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Na kulturę zawsze jest czas, kultury nie można sobie 
odmawiać ani z niej rezygnować. Ubogaca nas, przyno-
sząc wytchnienie i zabierając w inną rzeczywistość. Tego-
roczna jesień w naszej gminie zapowiada się wyjątkowo 
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X Przegląd Kabaretów Amatorskich „W DECHE”
Gość specjalny: Kabaret Smile
sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00
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ciekawie. Od 6 do 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Suszcu odbywać się będą imprezy w ramach
VI Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, na które serdecznie za-
praszamy  wszystkich  mieszkańców  gminy. 
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Obchodzone w październiku Święto Edukacji 
Narodowej w Polsce i naszej Gminie skłania do wie-
lu refleksji. Refleksja nad problemami szkolnictwa
i problemami wychowawczymi młodego pokolenia 
jest szczególnie ważna, bo to przyszłość, która od-
ciśnie  znak  na  naszych  dalszych  losach.

Dwadzieścia pięć lat polskiego samorządu to 
okres wielkich zmian materialnych i mentalnych
w Polsce. Zmiany te były trudne do przewidzenia
w 1990 roku i dotknęły również naszą Oświatę, 
pisząc nowy rozdział w jej historii. Dziś już widać, że 
nie musi to być okres chlubny, napawający opty-
mizmem. Od samego początku budowy Polski lo-
kalnej, troska o jakość i warunki kształcenia mło-
dego pokolenia były widoczne w działaniach 
wszystkich samorządów w Polsce. Gminy wiejskie 
od czasu przejęcia odpowiedzialności za oświatę 
borykają się jednak nieustannie z problemami fi-
nansowymi i organizacyjnymi, a obecnie dodat-
kowo z demograficznymi. Nie mniej ważnym pro-
blemem są sprawy wychowawcze, które również 
próbuje się dostosować do metod cywilizacyjnych 
zachodu. To, co obserwujemy obecnie, to na razie 
tylko zewnętrzne objawy choroby rozwijającej się 
wewnątrz organizmu i to atakującej wiele narzą-
dów. Wszystko wskazuje na to, że trapiący społe-
czeństwo zachodnie i polskie rak demografii zbiera 
teraz żniwo. Przy tak znacznym zniekształceniu 
struktury populacji, proces odbudowy demogra-
ficznej jest powolny i wymaga konsekwentnych, 
długofalowych działań. Ta zapaść demograficzna 
dotknie mocno obecne pokolenie gimnazjalistów. 
A prorodzinne wychowanie, niestety, zaczyna się 
już  w  szkole. 

Problemy związane z prowadzeniem szkół, ra-
cjonalizacją sieci szkolnej, obciążaniem coraz licz-
niejszymi zadaniami gmin, znajdują odzwiercie-
dlenie w braku zapewnienia wystarczających środ-
ków, szczególnie na prowadzenie naszych szkół 
wiejskich, dotkniętych małą liczebnością klas. Przy 
tym obciążające jest też finansowanie przez samo-
rządy w 100% przedszkoli i utrzymanie stołówek. 

Dziś mało się mówi o sprawach fundamental-
nych, a dużo o sprawach nieważnych. Media, ży-
wiące się sensacją, nagłaśniają pojedyncze proble-
my, a milczą o potencjale tkwiącym w dzieciach
i młodzieży. Szkoła to nie tylko edukacja, ale i wy-
chowanie, rozumiane jako proces wprowadzania 
wychowanka w osiągnięcie dojrzałości w sferze 
fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. To 
uszlachetnianie serc, dusz, wielki warsztat pracy. 
Kryzys demograficzny, mentalny i wychowawczy 
jest faktem realnym. Wyraźnie widać, że bez zde-
cydowanych działań ze strony wszystkich, którym 
dobro oświaty, w szerokim tego słowa znaczeniu, 
leży na sercu, będzie następowała stopniowa de-
grengolada tego, co już osiągnięto. Bo wiele sa-
morządów utrzymywało lub utrzymuje wysoki 
standard placówek szkolnych, stale ograniczając 
wydatki na inne, również niezbędne potrzeby. Od-
bywa się to kosztem innych zadań lub zadłużania
się samorządów. Nie obejdzie się bez podjęcia 
rzeczywistej (a nie pozorowanej) i efektywnej pra-
cy nad naprawą prawa oświatowego, które musi 
stworzyć optymalne warunki finansowe i organi-
zacyjne dla prowadzenia szkół przez polskie sa-
morządy. Zwiększeniu muszą również ulec środki 
przeznaczane z budżetu państwa na prowadzenie 
przedszkoli. Obecnie gminy finansują je w 100%
ze środków własnych. Pozwoli to utrzymać odpo-
wiedni standard nauczania i wychowania. Szcze-
gólnie  dotyczy  to  gmin  wiejskich.

Oczywiście, nie obędzie się bez zaangażowa-
nia społeczeństwa w sprawie kształtowania sieci 

szkół w gminach, w tym i naszej, zmian organiza-
cyjnych i ich racjonalizacji. Trzeba odsunąć na bok 
wszelkie  uprzedzenia  i  nieracjonalne  żądania.

Obecnie rok w rok nasza Gmina dopłaca do 
zadań oświatowych około 10 mln zł. Nie trzeba ni-
komu uzmysławiać, co by się stało, gdyby np. za-
brakło kopalni i podatków przez nią uiszczanych. 
Subwencji (pieniędzy państwowych) wystarcza na 
pokrycie 50% wydatków. Do tego trzeba doliczyć 
niebagatelne  wydatki  na  sport  i  kulturę.

Nie bez znaczenia będzie również konieczność 
nowelizacji Karty Nauczyciela, która nie przystaje 
już do obecnych czasów i stanowi obciążenie dla 
wielu znakomitych pedagogów na ścieżce rozwo-
ju i awansu, odrywając płace nauczycieli od rzeczy-
wistych osiągnięć. Czy nie podobnie jest z innymi 
kartami,  w  tym  z  Kartą  Górnika?

Bez uwzględnienia uzasadnionych postula-
tów gmin wiejskich, dotyczących systemu finanso-
wania i organizacji oświaty, ze zwróceniem uwagi 
na wielkość oddziałów klasowych, ich liczebności, 
konieczność dowozu dzieci do placówek, w 100% 
finansowanych z budżetu gmin itd., te dobra, w po-
staci wysokich standardów, możemy szybko utracić 
– ze szkodą dla wszystkich, w tym przede wszyst-
kim dzieci. Inna sprawa to pytanie, czy wszyscy 
prawidłowo rozumiemy dobro dziecka. Dotyczy to 
zwłaszcza rodziców i nauczycieli. Bo nawet naj-
większe nakłady na szkolnictwo, ponoszone kosz-
tem innych zadań i potrzeb oraz troska z naszej 
strony, mogą przynieść mizerny efekt. Stanie się
tak, jeśli nadal będziemy bezkrytycznie hołdować 
niektórym wzorcom zachodnim - i to tym najgor-
szym, które próbują się ukradkiem wepchać w na-
sze progi. Na przykład: dziś lista tego, czego nie 
wolno nauczycielowi, jest dłuższa od listy tego, cze-
go nie wolno uczniowi. Obserwuje się stale postę-
pujące obniżanie standardów fizycznych, moral-
nych, rezygnację z dążenia do doskonałości, obo-
jętność, postawy roszczeniowe rodziców. Musimy 
również sobie uzmysłowić, że młodzież i dzieci nie 
są problemem. W wielu przypadkach to my nim 
jesteśmy, widząc w nich wiele negatywnych cech,
a nie dostrzegając ich u siebie. Zamiast krytykować 
konkretne zachowanie, krytykujemy osoby, oskar-
żając je o wszelkie zło. Zróbmy wszystko, aby roz-
wój młodych ludzi poprowadzić prostymi ścież-
kami,  by  mogli  być  w  przyszłości  szczęśliwi.

Przez tysiąclecia we wszystkich szkołach proś-
bą i groźbą zachęcano uczniów do pracy i pilności. 
Ten system był bardzo prosty. Nauczyciel był wzo-
rcem, uwielbiał pracę z dziećmi. Dzieci obawiały się 
nauczyciela, stopni, klasówek. Rodzice słuchali te-
go, co nauczyciele mieli do powiedzenia. Odbywa-
ło się to w obustronnym poszanowaniu. Dzieci
miały się uczyć i słuchać. System działał. Obecnie 
jest inaczej. W bezstresowej (czy na pewno?) szkole 
główną troską jest, aby dzieci się nie przemęcza-
ły. Brakuje prostych, niepodważalnych zasad, kon-
sekwencji i dobrych manier. Trzeba się zastanowić, 
co by się stało, gdyby np. trenerzy zachęcali spor-
towców, żeby się nie spocili. Jakie by osiągali wy-
niki? Sztuczne wzmacnianie u dzieci poczucia wła-
snej wartości i puste pochwały powodują, że do-
rastając nie potrafią sobie poradzić z porażkami. Co 
więcej, szkoła zaczyna być miejscem, gdzie dzie-
ciom tłumaczy się, że nie muszą słuchać rodziców,
a  nauczyciel  niekoniecznie  jest  wzorcem.

Na szczęście, u nas zdecydowana większość 
dzieci i młodzieży gimnazjalnej dobrze się uczy
i nie sprawia problemów, nie podejmuje ryzykow-
nych działań. Większość dzieci i młodzieży ma po-
stawę i przekonania świadczące o własnym pozy-
tywnym potencjale, a także o potencjalne ich szkol-

Korepetycje dla wszystkich  
nego otoczenia. Znajdują się jednak dzieci, o któ-
rych nie można tego powiedzieć. Psują atmosferę 
szkolną,  nie  potrafią  współżyć  w  grupie

W Szwecji, na której notabene też chcemy się 
wzorować, już w drugiej klasie informuje się dzieci
o ich prawach i podaje numer telefonu, pod któ-
rym można składać donosy na ojca i matkę. W no-
wej Europie dzieci nie wychowuje nikt, lansuje się 
najgorsze wzorce. Takie wychowanie w Europie 
spowoduje, że nie przetrwa ona pierwszej konfron-
tacji z jakimkolwiek ludem wewnętrznie i zewnęt-
rznie zdyscyplinowanym, choćby bardzo prymi-
tywnym. Czy czasem to już się nie rozpoczęło na
zachodzie? Dziś szkoły, na szczęście jeszcze nie
w naszej gminie, stają się niejednokrotnie otwar-
tym terenem starć wiedzy z ideologią. Ponadto 
kładzie się zbyt duży nacisk ze strony państwa na 
wyniki (testy) edukacyjne kosztem wychowania. 
Wychowanie nie może być „piątym kołem u wozu”, 
bo  za  to  srogo  w  przyszłości  wszyscy  zapłacimy. 

Chciałoby się, a u nas to jeszcze działa, żeby 
obie strony – nauczyciele i rodzice – zdawały sobie 
sprawę, że dziecko to odpowiedzialność, a reszta 
przestanie mieć znaczenie, gdy zaniedbamy dzie-
dziny  kształtujące  jego  osobowość. 

Nie tylko problemy finansowe i organizacyjne 
trapią nasze szkolnictwo. Wielkim i bardzo kosz-
townym dla samorządów problemem są przeróżne 
trudności psychologiczne, dostosowawcze, wystę-
pujące w szkołach. Dawniej – osiem lat podstawów-
ki, cztery lata liceum, łącznie dziesiątki poznanych 
rówieśników i ani jednego np. dyslektyka. Owszem, 
niektórzy z czytaniem, pisaniem radzili sobie nieco 
gorzej, ale wynikało to z faktu, że albo się mniej 
uczyli albo byli mniej zdolni albo nie potrafili ścią-
gać. Nikomu by do głowy nie przyszło, że są nie-
uleczalnie chorzy. Jeśli tak dalej pójdzie, to niedłu-
go w klasach będzie 50% uczniów (na to wskazują 
statystyki), którzy nie potrafią czytać, a kolejne 50% 
pisać. Każdy będzie mieć stosowny papier: dyslek-
sja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia itp. Polskie 
szkoły opanowała moda na dysfunkcje. Na szczę-
ście na razie nie ma tego u nas. Kto za nie odpo-
wiada? Przede wszystkim rodzice, którzy potrafią 
wmówić dziecku, że nie jest do końca normalne, za-
miast codziennie z nim ćwiczyć. Idziemy na łatwiz-
nę. Oczywiście, nie twierdzę, że takie choroby nie 
istnieją. Trzeba się z tym pogodzić i zrobić wszyst-
ko, aby tym dzieciom pomóc, bo choroba może
dotknąć każdego z nas. Jednak jest różnica między 
prawdziwą a tą udawaną - wynikającą z lenistwa
i braku determinacji ze strony rodziców i dzieci.
Na to musimy być uczuleni. Wmawiając dzieciom 
różne ułomności, których nie doświadczają, niszczy 
się w nich siłę przebicia. W moim odczuciu jest to 
perfidna metoda zniewolenia młodego człowieka.  
Ostatecznie wielkie koszty ponosi dziecko i cała 
gmina. Obecnie, na skutek orzeczeń poradni psy-
chologicznych, dotyczących organizowania dodat-
kowych zajęć dla uczniów, nasza gminy już ponosi 
koszty rzędu pół miliona złotych rocznie! Jak tak 
dalej pójdzie, bo gmina musi zrealizować te zale-
cenia, to nie pozostanie nic innego, jak drastyczne 
ograniczenie innych wydatków na równie niezbęd-
ne potrzeby, gdyż gdzieś te pieniądze trzeba bę-
dzie znaleźć. Nie byłoby problemu, gdyby nie wy-
jątkowo nasilony wzrost tego rodzaju trudności
w ostatnim roku. Obecnie to nie są już pojedyncze 
orzeczenia, ale niemal epidemia. Dzieje się coś na-
prawdę niedobrego, a prawo temu sprzyja. W koń-
cu będzie tak, że przy mocnym nasileniu podob-
nych przypadków nie będziemy mogli pomóc na-
prawdę potrzebującym, bo zabraknie środków. Za-

cd. na stronie 3
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29 października odbyła się kolejna sesja Rady 
Gminy. Tym razem zebrani podjęli m.in. uchwały
o udzieleniu dotacji celowej dla OSP z Mizerowa
i Suszca oraz o uchyleniu wcześniejszej uchwały do-
tyczącej wystąpienia ze struktur MZK. Radni zgła-
szali również swoje uwagi i interpelacje dotyczą-
ce spraw bieżących i problemów w poszczególnych 
sołectwach.

OSP zakupią nowy sprzęt
Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

– w Suszcu i w Mizerowie – otrzymają dotację fi-
nansową na zakup pilarek spalinowych STIHL, nie-
zbędnych dla zapewnienia gotowości bojowej jed-
nostek. Sprzęt ma być wykorzystywany przez stra-
żaków podczas prowadzonych działań ratowni-
czych, w tym między innymi podczas usuwania 
wiatrołomów.

Suszec zostaje w MZK
Nasza Gmina pozostanie w strukturach MZK. 

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2015 r. 
uchwalono, że Gmina Suszec wystąpi ze struktur 
Międzygminnego  Związku  Komunikacyjnego. 

Decyzja ta wynikała z postępowania miasta 
Jastrzębia-Zdroju, które już wcześniej przyjęło po-

dobną uchwałę, stawiając przyszłość całego Związ-
ku pod znakiem zapytania. Po trudnych miesią-
cach napięcia i oczekiwania, Jastrzębie-Zdrój zde-
cydowało się uchylić swoją wcześniejszą decyzję. 
Wszystkie gminy, które przedtem wybrały podo-
bną ścieżkę jak nasza Gmina, teraz także uchylają 
swoje uchwały. Dzięki temu MZK będzie działać na 
dotychczasowych zasadach. Więcej na ten temat 
można  przeczytać  na  str. 16.

Zapytania i interpelacje Radnych
Członkowie Rady podczas sesji mogą zabierać 

głos w imieniu mieszkańców. W czasie październi-
kowego spotkania dużo uwagi poświęcono wyre-
montowanemu odcinkowi dróg: Dworcowej, Jesio-
nowej i Bartniczej w Radostowicach. Rozważano, 
czy nie powinna zmienić się w tym obszarze orga-
nizacja ruchu, pomagając zapewnić bezpieczeń-
stwo użytkownikom ruchu. Pytano także o odwod-
nienie wspomnianych dróg. W czasie sesji dysku-
towano też o bezpieczeństwie na ul. Pszczyńskiej
w okolicach piekarni Vito, gdzie często dochodzi
do niebezpiecznych sytuacji. Postulowano zmianę 
oznakowania drogi – na uniemożlwiającą wyprze-
dzanie na tym odcinku. Podczas sesji zwrócono

Sesja Rady Gminy
też uwagę na niefortunną organizację ruchu na 
parkingu przy szkole w Suszcu. Wysunięto propo-
zycję zmiany – oznakowania wjazdu oraz wyjazdu
z Placu Odnowy. Radni z Kryr postulowali również, 
aby przerobić ogrodzenie oddzielające parking od 
terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak ar-
gumentowano, zamontowanie w ogrodzeniu furtki 
wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa rodziców
i dzieci, udających się do szkoły i wracających z niej.  

Monika Panfil

pomnieliśmy, że ludzie są bardziej lub mniej zdol-
ni. Jedni mają temperament flegmatyczny, inni 
choleryczny. To samo dotyczy inteligencji. To są ce-
chy wrodzone, niezależne od oddziaływania rodzi-
ny, szkoły czy pracodawcy. Zdolnej, inteligentnej 
młodzieży nie przybędzie dlatego, że udało się 
wmówić młodym ludziom, że wszyscy mogą się-
gnąć po, niedawno nieosiągalne, dyplomy studiów. 
Wielu uczyniono tym wielką krzywdę, która nieje-
dnokrotnie przera się w frustrację i choroby, któ-
rych mogliby uniknąć. Mierzmy siły na zamiary. Za-
wsze, kiedy okaże się, że nie jest się wybitnym ta-
lentem,  można  zostać  dobrym  rzemieślnikiem.

W każdej dziedzinie hołdujemy wzorcom, które 
osłabiają nasze kochane dzieci. Przecież 30 lat temu 
dzieci były bardziej sprawne niż ich współcześni ró-
wieśnicy, pomimo że nie było siłowni, tylu placów 
zabaw,  hal  czy  boisk.

Dziś, niestety, za naszą aprobatą, młode poko-
lenie wylewa pot przy komputerze. Ponadto rozwi-
jająca się potrzeba ochrony dzieci przed wszelkimi 
zagrożeniami nabiera monstrualnych rozmiarów. 
Czy w naszym pokoleniu, wychowanym na obozach 
harcerskich, hartujących ciało i ducha, ktoś zwracał 
uwagę, że uczestnicy sami musieli sobie zorgani-
zować obóz, niejednokrotnie myć się w lodowatej 
wodzie, jeść z jednej miski posiłki przygotowane 
przez rówieśników? Dziś obozowiska rozstawiają 
profesjonalne firmy. Dzieci przyjeżdżają na gotowe. 
Każdy garnek czy półka muszą być sprawdzone 
przez armię kontrolerów sanepidu, gmin, straży, itd. 
Obowiązkowy jest catering, bo jakżeby inaczej? Nie 
daj Boże, gdyby coś nie przebiegało według ściśle 
określonych procedur. Wtedy każde uchybienie zo-
stanie wytknięte organizatorom. Nie dziwmy się za-
tem, że na takie obozy przyjeżdżają młodzi ludzie 
przekonani o swojej wyjątkowości, mądrości i za-
radności, a wrzeszczą z przerażenia, kiedy zobaczą 
osę czy komara. Z powodu nawet błahych uwag 
wychowawców dzwonią do rodziców ze skargą, bo 
przecież są zaopatrzeni w najlepsze telefony. Efek-
ty takiego postępowania, wdrażania do życia, będą 
dla tych pokoleń żałosne, bo świat rzeczywisty sta-
wia przed każdą istotą surowe wymagania. Życie
w „realu” nie jest tak kolorowe. Nasze starsze poko-
lenie kocha swoich rodziców, m.in. za to, że nie wie-
dzieli jeszcze jak nas „dobrze” wychować. To dzięki 
nim uniknęliśmy ADHD, bakterii, psychologów, znu-

dzonych opiekunów, dwóch lewych rąk, życia
w przekonaniu, że guzik przy koszuli może przy-
szyć  tylko  mama  albo  krawiec… 

Z niczego nie bierze się również narastająca 
przemoc w polskich szkołach. Musimy zrozumieć,
że szkoła odzwierciedla i będzie odzwierciedlać
to, co dzieje się w domu. Dzieci są takie, jacy my je-
steśmy. Wbrew temu, co nam się wydaje, obserwu-
ją każdy nasz ruch, zachowanie. Agresja pojawia
się tam, gdzie zawodzą dorośli. Uczniowie przycho-
dzą do szkoły z tym, z czym spotykają się w do-
mu. Nasze gminne szkoły pod tym względem na 
razie wypadają jako elitarne, choć nie są wolne
i od tych przypadłości. Ale trzeba sobie zadać py-
tanie, jak długo tak jeszcze będzie, jeśli nie prze-
ciwstawimy się trendom zewnętrznym, które, jak 
uczy doświadczenie, prędzej czy później i u nas 
zagoszczą? Z tego musimy zdawać sobie sprawę
i być czujni. Nie brakuje, niestety, również w na-
szych szkołach postaw ksenofobicznych, dokucza-
nia mniej zdolnym, sprawnym czy biedniejszym 
uczniom. Musimy zrobić wszystko, aby takie przy-
padki nie miały miejsca, ale tutaj to w 100% zależy 
od  wychowania  w  domu.

Powszechna masowość informacji, bogactwo 
środków i kanałów komunikowania, a także wszelki 
nadmiar sprawiają, że zarówno dzieci, jak i  rodzice,  
są  coraz  bardziej  niecierpliwi.

Wszechobecny Internet sprawił, że 8% mło-
dych ludzi jest już od niego uzależnionych i wyma-
ga odwyku - nie łatwiejszego niż od narkomanii czy 
innych wyniszczających psychikę przypadłości. 
Poradnie behawioralne (leczące od uzależnień), 
których notabene brakuje ze względu na brak 
środków, są pełne oczekujących na leczenie. Mło-
dym funduje się igrzyska – zamiast walk gladiato-
rów - wyścigi samochodowe czy odpowiednią mu-
zykę, wręcz uszkadzającą system słuchowy i ner-
wowy (np. odtwarzacze mp3 i tym podobne urzą-
dzenia przenośne, które ograniczają myślenie do-
prowadzając muzykę wprost do czaszki). Zrozu-
miejmy, że nie tędy droga do polepszenia nastroju. 
Upowszechnienie telewizji i Internetu w wielu kra-
jach (np. USA), doprowadziło do analfabetyzmu. 
Musimy uważać, bo młodzi ludzie, niekiedy z pro-
stej ciekawości, są podatni np. na narkotyki. I tu roz-
prowadzającym nie zawsze chodzi o zysk, ale o mo-
żliwość utrzymania ludzi w otępieniu, posłuszeń-
stwie. Najgorsze, że społeczeństwo to akceptuje,

nie zdając sobie sprawy ze skutków. Po niektórych 
szkołach (na szczęście nie naszych, ale poczekaj-
my…) już krążą psychologowie, którzy uczą, że 
twarde narkotyki są „be”, ale miękkie są „cacy”. Nic 
bardziej mylnego. Kryje się za tym głęboka pogar-
da dla jednostki ludzkiej, szczególnie dzieci
i młodzieży, zakładająca, że światu potrzebna jest 
elita, powiedzmy 20% ogółu, a resztę trzeba zne-
utralizować. Może to być również alkohol, dopala-
cze, itd. Czy sami mamy świadomie się eliminować 
ze społeczeństwa? Kiedyś lordowie, kolonizatorzy 
mówili: „Naćpany kulis, to dobry kulis”. Podając 
narkotyki, utrzymywano w uległości, poddaństwie, 
niewoli całe rzesze ludności w okupowanych kra-
jach,  koloniach. 

Nadzieję, że nie ulegniemy tym wyniszczają-
cym przypadłościom, budzi myśl, że w rodzinach, 
szkołach, społecznościach lokalnych kryją się po-
tężne zasoby, które sprawiają, że duża część dzieci
i młodzieży przyjmuje zdrowe postawy i nie stwa-
rza problemów. U nas to jeszcze ogromnie ważny 
kapitał społeczny. Nie straćmy go. Nie mniej ważne 
miejsce, co potwierdzają badania, w problemach 
profilaktyki młodzieży zajmuje religia (katolicyzm, 
protestantyzm, prawosławie, buddyzm, islam). To 
ona pomaga chronić przed popadaniem w różnego 
rodzaju patologie. Nie jest to jakieś novum, bo prze-
cież wszystkie religie uczą wrażliwości sumienia, 
dobrego postępowania, wartości trwałej miłości, 
wartości rodziny, wskazują drogę do życia bez uza-
leżnień.

Te kilka krótkich refleksji to nie tylko wrażenie, 
ale stwierdzenie, że gdziekolwiek się spojrzy, mo-
że być gorzej niż w przeszłości. Powinno to dać nam 
do myślenia i pomóc zrozumieć proces kształtowa-
nia na obywatela młodego człowieka w obecnym 
świecie. Weźmy sobie do serca wszystkie, wycinko-
wo tu nakreślone, problemy – te finansowe szkół, 
wynikające z ich niedostosowania do demografii, 
ale także problem różnego potencjału intelektual-
nego czy kwestię fizycznego i duchowego rozwoju 
młodych - abyśmy w przyszłości gorzko nie płakali. 
Lokowanie potężnych środków w oświatę nie musi 
mieć przełożenia na efekty. Pamiętajmy, ze szkoła 
nie otwiera drzwi do potęgi, ale przede wszystkim 
do  normalnego  życia. 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzie-
ży  chowanie. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Od lat 14 października to data wyjątkowa dla 
wszystkich związanych ze szkolnictwem. Zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele oraz każdy, kto pracu-
je w placówkach oświatowych, tego dnia w szcze-
gólny sposób czuje się doceniony. Dzień Edukacji 
Narodowej jest bowiem świętem uczniów, ciężko
pracujących i zdobywających wiedzę, ale też świę-
tem rodziców, którzy jako pierwsi podejmują trud 
wychowawczy i przekazują swoim podopiecznym 
podstawowe wartości i postawy. Jest też świętem 
nauczycieli, poświęcających swoje życie edukowa-
niu kolejnych pokoleń, a także pracowników, którzy 
codziennie działają na rzecz rozwoju swoich pla-
cówek. 

Nauczyciele i uczniowie naszej gminy uroczy-
ście uczcili swój dzień. W każdej placówce przygo-
towano tego dnia akademie. W Gimnazjum Pu-
blicznym w Suszcu świętowano zaś podwójnie. Przy 
okazji tego ważnego dnia uroczyście otwarto no-
wą, rozbudowaną część szkoły, w której uczniowie 
gimnazjum będą mogli korzystać z nowych sal lek-
cyjnych i nowej szatni. Następnie zaproszeni goś-
cie spotkali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu. Wśród przybyłych znaleźli się nie tylko 
wybitni uczniowie, ale też nauczyciele ze wszyst-
kich szkół gminy oraz przedstawiciele Rady Gmi-
ny, Komisji Edukacji i władze Gminy Suszec. Uro-
czystość składała się z części artystycznej, którą  

przygotowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rudziczce oraz wręczenia nagród wy-
bitnym uczniom i nauczycielom. Podczas wystę-
pów dzieci z Rudziczki prezentowały swoje talenty, 
wykonując tańce, recytując wiersze i śpiewając pio-
senki. Wyrażały w ten sposób wdzięczność dla na-
uczycieli za ich codzienną pracę. Część artystyczna, 
przygotowana przez: Mariolę Zyzańską, Ewelinę 
Wilczek oraz Irenę Zielonkę, spotkała się z entu-
zjastycznym i ciepłym przyjęciem. Następnie prze-

Dzień Edukacji Narodowej 
mawiali: Wójt Marian Pawlas oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Ubranek. Obaj dziękowali 
nauczycielom za poświęcenie i oddanie, z jakim wy-
konują swoje obowiązki. Podkreślali też, jak ważna 
jest ich praca. Życzyli wszystkim świętującym ko-
lejnych sukcesów. Następnie głos zabrał Dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu Zbigniew Ło-
za. On także zwracał uwagę na istotność pracy
w oświacie. Mówił o trudniejszej sytuacji, w jakiej
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Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Wójta

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LISTOPAD 2015

Bursztynową, polegający na budowie odwodnie-
nia. W ramach wykonywanych prac zostanie także 
wykonana zabudowa odwodnienia liniowego
w formie korytek wzdłuż ww. ulicy i budowa kana-
lizacji deszczowej o długości 243 mb. Planowany 
termin  zakończenia  prac  to  20  listopada  br.

Planowane Inwestycje
Wybrano wykonawcę robót na ulicy Bażantów 

w Radostowicach. Planowana jest tam przebudo-
wa odcinka o długości 371 m, polegająca na wy-
równaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz 
ułożeniu warstwy bitumicznej. Termin zakończenia 
prac to 20.11.2015 r., a koszt wstępny to 112 556 zł.

Wyłoniono także wykonawcę robót na ulicach: 
Potoczek, Dworska oraz na drodze łączącej te ulice. 
Wszystkie one znajdują się w Mizerowie, a remont 
obejmie odcinek 423 mb. W ramach prac na ulicy 
Dworskiej i Potoczek zaplanowano: wyrównanie 
istniejącej nawierzchni tłuczniowej i ułożenie na 
niej warstwy bitumicznej, natomiast na drodze łą-
czącej: korytowanie, wykonanie podbudowy tłucz-
niowej i ułożenie warstwy bitumicznej. Zakończe-
nie prac zaplanowano na 20 listopada 2015 r., a ich 
koszt  wyniesie 129 374 zł.

UG Suszec

Radostowice
W październiku zakończyły się prace remonto-

we ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Ra-
dostowicach. W ostatnich miesiącach wykonano 
prace na odcinku 100 m ulicy Bartniczej (od skrzyżo-
wania z ulicą Dworcową do posesji nr 3) oraz na
odcinku 322,5 m ulicy Dworcowej (od skrzyżowa-
nia z ulicą Bartniczą do cieku Dokawa), polegające 
na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu
nowych podbudów, wzmocnieniu gruntu oraz po-
łożeniu nowej nawierzchni. Przy ulicy Dworcowej 
zbudowano także chodnik oraz położono nawierz-
chnię utwardzoną z kostki przy kościele. Obie ulice 

Remonty dróg i inwestycje w gminie

uzyskały także nowe odwodnienie. Na ulicy Jesio-
nowej, na odcinku 246 m (od skrzyżowania z uli-
cą Dworcową do posesji nr 3), rozebrano istnieją-
cą nawierzchnię i położono nową, przebudowano 
chodnik oraz wykonano odwodnienie. Na ten cel 
pozyskano dofinansowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bez-
pieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Remont ulicy 
Dworcowej został sfinansowany ze środków pro-
gramu oraz ze środków powiatu pszczyńskiego. Po 
stronie Gminy Suszec pozostała tylko realizacja te-
go projektu. Łączny koszt wszystkich inwestycji wy-
niósł 941 tys. zł, z czego 50% pochodziło z budżetu 
państwa, 286 tys. zł z powiatu, a 184 tys. zł z gminy.

 
W Suszcu zakończył się IV etap budowy par-

kingu przy Urzędzie Gminy. Prace obejmowały 
bezpośrednie otoczenie Urzędu – tereny poło-
żone od frontu budynku oraz te od strony ulicy 
Wyzwolenia. W ramach zadania rozebrano ist-
niejącą nawierzchnię, wykonano nowe podbu-
dowy oraz ułożono nawierzchnię z kostki be-
tonowej. Łącznie prace objęły obszar 640 m²,
a koszt robót to 112 431 zł, pokryty w całości ze 
środków  gminy.

W chwili obecnej trwa także remont ulicy 
Wielodrogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Suszec
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Wyremontowana ulica Dworcowa w Radostowicach 
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Nowy parking przy Urzędzie Gminy w Suszcu

Nowy asfalt w Kobielicach
Powiat pszczyński w październiku remontował 

3 odcinki dróg powiatowych: 210-metrowy odci-
nek drogi Hodowców w Wiśle Wielkiej, fragment 
ulicy Łącznej w Brzeźcach oraz ulicy Jana Pawła II
w Kobielicach (o łącznej długości 350 m). Na wska-
zanym odcinku położono nowy asfalt, ponieważ 
nawierzchnia drogi w niektórych miejscach była 
bardzo zniszczona, co znacząco utrudniało poru-
szanie się po niej. Koszt prac na terenie naszej gmi-
ny wyniósł ok. 165 tys. zł i został w całości pokryty
ze  środków  powiatu  pszczyńskiego.

Monika Panfil
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Nowa nawierzchnia ulicy Jana Pawła II w Kobielicach
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obecnie znajduje się gmina, ale podkreślał przy
tym niezwykle wysoki poziom edukacji we wszyst-
kich  placówkach  naszej  gminy.

- Niejedna miejscowość i gmina zazdroszczą
nam wyników i uczniów. Możemy pochwalić się do-
skonałymi wynikami zarówno w dziedzinie nauki, jak
i sportu. Trzeba doceniać i podkreślać ciężką pracę, 
jaką wykonują uczniowie i nauczyciele – dodał pan 
Łoza.

Po przemówieniach nagrodzono najlepszych 
uczniów z terenu naszej gminy. Wśród najlepszych 
absolwentów  znaleźli  się:

- ze szkół podstawowych: Weronika Sekta (SP 
Radostowice), Marta Malcharek (SP Suszec), Ale-
ksandra Szkołda (ZSP Kryry), Nikola Wadelska (SP 
Suszec), Wojciech Smołka (SP Suszec), Karolina 
Bujar (ZSP Mizerów), Martyna Nowak (SP Kobie-
lice);

- z gimnazjów: Zuzanna Janosz (GP Radosto-
wice), Jakub Kukuczka (GP Kryry), Anna Kurek (GP 
Suszec), Jerzy Smandek (GP Radostowice).

Za udział i wyniki w konkursach przedmioto-
wych  i  olimpiadach  nagrodzono:

- ze SP w Suszcu: Martę Malcharek, Jacka 
Krymera,  Roberta  Jacaka  i  Jana  Chomiuka;

- ze SP w Radostowicach: Weronikę Kraśkie-
wicz oraz Oliwię Malarek;

- ze SP w Kobielicach: Tomasza Kurtoka, Ale-
ksandrę  Nocoń,  Artura  Kotasa,  Martę  Nowak;

- ze SP w Rudziczce: Filipa Wrożynę (III miejsce 
w XXV Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytato-
rskim);

- z GP w Radostowicach: Jerzego Smandka 
(m.in. laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z chemii, finalista Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z biologii, dwukrotny lau-
reat konkursów ogólnopolskich z chemii), Michała 
Copiję (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z chemii, trzykrotny laureat konkursów 
ogólnopolskich  z  chemii);

- z GP w Kryrach: Jakuba Kukuczkę (m.in. lau-
reat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z geografii, zdobywca II miejsca na Powiatowym 
Konkursie  Geograficznym); 

- z  GP w Suszcu: Mateusza Derę (m.in. laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z che-
mii, zdobywca I miejsc w 15. powiatowych kon-

kursach – chemicznym i matematycznym, finalis-
ta w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym  PANGEA).

Nagrody przyznano także szkołom za osią-
gnięcia  zespołów  szkolnych:

- ZSP Mizerów otrzymało nagrody za zdobycie
II miejsca w powiecie w turnieju „Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym” oraz za II miejsce w powiecie
w  mini  piłce  siatkowej;

- ZSP Rudziczka nagrodzono za zdobycie 
przez zespół teatralny III miejsca na XII Powiato-
wym  Przeglądzie  Jasełek;

- SP Radostowice wyróżniono za osiągnięcia 
chóru dziecięcego (zdobycie I miejsca na XIII Po-
wiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej i Tu-
rystycznej w Pszczynie; nagranie płyty z kołysan-
kami; udział w koncercie „Muzyka – pasja i miłość” 
w PCK; wywalczenie „Złotego pasma” w Przeglą-
dzie Chórów południowej Polski w Kędzierzynie
-Koźlu w ramach projektu ogólnopolskiego „Śpie-
wająca  Polska  2015”);

- SP Suszec otrzymało nagrody dla drużyny 
sportowej dziewcząt za zajęcie II miejsca w powie-
cie w sztafecie w biegach przełajowych; dla drużyny 
gier i zabaw klas II i III za I miejsce w powiatowym 
turnieju gier i zabaw uczniów klas II i III oraz III miej-
sce w półfinale wojewódzkim tego turnieju; dla 
chóru szkolnego „Parole melodiche” (III miejsce na 
XIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi”,
I miejsce w XX Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni 
Obcojęzycznej w Knurowie, I miejsce w XII Woje-
wódzkim Konkursie Pieśni Młodzieżowej w Knu-
rowie, III miejsce w XXII Przeglądzie Pieśni „Śląskie 
Śpiewanie” im. A Dygacza, I miejsce w konkursie 
„Rozśpiewany Śląsk”, I miejsce w Gminnym Przeglą-
dzie  Pieśni  Religijnej  w  Kobielicach);

- GP Radostowice nagrodzono za osiągnięcia 
drużyny sportowej chłopców (II miejsce w powia-
towych zawodach w piłce plażowej oraz III miejsce 
w powiatowych zawodach w piłce ręcznej) oraz 
drużyny sportowej dziewcząt (III miejsce w powia-
towych zawodach w piłce koszykowej i III miejsce
w  powiatowym  konkursie  tenisa  stołowego);

- GP Kryry otrzymało nagrody dla drużyny 
sportowej dziewcząt (III miejsce w powiatowych 
zawodach piłki nożnej dziewcząt) i zespołu biorą-
cego udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym (III miejsce na etapie 

powiatowym);
- GP Suszec wyróżniono za: zdobycie przez 

kółko teatralne I miejsca na XII Powiatowym Prze-
glądzie Jasełek; II miejsce w rejonowych zawodach 
w piłce siatkowej dziewcząt przez drużynę dziew-
cząt; II miejsce w rejonowych biegach przełajowych 
chłopców oraz III miejsce w Drużynowych Zawo-
dach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak kadeci”.

Po części, w której nagrodzono uczniów, nastą-
pił występ Michaliny Wituły – solistki pochodzą-
cej z Mizerowa. Wykonała ona 7 utworów, które bar-
dzo  przypadły  do  gustu  zebranej  publiczności.

Następnie wręczono Nagrody Wójta najlep-
szym nauczycielom 2015 roku z terenów całej gmi-
ny. Byli to: Grażyna Motyka, Katarzyna Machnik, 
Aneta Hanak, Agnieszka Ciwis, Mariola Zyzań-
ska, Jolanta Kula, Mieczysław Jacak, Alicja Pa-
stuszka-Koczar, Alicja Pietras, Piotr Knapek, Jo-
anna Waleczek-Sikora. Po tej ceremonii Przewo-
dniczący Rady Gminy wraz z Zastępcą Wójta 
wręczyli kwiaty i wyrazili uznanie dla Anny Antoń-
czyk za pracę, jaką wykonuje, prowadząc połączo-
ne placówki szkolne. Uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej w Suszcu zakończył wspólny poczęstu-
nek,  przygotowany  dla  przybyłych  gości.

Wcześniej, w środę rano, najlepsi uczniowie na-
szej gminy, mogący się pochwalić wyjątkowymi 
osiągnięciami naukowymi oraz sportowymi, zosta-
li zaproszeni do LO im. B. Chrobrego w Pszczynie, 
gdzie wręczano nagrody starosty oraz przyznawa-
no stypendia. W tym roku spośród 157 wniosków
o przyznanie stypendium dla zdolnych uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu 
pszczyńskiego, komisja wybrała 41 stypendystów. 
Wśród nich znaleźli się laureaci konkursów przed-
miotowych oraz uczniowie z wybitnymi osiągnię-
ciami sportowymi. Stypendium starosty pszczyń-
skiego wynosi 1000 zł i przyznawane jest w dwóch 
transzach. Wśród uczniów naszej gminy doceniono: 
Michała Copiję, Mateusza Derę, Jakuba Kukucz-
kę, Mateusza Manowskiego i Jerzego Smandka.  

Uczniom gratulujemy nagród i wyróżnień. Ży-
czymy także powodzenia w dalszej edukacji. Na-
uczycielom życzymy zaś kolejnych lat pracy, przy-
noszących  satysfakcję  i  radość.

Monika Panfil
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  Nagrodzeni uczniowie z ZSP w Mizerowie
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  Najlepsi absolwenci gimnazjów
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  Najlepsi absolwenci szkół podstawowych
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  Oficjalne otwarcie nowej części GP w Suszcu

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty Gminy Suszec,
którzy z ogromnym sercem i oddaniem wypełniają swoją edukacyjną misję,

nie tylko odnosząc znakomite wyniki pedagogiczno – wychowawcze, ale przede 
wszystkim będąc przyjaciółmi uczniów. Dziękujemy Wam za to, że mimo pojawiających 

się czasami trudności czy chwil zwątpienia, nie brakuje Wam siły i determinacji
do nieustającej twórczej pracy z polskimi dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy za życzliwość i serdeczność, którą codziennie obdarzacie uczniów.
Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym!

Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas i Przewodniczący Rady Gminy Suszec - Andrzej Urbanek
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W sobotę 3 października Radostowice obcho-
dziły szczególne święto. W tym roku przypada bo-
wiem rocznica oddania do użytku budynku szkol-
nego w tej miejscowości. Wszystko zaczęło się jesz-
cze w latach 80. XX w. Budynek szkolny, z którego 
korzystano poprzednio, pochodził z XIX w. i posia-
dał, po rozbudowach i modernizacjach, tylko 5 klas 
lekcyjnych. Była to ilość zdecydowanie niewystar-
czająca dla rozwijającej się i zmieniającej miejsco-
wości. Ówczesny dyrektor szkoły – Kazimierz Żela-
zo wraz z zaangażowanymi osobami, potrafiącymi 
pokonać przeszkody i posiadającymi szerokie ho-
ryzonty, tj. Edward Gołyszny czy Jerzy Jaworski 
oraz z pomocą mieszkańców Radostowic, władz 
gminy i władz oświatowych, doprowadzili do bu-
dowy i oddania nowego budynku szkoły. Była to 
placówka bardzo nowoczesna, przestronna i posta-
wiona w naprawdę szybkim tempie. W komplek-
sie budynków mieszczą się trzy placówki oświato-
we: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Zarządzający nimi dyrektorzy, cały czas mają na 
uwadze dobro uczniów i dbają o jak najlepsze wa-
runki do nauki dla kolejnych pokoleń. W ciągu tego 
ćwierćwiecza szkoła była rozbudowywana, utwo-
rzono przy niej plac zabaw, cały czas jest też wypo-
sażana w pomoce dydaktyczne. Budynek szkolny 
służy nie tylko uczniom. Jest też swoistym centrum 
wsi, w którym lub przy którym odbywają się roz-
maite spotkania, uroczystości i imprezy. Ma tam 
swoje miejsce filia biblioteki, w jednej z sal spoty-
kają się też „Radostowinaki”. Tak naprawdę jest to 
więc miejsce wyjątkowe dla wszystkich mieszkań-
ców  Radostowic,  tętniące  życiem  przez  cały  czas.

W uroczystości 25-lecia istnienia obiektu szkol-
nego wzięły udział władze Gminy Suszec: Wójt Gmi-
ny Marian Pawlas, Wicewójt Czesław Smusz, Dyre-
ktor GZOiS Zbigniew Łoza, budowniczy szkoły Ed-
ward Gołyszny i Kazimierz Żelazo, dyrektor GOK-u
w Suszcu Agata Lisowicz–Wala, dyrektorzy placó-
wek oświatowych Gminy Suszec, radni i rada sołec-
ka Radostowic, byli dyrektorzy szkoły, emerytowani 
pracownicy przedszkola, szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum, pracownicy GZOiS, Rady Rodziców 
wszystkich placówek, nauczyciele, pracownicy ob-
sługi i administracji placówek, uczniowie i rodzice. 

Wspólne świętowanie rozpoczęła msza święta, 
po której zaproszeni goście, uczniowie i rodzice 

udali się na salę gimnastyczną, gdzie przygotowa-
no część artystyczną. Cały program został tak po-
myślany, aby każda placówka mogła zaprezento-
wać swoich najzdolniejszych uczniów. Przedszkola-
ki wystąpiły z programem „Przedszkolne wierszo-
branie”, w trakcie którego humorystycznie i z uro-
kiem wykonały wiersze Jana Brzechwy. Zaprezen-
towali się także: chór szkolny, Zespół Regionalny 
„Radość” oraz zespół fletowy, mający już na swoim 
koncie płytę. Zebrani wysłuchali również gry na 
akordeonie w wykonaniu ucznia gimnazjum – Mi-
chała Copiji. Program był wynikiem wspólnej pracy 
uczniów i nauczycieli przedszkola, szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Przygotowania do obchodów 
rocznicy trwały już od kwietnia. Uczniowie szkoły 
uczestniczyli także w konkursach związanych z pa-
tronem szkoły J. Brzechwą, przygotowywano wy-
stawy, folder szkoły, medal pamiątkowy, a także pre-
zentacje  multimedialne.

Część artystyczna przeplatała się z przemó-
wieniami zaproszonych gości. Wystąpili m.in. byli 
dyrektorzy placówki – Kazimierz Żelazo i Henryk 
Kostka, którzy wspominali pracę w szkole, podsu-
mowali swoją działalność oraz dziękowali za lata 
współpracy z mieszkańcami i władzami, które do-
prowadziły do budowy nowego obiektu. Dyrekto-
rzy podkreślali również wysoki poziom prezento-
wany przez radostowickich uczniów. W trakcie uro-

25 lat Szkoły w Radostowicach
czystości przemawiały też obecne panie dyrektor: 
Janina Bartas – zarządzająca przedszkolem od 33 
lat; Małgorzata Jakubik – dyrektorka szkoły pod-
stawowej od 15 lat oraz Teresa Wyrobek – od 16 lat 
pełniąca funkcję dyrektorki gimnazjum. Panie dzię-
kowały wszystkim, którzy przyczynili się do tej wy-
jątkowej uroczystości oraz tym, którzy stale anga-
żują się w rozwój placówek i chętnie z nimi współ-
pracują. Głos zabrał również Wójt Marian Pawlas, 
który odbył sentymentalną podróż w przeszłość, do 
starego budynku szkoły i minionych lat, i zaznaczył: 

- Cieszę się, że nauczyciele przenieśli tę pięk-
ną historię przeszłości do nowego budynku. To znak 
ciągłości. 

Przemówieniom, podziękowaniom, życzeniom 
i gratulacjom nie było końca. W ciągu lat, w murach 
radostowickich szkół uczyły się kolejne pokolenia 
młodych ludzi. Ukształtowało ich miejsce i nauczy-
ciele, z którymi pracowali i dzięki którym się rozwi-
jali. Jak mówiła p. Teresa Wyrobek, cytując patrona 
gimnazjum – Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości 
oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Świadec-
twem dobrego rozumienia tej idei są uczniowie
i absolwenci z Radostowic – tacy, którzy są powo-
dem do dumy i tacy, którzy pamiętają skąd są i do-
kąd zmierzają. A mając dobry przykład – będą kon-
tynuować  rozpoczęte  dzieło  w  przyszłości.

Monika  Panfil
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  Chór szkolny i Zespół Regionalny „Radość” 

10 października w Szkole Podstawowej w Ra-
dostowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Seniora. Wzięły w niej udział przedszkolaki z Ra-
dostowic, które zostały zaproszone do wspólnego 
świętowania. Dzieci, pod kierunkiem pań, z ogrom-
nym wdziękiem zaprezentowały się w części arty-
stycznej pt. „Przedszkolne wierszobranie”. W hu-
morystyczny sposób przedstawiły treść wierszy Ja-
na Brzechwy pt: „Kaczka Dziwaczka” oraz „ Kwoka”. 

Swoim występem wywołały uśmiech na twa-
rzach wszystkich gości, a gromkie brawa świadczyły 
o tym, że nasi mali aktorzy spisali się znakomicie.

Spotkanie uświetniły też swoją obecnością pa-
nie z zespołu „Radostowianki”. Cała impreza prze-
biegła w miłej i sympatycznej atmosferze. Dla wy-
stępujących była to ogromna radość, a dla uczest-
ników spotkania szansa na wspólne i ciekawe spę-
dzenie  czasu.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 
Razem udowodniliśmy, że można się w bardzo 
prosty sposób zintegrować i świetnie bawić. Bo 
nieważne ile ma się lat, ważne, aby radość małego 
dziecka  mieć  zawsze  w  sercu. 

Krystyna Dajka 

Dzień Seniora w Radostowicach
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 „Radostowianki” jak zwykle zachwyciły swoimi śpiewem
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Gabriela Drząszcz - poetka mieszkająca w Susz-
cu od 25 lat, mocno związana z naszym regionem
i ze swoją miejscowością. Pochodzi z Raciborza.
Ma na swoim koncie liczne utwory, wydane w róż-
nej formie. Część twórczości zebrana jest w 15 mi-
ni tomikach w formie wydruków komputerowych, 
którymi od lat dzieli się z rodziną, przyjaciółmi oraz 
znajomymi. Pierwszy tomik poezji w formie książko-
wej, wydany przez Gminę Suszec w 2005 r., nosi ty-
tuł „Za oknem słońce”. Podzielony jest tematycz-
nie – znajdziemy w nim utwory okolicznościowe
z okazji Dnia Matki, Bożego Narodzenia czy wiersze 
inspirowane twórczością Josepha von Eichendor-
ffa. Kolejne tomiki wierszy pojawiły się nakładem 
Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sando-
mierzu. W 2011 r. do księgarni trafił zbiór „Na po-
prawę nastroju. Kolory świata”, a dwa lata póź-
niej, w 2013 r., ukazał się tomik „Najważniejsza jest 
miłość. Całość to dwie połowy”. Obie książeczki
to zbiory wierszy, aforyzmów i sentencji. Ostatnie
i najnowsze wydawnictwo pani Gabrieli nosi tytuł 
„Wiersze dla dzieci” – jest to pochodzący z 2014 r., 
bogato ilustrowany tomik wierszy dla najmłod-
szych, wydany przez Urząd Gminy Suszec. Rysunki 
do twórczości suszeckiej poetki wykonały dzieci 
mieszkające w gminie i powiecie: uczęszczające
do pracowni plastycznej „Impresja” przy GOK-u, 
przedszkolaki z ZSP w Mizerowie oraz z placówki
w Suszcu, a także najmłodsi z Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym  Koło  w  Pszczynie.

Pani Gabriela Drząszcz jest też od kilku lat re-
kordzistką Polski w największej ilości rymowanych 
haseł reklamowych. Łącznie jest to ponad 6 tyś. 
haseł – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Nam pani Gabriela opowiada skąd czerpie na-
tchnienie, kto jest dla niej poetyckim wzorem i jaki 
jest  jej  sposób  na  spędzanie  wolnych  chwil.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jest Pani bardzo 
zajętą  i  aktywną  osobą.

Gabriela Drząszcz: Zgadza się. Nie lubię sie-
dzieć w miejscu. Swój czas wypełniam różnymi za-
jęciami, spotkaniami i wyjazdami. Oczywiście, za-
wsze tęsknię za rodziną i, ma się rozumieć, za Susz-
cem.
 Nowiny:  Szuka  Pani  inspiracji?

Gabriela Drząszcz: Można tak powiedzieć. 
Choć wierzę, że pisze się wtedy, kiedy przychodzi 
wena. Gdy pojawia się napięcie twórcze, staje się
z długopisem w drżącej ręce nad pustką kartką
– nawet nad ranem. Jestem przekonana, że moje 
pisanie to dar – ziarenka talentu od Boga – które 
trzeba rozwijać i pielęgnować. Nie można ich zmar-
notrawić.

Nowiny: W takim razie gdzie znajduje Pani na-
tchnienie?

Gabriela Drząszcz: Myślę, że pisze się z po-
trzeby serca. Inspiracją są dla mnie: przyroda, czło-
wiek, wiara, miłość, kolory świata, mówiąc najproś-
ciej – życie. Natchnieniem bywa widok z mojego 
okna – poranek, wschód słońca i mgły unoszące się 
nad polami. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie 
wpisaną logikę Bożą i piękno, a naszym zadaniem 
jest  odkrywanie  tego  piękna  w  sobie. 

Nowiny:  Piękno  to  poezja?
Gabriela Drząszcz: Tak, poezja to piękno sło-

wa, które ubogaca nas samych. W aforyzmach, ob-
cując z pięknym słowem, czujemy się do niego 
przywiązani. Im więcej czytamy, im więcej obcu-
jemy z poezją, tym bardziej otaczamy się pięknem. 
Ale to też wiąże się z moją postawą i estetyką. Nie 
akceptuję w wierszach wulgaryzmów. Oczywiście
– szanuję wszelką twórczość, bo każda forma dzie-
lenia się wydaje mi się dobra. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że poezja, moim zdaniem, nie powinna
łączyć się z tego rodzaju potocznością i wulgarno-

ścią. My, poeci, mamy obowiązek wciąż przypomi-
nać o rzeczach najważniejszych – a takimi są miłość
i wiara. I choć wydaje się, że wszystko to już było,
to można opowiedzieć o tym na nowo, po swojemu, 
w  zgodzie  z  własnym  rytmem  sercem.  I  pięknie.

Nowiny: Czy sięga Pani do innych poetów?
Ma  Pani  swoich  ulubionych  twórców?

Gabriela Drząszcz: Oczywiście, że sięgam. 
Uważam, że musimy przystawiać ucho do serc in-
nych poetów, słuchać, co chcą nam powiedzieć. 
Polecam czytanie poezji i książek w ogóle. Choćby 
jednej strofy dziennie. Wiedza kształtuje świado-
mość. Jak kiedyś napisałam: „Wiedza przeszkadza. 
Bez wiedzy źle./ Najważniejsze, by mieć miłość gdzieś 
na serca dnie.” Ja czytam i lubię poezję ks. Twardo-
wskiego, ks. Tischnera, ks. Szymika. Lubię też bar-
dzo Brzechwę, Tuwima, Staffa. Od wielu lat inspi-
ruje mnie Jospeh von Eichendorff. Nie dość, że uro-
dził się zaledwie 10 km od Raciborza, w Łubowi-
cach, to także bardzo kochał przyrodę, a jego po-
ezja jest bardzo melodyjna. Najwięksi kompozyto-
rzy pisali muzykę do jego utworów. Powiem nie-
skromnie,  że  kilka  moich  wierszy  też  „śpiewa”…

Nowiny:  To  znaczy?
Gabriela Drząszcz: Zapis nutowy do części 

moich wierszy wykonali: pani dr hab. Joanna Glenc 
oraz organista Szymon Cichoń. Niektóre moje wier-
sze są bardzo rytmiczne i melodyjne. Kiedy się je 
czyta, wyłania się melodia. Odkryła to kiedyś moja 
dobra przyjaciółka – poetka i malarka – Elżbieta Gry-
mel. Poszłam za tym głosem i na nowo odkryłam 
swoje utwory. Pani profesor Joanna Glenc urzeczy-
wistniła moje marzenie i napisała nuty do pastorałki 
pt. „Wiatr już ucichł”. Moment, kiedy pierwszy raz 
usłyszałam tę melodię, był dla mnie wzruszający.
W tych odkryciach, w takim rozwijaniu się, bardzo 
ważna jest pomoc i otwarte serce drugiego czło-
wieka. „Ciekawi świata nie szczędzą nóg,/ światłem 
prowadzi ich sam Bóg./ Nuty zbierają z liści drzew,
 / a weną dla nich ptasi śpiew”. Trzeba być ciekawym 
świata, odkrywać go wciąż na nowo. Poezją jest wła-
ściwie wszystko, co nas otacza i, jak się okazuje, jest 
również  muzyką.

Nowiny: Czy Suszec można odkryć na nowo?
Gabriela Drząszcz: Są dwa ważne elementy, 

które ukształtowały moją twórczość – Suszec i wia-
ra. Gdybym tu nie zamieszkała, moja twórczość nie 
nabrałaby rozmachu, koloru. Suszec to miejsce 
szczególne – przyroda, historia i ludzie ją tworzący 
mają ogromny wpływ na moją poezję. Moja wiara 
daje mi nowe obszary poznania, ubogaca i pogłę-
bia wszystko, co robię. Staram się żyć w zgodzie
z  otaczającym  mnie  światem.  To  daje  mi  siłę.

Nowiny: Czy ma Pani inne pasje poza poezją?
Gabriela Drząszcz: Fascynuje mnie fotografia 

artystyczna. Kocham też podróże z plecakiem po 
przygodę. Staram się wyjeżdżać, jak często się da. 
Przynajmniej raz w miesiącu. Zwiedzam wtedy Pol-
skę. Ostatnio odwiedziłam Sandomierz, Kraków, Ja-
starnię, Gdynię. Kocham wracać do Częstochowy
i Zakopanego. Tam bywam nawet kilka razy w roku. 
Ostatnio, muszę przyznać, częściej odwiedzam Czę-
stochowę – Jasna Góra przyciąga jak magnes. W cza-
sie podróży dużo czytam, urządzam sobie piesze 
wędrówki. Inspiruje mnie przyroda, poznawanie 
nowych ludzi. Wiele się od nich uczę. Czasem oka-
zuje się nawet, że ktoś mnie rozpoznaje, a ja tego 
kogoś nie znam! Jest mi wówczas niezmiernie miło, 
że moja twórczość dociera do ludzi, a czasem wę-
druje  nawet  za  granicę.

Nowiny: Jak udaje się Pani połączyć poezję
– kulturę wysoką – z pisaniem haseł reklamowych?

Gabriela Drząszcz: To wbrew pozorom nie ta-
kie trudne. Trzeba sobie uświadomić tylko jedno
– poeci są na służbie słowa. W największych agen-
cjach reklamowych pisaniem haseł zajmuje się nie 

„Poezja to otwieranie siebie przez słowo” – rozmowa z Gabrielą Drząszcz 
kto inny, jak poeci. To oni potrafią wydobyć piękno 
słowa, sprawić, że się przy nim zatrzymamy, wsłu-
chamy. To oni wprowadzają piękno w naszą co-
dzienność. Dlatego pisanie haseł nie stanowi dla 
mnie żadnego problemu. Rozumiem, że poprzez 
odpowiednie ułożenie słów, zwracam nimi uwagę 
na daną firmę/produkt. Słowa zapadają w pamięć, 
tworząc  dobre  i  chwytliwe  hasła.  Układanie haseł 
rymowanych to dla mnie intelektualna rozrywka, 
tak  jak  dla  innych  krzyżówki  czy  sudoku.

Nowiny:  Jakieś  przykłady?
Gabriela Drząszcz: Jestem dumna z haseł wy-

korzystywanych w Gminie Suszec. W 2003 r. otrzy-
małam z rąk ówczesnego wójta – Jacka Pastuszki
– dyplom uznania za najlepsze hasła reklamowe 
Gminy Suszec. Na 15-lecie naszego Ośrodka Kultu-
ry ułożyłam np. hasło „Z GOK-iem ci się uda,/ Kultu-
ra czyni cuda!”. Jestem też autorką hasła, które zna-
lazło się na banerze w czasie biegów w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”, odbywają-
cych się na „Gwarusiu”. Brzmiało ono: „Bieg rodzin-
ny nie chce być inny”. Ułożyłam też wiele haseł re-
klamowych dla firm – lokalnych i ogólnopolskich, 
które  po  prostu  sprezentowałam.

Nowiny:  Czyli  to  sposób  na  promocję…
Gabriela Drząszcz: Raczej forma zabawy sło-

wem. Sprawia mi to dużo przyjemności. Chciała-
bym w przyszłości mieć możliwość wykazania się, 
współpracując z lokalnymi firmami. Wierzę, że mo-
glibyśmy razem stworzyć coś interesującego. Je-
stem przekonana, że w społeczności takiej, jak na-
sza, wszystko powinno się odbywać na zasadzie 
wzajemnej współpracy i pomocy - to zawsze pozy-
tywnie  procentuje  dla  dobra  ogólnego.

Nowiny:  Czuje  Pani  lokalne  wsparcie?
Gabriela Drząszcz: Tak. Gmina Suszec od wie-

lu lat mnie wspiera i pomaga. Dzięki wsparciu pana 
Jacka Pastuszki udało mi się wydać pierwszy tomik 
poezji pt. „Za oknem słońce”. Teraz również są wo-
kół mnie ludzie życzliwi, pomocni i otwarci, dzięki 
którym mogę realizować swoje marzenia. W moich 
działaniach wspiera mnie obecny wójt gminy Su-
szec, pan Marian Pawlas. Otwarte drzwi ma dla
mnie również pan Zbigniew Łoza, przychylny mo-
im poczynaniom. Chciałabym, żeby kiedyś wszyst-
ko działało na zasadzie współpracy, wzajemnego 
lokalnego promowania się. Jeśli będziemy pamię-
tać o sobie nawzajem, wykorzystywać swoje możli-
wości, wszyscy na tym zyskamy. A Suszec to wspa-
niałe  miejsce  i  myślę,  że  kiedyś  się  uda. 

Nowiny: Ma Pani jakieś marzenia, plany na 
przyszłość?

Gabriela Drząszcz: Mam marzenie wydać 
jeszcze jedną część mojej poezji w ramach cyklu za-
początkowanego w wydawnictwie w Sandomie-
rzu. Chciałabym również, żeby kiedyś wszyscy po-
eci naszej gminy wraz z innymi twórcami spotykali 
się tu – w Suszcu, choćby raz w miesiącu – i wymie-
niali swoimi doświadczeniami. Ziarenka talentu to 
ogromna odpowiedzialność. Obym nigdy ani je-
dnego  z  nich  nie  zmarnowała.

Nowiny: W takim razie życzymy Pani realizacji 
wszystkich  planów  na  przyszłość. 

Gabriela Drząszcz:  Dziękuję.
Monika Panfil
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   Pani Gabriela Drząszcz
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   „Przed sezonem”

Ważne jest, żeby próbować w życiu różnych 
rzeczy – eksperymentować ze słuchaną muzyką, 
otwierać się na nowe idee i doświadczenia. Dla 
wszystkich, którzy o jazzie nie wiedzą zbyt wiele, ale 
także dla tych, którzy kochają ten rodzaj muzyki, 
Gminny Ośrodek Kultury przygotował nie lada 
gratkę – wieczorek jazzowy z zespołem Mifrás. Od-
był się on 8 października w sali GOK-u. Mifrás to 
berliński kwartet, który gra niezależny, współczesny 
jazz, odkrywając nowe grunty tego gatunku. Miesza 
tradycyjny jazz z elementami muzyki śródziemno-
morskiej, afrykańskiej i europejskiej. W ich muzyce 
widoczne jest także swoiste zróżnicowanie stylu od 
„groove-riffowych kawałków, przez atonalne inter-
ludia do wolnej improwizacji”. Oryginalne brzmie-
nie daje nietypowy skład instrumentalny zespołu,
w którym celowo wyrzeczono się instrumentu har-
monicznego. Zespół tworzą: Tom Dayan (perkusja), 
Paul Kleber (kontrabas), Markus Ehrlich (saksofon)
i  Nils  Marquardt  (puzon). 

Jak  mówi  Tom Dyan,  założycie  zespołu:
- Mifrás oznacza po hebrajsku „żeglować”. Kiedy 

zrozumiałem, jak ma wyglądać ten zespół i na czym 
ma polegać nasz wspólny projekt, nazwa pojawiła
się sama. Czworo muzyków, którzy mają jednakowy 
wpływ na graną muzykę – bez gitary czy pianina, 
które wyznaczałyby jasną linię melodyczną – każdy

Jazzowa podróż w nieznane 
w równym stopniu jest odpowiedzialny za fragment 
utworu, za jego całość i za innych członków zespołu. 
Właściwy czas i odpowiedni Ludzie – to pasujące do 
nas określenie. Mieliśmy dużo szczęścia, stając się ze-
społem – każdy dołączył we właściwym sobie czasie
i we właściwych okolicznościach. I tak jest po prostu 
dobrze. Bycie częścią pracującego zespołu nie jest ta-
kie popularne w świecie jazzu . Kładziemy duży nacisk 
na energię, jaką przekazujemy w trakcie naszej gry. 
Wszyscy jesteśmy oddani muzyce i wydaje mi się, że
 to  widać. 

Faktycznie, w trakcie koncertu widać i można 
poczuć niesamowitą atmosferę, jaką tworzą człon-
kowie grupy. Z jednej strony jest to muzyka wyma-
gająca większego skupienia, zaangażowania i zro-
zumienia. Z drugiej zaś strony, jeśli damy jej się 
uwieść i zaczarować, zrozumiemy, jak bardzo jest 
wyjątkowa i przystępna. Jak przekonywała Agata 
Lisowicz-Wala:

- Literatura i jazz unoszą się ponad światem, któ-
ry znamy, ponad ziemią, po której stąpamy. Jazzu nie 
należy się bać, trzeba poszerzać horyzonty, eksplo-
rować nowe obszary kultury. Bowiem, odnosząc się
do słów ks. Hallera, kultura nie jest sprawą, z której 
można  zrezygnować.

Dzięki nowym pomysłom, ciekawym zespołom 
i otwartości pracowników Gminnego Ośrodka Kul-

Znamy już wyniki konkursu „Moje podróże ma-
łe i duże”! Komisja w składzie 3 fotografów: Krzysz-
tofa Łapki, Jarosława Lasoty oraz Tomasza Kuligi 
oceniła 107 prac nadesłanych przez 40 uczestników. 
Do finału zakwalifikowało się 56 prac 29 uczestni-
ków.  Laureatami  Konkursu  zostali: I Miejsce - Mar-
ta Leśniakowska (Warszawa), II Miejsce - Anna Ko-

Wyniki konkursu „Moje podróże małe i duże”
walczyk (Warszawa), III Miejsce - Tomasz Okoniew-
ski (Korczyna), Wyróżnienie - Marek Steczek (Ty-
chy).

Wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada 
2015 r. o godz. 18:00 przed Przeglądem Kabaretów 
Amatorskich „W DECHE” w sali widowiskowej Gmin-
nego  Ośrodka  Kultury  w  Suszcu.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laure-
atom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
udziału  w  przyszłorocznym  konkursie.  Zaprasza-
my również do galerii „OKO” (budynek GOK w Susz-
cu),  gdzie  można  zobaczyć  nadesłane  prace.

Poniżej prezentujemy fotografie Marty Leśnia-
kowskiej  -  zdobywczyni  I  miejsca.

tury, mieliśmy okazję wysłuchać naprawdę intere-
sującego koncertu. Na sali, przy pięknie udekoro-
wanych stolikach i nastrojowym świetle, zebrani 
mogli się udać w żeglugę z berlińskimi muzykami 
po nieznanych zakątkach muzycznego świata. I, są-
dząc po wyrazach zachwytu i panującej atmosferze 
(także po koncercie), była to bardzo udana podróż. 
Oby  więcej  takich  wydarzeń  i  inicjatyw!

Monika  Panfil

GOK w Suszcu

W dniach 1 i 2 października w Szkole Podsta-
wowej w Suszcu gościła 8-osobowa grupa studen-
tów ze stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych. 
Byli to: Heidi Schutt, Anna Anderson, Sam Munk-
berg, Kelsey LeVahn, Allie Zappia, Krista Jolivette, 
Stephanie Paulson oraz Nolan McMurry. Towarzy-
szyła im również Dr Peggy Kendall, nauczyciel aka-
demicki. 

Przez dwa dni Amerykanie prowadzili lekcje ję-
zyka angielskiego w klasach IV – VI. Dzieci uczyły się 
o amerykańskich świętach, słuchały po angielsku 
bajki o Czerwonym Kapturku, mówiły o sobie i swo-

Ciekawe lekcje z amerykańskimi lektorami
jej rodzinie, a ponadto uczestniczyły w wielu zaba-
wach językowych przygotowanych przez studen-
tów. Była to okazja do zetknięcia się z autentycz-
nym angielskim, która z pewnością pomoże lepiej 
posługiwać się tym językiem. Takie zajęcia są waż-
ne również dlatego, że oswajają z językiem obcym
i motywują młodzież do prób porozumiewania się 
nim w różnych sytuacjach. Naszym uczniom lekcje 
angielskiego bardzo się podobały. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku amerykańscy studenci znowu 
nas  odwiedzą.  Nie  możemy  się  już  doczekać!

Daria Faruga źr
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  Oby więcej takich lekcji w przyszłości!
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   Zespół Mifr s podczas suszeckiego koncertuá



Sztab w Suszcu po raz kolejny zaprasza w swoje 
szeregi! 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy  odbędzie  się  10 stycznia  2016 r.

Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP 2016?  
Postępuj  wg  poniższych  kroków:

- pobierz ANKIETĘ WOLONTARIUSZA, wypełnij 
ją czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) - ankieta 
będzie dostępna na stronie www.kulturasuszec.pl 

Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP?
od  5  listopada  2015 r;

- przygotuj ZDJĘCIE wyłącznie w wersji elek-
tronicznej w rozdzielczości 800 x 800 pikseli w for-
macie jpg. Pamiętaj - zdjęcie na identyfikatorze bę-
dzie wyglądało dokładnie tak samo, jak zdjęcie, któ-
re  dostarczysz;

- wypełnioną ankietę i zdjęcie należy złożyć
do  4  grudnia  2015 r.  w  biurze  GOK-u! 

Wraz z nadchodzącym finałem Mierzymy wy-
soko! Tematami kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy będą: „zakup urządzeń medy-
cznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla za-
pewnienia  godnej  opieki  medycznej  seniorów”.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Krzem-
pek: tel. 32 212 44 91 lub kasia@kulturasuszec.pl

Pozdrawiamy  SZTAB  SUSZEC

Harmonogram

 Zajęcia w SP w Kobielicach, 
ul. Topolowa 61:

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

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

Gitarowo
Grupa II (kontynuacja)
czwartek

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

Mini On The Beat
Grupa I
piątek

13:00 - 14:00
zajęcia bezpłatne

Mini On The Beat II
Grupa II
piątek

14:00 - 15:00
zajęcia bezpłatne

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

Zumba
wtorek

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

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

17:00
zajęcia bezpłatne
SP Radostowice

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

Disco Robaczki
taniec nowoczesny
wtorek

gr. I: 17:30 - 18:15
gr. II: 18:15 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

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

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

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

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

16:45 - 17:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Balance Crew
taniec nowoczesny
wtorek

18:00 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Kolorowe Łapki
zajęcia plastyczne
poniedziałek

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

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 18:00
płatne u prowadzącego

Taniec Nowoczesny
Grupa K-BUM
wtorek

15:15 - 16:15
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
poniedziałek

16:30 - 18:30
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. Ia: 15:00 - 15:45 
gr. Ib: 15:45 - 16:30
gr. II:  16:30 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

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

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

On The Beat 
Grupa III
taniec nowoczesny
piątek

15:00 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Rytmika
środa

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

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

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

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. Ia 5-6 lat: 15:15 - 16:00
gr. Ib 5-6 lat: 16:15 - 17:00
gr. II  7-9 lat: 17:15 - 18:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Klub Malucha 
„Puchatek”
piątek

gr. I: 17:00 - 18:00
gr. II: 18:00 - 19:00
80 zł / mies.
płatne u prowadzącego

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Latino solo / sexy 
dance
poniedziałek

17:50 - 18:50
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

gr I. Londyn: 16:45 - 18:15
grII. San Franc.: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Zumba fitness
dla dorosłych
czwartek

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

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

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

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:
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nym przez uczniów. Z okazji MMBS starsi uczniowie 
mogli wziąć udział w konkursie plastycznym pt.: 
„Moja szkolna biblioteka”, a w bibliotece pojawiła
się księga życzeń, do której każdy mógł wpisać swo-
je życzenia. Ponadto na korytarzach szkolnych po-
jawił się plakat pt.: „Pilnie poszukiwany najlepszy 
czytelnik w szkole – nagroda gwarantowana!” Naj-
lepszy czytelnik każdego miesiąca otrzymywać bę-
dzie  drobną  nagrodę. 

Wszystkie podjęte inicjatywy mają na celu 
rozbudzenie i zachęcanie dzieci do wypożyczania
i czytania książek. Biblioteka szkolna ma być miej-
scem otwartym, ciągle tętniącym życiem, pełnym 
dzieci, gdzie wypożycza i czyta się książki i świetnie 
się  przy  tym  bawi.   
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Redaktor naczelna: Monika Panfil  
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-

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

przy
kranie

działa w
ramach

ONZ

gaz
szla-

chetny

grecka
bogini

jutrzenki
zbocze

oddział
z respi-
ratorami

pysz-
czek
psa

w parze
z

Materną
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 Witamy na świecie
Przedstawiamy nowonarodzonych
mieszkańców naszej gminy

Kacper Michał
Tomaszewski
syn Kingi i Grzegorza
Tomaszewskich
urodzony: 13.10.2015
o godz. 10:20
waga: 2900 g
wzrost: 53 cm

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bi-
bliotek Szkolnych. W związku z tym wydarzeniem
w Szkole Podstawowej w Kobielicach dzieci w wie-
ku 5-8 lat brały udział w projekcie edukacyjnym
pt.: „Czytam sobie w bibliotece”. Najmłodsze dzieci 
miały okazję nie tylko zapoznać się z biblioteką 
szkolną, ale przede wszystkim wsłuchać się w czy-
tane przez panią bibliotekarkę książki. Starsze
dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach biblio-
tecznych, podczas których czytały książki i świetnie 
się przy tym bawiły. Nasza szkolna biblioteka, dzię-
ki projektowi „Czytam sobie w Bibliotece”, nie tylko 
powiększyła się o nowe pozycje książkowe, ale sta-
ła się miejscem kolorowym, jeszcze bardziej otwar-
tym, a co najważniejsze – coraz częściej odwiedza-

Czytam sobie w bibliotece
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  Czytanie może być zabawą

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się
z nami zdjęciami swoich nowonarodzonych 
pociech, zapraszamy do przesyłania zdjęć 
wraz z informacjami na adres naszej redak-
cji: nowiny.suszec@gmail.com. Publikacja jest  
bezpłatna.

Chopin na sportowo? Czemu nie?!
Bracia Szymon i Dawid Godziek – pochodzący

z Suszca sportowcy – lubią nietypowe rozwiązania
i ekstremalne doświadczenia. Chętnie biorą też 
udział w różnych projektach. Tym razem postano-
wili w wyjątkowy sposób uczcić odbywający się
w październiku XVII Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Chopina. Impreza stała się 
dla nich inspiracją do stworzenia najnowszej pro-
dukcji rowerowej – „Piano ride” – łączącej klasycz-
ne dźwięki z jazdą na rowerze. W pełnym trików, 
synchronicznym przejeździe po specjalnie zbudo-
wanym, jednym z największych torów w Europie, 
Szymon i Dawid odzwierciedlają Etiudę Rewolu-
cyjną. 

Synchroniczną jazdę braci Godziek uzupełnia 
Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna” Fryderyka 
Chopina. Wykonuje ją polski multiinstrumentali-
sta – Steve Nash. Jest to artysta znany ze swojego 
nietuzinkowego podejścia do muzyki i oryginal-
nych kolaboracji. Nad choreografią przejazdów 
czuwała jurorka konkursów tanecznych i tancer-

ka Anna „YouYa” Jujka, która stworzyła cały układ
i wcieliła się w rolę dyrygenta muzyczno-sporto-
wego.

Przygotowania do nagrania trwały kilka mie-
sięcy. W tym czasie dokładnie zaplanowano trasę, 
przejazd, a także wykonane ewolucje. Triki prezen-
towane przez braci musiały odzwierciedlać tempo
i akcentować fragmenty „Etiudy Rewolucyjnej” 
Fryderyka  Chopina.  Jak  mówi  Szymon:

- Najtrudniejsze było nagranie klipu. Dużo rzeczy 
trzeba było zsynchronizować. Ja z Dawidem musie-
liśmy w idealnym momencie wystartować i przeje-
chać razem tor, a wszystko to musiało być dopasowa-
ne do muzyki, którą w tle wykonywał Steve Nash. To, że 
możemy połączyć rower z takim artystą i dumą na-
rodową, jak Chopin, czyni ten projekt wyjątkowym. 
Cieszę się, że udało nam się zrobić coś innego i fajne-
go, oraz że dzięki muzyce Chopina film trafi do szero-
kiego grona ludzi, którzy nie interesują się trikami
na rowerach i prawdopodobnie nie znają naszego 
sportu.

Wyjątkowy projekt, wyjątkowa okazja i wyjąt-
kowe osiągnięcie – brawo dla Szymona i Dawida za 
nietypowy pomysł i doskonałe wykonanie. Oby
w przyszłości pojawiały się kolejne tak interesujące 
inicjatywy. Występ braci Godziek można zobaczyć
w  Internecie.
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 Spektakularny przejazd robi wrażenie

Monika Panfil

Anna Wojciech
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Pożar kotłowni w Suszcu
W dniu 14 października 2015 r. około godziny 

22:20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powia-
towego PSP w Pszczynie, przyjęło informację o po-
żarze kotłowni w budynku jednorodzinnym, we-
wnątrz  którego  znajduje  się  uwięziona  osoba. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży po-
żarnej stwierdzono, że pożarem objęta jest wolno-
stojąca kotłownia, służąca do ogrzewania tuneli 
foliowych – bez osób zagrożonych. Po zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, 
działania strażaków polegały na podaniu prądów 
gaśniczych wody w natarciu na palący się budynek 
oraz w obronie foliowych tuneli, które nie były ob-
jęte pożarem. W dalszej fazie akcji przelano i prze-
kopano pogorzelisko oraz rozebrano część kon-
strukcji budynku, a w związku z silnym zadymie-

Kronika Straży Pożarnej
niem, strażacy w trakcie działań cały czas pracowali 
w  sprzęcie  ochrony  dróg  oddechowych.

W działaniach, które zakończono ok. godziny 
23:30 uczestniczyły 3 zastępy z JRG w Pszczynie,
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 Zgliszcza spalonej kotłowni

Kronika policyjna
Suszczaninowi odgryziono palec

Do niecodziennego zdarzenia doszło w pier-
wszy weekend października w Jankowicach. 22-lat-
kowi z Suszca został odgryziony palec. Stało się to
w momencie, kiedy pokrzywdzony próbował roz-
dzielić osoby awanturujące się przed dyskoteką. Do 
zdarzenia doszło z soboty na niedzielę (3/4 paź-
dziernika), po godz. 2:00 w nocy. Opuszczający lo-
kal 22-latek z Suszca postanowił zainterweniować
i rozdzielić dwóch szamoczących się przed dys-
koteką mężczyzn. Widząc sprzeczkę, chciał uspo-
koić napastników, wchodząc pomiędzy nich. Twa-
rzą skierowany był w kierunku agresywniejszego
z mężczyzn. On też najbardziej napierał na niego, 
dlatego pokrzywdzony położył swoje dłonie na je-
go klatce piersiowej, próbując w ten sposób go po-
wstrzymać. Nie zdążył zareagować, kiedy agresor 
pochwycił jego dłoń i włożył jego palec do swoich 
ust, po czym mu go odgryzł. Sprawca, nie czekając 
na reakcję pokrzywdzonego i świadków, uciekł
z  miejsca  zdarzenia.

Osoby, które widziały całe zajście, były jednak
w stanie przekazać policjantom jego dokładny ry-
sopis i już po kilku chwilach w ręce policjantów tra-
fił 24-latek z Czechowic-Dziedzic. W chwili zatrzy-
mania miał prawie 2 promile alkoholu w organiz-
mie. Dodatkowo, policjanci znaleźli przy nim dwa 
woreczki  z  substancją  odurzającą.

W poniedziałek postawiono mu zarzuty. Doty-
czyły one uszkodzenia ciała i posiadania narkoty-
ków. Pokrzywdzony natomiast, pozbawiony nie-
malże centymetra czwartego palca lewej dłoni, tra-

fił do szpitala, gdzie po opatrzeniu przez lekarza, 
został  zwolniony  do  domu.

Groźny wypadek w Suszcu
W środę 7 października, w godzinach poran-

nych  na drodze wojewódzkiej nr 935 na wysokości 
Suszca zderzyły się czołowo dwa samochody oso-
bowe. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia do-
szło około godziny 7:00 w okolicach skrzyżowania
z ul. Skotniczą. Ze wstępnych ustaleń munduro-
wych wynika, że 46-letnia bielszczanka, jadąc Ci-
troënem w kierunku Żor, zderzyła się czołowo z ja-
dącą z przeciwnego kierunku Hondą Civic, którą 
kierował  35-letni  mieszkaniec  Suszca. 

Wewnątrz pojazdów znajdowały się dwie po-
szkodowane osoby. Do ich wyciągnięcia konieczne 
było użycie narzędzi hydraulicznych. Interwenio-
wali nie tylko policjanci, ale także strażacy. Ranna 
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 Tyle zostało z samochodów po zderzeniu

kobieta została przetransportowana karetką do 
szpitala w Pszczynie, a ranny mężczyzna śmigłow-
cem  do  szpitala  specjalistycznego  w  Sosnowcu.

Ze względu na akcję ratowniczą, konieczne 
było zamknięcie trasy między Pszczyną a Żorami
w  obydwu  kierunkach.

Policjanci ustalali, co było powodem tak po-
ważnego w skutkach zdarzenia drogowego i kto 
zawinił,  doprowadzając  do  niego. 

W Suszcu znaleziono niewybuchy
12 października Mundurowi z grupy miner-

sko-pirotechnicznej pszczyńskiej komendy ode-
brali informację o znalezionych w lesie w Suszcu 
niewybuchach z okresu II wojny światowej. Dwa 
przedmioty przypominające pociski znalazł miesz-
kaniec Żor, który w tamtym rejonie zbierał grzyby.  
Mając świadomość zagrożenia, natychmiast po-
wiadomił  o  znalezisku  policjantów.

Przybyli na miejsce specjaliści z grupy miner-
sko-pirotechnicznej pszczyńskiej komendy stwier-
dzili, że mają do czynienia z pociskiem artyleryj-
skim z okresu II wojny światowej i mocno skorodo-
wanym  przedmiotem.

Do chwili przybycia na miejsce patrolu saper-
skiego z Gliwic, nadzór nad znaleziskiem sprawo-
wali policjanci. W piątek 16 października znalezisko 
zostało zabrane przez wojskowych w celu zneutra-
lizowania go na poligonie, przez co ostatecznie za-
żegnano  niebezpieczeństwo.

KPP w Pszczynie

1 zastęp z JRG w Żorach, 1 zastęp z OSP w Suszcu,
1  zastęp  z OSP  w  Rudziczce  oraz  patrol  policji.

Wyniki wyborów
25 października, po długiej kampanii wybor-

czej, wybieraliśmy wspólnie nowych posłów i sena-
torów. Spośród 10 komitetów wyborczych, zgłasza-
jących swoich kandydatów, oddawaliśmy głos na 
jednego  posła  i  jednego  senatora. 

W październikowych wyborach w naszej gmi-
nie wzięło udział 5403 osób, spośród 9085 upraw-
nionych do głosowania, co stanowiło 59,47%. Ze 
wszystkich sołectw, najwięcej wyborców poszło do 
urn w Kryrach (65,78%), a najmniej w Kobielicach 
(53,32%). W pozostałych sołectwach frekwencja 
kształtowała się następująco: Mizerów – 57,12%, 
Radostowice – 59,80%, Rudziczka – 60,28%, Suszec 
– 59,65%. 

Najchętniej głosowaliśmy na PiS. Oddaliśmy na 
tę partię 2837 głosów, co stanowi 53,53% wszyst-
kich ważnych głosów. Kandydatów z PO wybrało 
750 osób czyli 14,15% całości. Trzecią najpopular-

niejszą partią w naszej gminie okazało się ugru-
powanie Kukiz’15 z ilością 634 głosów (11,96%). Ko-
lejne ugrupowania zdobyły w naszej gminie odpo-
wiednio: Nowoczesna. – 278 głosów (5,25%), KOR-
WiN – 272 głosy (5,13%), Zjednoczona Lewica – 208 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie informuje, że bardzo 
ważnym elementem każdych działań rato-
wniczo-gaśniczych jest moment zgłoszenia 
zagrożenia !!!

Pierwsze informacje, które otrzyma dy-
żurny decydują o ilości i rodzaju służb ra-
towniczych, które będą zadysponowane na 
miejsce  zdarzenia !!!

Pamiętaj, aby informacje podawane dy-
żurnemu były jak najdokładniejsze i precy-
zyjne !

Jeśli  widzisz  zagrożenie – reaguj !
KP PSP w Pszczynie

głosów (3,92%), Partia Razem – 169 głosów (3,19%)
i  PSL – 152 głosy (2,87%).

Posłów i senatorów wybieraliśmy podobnie,
jak w pozostałych miejscowościach naszego po-
wiatu. Najwięcej głosów zdobyli w naszej gminie:
z PiS – Stanisław Szwed (20,84%), Grzegorz Puda 
(17,15%), Bogumiła Boba (13,94%); z PO – Mirosła-
wa Nykiel (7,05%) i Sławomir Kowalski (6,96%); 
z partii Kukiz’15 – Jerzy Jachnik (6,57%). Na senato-
ra, z ilością 65,54 % wszystkich głosów, wybraliśmy 
Andrzeja  Kamińskiego.

Mandaty posłów z okręgu, w którym głosowa-
li mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, zdobyli: Sta-
nisław Szwed, Stanisław Pięta, Jacek Falfus, Grze-
gorz Puda i Kazimierz Matuszny z PiS, a także Mi-
rosława Nykiel i Małgorzata Pępek (PO) oraz Jerzy 
Jachnik (Kukiz'15) i Mirosław Suchoń (Nowoczesna).

Oprac. Monika Panfil
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Zaproś nas do siebie! – zaprosili i wygrali szkolenia
„Zaproś nas do siebie!” to nazwa pilotażowego 

projektu, jaki prowadziło Narodowe Centrum Kul-
tury. Jak pisze organizator: „[Jest to projekt], który 
powstał przy współpracy 3 programów działają-
cych na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: 
Domu Kultury+, Kadry Kultury i Platformy Kultury. 
Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie aktywne
i świadome swojej misji domy kultury, Kadra Kul-
tury, dzięki szkoleniom prowadzonym już od po-
nad 10 lat, zachęca do nieustannego podnoszenia 
kompetencji ludzi kultury (przede wszystkim jej 
menedżerów), natomiast Platforma Kultury akty-
wnie wspiera animatorów kultury, wdrażając reko-
mendacje  z  NieKongresu  Animatorów  Kultury.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorga-
nizowaniu w siedzibie instytucji zapraszającej cy-
klu szkoleń na temat pobudzania aktywności i dzia-
łań lokalnych. Szkolenia prowadzone wśród funk-
cjonujących na tym samym terenie partnerów 
dadzą komfort i możliwość pracy na rzeczywistych 
przykładach, pomogą zmierzyć się z realnymi pro-
blemami obecnymi w danym środowisku i umiej-
scowionymi w lokalnym kontekście.” Dzięki projek-
towi wybrane instytucje mogły skorzystać z pro-
fesjonalnych szkoleń, wiedzy trenerów i wszystko 
zorganizować lokalnie. To pozwoliło na zgłoszenie 
do udziału większej liczy uczestników pochodzą-
cych  z  lokalnych  ośrodków  i  instytucji.

Gminny Ośrodek Kultury zgłosił się do projektu 
i wygrał cykl darmowych szkoleń. Odbyły się one
w 3 terminach: 23-24 września, 30 września -1 paź-
dziernika, 12-13 października. Na szkolenia nasz 
Ośrodek Kultury zaprosił przedstawicieli lokalnych 
grup działających na terenie gminy, powiatu i wo-
jewództwa: sołtysów, pracowników Urzędu Gminy 
(działu promocji), przedstawicieli Ogródków Dział-
kowych „Eden”, przedstawicieli Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, organizatorów Teatralnej Maszyny, członków 
Klubu Działań Pozytywnych, przedstawicieli działu 
promocji w Starostwie Pszczyńskim, pracowników 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Sta-
ła grupa, licząca ok. 20 osób, wzięła udział w trzech 
2-dniowych spotkaniach, w trakcie których przybli-

żano tematykę najbardziej odpowiadającą lokal-
nym potrzebom. Co ważne, były to szkolenia, za któ-
re Ośrodek nie musiał płacić. Narodowe Centrum 
Kultury dostarczyło wszystkim uczestnikom mate-
riały, przygotowało też profesjonalny program,
prowadzony przez najlepszych trenerów w Polsce. 

Każdemu tematowi poświęcano 2 dni, w cza-
sie których przeprowadzono szkolenia i warsztaty. 
Tak rzetelne podejście do tematu z pewnością prze-
łożyło się na pogłębienie wiedzy i inspirowało do 
spojrzenia w nowy sposób na wykonywane prace
i  zadania.

Pierwsze spotkanie, prowadzone przez Annę 
Miodyńską, nosiło tytuł „Festyn jako wydarzenie 
kulturalne”. Miało ono uświadomić organizatorom
i współorganizatorom tego typu wydarzeń, że moż-
na wyjść poza utarty szablon. Jak podkreślali pra-
cownicy  GOK-u: 

- Chcieliśmy się zastanowić, jak odświeżyć for-
mułę oraz nadać festynowi inny kształt. Podkreśla-
liśmy przy tym istotność współpracy wielu podmio-
tów – stowarzyszeń, ośrodka kultury, władz – po to, 
aby  mówić  jednym  głosem.

Szkolenie to z pewnością pozwoliło zwrócić 
uwagę osób zajmujących się organizacją mniej-
szych i większych festynów na aspekt wzbudzenia 
zainteresowania odbiorców czy zastosowanie nie-
typowych  atrakcji  i  rozwiązań.

Drugie spotkanie, które prowadziła Agnieszka 
Wlazły, dotyczyło metod budowania publiczności. 

Miało ono uświadomić, że budowanie publiczności 
wychodzi daleko poza jedną imprezę. W tym kon-
tekście istotne jest zakorzenienie w świadomości 
idei wspólnej pracy i działań, mających na celu 
wspólne i tożsame aktywizowanie społeczności, 
poszukiwanie nowych odbiorców. Ponadto szkole-
nie miało za zadanie przynieść m.in. wspólne wy-
pracowanie nowych metod i dróg budowania pu-
bliczności na obszarze nie tylko gminy, ale i powia-
tu. Poza tym stało się też świetną okazją do wy-
miany dobrych praktyk i doświadczeń oraz wery-
fikacji dotychczasowej współpracy między różny-
mi  jednostkami.

Ostatnie spotkanie dotyczyło projektowania 
oferty instytucji/organizacji w oparciu o diagnozę 
potrzeb społeczności lokalnej. Prowadził je Michał 
Bargielski. Niedawno przeprowadzono podobną 
diagnozę oczekiwań w naszej gminie, co pozwoliło 
uzyskać bezpośredni materiał do pracy. Szkolenie 
przypominało swoistą „burzę mózgów” i stało się 
wspólnym czasem zastanowienia się, w którą stronę 
zmierzamy (zarówno jako GOK, UG, stowarzysze-
nia), co należy poprawić, udoskonalić, z czego zre-
zygnować itp. 

Jak  przyznaje  Katarzyna  Krzempek:
- Te szkolenia stały się dla nas ogromną szansą

i naprawdę dużo nam wszystkim dały. Przede wszyst-
kim pozwoliły nam spojrzeć na swoją pracę z innej 
perspektywy, np. zwrócić uwagę na organizację, bu-
dowanie publiczności, uczestnictwa innych osób
w tworzeniu wydarzeń. Nauczyły nas też, że możemy 
więcej niż się nam wydaje, potrzebujemy tylko tro-
chę  odwagi.

Szkolenia z NCK to program, który z pewnością 
dał wiele wszystkim uczestnikom. Gminny Ośrodek 
Kultury nie zwalnia zaś tempa. Współpracuje z Na-
rodowym Centrum Kultury, zachęcając do skorzy-
stania z ich bogatej oferty – np. szukania wyda-
rzeń kulturalnych w sieci, wzięcia udziału w stażach
i szkoleniach. W GOK-u pojawią się też zapewne
w przyszłości kolejne propozycje szkoleń i imprez. 
Po to, by kultura stała się częścią naszej codzien-
ności  i  była  na  coraz  wyższym  poziomie.

Monika Panfil

zd
j. 

G
O

K 
w

 S
us

zc
u

 Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniach.
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 ...oraz na części praktycznej.

1 października 2015 r. ruszyła w naszym kraju 
nowatorska loteria – zainicjowana przez Minister-
stwo  Finansów – Narodowa  Loteria  Paragonowa.

Celem loterii jest zachęcenie do wydawania
i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświa-
domienie Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczci-
wym  obrocie  gospodarczym.

Wszyscy, którzy na specjalnej stronie interne-
towej www.loteriaparagonowa.gov.pl zareje-
strują dowód zakupu za minimum 10 zł, wezmą 
udział  w  losowaniu  cennych  nagród.

Na tych, którzy biorą paragony lub proszą o nie 

Bierz paragon, wygrywaj nagrody!
w sytuacji, gdy sprzedawca sam ich nie wręcza, 
czekają m.in. nowoczesne laptopy i tablety, nato-
miast raz w miesiącu będzie można wylosować 
samochód marki Opel Astra, a raz na kwartał – Opel 
Insignia.

Uczestnikami loterii mogą być jedynie osoby, 
które ukończyły 18 lat. Każda z nich będzie mógła  
zarejestrować  dowolną  liczbę  paragonów.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne 
wydawanie i branie prawidłowych paragonów fi-
skalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy 
u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodze-

niu praw przez klientów w sytuacjach proble-
mowych, ale także dla uczciwej konkurencji i sta-
nu wspólnego budżetu. To przekłada się na lep-
sze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświa-
ty,  służby  zdrowia,  sportu  czy  kultury.

Uczciwym przedsiębiorcom dużo trudniej 
jest konkurować na rynku z tymi, którzy nie pła-
cą podatków lub płacą ich część. Dzięki temu 
mogą sobie pozwolić na niższe ceny za te same 
towary lub usługi i zwiększać swoją konkuren-
cyjność.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
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 Spotkania opierały się na wykładach…
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  Grafika reklamująca projekt  „Zaproś nas do siebie!”
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Bezpłatna pomoc prawna
W powiecie pszczyńskim ruszą punkty bez-

płatnej  pomocy  prawnej!
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski 

rozpocznie swoje funkcjonowanie system darmo-
wej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia
w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólno-
polskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz  edukacji  prawnej.

Łącznie utworzone zostaną 1524 punkty na 
terenie całego kraju (minimum 2 w każdym po-
wiecie). Ciężar organizacji punktów prawnych w te-
renie  spoczywa  na  powiatach.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc 
prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy 
powiatu pszczyńskiego, w pomieszczeniach nie-
odpłatnie udostępnionych na ten cel przez samo-
rządy gminne: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć 
dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie,
w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczałko-
wicach-Zdroju  i  Kobiórze  -  dwa  razy  w  tygodniu.

Część punktów prowadzona będzie przez ad-
wokatów i radców prawnych wskazanych przez 

Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej 
Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje 
pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad 
prawnych, na podstawie otwartych konkursów 
ofert. Konkursy dla organizacji pozarządowych
w  naszym  powiecie  ruszą  początkiem  listopada. 

- Do 15 października podpisaliśmy porozumie-
nia z wszystkimi gminami w zakresie udostępnienia 
lokali na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości 
na terenie naszego powiatu miały powstać cztery 
punkty porad prawnych, ale chcieliśmy, by porady by-
ły świadczone na terenie każdej gminy powiatu, by 
mieszkańcy mieli do tej pomocy łatwiejszy dostęp. I to 
się udało. W dwóch największych gminach bezpłat-
ne porady udzielane będą pięć razy w tygodniu, nato-
miast w pozostałych - trzy lub dwa razy w tygodniu
- mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza i dodaje, że 
koszty wynagrodzeń oraz materiałów pomocni-
czych ponosić będzie powiat, który otrzyma dota-
cję  z  budżetu  państwa  na  ten  cel.

Ustawa jasno precyzuje, kto będzie mógł 
otrzymać  darmową  pomoc  prawna.  Będą  to:

·  osoby,  które  nie  ukończyły  26  roku  życia, 
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprze-
dzającego zostało przyznane świadczenie z pomo-
cy społecznej na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej,
·  osoby,  które  ukończyły  65  lat,
·  osoby posiadające  ważną  Kartę  Dużej  Rodziny,
·  kombatanci i weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,  
klęską  żywiołową  lub  awarią  techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 
w  zakresie:
· przygotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej,
·   prawa  pracy  i  prawa  cywilnego,
·   prawa  karnego,
·   prawa  administracyjnego,
·   prawa ubezpieczeń społecznych,
·   prawa rodzinnego,
·  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw poda-
tkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

MZK wychodzi na prostą
Wszystko wskazuje na to, że w MZK powoli na-

stępuje stabilizacja sytuacji. Po zawirowaniach na 
początku roku, spowodowanych decyzją miasta Ja-
strzębia-Zdroju o wystąpieniu ze struktur Związku,
a także podobnych decyzjach pozostałych gmin 
członkowskich, przyszłość MZK nie była zbyt opty-
mistyczna. Jednak obecnie można mówić o zwro-
cie. Miasto Jastrzębie-Zdrój końcem września po-
djęło uchwałę uchylającą decyzję o wystąpieniu. To 
uspokoiło pozostałe gminy, które także deklarują 
uchylenie wcześniejszych decyzji. Wygląda więc na 
to, że Związek zachowa swój obecny kształt. To bar-
dzo ważne, ponieważ MZK realizuje projekt unowo-
cześnienia obsługi, na który pozyskało środki z UE. 
Tylko trwałość struktur Związku gwarantuje, że nie 
trzeba będzie zwracać tych środków z odsetkami.

Nowości w MZK
Wśród nowości, mających ułatwić pasażerom 

podróże, warto wymienić np. elektroniczne tablice, 
które pojawiły się już w niektórych miejscach naszej 
gminy. Planowane jest umieszczenie trzech kolej-
nych, co da łącznie 6 tablic na terenie gminy Su-
szec. 

Zmieniła się także ostatecznie wersja biletów. 
Od 24 września pasażerowie autobusów obsługu-
jących linie Międzygminnego Związku Komunika-
cyjnego mogą kupić wyłącznie elektroniczny bilet 
okresowy. Papierowe bilety miesięczne, dwutygo-
dniowe i tygodniowe zostają definitywnie wyco-
fane ze sprzedaży. Pozostaje możliwość zakupu pa-
pierowego biletu jednorazowego u kierowcy auto-
busu, a także biletu dobowego. Bilet elektronicz-
ny okresowy jest przypisany konkretnej osobie. 
Wymagane jest więc złożenie wniosku w siedzibie 
MZK, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 
Bilety mają wygląd tradycyjnej karty bankomato-
wej  i  występują  w  dwóch  wersjach:

Karta imienna (spersonalizowana) = e-bilet 
elektroniczny okresowy + elektroniczna portmo-
netka:
- służy do zapisu e-biletów okresowych, jednak ist-
nieje możliwość wykorzystania jej także jako elek-
tronicznej portmonetki; na e-karcie imiennej moż-
na jednocześnie mieć zakodowane najwyżej dwa 
różne kontrakty okresowe i elektroniczną portmo-
netkę,
- wydawana na podstawie prawidłowo wypełnio-
nego  wniosku.

Elektroniczna portmonetka = e-bilet elek-
troniczny jednorazowy
-   służy  do  opłaty  za  przejazdy  jednorazowe,
- portmonetka niespersonalizowana do nabycia 
BEZ KONIECZNOŚCI WYPEŁNIANIA WNIOSKU w 20 
Punktach  Doładowań  Biletów.

Co sprawia, że E-bilet jest lepszym rozwią-
zaniem  niż  tradycyjny  bilet?
- Jest trwały. Jeden bilet w postaci poręcznej, od-
pornej na zniszczenia karty elektronicznej wielo-
krotnego użytku z pewnością wytrzyma dłużej niż 
papierowy  odpowiednik.
- Jest łatwo dostępny i wygodny. Obecnie funk-
cjonuje szeroka sieć punktów doładowań biletów 
(Biuro Obsługi Klienta, Punkty Doładowań Biletów, 
Kioski Doładowań, Terminale Doładowujące, serwis 
internetowy).
- Jest bezpieczny. Istnieje możliwość odtworzenia 
karty w przypadku kradzieży, a dane zapisane na 
karcie są chronione (dane będą chronione fizycznie 
oraz  przez  specjalne  systemy  teleinformatyczne).

Działa już także rozkład jazdy ONLINE. Dzięki 
niemu można śledzić autobus nie wychodząc z do-
mu. Na ekranie komputera sprawdzimy, gdzie
w danej chwili znajduje się autobus, za ile minut 
zjawi się na wybranym przystanku, a także pro-
gnozowany czas jego dotarcia w wybrane miejsca. 
To tylko niektóre funkcje rozkładu jazdy online. 
Wystarczy komputer podłączony do Internetu. To 
najnowocześniejsza aplikacja w regionie. Aplikację 
uruchamiamy  odwiedzając  stronę  internetową :

 www.e-biletmzkjastrzebie.com
i  klikając  na  zakładkę  „ROZKŁAD  JAZDY”

http://e-biletmzkjastrzebie.com:8081/

Pojawia się mapa terenu (wcześniej rozkład był 
dostępny tylko w formie tabelarycznej). Dostępny 
jest widok tradycyjnej mapy z ulicami, a także widok 
satelitarny.

Po użyciu zakładki „Bus Stop” (lewy górny róg 
mapy) pojawia się podgląd na wszystkie przystanki 
obsługiwane przez MZK. Tym samym widzimy, jaki 
jest  obszar  działania Związku.

Wybierając konkretny przystanek mamy do dy-
spozycji tablicę z najbliższymi odjazdami autobu-
sów. 

- Ikona autobusu podświetlona na zielono in-
formuje, że został on namierzony przez system GPS

i podaje, kiedy dojedzie do wybranego przystanku. 
Poniżej w tabeli widzimy czasy odjazdów pozostał-
ych autobusów według rozkładu jazdy - mówi Marek 
Kiecka, informatyk MZK Jastrzębie. Okno można 
powiększyć do rozmiaru ekranu monitora (ikona
w dolnym prawym rogu). Można również przejść do 
tradycyjnego rozkłady jazdy (ikona w dolnym le-
wym rogu). Tutaj widzimy wszystkie linie prze-
jeżdżające przez przystanek. Klikając na konkretny 
kurs i godzinę, wyświetla się cała trasa autobusu 
(czas odjazdu z kolejnych przystanków na trasie). 
Tradycyjny rozkład można wydrukować lub eks-
portować do pliku pdf (ikony w prawym górnym 
rogu).

Połączenia możemy wyszukiwać po numerze 
linii, po nazwie przystanku, po numerze przystanku 
i  po  nazwie  ulicy.

W trybie wyszukiwania „po numerze linii” po-
jawia się podgląd trasy, a na nim ikony autobusów, 
które aktualnie na niej się znajdują. Tabliczki zielo-
ne widoczne przy autobusie sygnalizują czas opóź-
nienia względem kolejnego przystanku lub czas 
pozostały do wyjazdu autobusu na trasę. Tabliczki 
czerwone pojawiają się wówczas, gdy autobus je-
dzie szybciej - przed rozkładowym czasem jazdy.

W trybie wyszukiwania „po nazwie przystanku” 
wyświetlają się numery linii obsługujące dany przy-
stanek. Klikając na jego nazwę, mamy przed sobą 
informacje o konkretnym czasie odjazdu poszcze-
gólnych autobusów obsługujących ten przystanek. 
Również i w tym wariancie (po kliknięciu na daną li-
nię) istnieje opcja wglądu w tradycyjny rozkład jaz-
dy, jego wydruku lub eksportowania do pliku pdf.  

Wyszukiwanie połączeń „po nazwie ulic” jest 
pomocne szczególnie osobom nie znającym terenu. 
Wybierając tę opcję, mamy do wglądu wszystkie 
przystanki znajdujące się przy konkretnej ulicy. Dal-
sze postępowanie jest identyczne, jak w warian-
tach opisanych wyżej. Dostępny jest nie tylko czas 
odjazdów konkretnych autobusów, ale cała ich tra-
sa  oraz  rozkład  jazdy.

Rozkład jazdy online opracowany jest także w 
angielskiej wersji językowej.

Elektroniczny rozkład jazdy można także zna-
leźć na stronie www.suszec.pl w zakładce Informa-
cje – Rozkład  jazdy.

Oprac. Monika Panfil

cd. na stronie 17
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cd. ze strony 16
Pomoc prawna nie będzie natomiast obejmo-

wała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem  przygotowywania  do  jej  rozpoczęcia.

Wykaz lokali na terenie powiatu, w których 
od 1 stycznia 2016 r. udzielana będzie bezpłat-

na  pomoc  prawna:
-Pszczyna - lokal w budynku przy ul. 3 Maja 15 

(pięć  razy  w  tygodniu),
-Pawłowice - lokal w Centrum Kultury w Pawło-

wicach, ul. Zjednoczenia 67 (pięć razy w tygodniu),
-Suszec - lokal przy ul. Ogrodowej 22a (trzy 

razy  w  tygodniu),

-Kobiór - lokal przy ul. Centralnej 57 (dwa razy
w  tygodniu),

-Wola - lokal przy ul. Kopalnianej 6 (trzy razy
w  tygodniu),

-Goczałkowice-Zdrój, lokal przy ul. Szkolnej 
13 (dwa  razy  w  tygodniu).

Starostwo Powiatowe w  Pszczynie

Polsko-słowackie zmagania młodzieży
Od początku współpracy naszej gminy z par-

tnerskimi gminami ze Słowacji, uczniowie ze szkół 
wszystkich tych miejscowości spotykają się na co-
rocznej spartakiadzie, podczas której rywalizują
w rozmaitych konkurencjach, ale też mają okazję
do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Tak by-
ło i w tym roku. 1 października w Gimnazjum Pu-
blicznym w Suszcu, a właściwie na boiskach przy 
obiekcie, a następnie w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Kryrach, zebrała się grupa 62 uzdolnio-
nych uczniów i uczennic w wieku gimnazjalnym, 
chętnych  do  sportowych  zmagań.

Całe spotkanie podzielono na dwie części. Naj-
pierw na boisku przy Hali Sportowej zaplanowano 
olimpiadę gier i zabaw podwórkowych, a później 
rozgrywki piłkarskie w Kryrach. Pogoda w pierwszy 
dzień października sprzyjała ruchowi na świeżym 
powietrzu. Nic więc dziwnego, że polska i słowacka 
młodzież chętnie uczestniczyła w różnych konku-
rencjach olimpiady. A było z czego wybierać. Każdy 
mógł spróbować swoich sił w tradycyjnych zaba-
wach, tak popularnych niegdyś na naszych po-

dwórkach. Klasy, chłop, guma, szlojder, podbijanie 
pudełka, celowanie we flaszki, kulanie felgi, cho-
dzenie na szczudłach czy cymbergaj – w takich 
konkurencjach mierzyli się młodzi. Niezwykle po-
pularny okazał się cymbergaj, szlojder, klasy czy 
skakanie „w gumę”. Choć w zasadzie każda gra mia-
ła swoich wielbicieli. Koordynatorzy olimpiady – na-
uczyciele wychowania fizycznego – prowadzili ran-
kingi i zachęcali wszystkich do sprawdzenia się w 
zabawach podwórkowych. Dla Słowaków była to 
niepowtarzalna okazja do poznania lokalnych tra-
dycji, zapoznania się z naszą młodzieżą, a także
– po prostu – do dobrej zabawy. Olimpiadę gier i za-
baw ulicznych zakończyło wręczenie medali i dy-
plomów najlepszym w każdej konkurencji. Potem 
młodzież udała się na posiłek, a następnie autoka-
rami przejechała do Kryr, gdzie przewidziano dal-
szą  część  spartakiady.

W Kryrach uczniowie mieli okazję rozegrać 
mecze drużynowe. Postawiono na dwie dyscypli-
ny. Dziewczęta grały w siatkówkę, a chłopcy w pił-
kę nożną. Ta forma sportu – po konkurencjach in-

dywidualnych – dobrze scalała grupę, ucząc dzia-
łania zespołowego. Rozgrywki także zakończyły się 
nagrodzeniem  najlepszych. 

W tego typu inicjatywach, jak coroczna sparta-
kiada, organizowana przez nasze gimnazja i szkoły
z Novoti oraz Zákamennégo, chodzi o coś więcej
niż sportowa rywalizacja. Jest to doskonała okazja 
do spotkań, wymiany doświadczeń. Zdaje się, że 
najistotniejsza jest tu integracja, przekraczanie ba-
rier – językowych czy kulturowych. Okazuje się bo-
wiem, że młodzież potrafi się świetnie zrozumieć
i porozumieć. A sport - to język uniwersalny, mający 
moc jednoczenia. Nic więc dziwnego, że w wyniku 
kontaktów polsko-słowackich rodzą się znajomości 
i przyjaźnie, które potrafią przetrwać lata. Ważnym 
obowiązkiem szkoły jest uczenie otwartości, umo-
żliwianie kontaktu z innymi kulturami. Dzięki trwa-
jącej już od lat współpracy polsko-słowackiej, mło-
dzi mieszkańcy naszej gminy mają okazję do cie-
kawych spotkań i brania udziału w naprawdę inte-
resujących  wydarzeniach.

Monika Panfil
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 Cymbergaj przyciągnął wielu kibiców
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 Całe boisko zmieniono w plac rozgrywek
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 „W gumę” mogą grać i chłopcy i dziewczęta

Początkiem roku szkolnego przyznano najlep-
szym uczniom, osiągającym wybitne wyniki spor-
towe,  nagrody  oraz  stypendia.

Nagrody  otrzymały :
Kinga Krawczyk – za zdobycie: I miejsca w In-

dywidualnych Mistrzostwach Śląska UKS dziew-
cząt w tenisie stołowym; III miejsca w grze podwój-
nej w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska mło-
dziczek; III miejsca w Drużynowych Mistrzostwach  
Śląska  młodziczek,

Izabela Kusak – za zdobycie: III miejsca w Pły-
wackich Mistrzostwach Śląska (kat. 13 lat) na dy-

stansie  200 m  stylem  grzbietowym,
Patrycja Paszek – za zdobycie: III miejsca

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Tenisie 
Stołowym  w  grach  mieszanych.

Nagrody oraz stypendia sportowe
otrzymali :

Łukasz Jatczak – za zdobycie: tytułu Halo-
wego Mistrza Województwa Śląskiego Młodzików 
w biegu na 1000 m oraz Mistrza Śląska Młodzików
w  biegu  na  2000  m,

Agata Paszek – za zdobycie: I miejsca w Indy-
widualnych Mistrzostwach Śląska Kadetek w te-

nisie stołowym; II miejsca w Indywidualnych Mi-
strzostwach Śląska w grze podwójnej Kadetek; In-
dywidualnego i Drużynowego Mistrzostwa Polski 
Kadetek i Kadetów; V miejsca w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży; III miejsca w kategorii Ka-
det girls team w 11 Grand Prix Prague Open 2015,

Krzysztof Koczar – za zdobycie: II miejsca
w Mistrzostwach Śląska Młodzików w biegu na
300 m; III miejsca w Halowych Mistrzostwach Ślą-
ska Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów
i  Seniorów.

Oprac. Monika Panfil

Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu za-
prasza młodzieżowe drużyny piłkarskie do udziału 
w turniejach halowej piłki nożnej, które odbędą się 
w  listopadzie  w  hali  sportowej  w  Suszcu.

Mogą brać w nich udział drużyny z terenu gmi-
ny Suszec, a także drużyny zaproszone przez Orga-
nizatora.

Cykl kilku turniejów pozwoli młodym piłka-
rzom z naszej gminy na przygotowanie się do Klu-
bowych Halowych Mistrzostw Powiatu Pszczyń-

skiego w Piłce Nożnej, które odbędą się w  grudniu  
tego  roku.

Terminarz  turniejów: 
14 listopada 2015 (sobota) godz. 9:00 - Hala 

Sportowa w Suszcu - Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy  (rocznik  2001  i  młodsi);

21 listopada 2015 (sobota) godz. 9:00 - Hala 
Sportowa w Suszcu - Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Młodzików  (rocznik  2003  i  młodsi);

22 listopada 2015 (niedziela) godz. 10:00

Halowe Turnieje Piłki Nożnej w Suszcu
- Hala Sportowa w Suszcu - Halowy Turniej Piłki
Nożnej  Orlików  (rocznik  2005  i  młodsi);

28 listopada 2015 (sobota) godz. 9:00 - Hala 
Sportowa w Suszcu - Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Skrzatów  (rocznik  2007  i  młodsi);

29 listopada 2015 (niedziela) godz. 10:00
- Hala Sportowa w Suszcu - Halowy Turniej Piłki 
Nożnej  Juniorów  (rocznik  1999  i  młodsi).

Hala Sportowa w Suszcu
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Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w najem w trybie  
bezprzetargowym  na  okres  do  3  lat.

Przedmiotem najmu będzie pomieszczenie 
użytkowe o pow. 2,1 m2  zlokalizowane w piwnicy 
budynku, stanowiącego własność Gminy Suszec, 
przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na ustawie-
nie szafy telekomunikacyjnej. Bliższe informacje 
można  uzyskać  w  pok.  nr 1 A – tel.: 32 449 30 73.

Urząd Gminy Suszec 

Wykaz części
nieruchomości
do oddania w najem

Od 1 listopada do 15 kwietnia w gminie trwa 
akcja zima. Wyłoniono już firmy, które będą obsłu-
giwać wszystkie 11 rejonów. W następnym nume-
rze przedstawimy szczegółową rozpiskę z podzia-
łem na obszary i obsługujące je firmy. Pytania i uwa-
gi można kierować do koordynatora akcji – Adama 
Orszulika,  telefon:  693  204  203.

Urząd Gminy Suszec

Akcja zima

Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszo-
ne ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczo-
nym na dzierżawę działki nr 423/110 położonej
w Mizerowie, stanowiącej własność Gminy Suszec, 
przeznaczonej  do  rolniczego  użytkowania.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Suszec 17 listopada 2015 r. (termin wpłaty wa-
dium 13 listopada 2015 r.). Bliższe informacje, w tym 
wysokość stawki czynszu i wadium, można uzyskać 
w pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73 lub w Internecie: 
www.bip.suszec.iap.pl  w  dziale  ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Przetarg na dzierżawę
działek

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LISTOPAD 2015

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu, która powoduje zmianę m.in. ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych, 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zarząd 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, 
ul. Lechicka 24, zwrócił się do Wójta Gminy Suszec
z prośbą o poinformowanie mieszkańców i przed-
siębiorców, którzy umieszczali bez wymaganego 
prawem zezwolenia tablice i urządzenia reklamo-
we na terenie Gminy Suszec, o konieczności natych-
miastowego ich usunięcia z pasa drogowego dróg 
wojewódzkich.

Apel o usunięcie tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych bez zezwolenia
w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Gminy Suszec 

o trzecim publicznym przetargu ustnym nie-
ograniczonym na sprzedaż części nieruchomo-
ści,  stanowiącej  własność  Gminy  Suszec.

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości 
gruntowej o powierzchni łącznej 0,5814 ha zapisanej
w Księdze Wieczystej KA1P/00033236/0 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją 
gruntów i budynków w/w część nieruchomości ozna-
czona  jest numerem  działek:
1) 4138/141 o pow. 0,2605 ha (użytek Ba), obręb Su-
szec, karta mapy 5,
2) 4139/141 o pow. 0,3209 ha (użytek Ba), obręb Su-
szec, karta mapy 5.
2. Cena wywoławcza wynosi 299.000,00zł netto 
(słownie dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie 
doli-czony  podatek  Vat  w  wysokości  23%.
3. Wysokość  wadium:  30.000,00 zł.
4. W/w działki położone są w Suszcu, przy ul. Dolnej, 
zjazd z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy 
Suszec. Działki położone są na terenach przemysłowych 
zlokalizowanych wokół KWK „Krupiński”. Działki są nie-
zabudowane, graniczą ze sobą, wspólnie tworząc jedną 
całość. Działka 4138/141 ma regularny kształt zbliżo-
ny do kwadratu, jest częściowo utwardzona, od strony 
północnej graniczy z budynkiem hali magazynowej, 
należącym do innej nieruchomości. Przez działkę w jej 
północnej i zachodniej części przebiegają podziemne, 
liniowe urządzenia infrastruktury (sieć wodociągowa
i kanalizacyjna). Działka 4139/141 o regularnym kształ-
cie prostokąta, od strony wschodniej graniczy z drogą 
publiczną ul. Dolną. Na działce istnieją pozostałości 
dawnego ogrodzenia (betonowe słupy oraz siatka). 
Wzdłuż zachodniej  granicy działki, a także nad jej cen-
tralną częścią przebiega linia energetyczna. Planowana 
jest likwidacja linii napowietrznej i zastąpienie jej ka-
blem  ziemnym  przy  granicy  działek. 
5. W/w działki położone są na terenie obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Su-
szec na północ od toru kolejowego PKP do granic z mia-
stem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Kró-
lówka, uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwa-
łą Nr IX/42/61/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.  Zgodnie
z wyżej wymienionym planem przedmiotowe działki 
oznaczone są symbolem: B10P – co stanowi zapis pla-
nu tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów.
6. 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.
7. Część nieruchomości, będąca przedmiotem zbycia, 
nie jest obciążona w żaden sposób ani nie jest przed-
miotem  żadnych  zobowiązań. 
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności 
w/w  części  nieruchomości.
9. Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, 
zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 
24 kwietnia 2015 r., II publiczny przetarg ustny nieogra-
niczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 
dnia  18  czerwca  2015 r.
10. Trzeci przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 20 listopada 
2015  roku  o  godz. 10:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 16 listopada 
2015 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 
0000 0446 0004  - decyduje data wpływu na konto.
12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy 
Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do
dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprze-
daży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesie-
niem  prawa  własności.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę 
do  pełnych  dziesiątek  złotych.
14. Organizator przetargu może z ważnych powodów 
odwołać  lub  unieważnić  przetarg.
15. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opubli-
kowane  na  stronie  internetowej  www.suszec.pl
16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nierucho-
mości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy
ul. Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel.: 32 449 30 73.

Urząd Gminy Suszec

Wyciąg z ogłoszenia
Kolejny sezon zimowy zbliża się wielkimi kro-

kami. GZOiS Suszec zaprasza dzieci i młodzież z te-
renu gminy Suszec do bezpłatnego skorzystania
z hali sportowej w Suszcu w każdą niedzielę. Podo-
bnie jak w poprzednich latach, hala zostaje udo-
stępniona do gry w piłkę siatkową, piłkę nożną i te-
nis stołowy. Ze względu na duże zainteresowanie,
w sezonie zimowym 2015/2016 zwiększony zostaje 
czas  udostępnienia  hali  o  jedną  godzinę.
Hala będzie do dyspozycji w godz. 16:00-19:00. 

Nastąpi  też  podział  na  grupy:
- w godz. 16:00-17:30 – uczniowie szkół podsta-
wowych (piłka nożna); uczniowie gimnazjum i starsi 
(siatkówka),
- w godz. 17:30-19:00 – młodzież gimnazjalna, po-
nadgimnazjalna  i  studenci (piłka nożna).

Aby wziąć udział w zajęciach, należy posiadać 
strój sportowy, buty zmienne oraz ważną legityma-
cję  szkolną  lub  studencką. 

 Hala Sportowa w Suszcu

Hala Sportowa w Suszcu zaprasza dzieci i młodzież

Informacja dla podatników prowadzących działy
specjalne produkcji rolnej. Nowy termin składania PIT-6 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 
uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. ulega 
zmianie termin złożenia deklaracji do wymiaru 
zaliczek podatku dochodowego od dochodów
z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6). 

Dotychczas podatnicy składali deklaracje do
30 listopada roku poprzedzającego rok podatko-
wy, natomiast obecnie termin złożenia deklaracji 
został przesunięty do 20 stycznia roku podatko-
wego, za który ma zostać ustalony dochód i poda-
tek.

Deklaracje do wymiaru zaliczek podatku na 
rok  2016  należy  złożyć  do  20  stycznia  2016 r.

W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklara-

cję PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy do-
chód z działów specjalnych produkcji rolnej będą 
ustalać na podstawie norm szacunkowych docho-
du z określonej powierzchni upraw lub jednostki 
produkcji  zwierzęcej.

Deklaracji PIT-6 nie składają podatnicy, którzy 
zdecydowali, że dochód z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie 
prowadzonej podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów lub ksiąg rachunkowych, rezygnując tym 
samym z ustalania dochodu z działów specjalnych 
produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych 
dochodu.

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Urząd Gminy Suszec

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Suszcu znajduje się przy ul. Ogrodowej 2
i jest czynny: w środy (godz. 10:00-18:00) oraz w so-
boty (8:00-13:00).

SUROWO  ZABRANIA  SIĘ  POZOSTAWIANIA 
ODPADÓW  POZA  PUNKTEM

SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
ORAZ  POZA  WYZNACZONYMI  DNIAMI

I  GODZINAMI  ZBIÓRKI!
Informujemy, że obiekt jest w całości monito-

rowany i wobec wszystkich, którzy nie zastosują się 
do ww. zasad zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Urząd Gminy Suszec

Uwaga! Przypominamy,
że w Suszcu działa Punkt
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych



godz. 13:00 (zapisy od godz. 12:30)
Uczniowie i mieszkańcy Gminy Suszec, szkoły podstawowe - klasy IV
i młodsi (chłopcy, dziewczęta), szkoły podstawowe - klasy V i VI
(chłopcy, dziewczęta), gimnazjum - klasy I-III (chłopcy, dziewczęta);
godz.15:00 (zapisy od godz. 14:30)
Oldboje - powyżej 45 lat, uczestnicy bez licencji, amatorzy - 17-45
rok życia (kobiety, mężczyźni), VIP - zaproszeni goście amatorzy;
godz.15:00 (zapisy od godz. 14:30)
zawodnicy zrzeszeni: Żak - rocznik 2004 i młodsi, Młodzik - rocznik
2002-2003, Kadet-Junior - rocznik 1997-2001.

HARMONOGRAM TURNIEJU ORAZ KATEGORIE:

XI OTWARTY
TURNIEJ

TENISA
STOŁOWEGO

SUSZEC
2015

6 GRUDNIA
HALA SPORTOWA 

W SUSZCU

Zajęcia prowadzi trener ULKTS Pszczyna,
instruktor Janusz Friebe - tel.: 605 730 013 

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia

TENISA STOŁOWEGO

 
Szkoła Podstawowa
w Radostowicach
poniedziałek i środa,
godz.16:00 – 18:00 

Sekcja Sportowa
Koła Związku Górnośląskiego

w Suszcu
 serdecznie zaprasza

dorosłych mieszkańców
Gminy Suszec

 na zajęcia z piłki nożnej,
do Hali Sportowej w Suszcu,

w poniedziałki
w godz. 18:30 -20:00

Zapraszamy na zajęcia rekreacyjno - ruchowe
z elementami judo dla dzieci w wieku od 5 lat.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Suszcu.

Prowadzenie: Anna Żemła-Krajewska, 
olimpijka z Aten z 2004 r.

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu:
w środy i piątki w godz. 17:00-19:15.

ZAJĘCIA JUDO

Koszty zajęć pokrywa gmina Suszec, uczestnicy opłacają tylko składki
potrzebne na bieżące potrzeby grupy w kwocie 20 zł/mies.

Zapraszamy wszystkich chętnych! Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 listopada.

Organizatorzy festynu w Radostowicach:  Gminny Zespół 
Oświaty i Sportu oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką

– pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji imprezy 26 września br. 

Szczególne podziękowania należą się sponsorom,
którymi byli:

Sylwester Ficek - firma Kobielanka, Barbara i Piotr Misiak
- firma Dekor, Edmund Dulemba - firma „Marmur”, 

Stolarstwo Tadeusz Widera, Zakład Elektromechaniczny 
BAST  - Zygmunt Bartas i Stanisław Stęchły, 
Rafał Lokwenc - Autorecykling Skup Złomu.

PODZIĘKOWANIE



* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński




