa

18:00 - 19:30 (gr. początkująca)
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Język angielski
dla dzieci
czwartek

gr. I : 15:15 - 16:00 (nowy nabór)
gr. II: 16:15 - 17:00
gr. III: 17:00 - 17:45
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi 16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne
czwartek
Hooperki
taniec z hula-hopem
czwartek

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

Ognisko muzyczne
piątek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Harmonogram

(od 20 m-ca do 3 lat)

18:00 - 18:45

(od 3 do 5 lat)

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Język hiszpański
poniedziałek

18:30 - 20:00 (gr. początkująca)
80 zł / mies., 216 zł / kwartał

Joga
wtorek
Chór
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski
dla dorosłych
wtorek

17:00 - 18:30 (gr. początkująca)
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski
dla dorosłych
środa

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

Zumba fitness
dla dorosłych
czwartek

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

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

17:00 - 18:30 (kontynuacja)
80 zł / mies., 216 zł / kwartał

Zajęcia dla młodzieży starszej i dorosłych:
Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Grupa Teatralna
poniedziałek

18:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

(dla młodzieży gimnazjalnej i starszej)
Zajęcia w Suszcu

Indywidualna
nauka śpiewu
środa

płatne u prowadzącego

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

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

Chór Canticum
Novum
sobota

10:00
zajęcia bezpłatne

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

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
08.12.2016
r. godz.: 17:30 oraz 20:30
Bilety: 50 zł do nabycia od 6 października w biurze GOK lub na www.biletynakabarety.pl
Informacje można 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

zabawy
zajęcia dla dzieci
od 6 - 12 lat

z gliną

poniedziałek (co 2 tygodnie)

godz. 17:00 -18:30

w salce przy parafii
pw. Imienia Maryi w Radostowicach,
ul. Dworcowa 38

pierwsze zajęcia: 17 i 31 października

prowadzącą: Beata Bąk-Ścierska

cena: 20 zł (1 spotkanie), 30 zł (2 spotkania), 81 zł (karnet na 3 miesiące)

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście
lub telefonicznie: 32 212 44 91 w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Narodowe czytanie 2016
Henryka Sienkiewicza. Od 2015 r. akcji przewodniczy
Prezydent RP Andrzej Duda i jego małżonka Agata
Kornhauser-Duda (w warszawskim Ogrodzie Saskim
czytano „Lalkę” Bolesława Prusa). W ubiegłym roku

zdj. Monika Panfil

3 września br., tradycyjnie w sobotę, odbyła się
kolejna odsłona „Narodowego Czytania”. Z inicjatywy
Wójta Gminy Suszec, p. Mariana Pawlasa oraz Dyrektora GZOiS, p. Zbigniewa Łozy, przy współpracy
GBP w Suszcu, w Gimnazjum Publicznym w Suszcu
zorganizowano lokalne publiczne czytanie powieści
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Lektura ta została
wybrana podczas internetowego głosowania, a rywalizowała z takimi dziełami jak „Chłopi” Władysława Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
„Popioły” Stefana Żeromskiego, „Noce i dnie” Marii
Dąbrowskiej. Sobota – czas wolny, i dlatego zadecydowano o zorganizowaniu wspólnego Czytania
w poniedziałek, 5 września. Oczywiście, „Narodowe
Czytanie” rozpoczęli nasi szacowni inicjatorzy gminnej akcji. Czytanie kontynuowała reprezentantka grona pedagogicznego – nauczyciel polonista p. Jadwiga Czekaj, po czym oddano głos przedstawicielom
młodego pokolenia – uczniom gimnazjum. Pięknie
zaprezentowały się: Agata Paszek, Marta Krymer,
Weronika Prządka, Hanna Koczar, Wiktoria Kozyra.
Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest
od 2012 r. Zainicjował ją Prezydent RP Bronisław Komorowski. Czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Akcję kontynuowano w kolejnych
latach: czytano dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię

Młodzież słuchała „Quo Vadis”

w akcji wzięło udział 1600 miejscowości, a w bieżącym już ponad 1700. Wniosek: akcja rozwija się
i zdobywa coraz szersze grono sympatyków.
Tegoroczna lektura, „Quo vadis”, została wydana w 1896 r. Powieść została przetłumaczona na 50
języków i odniosła światowy sukces. Autor jest uzna-

nym powieściopisarzem i publicystą, a poświadcza
to przyznana mu w 1905 roku NAGRODA NOBLA
w dziedzinie literatury za całokształt twórczości
i wybitne osiągnięcia pisarskie. Do dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy. Autor
był wyjątkową postacią i polska kultura wiele mu
zawdzięcza. Dlatego też Senat RP ustanowił rok 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza, by przypominać,
a tym samym pamiętać o twórczości i działalności
pierwszego polskiego noblisty.
Na stronie www.prezydent.pl dostępna jest adaptacja lektury „Quo vadis” stworzona przez Tomasza
Burka, krytyka literackiego, eseistę i literaturoznawcę. Adaptacja podzielona została na 12 rozdziałów,
co umożliwiło wybranie danej części i czytanie jej
niezależnie od pozostałych [w oryginale 74 rozdziały oraz epilog]. Adaptacja to tylko 1/3 powieści, ale
i tak w ciągu 2 godzin lekcyjnych nie udało się jej
przeczytać w całości.
Uczniowie spisali się, słuchali z uwagą i powagą,
co zaowocowało planami ponownego uczestniczenia
w akcji „Narodowego Czytania” w przyszłym roku.
Serdecznie dziękujemy Dyrektor Gimnazjum
Publicznego w Suszcu, p. Renacie Zając, za zorganizowanie dla swoich podopiecznych gminnej akcji
promującej polską kulturę i czytelnictwo.
GF

„Orfeusz w piekle”
operetkę, historia kończy się więc szczęśliwie, a uradowany Orfeusz wraca na ziemię sam.
Operetka w II aktach spotkała się z gorącym
przyjęciem suszeckiej publiczności. Widzowie dali
się ponieść tej zabawnej historii, podziwiali także
zdolności wokalne i aktorskie występujących artystów. Interesująca scenografia, ciekawe stroje, a także
wpadające w ucho utwory sprawiły, że z ogromną
przyjemnością oglądało się „Orfeusza w piekle”. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła występy
jaworzańskich artystów. Jak widać, w Suszcu promuje
się różnorodne wydarzenia kulturalne i znajdują one
swoich odbiorców.
oprac. Monika Panfil

Wizyta Orfeusza na Olimpie

zdj. GOK w Suszcu

nym), który zgotował im rolę najczulszych kochanków mitycznego świata. Szczęśliwie Eurydykę porywa
zakochany w niej bóg piekieł – Pluton. Małżonek,
chcąc nie chcąc, zmuszony przez Opinię Publiczną do
poszukiwań zaginionej, udaje się na Olimp. W niebie
sam Jowisz postanawia zająć się porwaniem i sfruwa
do piekła pod postacią muchy, gdzie „bzyczy” Eurydyce uwodzicielską pieśń. W ten sposób podbija serce
ziemskiej piękności. Urażony Pluton każe Jowiszowi
oddać kochankę mężowi, z czego wszyscy są niezadowoleni. Orfeusz, jak mówi mit, wyprowadzając
Eurydykę z piekła, odruchowo spogląda za siebie
i wówczas traci żonę na zawsze. Jak przystało na

zdj. GOK w Suszcu

Takiego wydarzenia na suszeckiej scenie dawno
nie było. 22 września w Gminnym Ośrodku Kultury
wystawiono spektakl „Orfeusz w piekle”. Operetkę zaprezentowali śpiewacy oraz orkiestra Teatru Muzycznego Arte Creatura z Jaworzna. „Orfeusz w piekle”
to pierwsza wielka operetka Jacques’a Offenbacha
z niezapomnianym kankanem. Błyskotliwa kpina
z napuszonego mitycznego świata i wspaniała muzyka przyniosły twórcy wielki sukces.
Akcja operetki rozgrywa się w starożytnej Grecji.
W Tebach znudzeni sobą Orfeusz i jego piękna żona
Eurydyka rozmyślają, jak zerwać małżeńskie kajdany
i oszukać Zły Los (Opinię Publiczną i teściową w jed-

Aktorzy dali popis swoich umiejętności

II Międzynarodowy Festiwal Jazz & Literatura znów u nas!
Zapraszamy na II edycję Midyznarodowego Festiwalu Jazz & Literatura! W tym roku, już 6
października o godz. 19:00 odbędzie się koncert
międzynarodowego kwintetu jazzowego Kenneth
Dahl Knudsen Group.
Międzynarodowy kwintet pod przewodnictwem
duńskiego kontrabasisty i kompozytora Kennetha
Dahla Knudsena gra współczesny europejski jazz
o skandynawskim rodowodzie, z dużą dawką im-

prowizacji. Kenneth wydał dotychczas trzy płyty
i wszystkie spotkały się ze znakomitym przyjęciem
przez krytykę: debiutancki album „Strings Attached”,
zarejestrowany w Skyline Studios na Manhattanie
„Clockstopper” z udziałem nominowanego do nagrody Grammy Johnathana Blake’a oraz najnowszy
projekt artysty z orkiestrą „We’ll Meet in the Rain”
– każdorazowo Knudsen jest doceniany za śmiałe,
nowoczesne kompozycje.

Koncert odbędzie się wyjątkowo w Stajniach
Książęcych w Pszczynie, ul. Basztowa 6 – 8, gdyż
w tym czasie sala widowiskowa GOK będzie w remoncie.
Bilety w cenie 25 zł można nabyć w biurze
GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, zarezerwować
telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 21 lub e-mailowo: aga@kulturasuszec.pl. Rezerwacja jest ważna przez 7 dni, w tym czasie należy uregulować

NUMER 10 (267)
płatność w biurze lub przelewem.
W Polsce Kenneth Dahl Knudsen Group występował kilkukrotnie: w warszawskim klubie Pardon, To
Tu, w Blue Note w Poznaniu oraz na Before festiwalu
Źródła Nowych Talentów jazz&literatura 2015. W tym
roku zespół zagości ponownie w naszym kraju, gdzie
ma już swoich wiernych fanów.
Skład zespołu: Tomasz Dąbrowski – trąbka i balkanhorn, Gauthier Toux (Francja) – fortepian, Ma-
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xence Sibille (Francja) – perkusja, Ramiro Olaciregui
(Argentyna) – gitara, Kenneth Dahl Knudsen – kontrabas oraz kompozycje i aranżacje.
Festiwal to koncerty i warsztaty, w trakcie których szersza publiczność ma szansę zapoznać się
z muzyką jazzową. Jak mówią organizatorzy: „Świat
dźwięku, do którego zapraszamy, to jazz we wszystkich odcieniach, a także pogranicza gatunków. Nasze
propozycje są odważne, nietuzinkowe, prezentu-

jemy artystów niezwykłych, wybitnych, ale spoza
mainstreamowej sceny. Część warsztatowa skupia
się na działaniach dla dzieci i młodzieży, pamiętając,
by swym zasięgiem objąć również dzieci zagrożone
wykluczeniem społecznym.” Suszecki GOK stał się
częścią tego ciekawego wydarzenia. Warto skorzystać z propozycji przygotowanej przez nasz ośrodek
kultury.
Oprac. Monika Panfil

był on używany jako podstawowa księga chórowa
mniszek staniąteckich.
Jak tłumaczą organizatorzy odbywającego się
w Suszcu wydarzenia: „Melodie wykonane w czasie
koncertu przedstawione zostały według klucza roku
liturgicznego: od czasu Adwentu, gdy wyczekujemy
przyjścia Pana, poprzez Boże Narodzenie, gdy cieszymy się z Jego nadejścia, Wielki Post, gdy rozważamy
Jego mękę i śmierć aż po Wielkanoc, tryskającą radością ze zmartwychwstania Pana. Pomimo różnych
okresów, ethos melodii chorałowych jest dość podobny do siebie; w pierwszym momencie można by
było powiedzieć, że nie ma różnicy między poszczególnymi okresami liturgicznymi. Otóż, w tym tkwi
cała teologia chorału: każda melodia jest w pewnym
sensie wyrazem jakieś odwiecznej walki pomiędzy
niebem i ziemią, dobrem i złem, życiem i śmiercią,
które przebiegają przez środek serca człowieka. Dlatego nic dziwnego, że każda melodia dotyka czegoś
z tej rzeczywistości i odsyła nas ku Temu, gdzie serce
ludzkie może doznać pokoju.”
Członkinie „Flores Rosarum” podczas koncertu

w Suszcu wykonywały utwory, ustawiając się w różnych miejscach świątyni. Osiągnęły dzięki temu
interesujący efekt. Głosy pań przenikały się płynąc
z różnym natężeniem. Ich wykonań słuchali zafascynowani mieszkańcy gminy, którzy licznie przybyli na
koncert w piątkowy wieczór. To był naprawdę piękny
czas – zadumy i ponownego odkrycia tej wyjątkowej
twórczości sakralnej.
Monika Panfil

Już po raz dziesiąty od sierpnia do października
miłośnicy twórczości religijnej mogą uczestniczyć
w niecodziennym wydarzeniu. W tym czasie w Żorach
i Suszcu odbywa się Festiwal Twórczości Religijnej
„Fide et Amore”. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz jesiennych wydarzeń w naszej gminie. W tym
roku 9 września 2016 r., o godz. 19:00 w Kościele pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu odbył się „Wieczór VI”. Podczas koncertu zebrani mogli
usłyszeć niezwykłe kompozycje muzyki sakralnej
pochodzące z różnych epok, wykonane przez żeński
zespół „Flores Rosarum” (tłum. Płatki Róż), skupione
pod znamienitym tytułem „Z muzycznego skarbca
klasztoru w Staniątkach 1216-2016”.
Venite, exultemus Domino – „Przyjdźcie, radujmy się w Panu”. Śpiewy składające się na program
tegorocznego koncertu pochodziły z najstarszego antyfonarza rękopiśmiennego, który znajduje
się w Archiwum klasztoru mniszek Benedyktynek
w Staniątkach. Antyfonarz ten zawiera antyfony i responsoria potrzebne dla sprawowania Służby Bożej
dzień po dniu w chórze zakonnym; bardzo długo

zdj. Monika Panfil

Wiara i miłość

„Flores Rosarum” w kościele w Suszcu
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Malczewski w Suszcu!
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w niezwykłym wydarzeniu, jakim jest Polisensoryczna Wystawa Malarstwa Polskich Mistrzów.
Wystawa rozpocznie się 15 października dwoma
wydarzeniami: warsztatowymi lekcjami muzealnymi
dla dzieci i młodzieży oraz wernisażem połączonym
z multimedialną prelekcją dla dorosłych. Wystawa
obejmować będzie 5 kategorii tematycznych: pejzaże, portrety, martwą naturę, architekturę sakralną
i świecką oraz sceny batalistyczne. W obrębie każdej
kategorii znajdą się dzieła sztuki o różnych stylach
oraz wykonane różnymi technikami plastycznymi.
Wystawę będzie można zwiedzać z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów. Przy obrazach bowiem będą
umieszczone qr-cody, które odsyłać będą do opisów
obrazów – zdjęć, tekstów i plików dźwiękowych.
Specjalnie dla dzieci i młodzieży zaplanowane

są na ten dzień lekcje muzealne w formie warsztatów
artystycznych, podczas których młodzi uczestniczy
i uczestniczki zapoznają się z dziełami znanych malarzy m.in. Rafała Malczewskiego, Ireny Weiss czy Karola Kossaka na różnych płaszczyznach i za pomocą
różnorodnych doświadczeń zmysłowych – nie tylko
wzroku, ale także słuchu, węchu, czy smaku oraz
z wykorzystaniem nowych technologii i urządzeń
mobilnych. Będzie to też okazja do rozwijania własnych umiejętności twórczych i kreatywności, a każde
dziecko, które weźmie udział w lekcji, będzie mogło
też wziąć udział w konkursie artystycznym. Warsztaty
odbędą się w 3 grupach wiekowych, o godz. 10:00,
11:30 i 13:00. Z racji ograniczonej ilości miejsc i podziału na grupy wiekowe, na warsztaty obowiązują
zapisy w biurze GOK!
Główne atrakcje dla dorosłych odbiorców zaplanowane są na godzinę 18:00. Podczas wernisażu
odbędzie się multimedialna prelekcja, wykorzystu-

jąca nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania
odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki.
Po wernisażu wystawy i polisensorycznym zwiedzaniu odbędą się warsztaty malarskie.
Wstęp na warsztaty i wernisaż jest bezpłatny.
Wystawę będzie można zwiedzać od 15 do 21
października w Galerii OKO Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.
Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać
u Pani Agnieszki Zielonki-Mitury, tel. 32 212 44 91
wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl.
Wernisaż odbywa się w ramach projektu realizowanego z programu Kultura Dostępna przez
Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere
Aude w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strumieniu, Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Suszcu oraz Śląskim Domem Aukcyjnym.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
GOK w Suszcu

Wystawa prac Mariusza Gruszki
tworząc projekty pod szyldem „ultrabrand”.
Strumieński fotograf twierdzi, że szczególnie
interesuje go człowiek. Lubuje się w fotografii portretowej i dokumentalnej. Dowodem tych upodobań
była m.in wystawa fotografii pt. „Jesteśmy”, przedstawiająca życie codzienne mieszkanek Domu Pomocy
Społecznej w Pogórzu. Artysta od lat dokumentuje
również życie swojego miasteczka. Często podróżuje,
a wizualne wspomnienia ze swoich dalszych i bliższych wyjazdów zapisuje w postaci detalu architektonicznego. W Suszcu gości wystawa poświęcona
właśnie temu ostatniemu tematowi, zatytułowana
„...na świat”. Zapraszamy do jej obejrzenia.
Oprac. Monika Panfil

zdj. GOK w Suszcu

Od 15 września do 15 października br. w Galerii
OKO w GOK w Suszcu zobaczyć można wystawę prac
Mariusza Gruszki – pochodzącego ze Strumienia artysty-fotografika. Jak sam przyznaje, fotografia to jego
pasja i sposób na szczęśliwe życie. Pracy z aparatem
uczył się pod okiem docenianych fotografów – Marii
Śliwy oraz nieżyjącego już Piotra Szymona. Mariusz
Gruszka to pomysłodawca i założyciel Grupy Fotograficznej „C41” działającej przy Ośrodku Kultury w Strumieniu, Stowarzyszenia Form Artystycznych„SFart”
i odbywającego się od sześciu lat „Sfart Festiwalu”.
Na co dzień wraz z żoną Dagmarą prowadzi
w Strumieniu studio portretowe „studioG” oraz
współpracuje z grafikiem Bartkiem Witkowskim,

Wystawa Mariusza Gruszki

zdj. Monika Panfil

Znany mieszkańcom Gminy Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś” w ostatnich latach zmieniał swoich
zarządców.
Najpierw jego opiekunem był Gminny Ośrodek
Kultury, następnie GZOiS. Latem tego roku podjęto decyzję o oddaniu w dzierżawę części terenów
należących do Ośrodka. Dosyć szybko znalazł się
inwestor, zainteresowany zagospodarowaniem popularnego „Gwarusia”.
Jan Musiolik – mieszkaniec Suszca – wydzierżawił wspomniane tereny na najbliższe 15 lat. Rozpoczął także pierwsze prace, mające odmienić to
dobrze znane mieszkańcom miejsce. Pod wiatą
przeznaczoną do grillowania wymieniono kostkę
betonową, ułożono nową blachodachówkę, obsiano
trawą i wykoszono tereny boisk i oporządzono tę
część Ośrodka. Nam pan Jan opowiada o planach
związanych z „Gwarusiem”.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Skąd pomysł, żeby
wydzierżawić te tereny?
Jan Musiolik: Często przebywam na „Gwarusiu”.
Już jako dziecko spędzałem tam mnóstwo czasu.
W tej chwili, niestety, niewiele się tu dzieje, a chciałbym to zmienić.
Nowiny: Czyli chodzi głównie o ożywienie tego
miejsca?
Jan Musiolik: Nie tylko. Mam dzieci i chciałbym,
aby i one poznały i pokochały „Gwaruś”. Dzierżawię
to miejsce także po to, żeby ludzie mogli korzystać
z jego uroków – pograć w piłkę nożną, siatkówkę
plażową, koszykówkę…
Nowiny: A jaki jest Pana pomysł na wydzierżawione tereny?
Jan Musiolik: Pomysłów jest wiele. Chciałbym
otworzyć małą całoroczną gastronomię, wybudować

zdj. Monika Panfil

Zmiany na „Gwarusiu”

Boiska na „Gwarusiu”

Odnowiona wiata

plac zabaw dla dzieci. Planuję także w przyszłości
stworzenie atrakcji związanych z wodą dla dzieci
– w formie natrysków wodnych czy popularnych
ostatnio „pluskadełek”. Może pojawią się też kajaki,
rowerki wodne – czyli coś dla starszych. Obecnie na
„Gwarusiu” stoi także wiata z miejscem wyznaczonym
na zrobienie ogniska. Myślę o postawieniu jeszcze
drugiej altanki, aby można je wynajmować na różne
imprezy. Zimą można organizować na terenie „Gwarusia” kuliki, w sezonie letnim – uprawiać sporty (np.
piłkę nożną, siatkówkę plażową, koszykówkę), przeprowadzać zawody dla dzieci i starszych.
Nowiny: W sprawie wszystkich planów współpracuje Pan z Gminą?
Jan Musiolik: Oczywiście. To ona jest właścicielem terenu. Liczę, że nasza współpraca będzie się
układała jak najlepiej, bo wszystkim nam zależy na
uatrakcyjnieniu tego miejsca.
Nowiny: Zwłaszcza że „Gwaruś” ma ogromny
potencjał.

Jan Musiolik: Dokładnie. Mimo że obecnie
atrakcji brakuje, dużo ludzi odwiedza te tereny i korzysta z piękna okolicy. Chciałbym przywrócić im
świetność. I chciałbym, żeby mieszkańcy mogli się
cieszyć przebywaniem na „Gwarusiu”, czując, że to
ich miejsce.
Nowiny: Plany bardzo ambitne i z pewnością
zmieniające to miejsce na korzyść.
Jan Musiolik: Jest jeszcze kilka pomysłów, które
chciałbym zrealizować w dalszej przyszłości. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja w najbliższym
czasie. Już teraz jest sporo do zrobienia. W tym roku
skupiamy się na porządkowaniu. Odnawiamy altankę,
ławki, dbamy o boiska, trawniki, chodniki…
Nowiny: Jest co robić! Życzymy powodzenia
i trzymamy kciuki, żeby wszystkie założenia udało
się zrealizować.
Jan Musiolik: Dziękuję.
Nowiny: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Panfil
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Kronika policyjna
Wypadki i pijani kierowcy na drogach
28 sierpnia 2016 r. o godz. 18:49, w Suszcu na ul.
Pszczyńskiej policjanci WRD KPP Pszczyna zatrzymali
do kontroli mężczyznę w wieku 59 lat, zamieszkałego
w Suszcu, który kierował samochodem marki Seat
Cordoba, będąc w stanie nietrzeźwości tj. 1,13mg/l.
31 sierpnia 2016 r. o godz. 20:15, w Radostowicach na ul. Pszczyńskiej 16-letni mężczyzna, mieszkaniec Pszczyny, kierujący motorowerem marki Yamaha
Aerox, jadąc ul. Pszczyńską w Radostowicach, potrącił
pieszą. 82-letnia mieszkanka Radostowic kończyła
właśnie przechodzenie przez jezdnię w miejscu nieoświetlonym. Na skutek zdarzenia kobieta doznała
złamania kości prawej stopy oraz rozległego urazu
podudzia nogi prawej i została umieszczona w szpitalu w Pszczynie.
Kradzieże i akty wandalizmu
W okresie 24-27 lipca 2016 r. w Suszcu na ul.
Bukowej nieznany sprawca dokonał uszkodzenia ele-

wacji ściany południowej oraz zachodniej budynku.
Ponadto dokonał uszkodzenia parapetu zewnętrznego pod oknem, uszkodzenia płytek ceramicznych
i blachy trapezowej. Łączna wartość strat to 2000 zł.
7 września 2016 r. o godz. 05:30 w Suszcu na ul.
Piaskowej nieznany sprawca dokonał kradzieży dowodu osobistego, prawa jazdy oraz radia samochodowego marki Sony wartości 350 zł z otwartego samochodu zaparkowanego na parkingu przy kopalni
w Suszcu.
Pszczyńscy policjanci zatrzymali 24-letniego
mieszkańca Suszca, któremu zarzuca się kradzież
pozostawionego przy sklepie roweru. Zdarzenie to
uchwyciły kamery monitoringu. Dzięki temu mundurowi po niespełna godzinie odzyskali rower i, jak
się później okazało, zatrzymali poszukiwanego przez
sąd mężczyznę. Teraz, za przestępstwo kradzieży 24latek może spodziewać się nawet 5 lat więzienia. Do
zdarzenia doszło w środę 21 września po godz. 17:00

przy jednym z supermarketów w Suszcu. Fakt kradzieży roweru zarejestrowały kamery monitoringu.
Zapis wskazywał na młodego mężczyznę, który, korzystając z okazji, że rower nie został w żaden sposób
zabezpieczony, podszedł do niego i zabrał go. Dzięki
filmowi dobrej jakości policjanci mogli dokładnie
określić ubiór sprawcy, jego sylwetkę i orientacyjny
wiek. Te dane spowodowały, że już po kilku kwadransach „przeczesywania” pobliskiego terenu amator
cudzych rowerów wpadł w ręce policjantów. W chwili
zatrzymania miał przy sobie skradziony rower. Kiedy
podjeżdżał patrol, wyciągał go właśnie z bagażnika samochodu. Mężczyzna usłyszał już zarzut w tej
sprawie. Okazało się również, że był poszukiwany
na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Na decyzję sądu w sprawie roweru
poczeka zatem w areszcie śledczym, gdzie, zgodnie
z dyspozycją, spędzi najbliższe miesiące.
KPP w Pszczynie

Mapa Zagrożeń już działa!
Od września w całej Polsce realizowany jest program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. To
interaktywne narzędzie umożliwi zapoznanie się
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.
Mapa pomoże również wskazać miejsca, na
które lokalne służby powinny zwrócić szczególną
uwagę. Policjanci będą weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe,
zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń to
swoista platforma wymiany informacji, przy pomocy
której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo,
dzieli się z policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Chodzi o zaproszenie społeczeństwa do
współpracy z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jednakże w razie potrzeby pilnej interwencji
policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
W czasie pilotażu na terenie garnizonów: podlaskiego, pomorskiego i stołecznego z mapy skorzystało ponad 35 tys. użytkowników i odnotowano ponad
86 tys. odsłon aplikacji oraz otrzymano ponad 6 tys.
zgłoszeń od obywateli. Dotyczyły one najczęściej

spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych
oraz wykroczeń w ruchu drogowym.
- Cały czas trwają prace nad udoskonalaniem nowego narzędzia, jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa”. Wprowadzamy jeszcze drobne korekty
i zakładamy, że pomiędzy 1 a 10 września program ruszy w całej Polsce... – zapowiedział Jarosław Zieliński,
sekretarz stanu w MSWiA. Wiceminister podkreślił
również, że program jest jednym z elementów „pracy
Policji bliżej ludzi i z ludźmi”.
Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi
instytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in.
właściwemu rozmieszczeniu patroli czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech
kategoriach:
- gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
- uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących
internetową platformę wymiany informacji,
- otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bez-

pośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.
Uruchomiona właśnie funkcjonalność pozwala
każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa.
Zjawisko to zaś, za pomocą mapy, jest dokładnie
lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka
informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą
mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma
kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie
wywoła odpowiednią reakcję policji. Zagrożenia
można zgłaszać na stronie: mapy.geoportal.gov.pl
KPP Pszczyna , Oprac. Monika Panfil

Letni obóz w strażackim stylu
(dotyczących bezpieczeństwa drogowego, zagrożeń,
przestępstw cybernetycznych czy nałogów), a także
w zajęciach medycznych, w trakcie których szkolono ich w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do
Ustronia przyjechała też jednostka z OSP Mizerów,
która przygotowała dla uczestników obozu pokaz
strażacki oraz prezentację sprzętu.

źródło: Elżbieta Mikołajec

Pod koniec sierpnia członkowie młodzieżowych
drużyn pożarniczych z Suszca, Mizerowa i Kryr uczestniczyli w Letnim Obozie Młodzieżowym, który odbył
się w Ustroniu. Przez tydzień 28 młodych ludzi w wieku gimnazjalnym aktywnie spędzało czas, korzystając
z rozmaitych atrakcji. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach strażackich, spotkaniach z udziałem policji

Uczestnicy letniego obozu

Każdy dzień rozpoczynano od porannej gimnastyki, organizowano także zajęcia sportowe (tj.
piłka nożna, siatkówka, biegi, wizyty na basenie) czy
sportowo-rekreacyjne (bieg patrolowy oraz spartakiadę sportową). Odbyło się także wiele ciekawych
wycieczek. Młodzież wybrała się pieszo na Równicę,
Czantorię, do Wisły Malinki oraz Ustronia (wycieczka
mająca na celu zwiedzanie miasta). Zorganizowano
także wyjazd kolejką na Czantorię połączony z przejściem na wieżę widokową. Młodzi uczestniczyli też
w różnorakich zabawach integracyjnych, ogniskach
i dyskotekach.
- To był bardzo aktywny i intensywny wyjazd.
Z pewnością nie było czasu na nudę. Ale wydaje się, że
nasza młodzież była z tego faktu bardzo zadowolona.
Robiliśmy tak wiele ciekawych rzeczy, że każdy znalazł
coś dla siebie. Zdecydowanie było potrzeba tego typu
obozu! – komentował jeden z opiekunów, Komendant Gminny OSP Jan Koch.
Tegoroczny letni obóz z pewnością można zaliczyć do udanych. Dopisała pogoda, a zaproponowane atrakcje spodobały się uczestnikom. Cała grupa
doskonale się zgrała i naprawdę dobrze wykorzysta
wspólny czas. Oby pojawiło się jak najwięcej tego
typu inicjatyw w przyszłości!
Monika Panfil
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Krecik na Osiedlu

zdj. Monika Panfil

Od 26 września Osiedle w Suszcu ma nowego
mieszkańca – znanego z kreskówek Krecika. Drewniana rzeźba stanęła na szczycie górki, która powstała
z inicjatywy mieszkańców na terenach zielonych za
boiskiem do piłki nożnej.
- Nasze osiedle funkcjonuje już od ponad 30 lat.
Wiele dzieci tu się urodziło i dorastało. Najmłodsi uwielbiają rozrywki na świeżym powietrzu. Nie było jednak
nigdy w okolicy górki, z której można by zjechać np. na
sankach. W związku z tym, że nadarzyła się okazja do
stworzenia takiego obiektu, chętnie z niej skorzystaliśmy – tłumaczy Grzegorz Bodziuch.
Przy okazji budowy boiska i jego odwodnienia
pojawiła się ziemia, którą można było przeznaczyć
na usypanie górki. Pomysł wyszedł od mieszkańców
Osiedla i Rady Sołeckiej – z myślą o najmłodszych.
Dzięki wspólnej pracy oraz pomocy Urzędu Gminy,
udało się stworzyć miejsce dla młodych suszczan.
Utworzona górka, przy której budowie pracowała
koparka i spychacz, a następnie mieszkańcy Osiedla –
oczyszczający ją, wyrównujący i siejący trawę – teraz

Krecik stanął na szczycie osiedlowej górki

ma służyć przede wszystkim dzieciom. Górka najwięcej radości przyniesie zimą, sprawdzając się doskonale jako miejsce do zjeżdżania np. na sankach. Choć
chętnych do jej odwiedzania nie brakuje już teraz.
- Kiedy myśleliśmy o powstaniu górki, wiedzieliśmy,
że musi za tym pójść coś więcej. Dążymy do tego, żeby

w naszej wsi powstały charakterystyczne miejsca, wyróżniające się dzięki jakiemuś elementowi. Na przykład
plac zabaw „Kangurek” czy „Panda” – są wyjątkowe
dzięki stojącym tam figurom, które mieszkańcy rozpoznają. Na naszej górce stanął znany wszystkim Krecik
– dodawał pan Grzegorz.
Górka to efekt czynu społecznego – inicjatywy mieszkańców, dbających o swoje otoczenie.
Drewniana figura, sfinansowana przez Urząd Gminy, przyozdobiła ten obiekt, nadając mu wyjątkowy
charakter. Pomalowano ją tak, by przypominała swój
kreskówkowy pierwowzór. O to zadbali młodzi artyści
z Osiedla.
- Dzięki wspólnej pracy i naszemu wkładowi czujemy, że ta górka jest „nasza”. Wszyscy będziemy więc
o nią dbać i nie musimy się obawiać żadnych aktów
wandalizmu – podsumowywał pan Bodziuch.
Niech górka z Krecikiem długo służy mieszkańcom Osiedla, niosąc radość młodszym i starszym
użytkownikom.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

W naszej Gminie nie brakuje wielbicieli piłki
siatkowej. Dzięki ich zaangażowaniu udaje się organizować różne imprezy sportowe – takie jak na
przykład Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Suszec. Pod koniec wakacji, 27 sierpnia na boisku
przy Osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu do rywalizacji stanęły 3 drużyny. „Piaskowa”, „Czarne Stopy”
i „Inni” zagrali pełny turniej w systemie każdy z każdym, walcząc o Puchar i tytuł najlepszej drużyny. Po
zaciętej rywalizacji, stojącej na naprawdę wysokim
poziomie, najlepsza okazała się drużyna „Piaskowa”,
zdobywając w turnieju 9 punktów oraz pamiątkowy Puchar, II miejsce i 3 punkty przypadły drużynie
„Czarne Stopy”, a III miejsce z 0 punktów zajęli „Inni”.
Nagrodę dla najlepszej drużyny wręczali: Andrzej
Tomasik i Radny Ireneusz Król.
- Na Osiedlu powstała grupa zaangażowanych
i kochających sport mieszkańców. Trenują niemal codziennie i widać tego efekty – na przykład na takich

zdj. Monika Panfil

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suszec

Mecz siatkówki

Zwycięska drużyna

Turniejach – mówił Radny Ireneusz Król.
Zwycięską drużynę tworzyli: Łukasz Rabski,
Łukasz Prządka, Sylwester Cudejko, Adrian Dulko,
Dariusz Wronowski, Michał Piesiur, Krzysztof Bła-

życa oraz Leszek Jaciubek, który otrzymał statuetkę
dla najlepszego zawodnika Turnieju. Gratulujemy
uczestnikom i czekamy na kolejne sukcesy.
Monika Panfil

Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec

Młodzi kolarze

Sport łączy!

zdj. Dawid Musiolik

wi - firmie Pro-Kan Suszec Paweł Pietrzak za wsparcie
i zaangażowanie w organizację Wyścigu Kolarskiego.
Składamy także podziękowania sponsorom
wyścigu: Jafi Sport i Martes Sport za ufundowanie
nagród dla zawodników, Marcinowi i Natalii Wuzik
– „Sephia” z Suszca za przygotowanie posiłku dla
zawodników, IndiVidual-Group za obsługę wyścigu
oraz ufundowanie słodyczy dla dzieci.
Pragniemy także podziękować strażakom OSP
Kryry, OSP Suszec i OSP Rudziczka, którzy wraz z młodzieżą gimnazjalną z Suszca, zabezpieczali trasę wyścigu, dbając o bezpieczeństwo zawodników.
Składamy także podziękowania dla: PGK Suszec,
GOK Suszec, MORiS Pszczyna, oraz Edyty i Andrzeja

zdj. Dawid Musiolik

nie ma klas sportowych oraz sekcji rowerowych
i trudno jest na tym polu rywalizować z młodzieżą
trenującą w szkółkach rowerowych.
Wszyscy, którzy przybyli tego dnia na tereny
przy Aptece św. Stanisława w Suszcu, doskonale
spędzili czas. Młodzi amatorzy kolarstwa mieli okazję
spróbować swoich sił w wyścigu, a w nagrodę każdy
zawodnik (w kategorii rocznik 2010 i młodsi) otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę. Starsi uczestnicy
także mogli liczyć na nagrody i wyróżnienia. Suszecki
Wyścig Kolarski stał się świętem sportu i rywalizacji
na wysokim poziomie.
GZOiS Suszec pragnie szczególnie podziękować
za pomoc w organizacji imprezy współorganizatoro-

zdj. Dawid Musiolik

W pogodną niedzielę 4 września, odbył się
w Suszcu i Kryrach Amatorski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec. W tym roku dorośli kolarze
wystartowali aż w 11 kategoriach wiekowych i rywalizowali na 53-kilometrowej trasie, natomiast dzieci
i młodzież szkolna i przedszkolna na odcinkach od
300 m do 6,6 km.
We wszystkich wyścigach wzięło udział 237 zawodników, co przerosło oczekiwania organizatorów
i jednoczenie wskazuje na wzrost popularności imprez rowerowych. Organizator, zgodnie z zeszłorocznymi zapewnieniami, w tej edycji w kilku kategoriach
młodzieżowych prowadził osobno klasyfikację dla
mieszkańców gminy Suszec, gdyż w naszej gminie

Peleton wyścigu głównego

ków) – Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: I miejsce
– Zofia Bluszcz, II miejsce – Marlena Hoinkis, III miejsce – Kamila Zając; Chłopcy: I miejsce – Tadeusz
Bluszcz, II miejsce – Jan Chaberko, III miejsce – Piotr
Pietrzak.
Rocznik 2006-2007 kat. Gmina Suszec:
Dziewczęta: I miejsce – Marlena Hoinkis, II miejsce
– Ola Harazin, III miejsce – Natalia Słomka; Chłopcy:
I miejsce – Jan Chaberko, II miejsce – Piotr Pietrzak,
III miejsce – Filip Skiba.
Rocznik 2004-2005 kat. OPEN (18 uczestników) – Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: I miejsce
– Natalia Macha, II miejsce – Roksana Milczarek,
III miejsce – Emilia Staniek; Chłopcy: I miejsce – Wojciech Wojcieszyński, II miejsce – Michał Adamczyk,
III miejsce – Oskar Marcinkowski.
Rocznik 2004-2005 kat. Gmina Suszec: Dziewczęta: I miejsce – Patrycja Kurkowska, II miejsce
– Zofia Skiba; Chłopcy: I miejsce – Dawid Grabowski,
II miejsce – Kacper Wloka, III miejsce – Robert Jacak.
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Rocznik 2000-2003 kat. OPEN (11 uczestników) – Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: I miejsce
– Karina Kwoka, II miejsce – Aleksandra Wóltańska,
III miejsce – Wiktoria Michalewicz; Chłopcy: I miejsce – Paweł Piekorz, II miejsce – Paweł Adamczyk,
III miejsce – Klaudiusz Wloka.
Rocznik 2000-2003 kat. Gmina Suszec: Dziewczęta: I miejsce – Karina Kwoka, II miejsce – Wiktoria Michalewicz, III miejsce – Daria Słupik; Chłopcy:
I miejsce – Klaudiusz Wloka, II miejsce – Błażej Chrobok.
Impreza okazała się ogromnym sukcesem. Dopisała pogoda oraz uczestnicy – zarówno zawodnicy,
jak i kibicujące im rodziny. Prawdziwe tłumy, które
pojawiły się podczas Wyścigu świadczą o popularności kolarstwa w naszej gminie i upewniają organizatorów, że warto powtarzać takie inicjatywy. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia za rok!
Hala Sportowa w Suszcu
Oprac. Monika Panfil

zdj. Dawid Musiolik

Waleczków za udostępnienie parkingu.
Wyścig główny (88 uczestników) – Klasyfikacja
końcowa:
- kategoria OPEN Kobiet: I miejsce – Małgorzata Adamczyk, II miejsce – Lucyna Wagner, III miejsce
- Dominika Hanke;
- kategoria OPEN Mężczyzn: I miejsce – Rafał
Sekta, II miejsce – Rafał Wrożyna, III miejsce – Eduard
Alickun;
-kategoria VIP: I miejsce – Edward Jurzyca,
II miejsce – Szymon Sekta.
Rocznik 2010 i młodsi (56 uczestników) – wyścig bez klasyfikacji.
Rocznik 2008-2009 kat. OPEN (31 uczestników) – Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: I miejsce
– Agata Sekta, II miejsce – Maja Skipioł, III miejsce
– Judyta Wloka; Chłopcy: I miejsce – Maks Kaczorowski, II miejsce – Antoni Bluszcz, III miejsce – Filip
Szpyra.
Rocznik 2006-2007 kat. OPEN (30 uczestni-
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Każdy otrzymał medal i nagrodę

Nabór wniosków
o organizację stażu
w ramach Programu
Specjalnego „Chcę
wrócić na rynek pracy”.
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że w związku z realizacją Programu Specjalnego
„Chcę wrócić na rynek pracy” prowadzony jest nabór
wniosków o organizację stażu.
Uczestnikami Programu Specjalnego są kobiety zamieszkujące głównie okolice Pszczyny i gminę
Miedźna, deklarujące chęć rozpoczęcia stażu na następujących stanowiskach: sprzątaczka, sprzedawca-kasjer / pomoc sprzedawcy, pomoc kuchenna,
pomoc biurowa lub pokrewne.
Program specjalny zakłada organizację 6-miesięcznego stażu dla osób bezrobotnych, w przypadku
pracodawców deklarujących po zakończonym stażu
minimum 1-miesięczny okres zatrudnienia w pełnym
wymiarze etatu.
Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych wniosków
oraz Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych przez PUP w Pszczynie dostępne są na stronie
internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych współpracą w zakresie organizacji stażu dla uczestników Programu Specjalnego do
składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pszczynie.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc stażowych decydująca będzie kolejność
zgłoszeń.
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

zdj. Dawid Musiolik

NUMER 10 (267)

Jafi Sport Bike Team

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Suszec
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa o powierzchni łącznej 0,2446 ha zapisanej w KW nr KA1P/00044649/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.
Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest jako działki:
a. nr 3705/389, obręb Suszec, karta mapy 5, powierzchnia 0,0149 ha (użytek B),
b. nr 3709/389, obręb Suszec, karta mapy 5, powierzchnia 0,2297 ha (użytek B).
2. Cena wywoławcza wynosi 26.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 4.000,00 zł.
4. Działki nr 3705/389 i 3709/389 położone są w Suszcu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej. Działki stanowią teren
zabudowany przeznaczonymi do rozbiórki fundamentami (ściany fundamentowe, ściany piwnic oraz żelbetowy, prefabrykowany
strop nad piwnicą) pozostałymi po rozbiórce budynku stołówki i budynku przewiązki. Gmina Suszec rozpoczęła proces rozbiórki
w/w pozostałości budynku poprzez dokonanie zgłoszenia rozbiórki w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie
w dniu 09.11.2015 r., a organ nie wniósł sprzeciwu. Budynek stołówki i budynek przewiązki stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności, który został ujawniony w dziale I KW KA1P/00044649/8. Przedmiotowe działki od strony zachodniej graniczą z blokami
mieszkalnymi, od strony wschodniej z rzędem garaży w zabudowie szeregowej. Punkty usługowe, obiekty handlowe zlokalizowane
są w bliskiej odległości na terenie osiedla. Ośrodki użyteczności publicznej zlokalizowane są w centrum Suszca w odległości do
2,5 km. Dojazd do działek od ul. Piaskowej drogą wewnętrzną, której zarządcą jest Gmina Suszec.
5. Za przedmiotowe działki ponoszona jest opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność
Skarbu Państwa - za działkę nr 3705/389 opłata wynosi 57,37 zł, natomiast za działkę nr 3709/389 opłata wynosi 884,35 zł. Opłata
płatna jest do 31 marca każdego kolejnego roku na konto Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Prawo użytkowania wieczystego
ustanowione jest do dnia 04.12.2089 r.
6. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic:
Piaskowej, Dolnej i Królówka zatwierdzonego Uchwałą nr IX/42/61/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2007 r. Zgodnie
z wyżej wymienionym planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem: B9MW – co stanowi zapis planu tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
7. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego.
8. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Suszec dla nieruchomości
zapisanej w KA1P/00044649/8 oraz zbycie budynków przeznaczonych do rozbiórki stanowiących odrębny od gruntu przedmiot
własności.
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 27 października 2016 roku
o godz. 10:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 21 października 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446
0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec.
12. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
13. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego.
14. 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.
15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
16. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane
na stronie internetowej www.suszec.pl.
17. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul.
Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel. 32 449 30 73.

OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec
o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suszec.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778, z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Suszec Uchwały Nr XX/165/2016 z dnia 31 marca
2016 r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suszec.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec, obejmuje 11 obszarów, położonych odpowiednio, w sołectwach:
Suszec, Kobielice, Mizerów, Kryry i Radostowice.
Uchwała Rady Gminy Suszec w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z uzasadnieniem
i załącznikami graficznymi jest do wglądu w Urzędzie Gminy Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 1A, codziennie
za wyjątkiem sobót i dni świątecznych. Zainteresowani mogą składać wnioski
do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suszec.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego obwieszczenia – w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie
elektronicznym, na adres siedziby Urzędu Gminy Suszec: Urząd Gminy Suszec,
43–267 Suszec, ul. Lipowa 1, email: gmina@suszec.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Suszec, zgodnie z art.
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.).
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami, pokój
nr 1A, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu:
32 449 30 50.
Wójt Gminy Suszec

Ważne telefony:

Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka)
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14
Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie
tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec.
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zmiana Studium nie dotyczy
obszarów całej Gminy, a jedynie wybranych lokalizacji.
1. Do Urzędu wpłynęła prośba o uwzględnienie w w/w opracowaniach udokumentowanego złoża torfu i piasku w rejonie Branicy. Marszałek Województwa Śląskiego
potwierdził fakt udokumentowanych 9 złóż na terenie Gminy Suszec. Obowiązujące
studium przedstawia jedynie 8 złóż. Wobec powyższego niezbędna jest zmiana studium w tym zakresie. Obszar zmiany studium dotyczy sołectwa Suszec, rejonu Branicy.
2. Kopalnia KWK „Krupiński” wniosła o możliwość utworzenia zbiornika wodnego
na terenie Lasów Kobiórskich na obszarze prognozowanej niecki osiadań związanej
z przyszłą eksploatacją złoża. Zmiana studium w tym zakresie polegać będzie tylko
i wyłącznie na rozszerzeniu istniejącego katalogu przeznaczeń dla obszarów leśnych.
Aby utrzymać zrównoważony rozwój gospodarki leśnej konieczna jest zmiana studium w tym zakresie poprzez umożliwienie prowadzenia działań zapobiegawczych
powstaniu zalewisk i zabagnieniu terenu. Obszar zmiany studium w tym zakresie
dotyczy sołectwa Suszec – rejonu Lasów Kobiórskich.
3. Wójt Gminy Suszec otrzymał mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego. Tereny zalewowe wskazane na w/w mapach to tereny wzdłuż rzeki
Pszczynki. Obowiązujące studium wskazuje więcej terenów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi w porównaniu do terenów zalewowych pokazanych
na przekazanych mapach. W związku z tym niezbędna jest zmiana studium, która
polegać będzie na likwidacji terenów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia Obszar zmiany studium dotyczy sołectw Mizerów i Kryry – rejon rzeki Pszczynki,
sołectw Mizerów, Kryry i Kobielice – rejon kanału Branickiego, sołectwa Radostowice
– rejon rzeki Dokawy.
4. Do Urzędu wpłynęły wnioski od mieszkańców oraz Przedsiębiorstw działających na terenie Gminy o zmianę przeznaczenia poszczególnych działek pod konkretną działalność produkcyjną. Wnioski uwzględniono ze względu na otaczające je
sąsiedztwo. Obszary sąsiadują z terenami rolniczymi, mają bezpośrednie dostępy do
istniejących dróg publicznych. Na dzień dzisiejszy dla sołectw Kobielice i Radostowice
przeznaczony jest tylko jeden teren o takim przeznaczeniu, który jest już w części
zagospodarowany. Aby zapewnić dalszy rozwój gminy, należy stworzyć odpowiednie
warunki dla przyszłych inwestorów, czyli zmienić przeznaczenie terenów. Obszar
zmiany dotyczy sołectwa Kobielice oraz sołectwa Mizerów – rejonu ulicy Hetmaniok
oraz rejonu drogi wojewódzkiej DW933.
Inwestorzy, którzy chcą inwestować na naszym terenie muszą w pierwszej kolejności pozyskać tereny, na których możliwe będzie prowadzenie usług. Analiza własnościowa często zniechęca inwestorów z uwagi na rozczłonkowanie gruntów pod względem
własnościowym i konieczność rokowań z wieloma osobami, bez zapewnienia rezultatu.
Dlatego celowym jest przygotowanie terenów jako całości z przeznaczeniem na usługi.
Zmiany w studium biorą pod uwagę tylko te wnioski, których uwzględnienie stworzy
szansę rozwoju Gminy. Zwiększenie możliwości powstania usług na nowych terenach
w efekcie może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy.
Urząd Gminy Suszec
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Śmieci, śmieci...
Nastała jesień, a wraz z nią sezon grzewczy. Dobrze widać, ile po naszej Gminie i sąsiednich porusza się ludzi, którym niechlujne zachowanie wcale
nie przeszkadza. Obserwujemy zaśmiecone rowy,
lasy, tereny zielone. A ilu z nas, co jest już barbarzyństwem, spala po prostu plastik i śmieci w piecu?
Zwracając uwagę na problem śmieci, trudno jest
nie poddać się negatywnym emocjom, bo takich odpadów praktycznie nigdzie nie powinno być. Przecież
za ich odbiór płacimy. Są odbierane bezpośrednio
sprzed posesji – zarówno segregowane jak i niesegregowane. Widocznie niektórzy nie dorośli, aby
żyć w cywilizowanym społeczeństwie i zachowują
się jak imigranci, którzy przybyli z terenów, gdzie
edukacja ekologiczna zatrzymała się „w średniowieczu”. Przecież tutaj nie trzeba wielkiego wysiłku, tylko
troszeczkę szacunku dla sąsiada, otoczenia, a przede
wszystkim dla siebie. Apelujemy: nie spalajmy śmieci
w piecach. Nie trujmy siebie i innych.
Urząd Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajdują się działki nr 3406/264, 3407/264
o powierzchni 19 m2 każda, położone w Suszcu na
terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej,
przeznaczone pod budowę garaży. Bliższe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 1A
– tel. 32 449 30 73 lub w Internecie www.bip.suszec.
iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec
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Przetargi na dzierżawę
działek
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu II
przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek nr 295/66, 293/66, 241/2, 242/2, 237/2
przeznaczonych do rolniczego użytkowania położonych w Suszcu, w rejonie ulic Okrężna, Na Grabówki.
Przetarg odbędzie się 25 października 2016 r. Termin
wpłaty wadium do 21 października 2016 r. Bliższe
informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449
30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.
iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Przetargi na dzierżawę
działek
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat działek gruntowych nr 512 obręb Suszec oraz nr 267/19 obręb
Kryry, przeznaczonych do rolniczego użytkowania.
Przetarg odbędzie się 12 października 2016 r. Termin
wpłaty wadium do 10 października 2016 r. Bliższe
informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449
30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.
iap.pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”
w artykule „«Radostowianki» ponownie docenione”
wkradł się błąd. Panie z Radostowic otrzymały podczas 50. Jubileuszowego Festiwalu Folkloru Polskiego

„Sabałowe Bajania” wyróżnienie, a nie, jak podano
III miejsce. Nie otrzymały także nagrody pieniężnej,
a jedynie pamiątkowy dyplom oraz odznakę. Przepraszamy za pomyłkę.
Redacja NSG

Wycieczka w góry
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w wycieczce w góry, która odbędzie się w sobotę
8 października. Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu
przy szkole w Suszcu. Powrót planowany jest około
godz. 16:00. Planowana trasa: Żabnica – Hala Boracza – Żabnica.
Szczegółowe informacje o wycieczce można
uzyskać w Hali Sportowej w Suszcu. Koszt wyjazdu:
dzieci – 5 zł, dorośli – 10 zł.
Zapisy przyjmowane są na Hali oraz pod numerem telefonu: 32 449 11 14 lub 725-330-335.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! O udziale
decyduje kolejność zgłoszeń.
Hala Sportowa w Suszcu

Zapraszamy na zajęcia
z Tenisa Stołowego
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej
w Radostowicach w poniedziałki i środy w godzinach
16:00-18:30 i są przeznaczone dla dzieci z terenu
gminy Suszec. Zajęcia są nieodpłatne. Podczas spotkań dzieci mają okazję nauczyć się podstawowych
technik uderzeń w tenisie stołowym oraz, poprzez
zabawę, ćwiczyć koordynację ruchową. Rozwijają
także świadomość swojego ciała. Tenis stołowy to
doskonała forma rozwoju dla dzieci. Zajęcia prowadzi
Janusz Friebe
Hala Sportowa w Suszcu

F.H.U. G oraus
- skład opału i materiałów
sypkich (węgiel workowany),
- usługi koparko - ładowarka,
- usługi brukarskie i roboty ziemne,
- transport od 1T – 12 T,
- sprzedaż pasz dla zwierząt,
- skup złomu.

43-254 Warszowice, ul. Pszczyńska 82
tel. 32 472 34 11, kom. 698 904 225
www.fhugoraus.com

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

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

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

