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Jesień z Kulturą!
Tegoroczna jesień zapowiada się naprawdę ciekawie.
Dla wszystkich, którzy chcieliby spędzić długie wieczory
w interesujący sposób, Gminny Ośrodek Kultury przygotował wiele propozycji. Inaczej niż zazwyczaj, Suszecka
Jesień Kulturalna odbędzie się w większości w grudniu.
Zainauguruje ją koncert „Muzyka w Barwach Jesieni”, zaplanowany na 27 listopada. Wielbicielom kabaretów na
pewno spodoba się program „Godej albo wylyź” przygo-

towany przez Kabaret Młodych Panów. Znawcy śląskiej
kultury i śpiewu znajdą coś dla siebie podczas Turnieju
Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli „Jak
ze Suszca powędruję”. Nie zabraknie też występu Amatorskiej Grupy Teatralnej, która w tym roku przygotowała
spektakl „Alojz i jego familia”. Jak widać – jest z czego wybierać! Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału
w wydarzeniu.
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Wolność też ma granice
Codziennie doświadczamy wydarzeń, które coraz to bardziej uświadamiają nam, że etosu chrześcijańskiego – i to nie patrząc na wymiar religijny, ale
etyczny w Europie, a nawet w Polsce – już nie ma. To
zwiastun narastających kłopotów. Dryfujemy jak kra
po bezkresnym oceanie i tak naprawdę dziś trudno
komukolwiek określić, czy uda się nam dotrzeć do
jakiegokolwiek lądu. Trzeba o tym mówić, bo Europa,
świat, co jest oczywiste dla każdego z nas, w obecnej chwili podąża w kierunku katastrofy. Problemy
kultury europejskiej i jej głęboki kryzys rozpoczęły
się już w okresie romantyzmu, a patrząc na bliższe
czasy, to do jej całkowitej degeneracji doprowadziły wydarzenia z 1968 roku w Europie, które miały
kształtować nową świadomość człowieka świata
cywilizowanego, a wydawały całe rzesze mas, które
istniały tylko dla siebie, a ich własne życie stało się
ich jedynym życiowym horyzontem. Nie chciano
już „starego człowieka”, „starego kraju”. Ta wroga rewolucja nadała nowe znaczenie takim słowom jak:
„wolność”, „równość”, „wyzwolenie”, „seksualność”,
„rodzina” itd. To, co było z innych epok, stało się
przestarzałe, martwe. Dziś widać w społeczeństwach
wiele trosk, strachu (chociaż nie u wszystkich) o to,
dokąd doprowadzi nas ta demokratyczna rewolucja.
A to jeszcze nie jej koniec i wciąż nie widać jej kresu.
Już doświadczamy, że optymizm wiary w „wolność”
został śmiertelnie ugodzony. Jakichkolwiek punktów
i niewzruszonych instytucji trzeba długo szukać, bo
ich prawie już nie ma. Autorytety również praktycznie
zanikły. Żyjemy w płynnej, zgubnej nowoczesności.
Wpadliśmy w pułapkę samozagłady i jeśli tak dalej
pójdzie i się nie opamiętamy, to ten proces będzie
nabierał o wiele większego rozpędu.
Co gorsza, głoszona powszechnie wiara w dobrobyt obecnie pokazuje, że jest on niemożliwy do
zrealizowania. Nawet patrząc optymistycznie i zakładając, że nie dojdzie do wybuchu nowej fali kryzysu,
jaki nastąpił w 2008 roku, przyszłość nie zapowiada
się optymistycznie. Wówczas gospodarka europejska wytwarzała 32% globalnego PKB, obecnie po
upływie 8 lat, to jest tylko 21%. Prawdziwa zapaść.
Ponadto mozaika wielokulturowa staje się mieszanką wybuchową. Nie możemy sobie poradzić z napływem 1mln uchodźców, co stanowi jedynie 0,2%
populacji całej UE. Świadczy to o głębokim kryzysie
wewnętrznym oraz niedoskonałości systemu zarządzania. Wiele innych zjawisk świadczy dobitnie,
że obecnie zaczął się proces, który można określić
mianem „coś się kończy, coś się zaczyna”. Z historii
wiemy, ze na każdym etapie zmian cywilizacyjnych
ludzie nigdy nie wiedzieli, że coś się kończy i zaczyna coś nowego. Tak, jak społeczność upadającego
Rzymu nie miała zielonego pojęcia, że „starożytność”
się kończy i właśnie zaczyna się „średniowiecze”. Tak
i my tej świadomości nie możemy mieć. Nie wiemy,
co nastąpi. Choć kłopoty narastają i nie są dobrym
zwiastunem, to dla nas wszystkich pozostaje mimo
wszystko optymizm, że ten głęboki kryzys, rak który
zadomowił się we wszystkich organizmach tkanki
społecznej Europy i świata, zostanie wypleniony. Ale
to zależy tylko i wyłącznie od nas, ludzi. Przyczyn
obecnego głębokiego kryzysu kultury europejskiej
i światowej trzeba szukać między innymi w szybkim
i niesamowitym rozwoju miast, które tak naprawdę
wychowują człowieka korporacyjnego, w rozwoju
technicznych możliwości, w tym szczególnie Internetu, narzędzi komunikacji. A na etapie rozwoju miast,
i to potężnych, coraz to większych jest m.in. Azja.
Popatrzmy na cyberprzestrzeń, która przyniosła
ogromny rozwój i postęp, ale jednocześnie niszczy
to, co najbardziej istotne – ducha człowieka. Przemysł nieprawdy, niedomówień, pomówień rozwija
się w zastraszającym tempie. Nasze słowa zmieniają
się w pewne własnej słuszności bestie. Gdyby zrobić rachunek sumienia, to nie możemy zapomnieć

o wszechobecnym Internecie. Ile grzechów – i to
ciężkich – codziennie wielu popełnia kradnąc filmy,
zdjęcia, wchodząc na strony moralnego dna, nie mówiąc o pirackiej kradzieży twórczości i danych. To
cząstka przewinień. Bardzo niebezpiecznym i niszczącym jest tzw. zjawisko przemocy słownej – czyli
„hejtu”. Trucizna „hejtu”, wylewanie pomyj z ukrycia,
pyskowanie zza węgła, bluzganie przez anonimowych internautów staje się codziennością. Ta trucizna
leje się strumieniem w imię wolności. Nie dziw, że
jeden z pisarzy stwierdził, że dopóki nie korzystał
z Internetu, nie wiedział, że „jest tylu idiotów”. Samo
zjawisko to nic innego, jak połączenie pychy, zazdrości, gniewu, chciwości, nieczystości itd. Pycha
rodzi zło nie tylko w sieci, ale i w codziennym życiu.
Złośliwe, pełne nienawiści i agresji, niesprawiedliwe,
często wulgarne komentarze nie mają na celu nic
innego, jak tylko zniszczyć, obrażać, zadeptać osoby
po drugiej stronie komputera. Brutalność, okrucieństwo, agresywność nie ma granic. Najgorsze jest to,
że dzieci, młodzież traktują to jak coś naturalnego,
normalnego i nie widzą w tym już nic złego. Trzeba
sobie postawić pytanie: jakie to pokolenie będzie
miało wartości? Przecież to bardzo poważne, delikatnie mówiąc, wpływanie na zaburzenia osobowości. Przykłady można mnożyć – to wszystko dzieje
się na naszym podwórku. Można przeczytać wpisy
pod informacją o wypadku prezydenckiej limuzyny
pod Wrocławiem: „życzę mu śmierci w męczarniach”,
„szkoda, że mu się nie udało, kierowca miał szansę
zostać bohaterem” itd.
Każdego dnia setki osób pada ofiarą internetowej fali. Ta fala chamstwa później przenosi się do
normalnego życia i to u nas robią „chrześcijanie”,
w większości zwący się wierzącymi. Tak naprawdę
to im się tylko wydaje, że jeszcze są chrześcijanami.
I tutaj nie chodzi o same praktyki religijne, ale etykę
chrześcijańską, z której wyrosła Europa. W rzeczywistości są poganami. Smutne, że w sercu Kościoła
krzewi się pogaństwo. A że to pogaństwo ma dziś
w rękach potężne narzędzia zbrodni, choćby w postaci bomb atomowych, czego nie mieli przodkowie, to
niebezpieczeństwo czyhające na nas w każdej chwili
jest potworne. Dramat! Pamiętajmy, że plotka jest zawsze plotką, oszczerstwo jest zawsze oszczerstwem.
Dlatego obudźmy się, poddajmy refleksji, uzmysłówmy sobie, że całkowicie we współczesnym świecie
zawodzi empatia. Komputer, zamiast narzędzia pracy
i postępu, staje się bardziej narzędziem unicestwienia – czy to w przypadku cyberataków, chatów itd.
Początki chatu na portalach były raczej twórcze. Byli
może agresywni rozmówcy, ale większość wypowiedzi była sensowna. Nasuwa się refleksja, że było to
pokolenie wychowane na książkach, gazetach, które
potrafiło racjonalnie dyskutować na argumenty. Dziś
racjonalność – i to nie tylko w Internecie – się nie
liczy. Chamstwo rozprzestrzenia się niczym dżuma.
Nasza cywilizacja zatraciła wiarę w swoją tożsamość
kulturową, gdyż wszelkie ideały są puste i martwe.
W wielu krajach obumiera dominująca dotychczas
religia i etyka chrześcijańska, a i etyczni chrześcijanie
i ateiści dają się wyciągać przez znaczną mniejszość
na duchową pustynię, z której niedługo może nie
być powrotu. Przyjrzyjmy się naszemu krajowi. Nam,
Polakom – jako narodowi – nie przychodzi szukać
tego, co najlepsze, z czego najbardziej możemy być
dumni, co najmniej nas podzieli, ale szukamy tego,
co może nas zniszczyć. Garstka ludzi i wtórujące jej
środki przekazu odwracają nas od głębokiej refleksji, naszych plusów – że nie ma u nas podziałów
rasowych, etnicznych. Jako naród jeszcze jesteśmy
monolitem. Ale i ten monolit może w każdej chwili pęknąć przy dalszej eskalacji odhumanizowania
człowieka. Współżycie w czasach zarazy nie jest i nie
będzie łatwe.
Czy nieprowokowaniem konfliktu, przepycha-

nek, bo media na to czekają, aby nas, Polskę przed
światem ośmieszyć, były i są tzw. „czarne protesty”
lub inne podobne? Przecież na świecie nikt w istocie
nie dochodzi do tego, jak jest naprawdę. Garstka fanatyczek lub fanatyków jest w stanie szachować miliony kobiet i mężczyzn, wywołując sztuczna histerię.
Gen samozagłady współczesnego człowieka polega
na tym, że nie rozumie on, iż nie wszyscy podzielają
jego wartości, ale co najgorsze, to one są zalążkiem
konfliktów. W naszym stuleciu miasta zassały ludzi
z prowincji, rozlewając się później na coraz to większe przestrzenie. I ten proces będzie się pogłębiał.
Cywilizacja miejska stworzyła nowego człowieka,
a z racji swojej wielkości i liczebności pozbawiła go
swojej tożsamości. Wyrwani ze swojego środowiska,
żyjący w anonimowym otoczeniu, łatwo dają się sterować, ulegać propagandzie. Warto zauważyć i mieć
świadomość, że to współczesne miasta zdają się rządzić mieszkańcami, a nie odwrotnie. Nie chodzi tutaj
o wybory. Weźmy np. „marsze równości”. Przecież
prawdziwy cel tych marszy to promocja zachowań
homoseksualnych. We współczesnej gospodarce
wielorynkowej podaż tworzy popyt, a nie odwrotnie. Rosnąca szybko podaż gejowskiej popkultury
i rozrywki, coraz liczniejsze gejowskie kluby i lokale
w miastach zachodnich, a i już naszych, mają zdobyć
dla nich – „homo” rzesze coraz to nowych ludzi, aby
dobrze zarobić. Czy ktoś z nas prześladuje u nas ludzi
o innych upodobaniach seksualnych? Czas, byśmy
zdali sobie sprawę, że niezależnie ile dramatów, ile istnień ludzkich, szczególnie młodych, się zniszczy tak,
jak przy narkotykach, dla wąskiej grupy degeneratów
liczy się tylko pieniądz. Żeby zdobyć nieukształtowaną jeszcze psychicznie młodzież stosuje się wszelkie
środki, czego reklamą są np. marsze.
Wstyd, że włodarze miast, środki przekazu
zezwalają na takie deprawowanie młodych, niedojrzałych jeszcze osób. Innym przykładem może być
skandal z próbą wprowadzeniem na deski wrocławskiego teatru scen z pornografią. Kurczący się biznes
pornograficzny na zachodzie z przejedzenia szuka
nowych rynków zbytu. A może uda się bestialstwo
pornografii wprowadzić do teatru w Polsce, będącego od początku kuźnią prawdziwej kultury? Przecież
to bardzo intratny interes, a że plugawy, wyniszczający – to nieważne. I tutaj gra się dalej na znieczuleniu
człowieka zarażonego fałszywą ideologią postępu,
który traci kompletnie poczucie zagrożenia. Tak, jak
wywracają się łodzie z imigrantami, tak my, kiedy
będziemy przyjmować bez jakiejkolwiek refleksji
podrzucane nam śmieci, pójdziemy, tak jak oni, na
dno razem ze swoim bogactwem. To nieuchronnie
czeka Europę, gdy się nie opamięta. Rozdarcie świata,
podział chrześcijan, rozbicie rodzin, a co gorsze – nawet w rodzinach chrześcijańskich – ludzi wierzących.
Bracia, siostry, rodzice nie wybaczają sobie błędów,
jątrzą przeciw sobie. Czy tego już nie wystarczy? Zapomniano kompletnie, że każdy kij ma dwa końce.
„Wolność” też. Nie inaczej jest w przypadku ostatnich
„czarnych marszy”. Nie neguję prawa do protestu,
do wyrażania sprzeciwu itd. Nie chcę moralizować,
ale uważam, że warto i staje się konieczna i zdrowa dyskusja na tematy życia. To, co zobaczono na
transparentach, te napisy, zachowania płci pięknej,
i to niejednokrotnie matek, które powinny być wzorem, napawa głębokim niepokojem, przerażeniem.
Wciąga się w to również dzieci. Dla nastolatek coraz
częściej większym problemem od choroby jest ciąża.
Nie chronią swojego zdrowia. Życia nie chroni się
kompletnie. Feministki, jak to zauważył jeden z filozofów, przeciwstawiają ciału wolność, a naturze ideologię. Dążą do tego, aby łoże, chociaż już niemałżeńskie, zostało zastąpione przez laboratorium doktora
Frankensteina – miejscem eksperymentów. Marsze,
które przeszły przez Warszawę, gdzie na Placu Zwycięstwa w 1979 r. Papież wołał: „Niech zstąpi Duch
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Twój i odnowi oblicze Tej Ziemi, Polskiej Ziemi”. Co
pozostało z tego nauczania? Pogrążamy się w nowe
zniewolenie. W przypadku tych marszy rodzi się pytanie, czy któraś z tych uczestniczek wyszłaby na ulicę,
aby żądać solidnego karania szaleńców pędzących
z prędkością choćby 100 km/h w rejonie szkół lub
terenów zurbanizowanych? Traktować jak bandytów
i to umyślnych, bo przecież „istota nierozumna” prawa
jazdy nie powinna otrzymać. Po stwierdzeniu takich
wykroczeń wyprowadzać z pojazdu w kajdankach
i konfiskować narzędzie zbrodni – pojazd. Przecież
przez takich ludzi giną setki niewinnych osób. A patrząc z innej strony, to jakiej krytyce jest poddawane
świadczenie na dzieci, tzw. 500+? A czy ktoś krytykuje, że o wiele więcej kosztuje leczenie narkomanów,
zarażonych HIV, ofiar tragedii drogowych itp., rent
i innych świadczeń z tego tytułu udzielonych? To
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nasze pokolenie odkryło niesamowitą zasadę absolutną, że ludzi cierpiących należy poddawać eutanazji, tak, jakby ludzie od wieków nie cierpieli. Takich
przykładów można by mnożyć na setki. Te „występki”,
m.in. powodują, że to imigranci już wydzierają miasta
z rąk miejscowych w Marsylii, Brukseli itp. Człowiek
sam nie jest w stanie, nie da rady ustalić, co jest dobre, a co złe, co jest moralne, co jest wartościowe.
Dlatego odejście od korzeni chrześcijańskiej etyki,
która te wartości ustaliła i zastosowanie praw zgodnie z zasadą „wolnoć, Tomku, w swoim domku” musi
prowadzić do zagłady istoty ludzkiej. „Wolność” ma
swoje granice, tak było, jest i będzie. Kto, jak pokazuje
historia, te zasady łamał, zawsze ponosił straszliwe
konsekwencje, łącznie z utratą państwowości, wolności osobistej, dramatów narodowych, rodzinnych
itd. To te same wartości nienawiści i pogardy, których

dziś jesteśmy świadkami, w przeszłości zrodziły Hitlera i innych oprawców. Dlatego naszym zadaniem
jest powrót do języka, który kształtował przez wieki
narodową tożsamość, języka prawdy, języka, który nam pokaże, jak dobrze żyć razem. Wypleńmy
z naszej codzienności słowa, które chwytają za broń
w każdym zakątku świata, każą zabijać niewiernych
i niewinnych, porywać samoloty, niszczyć godność
ludzką, obrażać, fałszywie oskarżać, łamać prawa
natury itd. Ideologia postępu, dogmaty tej religii
nie uchronią nas od troski o przyszłość. Jak tlenu
potrzebujemy nowej opowieści o sprawiedliwości
w obecnych czasach zarazy, o wspólnocie, o naszej
tożsamości, o solidarności, poszanowaniu życia,
godności ludzkiej osoby. I to natychmiast! Już dziś.
Inaczej się udusimy i to szybciej niż myślimy.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

od 1 stycznia 2017 r. w naszej gminie funkcjonować
będzie Gminny Zespół Usług Wspólnych. Obowiązki
jednostki w zakresie sportu i rekreacji przejmie, rozpoczynająca swe działanie od 1 grudnia 2016 r. nowa
jednostka – Gminny Ośrodek Sportu. GZUW będzie
wykonywał obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek oświatowych z terenów
całej gminy oraz dla nowopowstałego Gminnego
Ośrodka Sportu. Więcej na temat tej zmiany można
przeczytać na str. 15.
Komisja Finansów wnioskuje
Członkowie Komisji, w związku z niepewną
przyszłością Kopalni „Krupiński”, zawnioskowali o rozpoczęcie prac nad nową strategią rozwoju gospodarczego naszej gminy. Jej głównym celem ma być
pozyskanie inwestorów, mogących stworzyć nowe
miejsca pracy dla mieszkańców. Członkowie Komisji
zaproponowali, aby:
1) Zbudować dobrą ofertę dla inwestorów, biorąc pod uwagę mocne strony naszej gminy, ciągi
komunikacyjne, bliskość miast, potencjał wykształcenia mieszkańców. Wskazać na wszystkie swoje
mikrowalory.
2) Zastanowić się i wskazać w ofercie, jakimi
branżami jest zainteresowana gmina, biorąc pod
uwagę uciążliwości dla mieszkańców, wynikające
z działalności gospodarczej. Szukać inwestorów
w wybranych branżach.
3) Zinwentaryzować gminne tereny inwestycyj-

ne pod usługi, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, wg planów zagospodarowania przestrzennego, które są aktualne we wszystkich sołectwach.
Wybrać najbardziej odpowiednie tereny, rozmawiać
z właścicielami prywatnymi, uzyskać zgodę na wprowadzenie do oferty.
4) Stworzyć czytelną i atrakcyjną stronę internetową z ofertą dla inwestorów z informacjami
ogólnymi i szczegółowymi, z detalicznymi opisami
działek i bogatymi zdjęciami, mapkami, filmami, aby
inwestor miał pełną ofertę w jednym miejscu.
5) Przeznaczyć środki na uzbrojenie i dojazd do
wybranych terenów.
6) Wyznaczyć w Urzędzie Gminy kompetentną
osobę do kontaktów i dyspozycji inwestorów (wyjazdy w teren) oraz będącą w bezpośrednim kontakcie
z Wójtem.
Wnioski Radnych
Podczas Sesji Radni zgłaszali także swoje uwagi.
Jan Spyra oraz Damian Gębała wnioskowali o zwrócenie się do JSW S.A. z pytaniem o plany rekultywacji
terenów w rejonach ul. Na Grabówki, które uległy
degradacji wskutek szkód górniczych. Radny Janusz
Beer zgłosił problem z firmą EKO wywożącą odpady,
która w Kryrach nie zostawia wystarczającej ilości
worków na śmieci. Radny Henryk Pruciak wnioskował
o utwardzenie ul. Pogodnej w Rudziczce, a Radny Jan
Spyra o utwardzenie ul. Cichej w Suszcu.
Monika Panfil

Sesja Rady Gminy
Końcem miesiąca Radni spotkali się w Urzędzie
Gminy, aby zająć się sprawami najistotniejszymi dla
funkcjonowania naszej gminy. W tym miesiącu Radni
m.in. przyjęli uchwałę o nabyciu działek gruntowych
w Suszcu, niezbędnych do powstania Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego; przyjęli uchwałę
o powstaniu Gminnego Zespołu Usług Wspólnych,
a także dyskutowali o sytuacji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. w związku z planowanym przeniesieniem Kopalni „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Komisja Finansów, Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego złożyła także wniosek
o rozpoczęcie prac nad nową strategią rozwoju gospodarczego gminy.
Centrum Przesiadkowe na terenie
naszej gminy
Plan powstania Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego realizowany jest w ramach współpracy
gminy Suszec z powiatem pszczyńskim. Centrum
miałoby się znajdować w okolicach dworca kolejowego w Suszcu przy ul. Stacyjnej. Radni podjęli
uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie użytkowania
wieczystego działek znajdujących się w tamtych rejonach. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu
wspomnianych terenów możliwe będzie powstanie
Centrum, ułatwiającego podróżowanie po terenie
powiatu mieszkańcom Suszca.
Gminny Zespół Usług Wspólnych
Zamiast Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu

„Krupiński” – co dalej?
24 października w Katowicach, w siedzibie „Solidarności”, w sali im. „Lecha Kaczyńskiego” odbyło
się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie decyzji Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. o przekazaniu Kopalni Węgla
Kamiennego „Krupiński” w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK).
W spotkaniu uczestniczyli: ministrowie: pan
K. Tchórzewski, pan G. Tobiszowski – ze strony Państwa, Zarząd JSW S.A. na czele z prezesem T. Gawlikiem, przedstawiciele Związków Zawodowych
JSW S.A. oraz central wojewódzkich, posłowie, senatorowie, przedstawiciele biznesu i świata nauki,
samorządowcy, w tym Wójt Gminy Suszec M. Pawlas.
Przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy przede wszystkim ostro krytykowali sposób, w jakim zdecydowano o przekazaniu kopalni
do SRK, a co za tym idzie, do jej likwidacji. Minister
i prezes stwierdzili, że na dzień dzisiejszy nie jest
rozpatrywany inny wariant. Zdementowali krążące
wiadomości o możliwości korzystania z obecnej infrastruktury kopalni przez firmę HMS BERGBAU. Strona
społeczna wyraziła stanowczy sprzeciw wobec decyzji przekazania „Krupińskiego” do SRK, wskazując, że
na wynikach tej kopalni zaważył brak wyznaczenia

celów strategicznych co do jej przeszłego, bieżącego i przyszłego funkcjonowania. Zakwestionowano
program restrukturyzacyjny Spółki JSW S.A., w którym wykazano nierentowność Kopalni „Krupiński”.
Był on opracowywany, gdy ceny węgla osiągnęły
minimalny poziom. Związkowcy podważyli ponadto
fakt, że kopalnia od samego początku została zaprojektowana na wydobycie węgla koksowego. Minister
Tchórzewski poinformował, ze decyzja o przekazaniu
kopalni do SRK została uzgodniona z zarządem JSW
S.A. i podjęta przez niego. Rada przyjęła stanowisko
w omawianej sprawie, które przedstawiam poniżej:
„Mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz kierując się troską o zrównoważony
rozwój województwa śląskiego, Wojewódzka Rada
Dialogu Społecznego w Katowicach, po wysłuchaniu
opinii stron w sprawie decyzji Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. o przekazaniu KWK „Krupiński”
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., rekomenduje Ministrowi Energii powołanie zespołu ekspertów
w celu zbadania zasadności decyzji władz spółki
o likwidacji kopalni. Zdaniem Rady w skład zespołu
powinni wejść przedstawiciele Ministerstwa Energii, Zarządu JSW S.A., strony związkowej i reprezentanci władz samorządowych z miejscowości, które

są najbardziej zagrożone negatywnymi skutkami
społeczno-gospodarczymi ewentualnej likwidacji
KWK „Krupiński”, uwzględniając obecne, korzystne
warunki rynkowe związane ze wzrostem cen węgla.
Niezbędna jest również analiza możliwości i skutków innych niż wskazuje decyzja Zarządu JSW form
działań restrukturyzacyjnych w kopalni, takich jak np.
zmiana struktury właścicielskiej poprzez pozyskanie
nowego inwestora. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, wobec informacji o podjętych zobowiązaniach w stosunku do obligatariuszy
JSW S.A. uznaje za konieczne niezwłoczne podjęcie
intensywnych prac ww. zespołu i zakończenie ich do
23 listopada 2016 roku. Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego w Katowicach wyraża przekonanie, że
realizacja wskazanego postulatu wzmocni prowadzony dialog społeczny oraz pozwoli wypracować
najbardziej optymalne rozwiązanie dla KWK „Krupiński”, osób tam zatrudnionych i społeczności lokalnej.”
To suche fakty z kolejnego spotkania dotyczącego Kopalni „Krupiński”. Tak naprawdę to na dzień
dzisiejszy nic pewnego nie można powiedzieć o jej
dalszej przyszłości. Ostatnie lata wyraźnie dowodzą, że negatywny stosunek do węgla w Polsce
jest wynikiem intensywnej nagonki antywęglowej,
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prowadzonej w mediach, jak też przez grupy osób,
mających wpływ na opinię publiczną. A generalnie, gdy się głębiej zastanowić, to chodzi tylko o to,
abyśmy przestali spalać węgiel wydobywany u nas,
a uzależnili się od importu. Komuś przeszkadza, że
jako nieliczni w Europie, dzięki węglowi, jesteśmy
krajem niezależnym energetycznie. Jeszcze!! Ale jest
też druga strona medalu – nasze górnictwo cofa się
w ostatnich latach, nie dostosowując się do światowych trendów. Pozorowane dotychczas działania
zmian, zaniedbania, obrośnięcie sektora krwiopijcami
itd., zmuszają obecnie do działania, wręcz zarządzania kryzysowego. Ale o naszą kopalnię walczymy
i będziemy walczyć. Bo na pytanie: „czy możemy się
pozbyć węgla w Polsce i w naszym regionie, zamykać
kopalnie?” każdy, i ja też, bym odpowiedział, że chcemy, bo wiemy jak trudna jest to branża. Ale trzeba
zdroworozsądkowo sobie powiedzieć, że na naszym
poziomie zamożności i wobec monokultury górniczej, zarówno tej społecznej, jak i umysłowej, będzie
to nas i nasz region niewiarygodnie drogo kosztować.
I to wszystkich. Z tego musimy sobie zdawać sprawę.
Gdybyśmy importowali węgiel, to trzeba by z budżetu Państwa corocznie dołożyć około 40 mld złotych.
Są to pieniądze, za które można uruchomić około
50 000 miejsc pracy. Tyle samo miliardów ubędzie
w usługach, bo te pieniądze ten rynek utrzymują.
Nasze zadłużenie krajowe to już prawie 1,5 biliona
złotych. Potworna suma, nie do spłacenia. Importujemy większość gazu i 100% ropy. Na te paliwa trzeba
twardej waluty, której nie posiadamy, bo innowacyjność naszej gospodarki jest fatalna, stąd wartość
dodana jest bardzo niska. Konkurujemy tanią siłą
roboczą. Wstydem może być łożenie ogromnych pieniędzy na szkolnictwo, a obecnie specjalistów takich,
jak informatycy, lekarze itd. ściągamy z Ukrainy, Rosji,
Chin, Białorusi. Dalej jesteśmy mimo to zapatrzeni
w swoją „mocarstwowość” i „geniusz”.
Po kryzysie w 2008 roku to wywołanie wojen
w krajach arabskich i innych na świecie spowodowało, że ceny ropy i gazu spadły praktycznie trzy razy.
Dzięki temu, licząc nasz import tych paliw, oszczędza-
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my rocznie około 60 mld złotych. A ile bogate kraje?
Oczywiście odbywa się to kosztem krajów bogatych
w surowce, które dotykają obecnie, między innymi
przez obniżki cen, dna ekonomicznego i potworności
wojennych. Ale patrząc na historię – nic nie jest za
darmo. Przyjdzie czas, że narodom bogatym przyjdzie za to słono zapłacić. Biedny świat się o to coraz
to bardziej upomina. Wojny się rozszerzają, terroryzm
nabiera okrutnych form.
Na „Krupińskim” pracuje w sumie razem z firmami około 4 000 ludzi. Część dostanie urlopy, odprawy.
A co z resztą i społecznością lokalną? Ponadto jedno
miejsce pracy w górnictwie generuje minimum trzy
miejsca poza górnictwem. Prosto można to wyliczyć
4 000 x 3 = 12 000 miejsc pracy. Średnia rodzina liczy
4 osoby. 12 000 x 4 = 48 000. Tyle osób może zostać
pozbawionych chleba.
Dlatego zamykanie kopalń jedynie WYDAJE
SIĘ skutecznym działaniem. W rzeczywistości jest
zaś ekonomicznie wątpliwe, a społecznie tragiczne.
W rejonach górniczych każdy mieszkaniec żyje lub
korzysta z górnictwa. Oczywiście są też problemy,
a mieszkańcy narażeni są na oddziaływanie eksploatacji górniczej. Ale każdy przemysł, transport drogowy itd. niesie uciążliwości. Oczywiście protesty
w niektórych rejonach ostatnio w większości zasilają
ludzie, którzy z górnictwa żyją (może tego nawet nie
wiedzą?), ale szkód u siebie nie chcą mieć. Widzę jednak zasadność tych protestów, bo na problem trzeba
zwrócić uwagę ze względu na skutki działania tego
przemysłu, szczególnie że koncesje chcą pozyskiwać
ludzie, firmy, za których odpowiedzialność nie można
ręczyć. Ale tu widzę rolę Państwa, ażeby zabezpieczyć
interesy wspólnot na terenach górniczych, narażonych na oddziaływanie eksploatacji. Rozwój przedsiębiorczości praktycznie na wszystkich terenach
górniczych, tak jak to było we Francji, Belgii czy u nas
w wałbrzyskim itd., praktycznie jest znikomy. I tutaj
nie chodzi tylko o szkody górnicze, które odstraszają
przedsiębiorców. Ludzie, którzy posiadają ziemię na
tych terenach, to w większości chłopo-robotnicy,
przeważnie pracujący w górnictwie, nierzadko po-
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siadający emerytury górnicze. Trzymają ziemię dla
zysku. Prowadząc rozmowy i analizując nasze tereny
pod względem inwestycyjnym, a mamy ich sporo, to
wszystkie są one w rękach prywatnych. Patrząc na
kilka transakcji, za jakie kupowano tereny na inwestycje, np. przy A1, po około 30 zł/m2 i niżej, gdyby taką
zaproponowano u nas, to by…! Dlatego nie liczmy,
że w tej materii osiągniemy szybko sukcesy. To się
tylko niektórym wydaje. Ponadto to ludzie muszą
chcieć być przedsiębiorczy, a mentalność górnicza
działała i działa wręcz odwrotnie i jeszcze długo będzie odciskać swoje piętno. To wymaga czasu. Tak to
zawsze było i jest, że ludzkość musi przeżyć wstrząs,
nie wyłączając wojen, żeby zrozumieć pewne prawidła. A przede wszystkim aby pojąć to, że wszystko, co
posiadamy, mamy dzięki wspólnocie. Nikogo tutaj za
ten stan myślenia nie obwiniam, bo wszyscy jesteśmy
wychowani w tym duchu, ale myślę, że warto parę
wątków przemyśleć i sukcesywnie zmieniać swoją
mentalność, a czasu jest coraz to mniej. Górnictwo
będzie wszystkim potrzebne, ale też w przyszłości nie
będzie tą branżą, która będzie decydować o rozwoju
– jak to było dotychczas.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Gmina Suszec przygotowuje opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
dla zabudowanych nieruchomości znajdujących się
poza obszarem aglomeracji oraz będzie się starać
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Mieszkańcy gminy Suszec, którzy chcą wziąć
udział w programie, proszeni są o złożenie deklaracji.
Na tę okoliczność zostanie przygotowany formularz.
Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji.
Dodatkowe informacje będą na bieżąco pojawiać na stornie internetowej suszec.pl oraz w „Nowinach Suszeckiej Gminy”.
Urząd Gminy Suszec

Inwestycje drogowe
Budżet gminy został zasilony w tym roku dodatkowymi środkami unijnymi za lata 2007-2013,
w których osiągnięto oszczędności o kwotę prawie
1,6 mln złotych. Ze środków tych wykonano kilka inwestycji drogowych, ujętych i zatwierdzonych przez
Radę Gminy w załączniku inwestycyjnym do Uchwały.
W Rudziczce położono nakładkę asfaltową na
ulicy Baraniok oraz nawierzchnię z kostki brukowej
na ulicy Pawiej. Jeszcze w tym roku planuje się wybór wykonawcy na pierwszy etap inwestycji ulicy
Tęczowej, który będzie zakończony w pierwszym
półroczu 2017 r. W ramach wspólnego przedsięwzięcia z powiatem wyremontowano, będący w bardzo
złym stanie, odcinek ulicy Woszczyckiej.
W Suszcu nałożono nakładkę asfaltową na ulicy
Deszczowej. Przebudowano bardzo wrażliwy odcinek ul. Bukowej, przylegającej bezpośrednio do
gminnego przedszkola, ośrodka zdrowia i poczty.
Ta przebudowa umożliwi naszym mieszkańcom,
w tym ruchliwym rejonie, bezpieczne poruszanie
się i korzystanie ze zlokalizowanych w tym miejscu
instytucji. Dodatkowo powstały tam miejsca parkingowe. Wykonano pierwszy odcinek drogi będącej
własnością gminy i położono nakładkę asfaltową na
odcinku bocznym przy ulicy Pszczyńskiej. Umożliwi
to dojazd do terenów inwestycyjnych, a jednocześnie
nie naraża gminy, w chwili obecnej, na przebudowę
zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną. Na
odcinku tym, dzięki wyrażeniu w 2010 roku zgody
przez właściciela posesji, który był wcześniej właścicielem tego zjazdu i który prowadził tylko do jego
posesji, uniknięto dodatkowych dużych kosztów.
Problem już zaistniał przy przebudowie drogi woje-

wódzkiej. Dzięki obywatelskiej postawie właściciela
tego terenu można było w tym miejscu kontynuować
inwestycję bez problemu, co nie było możliwe na
wielu innych odcinkach tej drogi, wskutek zwłoki
lub utrudnień z uzyskaniem zgód.
W Kobielicach przy znacznym wsparciu środków
zewnętrznych w ramach Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych uzyskano 100% dofinansowania na położenie nakładki asfaltowej na kolejnym odcinku ulicy
Pańskiej, zapewniającej dojazd do gruntów rolnych.
Obecnie w zmienianym stadium zagospodarowania
przestrzennego, przy tej drodze są planowane tereny inwestycyjne. Swoją działkę posiada tam także
gmina. Trwa uzyskanie pozwolenia na przebudowę
drogi i zatoki parkingowej przy ulicy Kościelnej w Kobielicach. Planowany termin wykonania inwestycji,
w związku z problemami z odwodnieniem i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (przyłączenie
do drogi wojewódzkiej) przewidziane jest na wiosnę
2017 roku.
Na konwencie Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego uzgodniono, że w 2017 roku
powiat wspólnie z gminą Suszec wystąpi o środki
z budżetu państwa na generalny remont całej ulicy Wyzwolenia w Suszcu i Kryrach wraz z budową
chodnika łączącego Kryry z Mizerowem. Realizacja
tego projektu nastąpiłaby w 2018 roku. Na inwestycje
te powiat starał się o dofinansowanie z UE, jednak
wniosek nie otrzymał wystarczającej ilości punktów.
Przewidziano również na tym spotkaniu, że
w 2018 roku powiat z gminą Suszec i gminą Pszczyna wystąpią o środki na remont i przebudowę ulicy
Porębskiej. Termin realizacji w 2019 roku. Przesu-

nięcie pierwotnych terminów jest związane z nieuzyskaniem środków pochodzących bezpośrednio
z unii, o które czyniono starania. O środki krajowe na
drogi powiatowe może się starać obecnie zarządca
drogi, czyli powiat, a dróg do remontu w powiecie
nie brakuje. Nie ma szans na pozyskanie środków
na przebudowę ulicy Szkolnej w Suszcu, o co gmina
usilnie się starała. W związku z tym zostanie przeprowadzony, w niezbędnym zakresie, remont tej drogi
wiosną 2017 roku przez gminę z własnych środków.
W przyszłym roku będą realizowane kolejne remonty dróg, uwzględnione w załączniku inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy we wszystkich
sołectwach. Jest szansa, że będzie możliwa realizacja
remontu odcinka ulicy Stawowej. W końcu nasza gmina, po długich staraniach, w październiku otrzymała
decyzję komunalizacyjną pasa drogowego. Umożliwia to rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia
na remont tej drogi w ramach specustawy drogowej i regulacji pozostałych gruntów należących do
osób prywatnych. Wykupiono od lasów, będący ich
własnością, odcinek drogi bocznej Na Grabówkach
w Suszcu. Wszystkie procedury związane z drogami
przebiegającymi przez tereny leśne lub przez działki będące ich własnością są czasochłonne i bardzo
trudne do załatwienia, podobnie jak z koleją (PKP).
Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła wniosek
wójta o wykonanie progów zwalniających na ulicy
Mokrej i Stawowej.
Dalsze inwestycje drogowe będą realizowane
zgodnie z załącznikiem do budżetu w miarę posiadanych środków finansowych.
Urząd Gminy Suszec
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Święto plonów w Kryrach
Przemówienie wygłoszone przez Wójta Gminy
Suszec Mariana Pawlasa podczas Dożynek gminno-powiatowych w Kryrach 11 września 2016 r.:
„Bądź pozdrowiona Ziemio Pszczyńska,
Taka jesteś Polska, dziś tak śliczna,
Patrz całe Kryry wystrojone,
Nad Pszczyńskim i Suszeckim niebem,
Zapachniało znów świeżym chlebem,
Najwspanialszym darem lata,
Najpiękniejszą wonią lata,
Za chleb przyszli Ci dziękować!”
Witam serdecznie tymi słowami uczestników
tegorocznych dożynek gminno-powiatowych w Kryrach. Witam Was, drodzy rolnicy, witam wszystkich
mieszkańców naszej gminy, powiatu, przedstawicieli
stowarzyszeń i organizacji społecznych, samorządowców, gości, wszystkich uczestników dzisiejszego
świętowania.
Moi drodzy. Świętujemy dziś kolejne dożynki. Są
one żywym dowodem oryginalności i piękna wielowiekowej kultury wsi polskiej. Są okazją do złożenia
hołdu po skończonych żniwach obolałym rękom
rolników, podziękowania im za plony.
Ta wielowiekowa tradycja, prawie już zapomniana w dzisiejszej jeszcze sytej, ale już schorowanej
wskutek braku pokarmu duchowego Europie, nabiera szczególnego znaczenia. Zwłaszcza obecnie,
kiedy bezideowy świat, w którym żyjemy, stał się
znów bardzo skomplikowany, brutalny i nieprzewidywalny. Kiedy nawet głosy sumień ludzkich zostają
zagłuszane, a to co było niegdyś haniebne, dziś nieraz
jest oceniane jako czcigodne.
To przekazywanie z pokolenia na pokolenie
tradycji, tego, co najlepsze, stanowi jednocześnie
wyjątkowe świadectwo i wzór dla tego Świata oraz
przestrogę, że nigdy nie wolno deptać ołtarzy przeszłości, nie budując doskonalszych, że chleb należy
zawsze dzielić sprawiedliwie. Pięknie to ujął poeta:
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”
Niemniej ważne jest dawanie ciągłego świadectwa szacunku dla spracowanych rąk rolnika, szacunku
dla dorobku przeszłych pokoleń, szacunku do ziemi,
do rodziny, a w szczególności do niebios! Prawdę tę
pięknie wyraża, mówiąc o względności ludzkiego
wysiłku, nasza polska pieśń żniwna, podkreślając
ograniczenie człowieka w swoim trudzie:
„Boże z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy,
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.”
Albo kolejna zwrotka, która wręcz mówi o wzajemności świadczeń:
„Co rządzisz ziemią i niebem,
Opatrujesz dzieci chlebem,

Tyś nam dał urodzaj złoty,
My Ci dali trud i poty.”
Inna mądrość z kolei mówi: „Jeżeli nie macie pańskiej pomocy, na nic się przyda wstawać o północy.”
Moi drodzy! Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów piękny bochen chleba. Trzeba sobie uświadomić, jakiego trudu i znoju wymagało wytworzenie
tak pięknego, życiodajnego daru, jak wielkiego błogosławieństwa niebios, bowiem:
„W czarną ziemię go zasiały,
Czarne ręce choć bolały,
Nim z ziarenka stał się chlebem,
Wpierw był kłosem – rósł pod niebem.”
Czy dziś, w stechnicyzowanym, cyfrowym świecie ktoś jeszcze zdaje sobie sprawę z długiej drogi
i okoliczności, jakie towarzyszą temu, aby ziarno stało się właśnie chlebem? A przecież tutaj nic się nie
zmieniło od wieków. Oczywiście, prace polowe, dzięki
osiągnięciom techniki, stały się łatwiejsze, eliminując
ciężką, wręcz niewolniczą „harówę”. I to bardzo dobrze, i tak pewnie będzie dalej. Jednak żaden postęp,
najnowocześniejsze maszyny nigdy nie zastąpiły i nie
zastąpią chłopskiej dłoni, chłopskiego serca.
Ziemia – tak jak od wieków, i dziś, i tak będzie
zawsze – potrzebuje człowieczej troski i czeka na
ludzi (a o takich coraz trudniej) o wielkim sercu i zamiłowaniu do niej, zamiłowaniu do roli, jej owoców,
do zwierząt, do przyrody.
Tak jak chleb, ten ponadczasowy pokarm, potrzebuje szacunku, tak ziemia, aby się odwdzięczyć,
potrzebuje miłości. To samo przecież dotyczy nas
ludzi, bowiem:
„Do kwiatów trzeba mówić,
Ze zwierzętami trzeba rozmawiać,
W niebo trzeba z wiarą spoglądać,
A ziemię jak matkę rodzoną kochać.”
Ta praca na roli przez wieki uszlachetniała ludzi,
uczyła dyscypliny, zaparcia, szacunku, terminowości, dziękowania za wszelkie dobro, zaangażowania.
I to całej rodziny, i to przez cały rok. I tutaj się nic
nie zmieniło u prawdziwych rolników. Niestety tych
prawdziwych chłopów coraz to mniej, a coraz to więcej producentów. Dziś, wskutek odhumanizowania
ludzkiej pracy, zatraciliśmy już praktycznie wszędzie
radość wspólnej pracy, radość życia. Po tej autentycznej radości, której doświadczali przodkowie, pomimo
równie niełatwego ziemskiego żywota, pozostały
niestety wspomnienia.
Zróbmy wszystko, aby misja, bo w takich kategoriach trzeba traktować pracę rolnika, była zawsze doceniana. Aby powołania do tego zawodu
„czyniących sobie ziemię poddaną” się mnożyły, aby
każdy skrawek ziemi został zagospodarowany. Jest
to bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie,
w którym duże areały leżą odłogiem, a duża część
populacji ludzkiej cierpi lub umiera z głodu wskutek braku pożywienia. A co karygodne i szczególnie
bulwersujące to fakt, że 30% dobrej żywności ulega

zniszczeniu, i to, że nawet pobożni wyrzucają chleb
do śmietnika. A czy ktoś jeszcze za chleb czy jakiekolwiek dary dziękuje? Gdzie ten kraj, do którego
tęsknił Norwid?
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba…
Tęskno mi Panie…
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi Panie…”
Moi drodzy! Pamiętajmy także o środowisku,
a szczególnie bardzo istotnym i strategicznym dobru, jakim jest dla nas i dla rolnika, dla plonów czysta
woda pitna. Zaczyna jej i nam w Polsce dramatycznie
brakować. Gospodarujmy nią rozsądnie, pozostawmy
przyszłym pokoleniom te: nowe łąki, ogrody, czyste rzeczki i ciche wody, zieleń lasów, błękit nieba.
Pamiętajmy, że ziemia nie należy do człowieka. „To
człowiek należy do ziemi. Cokolwiek przydarzy się
Ziemi, przydarzy się człowiekowi.”
Dziękuję Wam drodzy Rolnicy i wszystkim związanym z rolnictwem za tegoroczne plony i płody ziemi, za trud i wysiłek w czynieniu dobra. Zachowajcie
to, co jest zdrowe, piękne i nasze.
Zachowajcie polskie obyczaje. Nie zatracajcie
przeszłości i pamięci o niej. To pozwoli Wam wejść
w kolejną fazę postępującego światowego rozwoju,
który nie przybiera autentycznych cech i form. Zróbmy wszystko, aby wspominany z rozrzewnieniem
smak i zapach chleba z rodzinnego pieca nigdy nie
został zatracony i stał się także udziałem naszych
dzieci. Życzę Wam, drodzy rolnicy, słowami poety:
„Pobłogosław Boże rolnika dłoni,
Nie dopuść nigdy nań głodu
Gdy sieje niech mu skowronek dzwoni,
Gdy zbiera użycz mu chłodu.”
A wszystkim uczestnikom dzisiejszego świętowania składam życzenia słowami kolejnej zwrotki
pieśni:
„Pobłogosław ludziom,
którzy Twą wolę spełniają w bratniej miłości,
Jasną im ciszę opromień dolę,
Twój Anioł niech u nich gości.”
„Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość złączy nas ofiarna.”
Niech ta dobroć dożynkowa w Nas trwa wiecznie, a zazdrość i nienawiść pozostaną obce. A wtedy
chleba nie zabraknie. Dziękuję.
Drodzy Mieszkańcy Kryr! Dziękujemy Wam za
serce i pomysłowość, jaką włożyliście w przygotowanie i przeprowadzenie Dożynek gminno-powiatowych w tym roku w waszym sołectwie. Wasza
postawa przyniosła chlubę nie tylko Wam, ale i całej
gminie, z czego możecie być dumni. Dziękujemy.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Dzień Edukacji Narodowej
Tradycyjnie 14 października przypada święto
wszystkich osób związanych ze szkolnictwem. Co
roku jest to okazja nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do nagrodzenia tych, którzy pracują
z dziećmi i młodzieżą w naszej gminie. Wyróżnienia wręczane są także najzdolniejszym uczniom ze
wszystkich miejscowości gminy.
W tym roku uroczystości związane z Dniem
Edukacji Narodowej odbyły się w Radostowicach.
Rozpoczął je występ młodzieży z tamtejszego Gimnazjum, zatytułowany „Łod zolyt do weselo”. Było
to uwieńczenie projektu, nad którym młodzi ludzie
pracowali przez ostatni rok wraz z zespołem „Radostowianki”. W czasie przedstawienia zaprezentowano
ludowe obrzędy związane ze Śląskiem. Na zakoń-

czenie artyści złożyli zaś życzenia, także w gwarze,
świętującym tego dnia nauczycielom:
- Roztomiłe rechtory! Skuli waszego świynta winszujymy wom piyknie: co by wom przoły te wasze szkolorze, co byście ni mieli utropy z bajtlami, żeby klara
wom zawsze świyciła, a uśmiych nie ślazowoł z waszych lic! Piyknie też dziynkujymy, że idzie przyjść do
wos z kożdom łostudom i że niekiedy przymrużycie łoko,
jak sie nom przydarzy robić jakiś gupoty.
Do życzeń dołączył się także Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas:
- Jest to wyjątkowe święto. Dzień zadumy, odpoczynku, ale też wyróżnień i pochwał. Dzień Edukacji
Narodowej to święto instytucji, która kształtuje świadomość i charakter młodych ludzi, przygotowuje ich

do pracy i do życia. Czekają nas teraz ważne zmiany,
stoimy w obliczu reformy. Nie możemy się jej bać.
Polskie szkolnictwo wymaga reform. W wychowaniu
młodzieży powinna zaś istnieć współpraca na linii nauczyciele-rodzice-Kościół. Musimy, jako rodzice, nad
tym nieustannie pracować i doceniać działania szkół.
Chciałbym zwłaszcza podziękować nauczycielom w naszej gminie, pracownikom oświaty, samorządowcom,
duchowieństwu, uczniom. Szkolnictwo stoi u nas na
naprawdę wysokim poziomie. Jestem przekonany, że
razem poradzimy sobie z każdą zmianą.
- Wobec nadchodzących zmian życzę Państwu –
nauczycielom – zwłaszcza spokoju. My jako Rada Gminy zawsze kładziemy duży nacisk na szkolnictwo, bo
jesteśmy przekonani, że uczniowie to nasza przyszłość.

WYDARZENIA
języka angielskiego Archimedes +; laureat II stopnia
w Ogólnopolskim Konkursie Archimedes z matematyki; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny 2016),
Mateusz Krymer (II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Z matematyką za
pan brat klas II i III”; laureat I stopnia z wyróżnieniem
w Ogólnopolskim Konkursie Archimedes z matematyki; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Kangur matematyczny 2016),
Aleksandra Szkołda (laureatka III stopnia
w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Archimedes +; wynik bdb w Międzynarodowym Konkursie
języka angielskiego FOX; laureatka III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Archimedes z matematyki),
Szkoła Podstawowa w Radostowicach:
Monika Chmiel (finalistka Wojewódzkiego Konkursu z języka polskiego),
Oliwia Malarek (wyniki bdb w Ogólnopolskim
Konkursie z języka angielskiego FOX; laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady z języka polskiego „Galileo”;
wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka
polskiego „Pionier”; wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym; I miejsce w powiatowym
turnieju wiedzy o sztuce).
Szkoła Podstawowa w Kobielicach:
Jan Ficek (IV miejsce w diecezjalnym konkursie
wiedzy biblijnej),
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce:
Filip Wrożyna (I miejsce w Miejskim Konkursie
Poezji i Prozy Obcojęzycznej Żory).
Za udział i wyniki w konkursach przedmiotowych i olimpiadach w kategorii Gimnazjów wyróżnienia otrzymali:
Gimnazjum Publiczne w Kryrach:
Hanna Skorupka (finalistka Wojewódzkiego
Konkursu z języka polskiego; III miejsce w Powiatowym Konkursie „Z językiem polskim za pan brat”)
Hiacynta Gamża (finalistka Wojewódzkiego
Konkursu przedmiotowego z języka polskiego;
II miejsce w Powiatowym Konkursie o tytuł Mistrza
Ortografii Ziemi Pszczyńskiej,
Gimnazjum Publiczne w Radostowicach:
Michał Copija (finalista Konkursu przedmiotowego z chemii organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach; finalista Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z matematyki; finalista Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z biologii;
laureat Ogólnopolskiego Konkursu przedmiotowego
EDI z chemii „Pingwin”; II miejsce w XXVI regionalnym
Konkursie „Młody chemik”; II miejsce w VI interdyscyplinarnym konkursie dla gimnazjalistów „Bliżej
fizyki i chemii”; laureat w Powiatowym Konkursie
chemicznym „Molekuła”),
Adrianna Lanc (trzykrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu przedmiotowego z chemii „Olimpus”;
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu przedmiotowego EDI z chemii „Pingwin”).
Gimnazjum Publiczne w Suszcu:
Anna Mrukwa (laureatka Wojewódzkiego Kon-

kursu przedmiotowego z języka polskiego; laureatka
Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z chemii;
finalistka Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego
z matematyki; laureatka XVI Powiatowego Konkursu
chemicznego „Molekuła”; laureatka XVI Powiatowego
Konkursu matematycznego „Igraszki z Matematyką”),
Katarzyna Urynowicz (laureatka Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego;
laureatka Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z chemii; finalistka Wojewódzkiego Konkursu
przedmiotowego z matematyki; laureatka XXVI Powiatowego Konkursu biologicznego „Homo Sapiens”;
laureatka XXVI Powiatowego Konkursu chemicznego
„Molekuła”),
Kamil Gajczak (laureat Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z matematyki; finalista Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z chemii,
laureat XXVI Powiatowego Konkursu matematycznego „Igraszki z matematyką”).
Nagrodzono także zespoły szkolne. W kategorii
Szkół Podstawowych wyróżniono:
Szkoła Podstawowa w Radostowicach:
Chór dziecięcy „Piano-Forte” prowadzony
przez Katarzynę Machnik (nagroda „Złote pasmo”
w Przeglądzie Chórów Regionów Opole i Katowice
Projektu Akademia Chóralna – „Śpiewająca Polska
2016”; reprezentowanie szkoły i gminy na uroczystości „Święto róży” w Goczałkowicach-Zdroju),
Szkoła Podstawowa w Suszcu:
Drużynę gier i zabaw klas II i III (I miejsce w Powiatowym turnieju gier i zabaw; II miejsce w Rejonowym turnieju gier i zabaw),
Chór szkolny (SP/GP) „Parole Melodiche” prowadzony przez Alicja Pastuszkę-Koczar (I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie piosenki młodzieżowej;
I miejsce w Przeglądzie piosenki dziecięcej „Śląskie
śpiewanie” im. A. Dygacza na szczeblu rejonowym;
III miejsce w Wojewódzkim festiwalu pieśni „Bóg
się rodzi”; wyróżnienie w Przeglądzie pieśni obcojęzycznych; I miejsce w Gminnym Konkursie Pieśni
Religijnych).
W kategorii Gimnazjów nagrodzono:
Gimnazjum Publiczne w Radostowicach:
Drużynę sportową dziewcząt (II miejsce w Rejonowych zawodach tenisa stołowego, skład: Kinga
Krawczyk, Aleksandra Szewczyk, Patrycja Senczek),
Gimnazjum Publiczne w Kryrach:
Grupę sportową dziewczyn (III miejsce w Powiatowym turnieju piłki nożnej),
Grupę sportową chłopców (III miejsce w Powiatowym turnieju piłki ręcznej; III miejsce w Powiatowym turnieju koszykówki),
Gimnazjum Publiczne w Suszcu:
Drużynę sportową dziewcząt (II miejsce w Powiatowym turnieju piłki siatkowej plażowej),
Drużynę sportową chłopców (II miejsce w Powiatowym turnieju piłki siatkowej; IV miejsce w Finale Gimnazjady młodzieży szkolnej województwa
śląskiego w sztafetowych biegach przełajowych).
Oprac. Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Wierzę, że wszystko się dobrze ułoży. Życzę Państwu
wszelkiej pomyślności. Bycie nauczycielem to misja –
dodawał Jan Matula.
Po życzeniach przyszedł czas na nagrody. Wręczali je: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Radna
i Przewodnicząca Komisji Oświaty Natalia Kałuża oraz
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jan Matula.
Doceniono uczniów oraz nauczycieli, wyróżniających
się osiągnięciami w roku 2016.
Nauczyciele, którzy otrzymali w tym roku nagrodę Wójta Gminy Suszec: Katarzyna Blankenstein
– nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radostowicach;
Jadwiga Czekaj – nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Suszcu; Krystyna Dajka – nauczyciel Przedszkola Publicznego w Radostowicach; Daromiła
Faruga – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Suszcu;
Joanna Gruszczyńska – nauczyciel Gimnazjum
Publicznego w Radostowicach; Mariola Jakacka
– nauczyciel Szkoły Podstawowej w Suszcu; Ewelina Kocurek – nauczyciel Przedszkola Publicznego
w Suszcu; Sylwia Michalska – nauczyciel Gimnazjum
Publicznego w Radostowicach; Alicja Moś – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie;
Joanna Nurek – nauczyciel Gimnazjum Publicznego
w Suszcu; Jolanta Prządka – nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach; Agnieszka Spyra – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach; Grażyna Staniek – nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach; Justyna Urbaniec – nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Suszcu;
Dorota Wieczorek – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Kobielicach; Ewelina Wilczek – nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce; Anna Antończyk – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach; Bogusława Krutak-Gałuszka – dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie; Małgorzata Jakubik – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Radostowicach.
Najlepsi absolwenci Szkół Podstawowych w gminie: Weronika Kraśkiewicz – SP Radostowice (wynik
egzaminu – 98%; średnia ocen 5,36); Anna Krymer
– SP Suszec; (wynik egzaminu – 97,5%; średnia ocen
5,54); Jakub Zakłos – SP Suszec (wynik egzaminu –
96,5%; średnia ocen 5,18); Zuzanna Janduda – ZSP
Kryry (wynik egzaminu – 95%; średnia ocen 5,45).
Najlepsi absolwenci Gimnazjów w gminie: Anna
Mrukwa – GP Suszec (wynik egzaminu – 100%; średnia ocen 5,50); Katarzyna Urynowicz – GP Suszec
(wynik egzaminu – 98,5%; średnia ocen 5,50); Kamil
Gajczak – GP Suszec (wynik egzaminu – 97%; średnia
ocen 5,39); Marek Beer – GP Kryry (wynik egzaminu
– 96%; średnia ocen 5,12).
Za udział i wyniki w konkursach przedmiotowych i olimpiadach w kategorii Szkół Podstawowych
wyróżnienia otrzymali:
Szkoła Podstawowa w Suszcu:
Jan Chomiuk (I miejsce w XXI Diecezjalnym
Konkursie Wiedzy Biblijnej etap rejonowy; III miejsce w finale wojewódzkim XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej; laureat I stopnia w ogólnopolskim konkursie
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Występ młodzieży z Radostowic i „Radostowianek”
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Na drugim końcu świata – rozmowa z Ks. bp. Dariuszem Kałużą
9 czerwca 2016 r. Papież Franciszek nominował
ordynariuszem diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei pochodzącego z Mizerowa księdza.
Ks. Dariusz Kałuża, urodził się 5 listopada 1967
roku w Pszczynie. Od urodzenia mieszkał w Studzionce, później Jego rodzice przeprowadzili się do Żor,
a następnie do Mizerowa. W 1986 roku, po zakończeniu nauki w Niższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF). W 1987 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
tego zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1993 roku. Po trzech
latach pracy duszpasterskiej został wysłany na kurs
języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, a w 1997
roku rozpoczął pracę misyjną w Papui Nowej Gwinei
w diecezji Mendi. Był tam m.in. proboszczem dwóch
parafii w diecezji Mendi, dyrektorem diecezjalnego
centrum formacyjnego dla katechistów, wikariuszem
generalnym i administratorem diecezji Mendi. Od
2015 r. był wikariuszem duszpasterskim w archidiecezji Madang.
Diecezja Goroka została utworzona 15 listopada 1966 roku. Ks. biskup Kałuża będzie jej szóstym
ordynariuszem. Na jej terenie mieszka 530 tys. osób,
w tym 15 tys. katolików, którym posługuje 12 kapłanów.
Nam Ksiądz Dariusz Opowiada o początkach
swojej drogi oraz o swojej pracy w Papui Nowej
Gwinei.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Zacznijmy od początku. Dlaczego Księdza wybór padł na misje? Dlaczego nie wybrał Ksiądz drogi: seminarium, a potem
parafie w Polsce?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Początki faktycznie związane są z parafią w Studzionce. Tam byłem ochrzczony, tam też służyłem jako ministrant do 15 roku życia.
Stamtąd pochodzi misjonarz – ks. Kazimierz Niezgoda – werbista, który w 1968 r. wyjechał do Papui Nowej Gwinei. Pamiętam jego pierwszy powrót do kraju
– w 1975 r. Miałem wtedy 8 lat, byłem ministrantem
i słuchałem opowieści księdza Kazimierza, oglądałem
slajdy – to było coś niesamowitego. Ale wydawało mi
się, że te historie są tak odległe, że aż nierealne. Słuchaliśmy tego wszystkiego jak jakichś bajek. To było
moje pierwsze spotkanie z misjami. Później, kiedy
byłem w liceum i mieszkaliśmy w Żorach, spotkałem
kleryka, który był członkiem zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Jakiś czas potem wpadła mi do
ręki książka o założycielu tego zgromadzenia.
Nowiny: Tak jakby co jakiś czas pojawiały się
znaki…
Ks. bp Dariusz Kałuża: Można tak powiedzieć!
Po pewnym czasie, nie wiem jak, ale dostałem zaproszenie na tzw. „powołaniówkę” – wyjazd w góry.
Pojechałem do Kotliny Kłodzkiej. Tam znajduje się
dom zakonny Misjonarzy Świętej Rodziny. Powoli rodziła się we mnie myśl o kapłaństwie. Kiedy nadeszła
matura i czas decyzji, napisałem do Poznania, gdzie
jest główna siedziba Zakonu. Przyjęli mnie i do tej
pory jestem zakonnikiem.
Nowiny: Czyli po maturze wyjechał Ksiądz do
Poznania? Czy była jakaś placówka bliżej domu?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Nie… Pierwszy rok w zakonie to tzw. nowicjat. Czyli: my przyglądaliśmy się
zakonnikom, oni nam. Poznawaliśmy życie zakonne,
upewnialiśmy się w tym, czy to jest to, czego szukamy
w życiu. W tym czasie uczestniczyliśmy w wykładach,
pracowaliśmy. Nowicjat odbywał się w Bąblinie obok
Obornik Wielkopolskich. Rodzice mogli w tym czasie
przyjechać do nas tylko 2 razy – wiosną, a później
jesienią, na śluby. My nie mogliśmy wyjechać nigdzie.
Święta Bożego Narodzenia spędzone poza domem
były dużą próbą. Ale było to też ważne i cenne doświadczenie dla nas. Zaczynało nas 21. Po nowicjacie
zostało już tylko 13 osób. Przez 6 lat studiowałem

w seminarium w Kazimierzu Biskupim. Nas ze Śląska
było wówczas dużo. Na wszystkich latach było wówczas ok. 62-63 osób, a z tego połowa pochodziła ze
Śląska! Zresztą to widać na misjach – ks. Bogdan Cofalik z Palowic, księża z Knurowa czy Orzesza. Jesteśmy
tam, daleko od domu, wspólnie. A kiedy jesteśmy
w Polsce – mamy do siebie rzut kamieniem.
Nowiny: Skoro Was, Ślązaków, było w seminarium tak wielu, to pewnie łatwiej było znaleźć porozumienie?
Ks. bp Dariusz Kałuża: O tak! Nawet organizowaliśmy mecze: Śląsk na resztę świata.
Nowiny: Ciężko było pogodzić się z myślą o wyjeździe z Polski?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Należę do zgromadzenia
misyjnego. Większość z chłopców, którzy się u nas pojawiają, przychodzi z założeniem, że wyjadą. Mieliśmy
placówki w różnych krajach misyjnych. Kiedy byliśmy
w seminarium, to misjonarze przyjeżdżali na urlopy
i spotykali się z nami – klerykami. Opowiadali wiele
o miejscach, w których pracują. Ja początkowo myślałem o wyjeździe na Madagaskar. To miejsce było
wtedy „na czasie”. Robiliśmy w seminarium różne akcje misyjne, spotkania, odwiedzaliśmy koła misyjne.
W 1989 r., kiedy jeszcze ciągle studiowałem, pierwsza
grupa naszych misjonarzy – 5 osób – wyjechała do
Papui Nowej Gwinei. Kiedy wrócili w 1992 r. na urlop,
a ja byłem diakonem w seminarium, zaczęli opowiadać o Papui. Najpierw pojechał tam przełożony, a po
nim cała piątka. Z nich wszystkich 2 misjonarzy wciąż
tam przebywa.
Nowiny: A jak wyglądała Księdza droga?
Ks. bp Dariusz Kałuża: W seminarium nauczono
mnie filozofii, teologii, różnych formuł. Ale dopiero praktyka na parafii pozwala na bycie księdzem.
Uczy jak przygotować kazanie, usiąść w konfesjonale, uczyć katechezy, odprawić pogrzeb, udzielić
ślubu… dlatego po święceniach nie można wyjechać
od razu na misje. Najpierw trzeba się nauczyć, jak być
księdzem. Ja byłem wikarym w Złotowie – w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej – wraz z 3 kolegami z seminarium. Po trzech latach w parafii napisałem prośbę
o wyjazd na misje. Pamiętam, jak starsi koledzy pisali
wielokrotnie prośby i spotykali się z odmową, a ja
napisałem jedną i od razu otrzymałem zgodę!
Nowiny: Zbieg okoliczności?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Przede wszystkim nasi
przełożeni muszą otrzymać prośbę od krajów misyjnych o zakonników potrzebnych do pracy. Wówczas
pojawiają się ogłoszenia od Prowincjała o zapotrzebowaniu i wszyscy chętni mogąsię zgłaszać. Ale to
przełożeni decydują o tym, kto pojedzie. Kiedy ja
pisałem prośbę, było 3-4 chętnych, a wybrano tylko
2. Widocznie uznano nas za najbardziej gotowych.
Nowiny: Tak daleko od domu…
Ks. bp Dariusz Kałuża: Chciałem, żeby było tak
daleko. Może trochę dlatego, że pamiętałem jeszcze
opowieści księdza Kazimierza. Ale pewnie także z powodu tego, że ten kraj jest egzotyczny, jego kultura
jest tajemnicza, nieznana. Wielu z członków naszego
zakonu wyjeżdża teraz do Czech, na Ukrainę, Białoruś – bo tam brak księży. A my znamy tę kulturę,
jest nam ona bliższa. Łatwiej też nauczyć się języka
niż np. w Papui. Mnie zaś zafascynowała idea misji
w odległych zakątkach ziemi. Chciałem jechać na
Madagaskar, ale akurat wtedy nie było takich potrzeb. Pomyślałem więc: czemu nie Papua? Mogę
spróbować. I tak już to trwa od 19 lat.
Nowiny: Jakie były początki drogi do Papui?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Pracę w Złotowie skończyłem w 1996 r. Razem z moim kolegą, także wikarym przebywającym w Złotowie, mieliśmy razem
pojechać do Papui. Ale żaden z nas nie znał angielskiego. W Prowincjonacie w Poznaniu rozpoczęły
się intensywne kursy języka angielskiego. Na początek – przez 3 miesiące w szkole językowej. Metody
mieli fantastyczne – uczyliśmy się tylko we 2, a nasz

kontakt na zajęciach i przerwach odbywał się tylko
i wyłącznie po angielsku. Po tej nauce wyjechaliśmy
do Londynu do znajomego księdza. Tam mieszkaliśmy, pracowaliśmy i uczyliśmy się w lokalnej szkole
językowej przez pół roku. Po powrocie do Polski
i przygotowaniach, 8 sierpnia 1997 r. wyruszyliśmy
do Papui.
Nowiny: Trzeba było się spakować, zabrać dobytek życia, zdecydować co jest ważne a co nie. I ruszyć
w nieznane.
Ks. bp Dariusz Kałuża: Nie do końca nieznane.
Było mi łatwiej, bo na miejscu było już tych 5 współbraci zakonnych, którzy pojechali tam wcześniej. Na
wyjazd zabraliśmy ze sobą wszystko, co było nam
potrzebne, żeby tam przeżyć. O kołdry, śpiwory czy
menażki nie musieliśmy się martwić, bo to było już
na miejscu. Wiedzieliśmy też, jakie spakować ubrania,
buty – np. do wędrówek po górach. Bracia uprzedzili
nas, czego będziemy potrzebować. Kiedy wylądowaliśmy na lotnisku, od razu dostrzegłem biało-czerwone flagi. Przewieziono nas do domu, przydzielono
nam pokoje, pokazano, gdzie jest toaleta, kuchnia
– i tak się zaczęło. Pobyliśmy wspólnie około tygodnia i udaliśmy się do Biskupa. On zaś przydzielił nam
miejsca naszej pracy i nauki. W pierwszej kolejności
musieliśmy bowiem poznać lokalny język. Nie było
możliwości, żeby uczył nas nasz gospodarz z Polski
– bo rozmawialibyśmy pewnie głównie po polsku.
Naszym zadaniem było przez 3 miesiące poznać lokalną kulturę, zwyczaje, dowiedzieć się, jak się pracuje w diecezji i nauczyć się pidgin – lokalnego języka.
Mnie Biskup posłał do pochodzącego z Indii księdza
Henry’ego Alvy. To był intensywny czas. Ksiądz Henry
zabierał mnie wszędzie ze sobą i tłumaczył: którędy
iść, których dróg unikać, jak się witać, jak przechodzić
między ludźmi, jak podawać rękę, kto to jest katecheta i szafarz komunii świętej. Tego wszystkiego
musiałem się dowiedzieć.
Nowiny: Trzy miesiące intensywnej nauki, a potem...?
Ks. bp Dariusz Kałuża: A potem idzie się do
Biskupa i dostaje się dekret na proboszcza. W Papui
są takie braki, jeśli chodzi o księży, że po szybkim
szkoleniu zakonnicy zaczynają samodzielnie pracować na swojej parafii.
Nowiny: A jak wyglądała Księdza parafia?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Moja parafia nazywała
się Imbongu – od nazwy języka, jakim posługiwali
się tamtejsi mieszkańcy. Obejmowała ona obszar porównywalny do tego, jaki rozciąga się od Pszczyny do
Pawłowic i dalej aż do Mikołowa. Łącznie znajdowało
się w niej 18 kościołów. Taka ilość świątyń występuje
tam dlatego, że w zasadzie w tych okolicach nie ma
dróg. Ludzie mieszkają w swoich wioskach i nie jest
tak, jak u nas, że każdy może przyjechać do jednego
kościoła na niedzielną mszę. Moja praca polegała
więc na tym, żeby w ciągu miesiąca odwiedzić te
wszystkie miejsca i być w każdym kościele chociaż
raz. W ostatnim tygodniu miesiąca zwoływałem katechetów, którzy przychodzili do głównej stacji misyjnej na 2 dni. Wtedy ustalaliśmy, gdzie będę w danym
dniu nadchodzącego miesiąca. Starałem się robić tak,
żeby odwiedzić wszystkie te wspólnoty. W niektórych
trzeba było spać. Inne były na tyle blisko, że można było do nich rano wyjść, a wieczorem wrócić do
domu. Kiedy się nocuje w którejś ze wspólnot, trzeba
się zawsze liczyć z tym, że można być pogryzionym
przez pchły czy inne stworzenia. Tam się śpi w domu
przy ognisku – więc pełna asymilacja z naturą.
Nowiny: Jak wygląda posługa duszpasterska,
kiedy Ksiądz odwiedza te wspólnoty raz w miesiącu?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Posługa jest podobna do
tej, jaką znamy z naszych kościołów. Z tym, że dużą
rolę w mojej pracy w Papui odgrywali świeccy. Jeśli
niektórzy ludzie widzieli mnie raz w miesiącu, czyli
zaledwie 12 razy w roku, to dużo codziennej pracy
w sprawach duchowych spadało na katechetów. To

oni budują, podtrzymują wspólnotę. Raz w miesiącu
spotykałem się z tymi ludźmi, żeby przedyskutować
plan moich odwiedzin. Ale było trzeba czegoś więcej.
Po jakimś czasie mojej pracy stworzyliśmy z Biskupem szkołę katechetyczną, żeby tych świeckich ludzi
przygotować do duchowej pracy w ich wspólnotach.
Bardzo szybko można było poznać, odwiedzając różne wioski, jaki był katecheta. Jeśli był dobry i solidny,
rozmodlony, uczciwy i pracowity, to od razu było widać jego oddziaływanie na całą wspólnotę. Jeśli zaś
był leniwy i niezbyt chętny do pracy – to także można
było zobaczyć odbicie tych cech w funkcjonowaniu
całej zebranej wokół niego grupy.
Nowiny: Katecheta to normalnie płatne zajęcie
i jedyny obowiązek tych ludzi?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Nie. Ludzie, którzy decydowali się na bycie katechetami, robili to obok
swoich normalnych zajęć, jako wolontariat. Do ich
obowiązków należy: prowadzenie modlitw i nabożeństw, przygotowanie wiernych do sakramentów,
przygotowanie i wygłoszenie kazania na niedzielę,
prowadzenie w szkołach przygotowania religijnego
– tam, gdzie szkoły występowały. To oni prowadzili
niedzielne nabożeństwa (tzw. „lotu”) – podobne do
mszy świętych, ale bez przeistoczenia.
Nowiny: Katecheci mogli odprawiać nabożeństwa, a co z sakramentami? Kto udziela ślubu, chrztu,
pierwszej komunii, jak wyglądają pogrzeby?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Chrztu tak naprawdę
może udzielić każdy, ale przyjęło się robić to w sposób uroczysty. Przygotowywano więc dzieci na moje
przybycie i wtedy je chrzczono. A co do pogrzebów
– mi przez te 19 lat zdarzyło się uczestniczyć może
w 10. Po pierwsze z powodu przepływu informacji –
długo trwałaby moja droga do wspólnoty po wieści
o śmierci któregoś z jej członków. Poza tym to inny
klimat, nie można czekać z pochówkiem. Mieszkańcy
urządzali więc pogrzeb według swoich zwyczajów.
Co więcej – wśród tej ludności nie ma potrzeby
szczególnego dbania o groby. Praktycznie ich nie
ma. Nie ma też cmentarzy. Zmarłych chowa się przy
domach albo na obrzeżach wioski. Chyba że zmarły
był kimś znamienitym. Wtedy wystawia się mu coś
na kształt domku – informującego, że w tym miejscu
znajduje się grób. Duchowni mają swój cmentarz,
na którym pochowani są księża, biskupi, zakonnice,
świeccy misjonarze, ale tamtejsza ludność nie przywiązuje do chowania zmarłych tak wielkiej uwagi jak
my. Z kolei pierwsza komunia to duża uroczystość,
w której uczestniczy przeważnie większość wioski.
Pojawiają się ich stroje ludowe, przeplatają się pięknie te kultury.
Nowiny: A jak wygląda taka typowa wioska? Jak
wygląda świątynia?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Wioski budowane są
zwykle przy rzekach. Z wyznaczonymi miejscami do
kąpieli, prania, picia wody. Do większości z wiosek
dostawałem się pieszo. Nie ma dróg, więc ciężko jest
dojechać samochodem. W niektórych wypadkach
udawało mi się podjechać, w innych – dojeżdżałem
do jakiegoś momentu, a resztę trasy pokonywałem
na nogach. Najdalej – 5 godzin w jedną stronę. Wtedy jednak zostawałem na noc i wracałem do domu
następnego dnia.
Jeśli chodzi o ludzi, to są różne wspólnoty. Niektóre mają ok. 400 członków, inne 40 czy 80. Świątynie też są różne. Ale przeważnie to duża sala, ze
ścianami i dachem robionymi z plecionej trzciny.
Podobnie zbudowane są domy. W kościele za ołtarz
służy stół, a ludzie siedzą na ławkach albo po prostu
– na ziemi. Za to kościoły są pełne wiernych. Mieszkańcy Papui to bardzo religijni ludzie – nie poganie.
Świat duchowy jest dla nich tak ważny i tak samo
realny jak ten, który nas otacza. Chrześcijaństwo
pojawiło się w diecezji, w której pracuję, w 1954 r.,
ale to nie znaczy, że oni przedtem w nic nie wierzyli.
Nie potrafili czytać, pisać, nie mieli kalendarzy i nie
rozróżniali dni, bo pogoda jest tam taka sama przez
cały rok. Wydawałoby się, że to prosty, ubogi, niemal
prymitywny naród, a jednak pojęcie Boga i wiary
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i poczucie, że istnieje świat duchowy, było u nich
zawsze obecne.
Nowiny: W pracy pomagają Wam zakonnice.
One mieszkają z miejscową ludnością?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Po kilku latach pracy
na misjach poprosiliśmy o pomoc sióstr. Mieszkają
one na głównej stacji w Kamakul. Jest tam kościół,
dom dla księdza oraz dom dla sióstr. Zajęły się one
przedszkolem i pomagają przy pracy z dziećmi.
Nowiny: Na czym polega praca misyjna wśród
Papuasów? Czy to zbieranie ubrań, lekarstw, funduszy?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Nie. W diecezji, w której
pracowałem było tak, że kiedy dostaliśmy pieniądze,
mogliśmy pomagać na różne sposoby – np. kupując
ławki do szkoły. Ale nie mogliśmy, według zaleceń
Biskupa, wybudować kościoła. Dlaczego? Bo Biskup
chciał, żeby ludzie wybudowali go sami, żeby czuli,
że to ich miejsce. W innych diecezjach, gdzie kościoły
budowali misjonarze, te budynki musiały być ogrodzone, zamykane na noc – bo to dzieła białego człowieka. Z kolei kościoły we wioskach nigdy nie były
zamykane. Każdy mógł wejść do środka, pomodlić
się. Nikt z tych wspólnot nie przychodził do mnie po
świeczki, obrus – sami zaopatrywali swoje świątynie w te rzeczy. Kiedy zaś zbierano niedzielne ofiary,
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Ks. bp Dariusz Kałuża odprawiający nabożeństwo

zostawały one przekazane wspólnocie. Za te środki
mieszkańcy wioski musieli utrzymać swoją świątynię.
Nowiny: Co z pracą w szkołach? W to też angażują się księża?
Ks. bp Dariusz Kałuża: W Papui nauczyciel to
zawód opłacany przez rząd. Zatem nauczyciele dostają wynagrodzenia niezależnie od tego czy pracują
w szkołach katolickich, luterańskich, protestanckich
czy innych. My możemy pomóc, doposażając szkoły
z uzyskanych środków zewnętrznych – na przykład
kupując ławki. Generalnie w Papui nie ma obowiązku
szkolnego. Nic się nie stanie, jeśli dziecko nie pójdzie
do szkoły. Poza tym nauka jest płatna. Klasy 1-4 to
koszt ok. 70 zł na rok. Klasy 5-9 to koszt ok. 200 zł
rocznie, klasa 10-11 to mniej więcej 1500 zł, a studia
kosztują 7000-8000 zł rocznie. Rodzice oszczędzają więc całe życie albo nie posyłają dzieci do szkół
w ogóle. Jest jednak pewna różnica w tamtejszym
pojmowaniu rodziny. Dla nich rodzina to całe plemię.
To, co się dzieje w ich klanie, jest dla nich najważniejsze. Dlatego jest tak, że jeżeli kilka osób pracuje
i zarabia, to z otrzymanych wypłat będą one pomagać innym mieszkańcom wioski. Czasem cała wioska
składa się na edukację jednej osoby. Ale oni wiedzą,
że to jest inwestowanie w przyszłość. Kiedy młody
człowiek kończy studia i dostaje pracę, wraca do swojej wioski i będzie z zarobionych pieniędzy pomagać
innym. My możemy pomóc zapewniając w szkołach
nauczycieli czy poprawiając warunki do nauki.
Nowiny: Mocno uczestniczy Ksiądz w życiu tych
wspólnot?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Oczywiście. Stałem się
częścią tej rzeczywistości, poznawałem ich kulturę
i zwyczaje. Cenię sobie mocne poczucie wspólnoty – np. przy przygotowywaniu mumu – takiej ich
wersji kociołka, w której przez kilka godzin gotuje

się ziemniaki i mięso we wcześniej wykopanym dole
w ziemi i przykryte liśćmi banana. Podczas takich
wydarzeń schodzi się cała wieś. Każdy przynosi, co
ma! To jest bardzo ważne dla nich. Podobały mi się
także zawsze tańce – element każdej mszy. Muszą
być tańce na początek mszy, tańce przy ofiarowaniu
darów…piękne!
Nowiny: Czuje się Ksiądz bardziej tutejszy czy
tamtejszy?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Tamtejszy. Jestem tam
już blisko 20 lat. Tamtejsza kultura jest mi coraz bliższa. Tak samo ludzie.
Nowiny: Pracował Ksiądz tylko w górach czy
poznał Ksiądz także inne regiony kraju?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Przez 18 lat pracowałem w górach. Później otrzymałem informację od
Prowincjała, że jest szansa na utworzenie nowej
placówki na wybrzeżu. Zgłosiłem się do tej pracy.
W sumie przebywałem tam przez rok. Akurat w tym
miejscu funkcjonowała już kiedyś parafia, ale nie
było księdza przez kilka lat. Placówką mieli się więc
zająć Misjonarze Świętej Rodziny. Miałem plany na
rozwój tego miejsca, ale losy potoczyły się inaczej.
W tym roku przypadał mi urlop, więc wróciłem do
Polski, a w kraju okazało się, że nie będę już wracał
do mojej parafii na wybrzeżu. Nowe zadania przede
mną. Wracam jako biskup w góry, ale w inny rejon.
Nowiny: Inny rejon to inna specyfika pracy?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Każdy rejon jest inny.
Kiedy rozpoczynały się misje w Papui, to w Rzymie
podejmowano decyzje, który zakon dostanie pod
zarząd które rejony. Istnieją więc obecnie diecezje
prowadzone przez Franciszkanów, Salezjanów, Misjonarzy Serca Jezusowego, Werbistów czy Kapucynów z USA. A każdy zakon ma swój własny „styl”.
Werbiści np. pozwalali, aby księża mieszkali osobno
– każdy sam na parafii. I żeby każdy zarabiał na swoje
utrzymanie. Kapucyni z kolei stawiali na życie we
wspólnocie. Zatem ich stacje misyjne były budowane inaczej, funkcjonowały w innym stylu i na innych
zasadach. Obecnie, przez ostatnie 10-20 lat pojawiła
się idea, żeby wszystkie diecezje zjednoczyć. Pojawił
się wspólny program pastoralny. Oczywiście – różnice
pozostaną, bo to już jest kilkadziesiąt lat tradycji, ale
jest plan zakładający naszą wspólną pracę i zmierzanie w jednym kierunku.
W diecezji, w której przedtem pracowałem przez
18 lat, zaczynali ojcowie Kapucyni. Teraz idę do diecezji, której od początku doglądali Werbiści. Widać
więc różnice – choćby w budowach świątyń. Ale mam
nadzieję na coraz więcej podobieństw w przyszłości.
Nowiny: Spodziewał się Ksiądz nominacji czy
była to niespodzianka?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Muszę przyznać, że
w Papui trudno o tajemnice. Kiedy jakiś biskup
osiąga wiek emerytalny, to trzeba szukać następcy.
A obecnie potrzeba aż 6 nowych biskupów. Ja od 10
lat byłem wikariuszem generalnym – czyli zastępcą
podczas nieobecności Biskupa. Logiczne więc było,
że następców będą szukać w tych kręgach. Cały
proces szukania nowego biskupa do Diecezji Goroka trwał ponad 2 lata. To długa droga. Liczyłem się
z tym, że taka nominacja może przyjść i bardzo się
tego bałem. Choć i tak to była niespodzianka, kiedy
rozmawiałem z Nuncjuszem i dowiedziałem się oficjalnie o nominacji.
Nowiny: Co się zmieni teraz w Księdza pracy?
Ks. bp Dariusz Kałuża: Przede wszystkim muszę
poznać diecezję. Nie jest ona duża – jest w niej ok. 1516 tyś. katolików w 9 parafiach. W mojej pracy zmieni
się tylko tyle, że nie będę miał oddzielnej parafii. Ale
będę dojeżdżał wszędzie tam, gdzie nie ma księdza
np. w niedziele. Poza tym będę miał więcej spraw
administracyjnych do dopilnowania.
Nowiny: Czyli ważne zadanie przed Księdzem.
Ks. bp Dariusz Kałuża: Tak. Jadę na następne
3 lata pracować i stawiać czoło nowym wyzwaniom.
Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ks. bp Dariusz Kałuża: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil
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Anna Maria Jopek w Suszcu
trwania utworów. Zsynchronizowane z muzyką kolory mieniły się i przenikały. Każdy z utworów był zinterpretowany w ciekawy, nietypowy sposób, muzyka
wymykała się konwencjom, gatunkom i formom.
Zdaje się, że nie miała żadnych ograniczeń – płynnie
przechodziła z jednej interpretacji w inną. Modulacja
instrumentami czy głosami tworzyły niezwykły efekt.
Muzycy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i zafundowali zebranym naprawdę niezwykły
wieczór. „Ten projekt to dużo cudownej zabawy, ale
i wielkie wyzwanie” – komentowali sami artyści. A zasłuchani uczestnicy sobotniego koncertu chłonęli
każdy utwór wszystkimi zmysłami, jak urzeczeni podziwiając artystkę.
Anna Maria Jopek to gwiazda największego
formatu. Podczas koncertu udowodniła, że muzyką
można się bawić i czerpać z niej ogromną przyjemność. Wciągała publiczność do wspólnej zabawy
i śpiewu. Jednym z elementów występu było wykonanie utworów z Krzysztofem Napiórkowskim – artystą, który we wrześniu 2016 r. wydał album inspirowa-

ny twórczością jednego z najlepiej rozpoznawalnych
polskich poetów – Jana Twardowskiego. Piękne wiersze uzupełnione łagodną, relaksującą muzyką pisaną poetyckim piórem były nie tylko oryginalne, ale
i do głębi poruszające. Połączone głosy – Krzysztofa
Napiórkowskiego oraz Anny Marii Jopek – idealnie
oddały zaś nastrój utworów księdza Twardowskiego.
Pod koniec koncertu artystka nagrała nawet,
wraz z towarzyszącymi jej muzykami, specjalnie pozdrowienia dla Roberta Kubiszyna – nieobecnego na
koncercie basisty.
Występ Anny Marii Jopek spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem, że muzycy aż trzykrotnie
bisowali przed suszecką publicznością.
- To było niesamowite doświadczenie. Nie wiem,
kiedy minęło te półtorej godziny! Można było się zasłuchać. Piękny głos, piękne wykonania – komentował
jeden ze słuchaczy.
To był naprawdę piękny i wyjątkowy koncert.
Oby jak najwięcej takich inicjatyw w przyszłości!
Monika Panfil

zdj. Andrzej Grynpeter

Anna Maria Jopek, jedna z najbardziej znanych
na świecie polskich wokalistek, wystąpiła po raz
pierwszy wraz zespołem w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. To był wyjątkowy
wieczór i wyjątkowe wydarzenie. 22 października
2016 r. o godz. 19:00 ponad 400 osób wzięło udział
w tym niezwykłym koncercie. Artystce towarzyszyli
doskonali muzycy: Krzysztof Herdzin (fortepian, instrumenty klawiszowe, akordeon, flety, calimba, głos),
Piotr Nazaruk (śpiew, flety) oraz Paweł Dobrowolski (perkusja). Gościnnie pojawił się także Krzysztof
Napiórkowski – kompozytor i wokalista, który we
wrześniu tego roku wydał swoją czwartą płytę – „10
x Twardowski”.
Warto wiedzieć, że Anna Maria Jopek to nie
tylko wybitna wokalistka, ale także kompozytorka,
improwizatorka, wizjonerka, pasjonatka. Nagrywa
i koncertuje na całym świecie z najważniejszymi postaciami muzyki naszych czasów (m.in.: Pat Metheny,
Youssu’n Dour, Bobby McFerrin, Ivan Linz, Branford
Marsalis, Nigel Kennedy, Richard Bona, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone). Wystąpiła na najbardziej prestiżowych scenach świata, takich jak: Carnegie Hall,
Hollywood Bowl, Royal Festival Hall, Opera w Tokio
i Tel Awiwie, Blue Note Tokyo, Santori Hall. Nagrywała w Studiach: Real World u Petera Gabriela, Abbey
Road w Londynie i Power Station w Nowym Jorku.
Od 2000 roku jej muzyka jest wydawana na całym
świecie. Sprzedała milion płyt, ale najbardziej ceni
sobie kameralistykę i scenę blisko ludzi. Mieszka na
warszawskim Żoliborzu i w lizbońskiej Alfamie. 3
maja 2015 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne
zasługi w pracy artystycznej i twórczej oraz za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie.
Podczas koncertu, który odbył się w Suszcu, nie
zabrakło największych przebojów artystki, jak i najpiękniejszych polskich tematów. Muzycy zagrali na
przeróżnych instrumentach, zmieniając je w trakcie

Anna Maria Jopek bisowała aż trzy razy

„Moje podróże małe i duże”
prace i wyłoniła autorów najlepszych fotografii.
      Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Anna Jakubowska z Gdańska za
prace: „Cmentarze Nowego Jorku” 1 i 2 – nagroda
1000 zł; II miejsce – Wiesława Stawarz z Sosnowca
za prace: „Bardejowski rynek o poranku – pośpiech
mieszkańców”, „Bardejowski rynek o poranku – cienie miasta”, „Bardejowski rynek o poranku – cienie
miasta 2” – nagroda 700 zł; III miejsce – Magdalena Chudzik z Rzeszowa za pracę „Cisza nad Soliną”
– nagroda 500 zł; wyróżnienie – Tomasz Okoniewski
z Korczyny za pracę „Braterstwo liny” – nagroda 300 zł.

Wręczenie nagród odbyło się 22 października
2016 r. przed koncertem Anny Marii Jopek w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
natomiast wystawę pokonkursową otwarto 24 października 2016 r. Zdjęcia można oglądać w Galerii
„OKO” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłorocznym konkursie. Poniżej prezentujemy fotografie Anny Jakubowskiej – zdobywczyni
I miejsca.
Oprac. Monika Panfil

„Cmentarze Nowego Jorku” 1

zdj. Anna jakubowska

zdj. Anna Jakubowska

- To już konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Biorą
w nim udział amatorzy fotografii z całego kraju – mówiła Agata Lisowicz-Wala, dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu.
Konkurs „Moje podróże małe i duże” ma długą
tradycję i renomę, a każdego roku do rywalizacji staje
wielu wielbicieli podróży i fotografii. Nie inaczej było
w tym roku. Na konkurs nadesłano aż 99 prac zgłoszonych przez 35 uczestników! Do finału zakwalifikowały się 52 prace autorstwa 25 fotografów. Komisja
w składzie: Krzysztof Łapka, Jarosław Lasota i Mariusz
Gruszka, kierując się regulaminem konkursu, oceniła

„Cmentarze Nowego Jorku” 2
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Poczuj malarstwo

zabawy
zajęcia dla dzieci
od 6 - 12 lat

z gliną

poniedziałek (co 2 tygodnie)

godz. 17:00 -18:30

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

pierwsze zajęcia: 17 i 31 października

prowadzącą: Beata Bąk-Ścierska

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

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

alizowanego z programu Kultura Dostępna przez
Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strumieniu, Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Suszcu oraz Śląskim Domem Aukcyjnym.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Oprac. Monika Panfil

źródło: archiwum GOK w Suszcu

wystawę miał okazję poczuć się jak artysta – dotknąć
przedmiotów, które malował. Skomponować swoje
własne dzieło. Wymyślić portret. Odtworzyć dźwięki.
Uaktywnić swój zmysł powonienia. Poczuć magię
mieszania się kolorów – słowem – odebrać obraz
całym sobą!”
Lekcje muzealne odbywały się także w kolejne
dni wystawy. Młodzi ludzie, dzięki tej inicjatywie, mogli poczuć się jak w muzeum i poznać lepiej różne
techniki malaraskie.
W dniu otwarcia wystawy, które miało miejsce
15 października, artysta, malarz, dydaktyk i animator
kultury związany z kulturą śląską – Grzegorz Chudy
– przeprowadził dla dzieci i osób dorosłych polisensoryczne lekcje muzealne oraz multimedialne prelekcje.
Były to bardzie ciekawe wystąpienia, przybliżające
odbiorcom znanych polskich malarzy i ich dzieła.
Główne atrakcje dla dorosłych odbiorców zaplanowane były na godzinę 18:00. Podczas wernisażu
odbyła się multimedialna prelekcja, wykorzystująca
nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki.
Dzięki takiemu odbiorowi zebrani na wernisażu
mogli lepiej zapoznać się z dziełami, zrozumieć ich
tematykę i spróbować poznać lepiej ich twórców.
Ta trwająca przez tydzień (15-21 października)
wystawa była niezwykłym wydarzeniem. Wszyscy
odwiedzający Galerię OKO w suszeckim GOK-u mieli
okazję obcować z wybitnym polskim malarstwem
i poznać bliżej historię obrazów i ich twórców. Co
więcej, wszystkie prezentowane obrazy były wystawione na sprzedaż. Ich łączna wartość wyniosła aż
300 tys. zł! Wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć
w wystawie, mogą podziwiać obrazy, które gościły
w Suszu na stronie www.poczujmalarstwo.pl
Wernisaż odbywał się w ramach projektu re-

Opisy pomagały lepiej poznać obrazy

źródło: archiwum GOK w Suszcu

15 października w GOK-u odbyła się polisensoryczna wystawa malarstwa polskich mistrzów,
zatytułowana „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo
wszystkimi zmysłami”.
Wydarzenie zaplanowano na cały dzień, a rozpoczynało się ono warsztatowymi lekcjami muzealnymi dla dzieci i młodzieży. Wieczorem zaś odbył
się wernisaż połączony z multimedialną prelekcją
dla dorosłych. Wystawa obejmowała 5 kategorii tematycznych: pejzaże, portrety, martwą naturę, architekturę sakralną i świecką oraz sceny batalistyczne.
W obrębie każdej kategorii znalazły się dzieła sztuki
znanych polskich twórców o różnych stylach oraz wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wystawę
można było zwiedzać z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych – telefonów komórkowych, tabletów
i smartfonów. Przy obrazach umieszczono bowiem
qr-cody, które odsyłały do opisów obrazów – zdjęć,
tekstów i plików dźwiękowych.
Specjalnie dla dzieci i młodzieży zaplanowano
lekcje muzealne w formie warsztatów artystycznych,
podczas których młodzi uczestniczy i uczestniczki
mieli okazję zapoznać się z dziełami znanych malarzy
m.in. Rafała Malczewskiego, Ireny Weiss czy Karola Kossaka na różnych płaszczyznach i za pomocą
różnorodnych doświadczeń zmysłowych – nie tylko
wzroku, ale także słuchu, węchu, czy smaku, oraz
z wykorzystaniem nowych technologii i urządzeń
mobilnych. Jak mówili organizatorzy:
„Wydaje się, że dzieło malarskie odbiera się tylko
zmysłem wzroku. Nic bardziej mylnego! Za płótnem
czy papierem stoi wszak mnóstwo emocji. Poczujmy
się jak twórcy – spójrzmy na przedstawiony obiekt
tak jak oni. Wszystko, co było malowane miało swój
zapach, fakturę, wydawało jakieś dźwięki – i tak właśnie chcielibyśmy pokazać obrazy. Każdy zwiedzający

Warsztaty dla dzieci
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Remont sali w GOK-u
bocznych – we wnękach nad boazerią oraz na suficie
– podwieszone na specjalnych konstrukcjach.
Na początku listopada planowana jest z kolei

źródło: archiwum GOK w Suszcu

W październiku i listopadzie sala widowiskowa
w suszeckim Ośrodku Kultury przechodzi prawdziwą metamorfozę. Modernizacja GOK-u finansowana
jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura
Domów Kultury”.
Prace modernizacyjne przeprowadzane są
etapami. Ukończono już malowanie sufitu, ścian
i boazerii specjalistycznymi ogniochronnymi farbami. Obecnie montowane są panele akustyczne,
poprawiające akustykę sali, co będzie odczuwalne
zwłaszcza podczas imprez i wydarzeń kulturalnych
odbywających się w Ośrodku Kultury. Planowana jest
adaptacja akustyczna rozmieszczona w 4 punktach
sali. Panele dźwiękochłonne będą rozmieszczone:
na ścianie tylnej – na scenie, za horyzontem kurtyny; na ścianie frontowej nad wejściem; na ścianach

Sala widowiskowa GOK-u podczas remontu

dostawa sprzętu. GOK zostanie wyposażony w nowy
aktywny system nagłośnieniowy oraz profesjonalne
oświetlenie sceniczne. Końcowy etap prac przewiduje zaś montaż kurtyn wykonanych ze specjalistycznych tkanin antyogniowych, przeznaczonych
do ośrodków prowadzących tego typu działalność
kulturalną. Kurtyny zostaną zamontowane na szynach po obu stronach sali, poprawiając znacząco
jej akustykę. Wszystkie prace mają zakończyć się
w listopadzie.
- To była potrzebna zmiana. Na pewno przyniesie ona wiele korzyści wszystkim odwiedzającym
nasz Ośrodek Kultury i wpłynie na odbiór wszelkich
wydarzeń kulturalnych, odbywających się w suszeckim
GOK-u – komentuje Dyrektorka Gminnego Ośrodka
Kultury Agata Lisowicz-Wala.
Monika Panfil

Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP?
stawiać wyłącznie twarz wolontariusza! Inne zdjęcia
nie będą przyjmowane,
- wypełnioną ankietę oraz zdjęcie należy złożyć
do 30 listopada 2016 r. w biurze Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.
Tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.
Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Krzempek: tel. 32 212 44 91 lub e-mail: kasia@
kulturasuszec.pl
Pozdrawiamy - Sztab Suszec

źródło: www.wosp.org.pl

Uwaga! Sztab w Suszcu po raz kolejny zaprasza
w swoje szeregi! 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 15 stycznia 2017 r.
Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP 2017?
Postępuj według poniższych kroków:
- pobierz ANKIETĘ WOLONTARIUSZA i wypełnij
ją czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) – ankieta
dostępna jest na stronie www.kulturasuszec.pl,
- przygotuj ZDJĘCIE wyłącznie w wersji elektronicznej w rozdzielczości 800x800 pikseli w formacie jpg. Pamiętaj! Zdjęcie na identyfikatorze będzie wyglądało dokładnie tak samo, jak zdjęcie, które
dostarczysz! Zdjęcie musi być jasne, wyraźne, przed-

Prezentacja tematów 25. finału WOŚP

Wieczorek poetycko-muzyczny w Radostowicach Warsztaty dla każdego
Jedną z atrakcyjniejszych form promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży są wieczorki poetycko-muzyczne, na których młodzi ludzie mogą
pochwalić się własną twórczością literacką, bądź

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza
na kolejne warsztaty decoupage. Jak zawsze, poprowadzi je p. Barbara Szweda, która proponuje tematy:
1. wieszaczki drewniane z transferem – 24
listopada (w czwartek o godz. 17:00),
2. bombki świąteczne – 1 grudnia (w czwartek
o godz. 17:00).
Zajęcia jak najbardziej odpowiednie na jesienną
szarugę. Każdy może wziąć udział w zajęciach (bez
względu na wiek). Niekoniecznie też trzeba być
uzdolnionym plastycznie. Serdecznie zapraszamy.
Koszt: 15 zł (za wykorzystane materiały). Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod numerem telefonu: 32 448 86 92.
GF

W czasie spotkania, podczas prezentacji swojej twórczości poetyckiej i prozatorskiej, „miłośnicy
książek” otrzymali od autorki wiele cennych wskazówek, czasami nawet krytycznych, które z pewnością

źródło: GBP w Suszcu

Zaproszenie
na turniej skata

Ewa Witke spotkała się z młodymi twórcami w Radostowicach

muzyczną. 26 października w Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej nr 4 w Radostowicach odbyło się właśnie
takie spotkanie. Było ono tym bardziej ciekawe, iż
młodzi „twórcy” mieli kontakt osobisty z panią Ewą
Witke, autorką wielu tomików pięknych wierszy,
m.in. „Kulejące Anioły”, „ Jak ja Ciebie szukałam”, „Kontakt osobisty”. W opinii recenzentów jej wiersze „[…]
są wielowymiarowe. Intonują. Wybrzmiewają. Trwają”.
Autorka jest laureatką konkursów poetyckich, napisała też wiele ciekawych recenzji na temat twórczości
innych poetów.

wykorzystają w swojej dalszej pracy. W spotkaniu,
przebiegającym w miłej atmosferze, przy akompaniamencie muzycznym i słodkim poczęstunku, wzięli
udział uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana
Pawła II i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radostowicach oraz zaproszeni goście.
Organizatorami tego wydarzenia były: pani Sylwia Nowok – nauczyciel GP w Radostowicach oraz
pani Stefania Zembala – bibliotekarz GBP i SP w Radostowicach.
Stefania Zembala

Sekcja Sportowa przy Zarządzie Koła Związku
Górnośląskiego w Suszcu zaprasza na Turniej Skata
o Puchar Prezesa, który odbędzie się 10 listopada
2016 r., o godz. 18:00, w „Kawiarni Klubowej” w Suszcu. Zgłoszenia do uczestnictwa w turnieju do dnia
7 listopada 2016 r. przyjmuje pod numerem telefonu:
509620689 pan Tomasz Plekaniec.
Serdecznie zapraszam - Wojciech Lala, Prezes
Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

Związek Górnośląski Koło Suszec,
ul. Szkolna 154, 43 – 267 Suszec, tel. 32 212 43 94,
www.zgsuszec.pl, KONTO Bank Sp. Żory o. Suszec.:
16 8456 1019 2001 0042 4776 0001
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prezentował informacje i treści, które w 90% nigdzie
wcześniej nie były publikowane. Podobnie miała się
sprawa w przypadku publikacji zwartych. Oprócz 24
monografii miejscowości ziemi pszczyńskiej (z czego 13 zostało wznowionych) oraz monografii pszczyńskich rodów, napisał także fascynującą książkę
„Opowieści ziemi pszczyńskiej. Ludzie, rzeczy
zdarzenia”. Sam autor mówi o niej:
- Z tej książki jestem najbardziej dumny. Jest to
zbiór moich artykułów, prezentujących najciekawsze
zagadnienia dotyczące terenów ziemi pszczyńskiej.
Zawiera fascynujące historie, o których nikt dotąd nie

zebrała bardzo dobre recenzje.
Pośród licznych odznaczeń i nagród, jakie otrzymał za swój dorobek oraz działalność pan Zygmunt,
jedna stanowi dla niego wartość wyjątkową:
- Najbardziej cenię sobie nagrodę i honorowy
tytuł GENIUS LOCI. To dla mnie naprawdę wyjątkowe
wyróżnienie i powód do dumy. Ta nagroda stanowi
podsumowanie mojej wieloletniej pracy i dowód na
to, że jest ona ważna.
Nagroda GENIUS LOCI – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej to nagroda ustanowiona w 2013 r. przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy. Przyznaje
się ją zasłużonym śląskim pisarzom regionalnym. Pan
Orlik został nią nagrodzony jako jeden z pierwszych
autorów. Zresztą należy zaznaczyć, że zajmuje on
pierwszą pozycję wśród publicystów piszących na
temat ziemi pszczyńskiej.
We wrześniu tego roku panu Zygmuntowi wręczono medal „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”.
Sam tak komentuje to odznaczenie:
- Razem z innymi krzyżami, medalami, orderem
i odznakami, wspólnie z podobnymi odznaczeniami
małżonki, spoczął on w pudełku w rodzinnym archiwum. Jako ciekawostkę podam, że podobny medal
otrzymał, bodaj w ubiegłym roku, Łukasz Piszczek,
znany piłkarz. Wspólnych mamy dziadków. To oni fundowali pole pod kryrski kościół i szkołę – którą pół wieku
temu kierowałem. A odznaczenia? Będą w pudełku.
Może któryś z prawnuków znajdzie je kiedyś, zawiesi
na piersi i pospaceruje po podwórku. I to wszystko.
Obwieszanie się odznaczeniami nie jest u nas, jak na
przykład w Rosji, popularne.
Obecnie pochodzący z Kryr pisarz i historyk pracuje nad kolejną książką. Czego będzie ona dotyczyć?
- Zbieram materiały do tematu „Dawne życie codzienne w pszczyńskich majątkach książęcych”. Chodzi głównie o uratowanie tego, co pozostało z dziejów
tych dworów, szczególnie kryskiego. A poszukiwania
obejmują nawet archiwum w Londynie. Kiedy rzecz
się ukaże i w jakiej postaci – przyszłość pokaże – mówi
pan Zygmunt.
Życzymy dużo sił w dalszej pracy i z niecierpliwością wyczekujemy kolejnej książki pana Zygmunta.
Monika Panfil

W tym roku pan Zygmunt J. Orlik skończył
osiemdziesiąt jeden lat. Jest to postać zasłużona –
zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla całego
Śląska. Historyk, badacz, pasjonat, poszukujący interesujących, nigdzie niepublikowanych informacji
o regionie i historii naszych ziem. Autor 18 książek,
współautor wielu publikacji, napisał ponad 500 artykułów w gazetach lokalnych, a przede wszystkim
w tygodniku „Nowe Echo”, gdzie prowadził swoją
kolumnę zatytułowaną ECHA PRZESZŁOŚCI.
Pan Zygmunt jest mieszkańcem Kryr. W 1952 r.
ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe w Rybniku i w wieku 17 lat został nauczycielem w Osinach.
Po służbie wojskowej przez pewien czas pracował
w starostwie pszczyńskim, a potem przez 10 lat uczył
w szkole w Mizerowie. Następnie na 6 lat został dyrektorem kryrskiej szkoły, a od 1972 r. pełnił funkcję
gminnego dyrektora szkół w Pawłowicach. W roku
szkolnym 1974/1975 był kierownikiem powiatowego
zespołu wizytatorów metodyków, następnie został
wizytatorem metodykiem historii przy Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Katowicach. W 1982 r. powierzono mu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. B. Chrobrego w Pszczynie.
Od 1985 r. pan Zygmunt przebywa na emeryturze.
Zygmunt J. Orlik z wykształcenia jest historykiem. Zajmuje się dziejami wojskowości oraz przeszłością Śląska, przy czym najbardziej interesuje go
ziemia pszczyńska. Za prace naukowe z zakresu historii regionalnej uzyskał w 1979 r. II nagrodę Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Kilkukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty, posiada odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Kawalerski OPP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, srebrny
Krzyż Zasługi, srebrną i złotą odznakę Zasłużonego dla województwa Katowickiego. Za działalność
społeczną w ruchu ludowym został odznaczony
Medalem W. Witosa. Był radnym Gromadzkiej Rady
Narodowej i członkiem jej Prezydium w Mizerowie,
Radnym Gminy Suszec, Radnym Powiatu w Pszczynie.
Jako autor i badacz, Zygmunt J. Orlik bardzo ceni
sobie możliwość upowszechniania wiedzy o przeszłości ziemi pszczyńskiej. W artykułach do „Nowego
Echa”, „Echa”, „Gazety Pszczyńskiej” i wielu innych,

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Zygmunt J. Orlik

Zygmunt J. Orlik na uroczystości „Złotych Laurów”

czytał i nawet nie wiedział. Żeby przygotować niektóre
teksty (np. o czeskich lotnikach stacjonujących w 1945
r. na Pazurowicach (dawniej przysiółek Kobielic)), skorzystałem z osobistej pomocy prezydenta L. Svobody.
Dzięki jego protekcji miałem pełny wgląd w interesujące
mnie materiały, dostępne w centralnym archiwum wojskowym w Pradze, w którym prowadziłem kwerendę
w latach 1976-1977 . W innym rozdziale piszę zaś o tym,
że Panorama Racławicka mogła znaleźć się w Pszczynie.
To jest książka o ciekawych, nieznanych aspektach historii naszego regionu. Chodzi tu o informacje, których
nikt nie podawał do wiadomości publicznej. Ale przede
wszystkim jest to książka o ludziach, o ich perypetiach.
Faktycznie, „Opowieści ziemi pszczyńskiej” to
niezwykła historia – pełna ludzi, zdarzeń, anegdot
i opowieści, które warto poznać. Książka po wydaniu

Seniorzy spotkali się w Radostowicach
nagrodzony gromkimi brawami. Następnie panie
z Zespołu Śpiewaczego, ku radości zebranych, wykonały jeszcze kilka utworów ze swojego repertuaru.
Później przyszedł czas na życzenia. Jako pierwsza zabrała głos Pani Dyrektor Gimnazjum Teresa Wyrobek. Po niej przemówił o. Roman, głoszący w tych
dniach kazania misyjne w kościele w Radostowicach.
Docenił on wartość zaprezentowanego spektaklu
i kultywowanie tradycji przez młodzież:
- Na co dzień przebywam wśród górali. Nauczyłem
się, że tradycja pogłębia tożsamość ludzi i ich jednoczy.
Widać, że jesteście jedną piękną rodziną. Cieszę się, że
szkoła współpracuje z kościołem, z przedstawicielami kultury. Razem możecie więcej. Seniorzy są w tej

zdj. Monika Panfil

Co roku w październiku seniorzy z Radostowic
spotykają się, aby spędzić wspólnie czas. Nie inaczej
było tym razem. W sobotę 8 października już po raz
siedemnasty starsi mieszkańcy z całego sołectwa
licznie uczestniczyli w Dniu Seniora. Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Imienia Maryi. Następnie zebrani przybyli do Gimnazjm
Publicznego, gdzie czekały na nich ciekawe atrakcje.
Uczniowie klas II – III Gimnazjum przez cały ubiegły rok szkolny uczestniczyli w projekcie dotyczącym
kultury i tradycji śląskich, w ramach którego współpracowali z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym
„Radostowianki”. Uwieńczeniem tego projektu było
przedstawienie zatytułowane „Łod zolyt do weselo”,
które młodzi artyści zaprezentowali przed seniorami.
Treść występu dotyczyła dobrze znanego tematu:
Zosia i Antek – dwoje młodych Ślązaków – chcą się
pobrać. Przechodzą więc przez wszystkie etapy przygotowujące do wesela – zolyty, swaty, zapowiedzi,
wykupiny, wesele, oczepiny. Historia zaprezentowana
w przedstawieniu obfitowała w elementy tradycyjnej
śląskiej kultury oraz ludowe obrzędy. Dzięki współpracy młodzieży z „Radostowiankami” występ został
wzbogacany pięknymi pieśniami wykonywanymi
niegdyś tradycyjnie przy okazji wesela. Spektakl,
przygotowany przez młodzież pod opieką Sylwii
Nowok i Justyny Chomiuk oraz Zespół „Radostowinaki”, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i został

Seniorzy obejrzeli występ młodzieży

wspólnocie bardzo ważni. Mają przekazywać swoje
tradycje i zachować pamięć o przeszłości. Życzę Wam
dużo sił i zdrowia.
Do życzeń dołączył się także Wójt Gminy Marian
Pawlas:
- Seniorzy to ważny element naszej społeczności.
Cieszę się, że jest Was aż tylu i że możemy się spotkać.
Życzę Wam dużo zdrowia, radości, uśmiechu. Życzę
też satysfakcji ze spotkań z wnukami. Wszystkiego
dobrego!
W uroczystości uczestniczyli także: Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Jan Matula, Sołtys
Barbara Matula, Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza,
przedstawiciele duchowieństwa: ks. Mirosław Smykała, ks. Antoni Bubalik i Pastor Mirosław Czyż.
Seniorzy, po części artystycznej zostali zaproszeni na poczęstunek: tradycyjny, smaczny śląski obiad
i kołocz. Wszyscy spędzili miło czas, ciesząc się swoim
świętem i możliwością spotkania. Analizując liczbę
osób, które uczestniczyły w Dniu Seniora śmiało można stwierdzić, że to bardzo ważna i cenna inicjatywa,
potrzebna starszym mieszkańcom i niosąca im dużo
radości.
Organizatorami uroczystości byli: ks. Mirosław
Smykała, Sołtys wraz z Radą Sołecką, Gimnazjum
Publiczne w Radostowicach oraz Zespół Śpiewaczy
„Radostowinaki”.
Monika Panfil
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Fundusze sołeckie zaplanowane
Mieszkańcy poszczególnych wsi w naszej gminie
spotykali się na zebraniach sołeckich przez cały wrzesień. We wszystkich sołectwach decydowano, na jaki
cel przeznaczone będą środki z funduszu sołeckiego.
A było nad czym debatować, bo każda z miejscowości
ma do swojej dyspozycji kwotę 25.671,42 zł. Za te
środki można sfinalizować przedsięwzięcia, które
posłużą wszystkim mieszkańcom. Wybór zadania należy do mieszkańców danej wsi. Utworzenie w gminie
funduszy sołeckich ma zwiększyć aktywność społeczną mieszkańców, dać im możliwość decydowania
o małych przedsięwzięciach. Dodatkową korzyścią
jest to, że gmina otrzyma zwrot części kosztów z budżetu Państwaw kwocie ok. 50 tys. zł. Inwestycje będą
realizowane w 2017 r.
Jako pierwsi spotkali się radostowianie. Podczas
zebrania, które odbyło się 7 września, obecne były 23
osoby. Zadecydowały one, po wniosku Rady Sołeckiej
oraz głosowaniu, że pieniądze z funduszu zostaną
przeznaczone na zabudowę urządzeń zabawowych
i urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Centrum
Integracji w Radostowicach. Ta inwestycja wpłynie
na integrację mieszkańców oraz zachęci ich do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Na spotkaniu poruszano także sprawy bieżące, m.in.
dotyczące Radostowic czy funkcjonowania Kopalni
„Krupiński” oraz konsekwencji jej zamknięcia.
We wtorek 13 września na sali Gminnego Ośrodka Kultury spotkali się mieszkańcy Suszca. Podczas
zebrania sołeckiego, w którym uczestniczyły 23 osoby, zgłoszono kilka pomysłów na rozdysponowanie funduszu. Ostatecznie przegłosowano pomysł,
aby przeznaczyć wspomniane środki na dwa cele.

Pierwszym ma być doposażenie placów zabaw:
„Panda” oraz placu zabaw za Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Suszcu. Część środków ma zaś posłużyć
poprawieniu zniszczonej elewacji budynku remizy
OSP w Suszcu. Podczas zgłaszania wolnych wniosków mieszkańcy prosili m.in. o ustawienie na Placu
Odnowy publicznej toalety czy stworzenie w tym
miejscu przystanku autobusowego. Wnioskowano
także o wykonanie świateł w pełni regulujących ruch
na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej, św. Jana i Baranowickiej.
Tydzień później, 20 września, odbyło się zebranie sołeckie w Kobielicach. Uczestniczyło w nim 21
osób. Po głosowaniu obecni przyjęli projekt przeznaczenia środków z funduszu na dwa cele: zakup
sceny aluminiowej oraz zakup i montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej. Jak motywowali swoją decyzję
mieszkańcy: scena ułatwi organizację imprez na terenie Centrum Integracji Lokalnej, a więcej sprzętu na
terenie siłowni (tj. urządzenie do biegania, rowerek
stacjonarny i sprzęt do street workout) sprzyja rozwojowi kultury fizycznej wśród mieszkańców. Podczas
spotkania poruszano także m.in. temat doświetlenia ul. Pszczyńskiej czy czyszczenia rowu wzdłuż ul.
Wiejskiej.
Mieszkańcy Rudziczki (15 osób) uczestniczyli
w zebraniu w dniu 21 września. Sołtys zaproponował zebranym, aby środki z funduszu sołeckiego
przeznaczyć w nadchodzącym roku na utworzenie
siłowni zewnętrznej przy starym przedszkolu. Poinformował, że znajduje się tam niezagospodarowany teren gminny, który mógłby stać się miejscem
spotkań mieszkańców, gdzie mogliby oni korzystać

z urządzeń fitness, altany i rożna. Propozycja Sołtysa
spotkała się z akceptacją zebranych.
W dalszej części spotkania dyskutowano o kanalizacji części sołectwa położonej za torami kolejowymi oraz o chodniku wzdłuż ulicy Woszczyckiej
i ulicy Kleszczowskiej.
W Kryrach 25 osób zebrało się w dniu 22 września w remizo-świetlicy, aby przedyskutować sprawy: funduszu sołeckiego oraz swojej miejscowości.
Mieszkańcy wysłuchali pomysłu Sołtysa, który zaproponował utworzenie Centrum Integracji Lokalnej na
terenach przy szkole w Kryrach. Obecni zapoznali się
z mapkami oraz projektem przedsięwzięcia i zdecydowali o jego realizacji. Następnie mieszkańcy pytali
o plany przebudowy remizo-świetlicy, wytyczenie
chodnika na ul. Nierad, Franciszka Klimy i Łoskutowa
czy oświetlenie na ulicach wsi.
Jako ostatnie odbyło się spotkanie w Mizerowie. Uczestniczyło w nim 13 osób. Mieszkańcy, po
wysłuchaniu propozycji pani Sołtys, postanowili ze
środków z funduszu zakupić i zamontować monitoring przy remizo-świetlicy oraz doposażyć kuchnię
w remizo-świetlicy. Jak uznali zebrani, inwestycje te
wpłyną na poprawę warunków życia oraz poprawę
infrastruktury. Monitoring staje się coraz częściej
niezbędnym elementem, wpływającym na bezpieczeństwo mieszkańców.
W spotkaniach uczestniczyli zamiennie Wójt lub
Sekretarz Gminy.
Wszystkie projekty z pewnością wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców całej gminy,
a także zintegrują lokalną społeczność.
Monika Panfil

Gminny Zespół Usług Wspólnych zamiast GZOiS
Szykują się zmiany. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła możliwość tworzenia
tzw. centrów usług wspólnych, które mogą zapewnić
jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Założenia do powstania takich instytucji
opierały się na możliwości uzyskania oszczędności
wynikających z lepszego wykorzystania zasobów
ludzkich i materialnych oraz poprawy zarządzania
i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.
Dotychczas w naszej gminie zadania obsługi
jednostek oświatowych prowadził Gminny Zespół
Oświaty i Sportu. Jednak w obecnym kształcie może
on funkcjonować nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.
Od 1 stycznia 2017 r. GZOiS przekształci się w Gminny
Zespół Usług Wspólnych. Zadania w zakresie sportu i rekreacji, realizowane dotychczas przez GZOiS,

przejmie nowa jednostka organizacyjna – Gminny
Ośrodek Sportu, który będzie działać od 1 grudnia
2016 r. GZUW będzie prowadzić obsługę administracyjną, finansową organizacyjną dla wszystkich
jednostek oświatowych w gminie oraz dla nowopowstałego GOS-u.
- Powstanie nowej jednostki – Gminnego Ośrodka Sportu – oraz przekształcenie GZOiS-u w Gminny Zespół Usług Wspólnych nie wiąże się dla gminy
z dodatkowymi kosztami. GOS powstaje na zasobach
osobowych dotychczasowego działu kultury fizycznej
i sportu w GZOiS, a zadania w zakresie sportu będą
realizowane na dotychczasowym poziomie. Docelowo Ośrodek Sportu przejmie obiekty sportowe w całej
gminie i łatwiej będzie nimi zarządzać. Zmiany w GZOiS
i powstanie GOS to głównie kwestie reorganizacji. Zadania realizowane przez jednostki pozostaną jednak

podobne, jak dotychczas – tłumaczył Dyrektor GZOiS
Zbigniew Łoza.
Gminny Zespół Usług Wspólnych będzie mieścił
się, jak dotychczas, w Suszcu w budynku przy ul. Wyzwolenia 2. Z kolei GOS mieścić będzie się w Suszcu
przy ul. Szkolnej 130 A (budynek hali sportowej wraz
z boiskami).
Gminny Ośrodek Sportu będzie zarządzać i zapewniać obsługę hali sportowej w Suszcu, boisk piłkarskich, a także innych ogólnodostępnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych. GOS będzie także organizował i współorganizował imprezy sportowe w gminie
Suszec w oparciu o kalendarz imprez sportowych na
dany rok. Dyrektor nowej jednostki zostanie wyłoniony w drodze otwartego naboru, zgodnie z ustawą
o pracownikach samorządowych.
Monika Panfil

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o przyszłości KWK „Krupiński”
W poniedziałek 24 października br. odbyło się
spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach.
Podczas spotkania omawiano kwestie związane
z przyszłością KWK „Krupiński”. WRDS zarekomendowała powołanie specjalnego zespołu, który do
23 listopada powtórnie przeanalizuje jej sytuację.
Spotkanie, które odbyło się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach, zostało zwołane
na wniosek strony społecznej KWK „Krupiński”.
W spotkaniu brali udział: minister energii Krzysztof Tchórzewski i sekretarz stanu w tym resorcie Grzegorz Tobiszowski oraz parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych związanych z KWK
„Krupiński”.
Wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia „Krupiński” wydobywa węgiel ze złóż

znajdujących się na terenie Suszca, Żor oraz Orzesza.
Obszar górniczy kopalni to blisko 34 km kw., a tzw.
operatywne, czyli możliwe do wydobycia zasoby
węgla to ok. 40 mln ton. Kopalnia ma koncesję na
wydobycie węgla do 2030 roku.
Przeprowadzona przez Jastrzębską Spółkę
Węglową analiza wykazała, że KWK „Krupiński” jest
trwale nierentowna. Ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Decyzję o tym podjął zarząd JSW 8
sierpnia br. Procedura przeniesienia kopalni do SRK
ma potrwać do końca stycznia 2017 roku. Zarząd
JSW zapowiedział, że większość liczącej 2,1 tys. osób
załogi KWK „Krupiński” znajdzie pracę w innych kopalniach należących do spółki, a pozostali skorzystają
z osłon socjalnych.
Związkowcy z KWK „Krupiński” nie zgadzają się
na proces likwidacji tej kopalni. W ich ocenie podjęte
przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej działania

są prowadzone z pominięciem właściwych procedur
i naruszają zapisy statutu spółki. Dlatego zwrócili
się do Rady Dialogu Społecznego z prośbą o interwencję.
Po 5,5-godzinnej prezentacji stanowisk przez
stronę społeczną, rządową, samorządową i zarząd
JSW oraz dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko, w którym rekomenduje powołanie specjalnego zespołu, który do 23 listopada br. ma przeanalizować raz jeszcze sytuację KWK
„Krupiński”, biorąc pod uwagę aktualne ekonomiczne
uwarunkowania (głównie zwyżkujące ostatnio ceny
węgla). W skład zespołu mają wejść reprezentanci
resortu energetyki, Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
strony społecznej i strony samorządowej. 25 listopada Walne Zgromadzenie JSW podejmie ostateczną
decyzję w sprawie KWK „Krupiński”.
Śląski Urząd Wojewódzki
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Sprawozdanie ze szkolenia
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Miejskiej Kraków. Obecnie superwizor i szkoleniowiec
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

źródło: Urząd Gminy Suszec

Dnia 30 września 2016 roku, w ramach kwartalnego spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, odbyło się szkolenie nt.: „Praca z rodziną wieloproblemową – metody i narzędzia kontroli
w sytuacji zagrożenia dobra dziecka w rodzinie”.
Spotkanie poprowadził Pan Adam Białas – psycholog, certyfikowany trener, od 13 lat związany
z pomocą społeczną, zgodnie z nowelizacją ustawy
o pomocy społecznej posiadający uprawnienia do
uzyskania Certyfikatu Superwizora Pracy Socjalnej.
Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej, interwent kryzysowy w OIK Ruda
Śląska, prezes Stowarzyszenia Morela na rzecz osób
wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej,
rodzic zastępczy. Ostatnie 5 lat kierował Działem Koordynacji Pracy Filii w MOPS Kraków, działania organizacyjno-merytoryczne Zespołu Interdyscyplinarnego

Uczestnicy spotkali się na szkoleniu w GOK-u

W trakcie szkolenia dokonano ponownej analizy
zadań nałożonych na poszczególne instytucje wchodzące w skład Zespołu oraz przepisów dotyczących
jego funkcjonowania. Rozważano psychologiczne
aspekty funkcjonowania rodziny doświadczającej przemocy z uwzględnieniem metod i narzędzi
kontroli w sytuacji zagrożenia dziecka w rodzinie.
Omówiono trudności w funkcjonowaniu Zespołów
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Grup Roboczych.
W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, jak również
osoby wchodzące w skład Grup Roboczych, powoływanych do realizacji procedury Niebieska Karta.
Wszystkim uczestniczącym dziękujemy za zorganizowanie i poświęcenie czasu na udział w szkoleniu.
Urząd Gminy Suszec

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
W dniu 30 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku-Białej. W trakcie posiedzenia Zarząd
Związku zapoznał się z informacjami nt. przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zmian w systemie oświaty (w związku z podaniem
do publicznej wiadomości projektu ustawy – prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających
prawo oświatowe). Zarząd Związku wyraził obawy
o skutki finansowe tych zmian dla społeczności lokalnych i możliwe zmniejszenie ilości miejsc pracy
w oświacie. Gdyby okazało się, że planowane zmiany
są nieuchronne, Zarząd Związku za konieczne uważa

ich rozłożenie w czasie (co pozwoli na ograniczenie
koncentracji ich negatywnych skutków w poszczególnych latach).
Zarząd Związku omówił – istotne dla mieszkańców – problemy budowy/remontów powiatowych
i gminnych dróg, proponując uruchomienie przez
Rząd nowego, rozszerzonego programu finansowania budowy i przebudowy tych dróg. Środki unijne
dostępne na poziomie województwa śląskiego w najbliższych latach nie będą bowiem wydatkowane na
te cele.
Członkowie Zarządu Związku przedyskutowali
również sprawy dot. Funkcjonowania Państwowej

Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych
w woj. śląskim, zwracając uwagę na potrzebę alokowania przez Samorząd Województwa Śląskiego
większych środków na konkursy w celu wzmocnienia
potencjału służby ratowniczej. Podczas posiedzenia
omówiono też wyniki spotkania zorganizowanego
przez Śląski Związek Gmin i Powiatów nt. kluczowych
z perspektywy społeczności lokalnych kwestii bezpieczeństwa. Zarząd Związku podkreślił w tej dyskusji
potrzebę skuteczności działań zapobiegających lub
przygotowujących do szybkiego reagowania na różne sytuacje kryzysowe, w tym potencjalne zagrożenia
dla zdrowia i życia mieszkańców.
Urząd Gminy Suszec

Służba Celna ostrzega!
Służba Celna ostrzega! Uwaga na wyroby alkoholowe niewiadomego pochodzenia.
W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia
i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium
Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol,
pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie
oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach

i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne
placówki handlowe.
Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz
innych służb potwierdzają, że nielegalny alkohol
sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych
(zwyczajowo wykorzystywanych jako opakowania
jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach
szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają za-

bezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.
O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów
należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd
celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.
Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060000; e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl lub tel.
Izby Celnej w Katowicach: 502 726 860
Urząd Gminy Suszec

permarkecie w Mizerowie. Kierowca żółtego Cinquecento cofając uderzył w zaparkowaną tam Cordobę.
Odjechał z miejsca zdarzenia, lecz po czasie wrócił
i o wszystkim opowiedział policjantom. Niestety, stan
jego trzeźwości pozostawiał wiele do życzenia.
Było kilka minut po 18:00, kiedy dyżurny skierował na ul. Wyzwolenia w Mizerowie patrol policji.
Doszło tam do kolizji dwóch samochodów, a jeden
z kierowców odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany zdołał jednak zapamiętać tablice rejestracyjne jego samochodu. Po przysłowiowej „nitce do
kłębka” mundurowi ustalili właściciela Fiata. Okazał
się nim mieszkaniec Żor. Mężczyzna potwierdził ten
fakt, przyznając równocześnie, że tego dnia pożyczył
samochód znajomemu. Dalsze czynności mające na
celu dotarcie do kierowcy Fiata okazały się zbędne,
ponieważ, jak się okazało, 24-latek z Mizerowa postanowił sam wrócić na miejsce stłuczki i wszystko
wyjaśnić policjantom. Niestety, w trakcie rozmowy
policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu.
Potwierdziło to wykonane badanie. Okazało się,
że młodzieniec miał w swoim organizmie przeszło
promil wysokoprocentowego trunku. Wyjaśniając
swój stan, przyznał, że od południa pił alkohol i był

wcześniej w sklepie na Wyzwolenia, bo podjechał
z siostrą po piwo. Wersje świadków potwierdził zapis
monitoringu. Dodatkowo policjanci ustalili, że w dowodzie rejestracyjnym Fiata brakowało aktualnego
wpisu dotyczącego badań technicznych. Ostatecznie
zostały zatrzymane zarówno prawo jazdy 24-latka,
jak i dokumenty samochodu, którym podróżował.
W najbliższym czasie przyjdzie mu więc ponieść konsekwencje prawne swojej niefortunnej wyprawy do
sklepu po alkohol.
KPP w Pszczynie

Nietrzeźwy kierowca
11 października 2016 r. o godz. 17:45 w Mizerowie na ul. Wyzwolenia policjanci WRD KPP Pszczyna
zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę lat 28
(zam. pow. pszczyński), który kierował motorowerem
Wangye, będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,44mg/l.
Uszkodzone kable na Branicy
12 października 2016 r. o godz. 09:48 w Suszcu
na ul. Branica nieznany sprawca, poprzez uszkodzenie kabli i puszki połączeniowej czujników samoczynnej sygnalizacji przejazdu kolejowego w Suszcu,
uczynił niezdatnym do użytku element linii kolejowej.
Z powodu uszkodzenia zakłócony został przejazd
pociągów na tym odcinku.
Wypadek w Mizerowie
W środę 19 października 2016 r. ok. godz. 15:00
doszło do wypadku na ul. Mlecznej w Mizerowie. Jak
informuje pszczyńska straż pożarna, w przydrożne
drzewo wjechał samochód marki Fiat Punto. W wyniku zdarzenia ranna została 56-letnia pasażerka pojazdu. Kobieta została zabrana do szpitala w Pszczynie.
Odjechał, ale wrócił się przyznać
Policjanci z pszczyńskiej drogówki interweniowali 20 października 2016 r. na parkingu przy su-

źródło: KP PSP w Pszczynie

Kronika policyjna

Wypadek w Mizerowie
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Wyciek gazu w Rudziczce
żaków polegały na rozstawieniu kurtyn wodnych,
określeniu i wyznaczeniu stref niebezpiecznych oraz
ewakuacji jednej osoby z budynku jednorodzinnego.
Przybyłe na miejsce pogotowie gazowe dokonało
awaryjnego zamknięcia instalacji przy użyciu zacisku.
Po zatrzymaniu emisji gazu, dokonano sprawdzenia
terenu oraz obiektów w pobliżu miejsca wycieku.
W związku z brakiem zagrożenia osoby powróciły
do budynków. W działaniach, które zakończono
około godziny 14:00, uczestniczyły 3 zastępy z JRG
w Pszczynie, 2 zastępy z JRG w Żorach, 1 zastęp z OSP
w Suszcu, a także pogotowie gazowe i policja.
KP PSP Pszczyna

źródło: KP PSP w Pszczynie

25 października 2016 r. około godziny 12:20, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
w Pszczynie, przyjęło zgłoszenie o uszkodzonym gazociągu w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej. W związku
z zagrożeniem, przed przybyciem zastępów ratowniczych dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
przeprowadziła ewakuację 206 uczniów oraz 32 osób
personelu. Po przybyciu na miejsce straży pożarnej
stwierdzono silny wypływ gazu ziemnego z rurociągu średniego ciśnienia. Obecny na miejscu operator
koparki poinformował, że w wyniku nieostrożności
uszkodził w/w. gazociąg. Po zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i wykonaniu rozpoznania działania stra-

Z ZSP ewakuowano uczniów i cały personel

Bezpieczeństwo to podstawa!
Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.
Podczas zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie wykorzystano mobilne
miasteczko ruchu drogowego – kompleks obiektów
przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i zasad poprawnego zachowania się uczestników
ruchu na drodze. Uczniowie zapoznali się także z te-

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

11 października pierwszo- i drugoklasiści z Kryr,
Mizerowa i Rudziczki wzięli udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach akcji „Powiat
Pszczyński – Bezpieczne Miejsce”.
„Powiat Pszczyński – Bezpieczne Miejsce!” to hasło promujące bezpieczne poruszanie się pieszych po
drogach powiatu pszczyńskiego. Kampania realizowana jest od kilku lat przez powiat pszczyński, a jej
celem jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych
z udziałem pieszych, m.in. poprzez zachęcanie do
noszenia elementów odblaskowych.
- Do tej pory rozdaliśmy już niemal 30 tysięcy
elementów odblaskowych na terenie całego powiatu.
Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych
uczestników ruchu drogowego postanowiliśmy tegoroczną akcję dodatkowo poszerzyć o zajęcia edukacyjne
dla uczniów pierwszych i drugich klas szkół podstawowych - wyjaśnia starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Zajęcia odbywać się będą w każdej gminie
w wyznaczonych wcześniej placówkach. Jako pierwsi
w akcji udział wzięli pierwszo- i drugoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach oraz Zespołu

Dzieci uczyły się o bezpieczeństwie na drodze

matami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego
oraz udzielania pierwszej pomocy. Na spotkaniach
prezentowano również sprzęt policyjny i strażacki,
co bardzo spodobało się najmłodszym.
Akcja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, Komendą Powiatową Policji w Pszczynie oraz Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach.
Pamiętaj! Piesi stanowią grupę najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Dlatego
przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nałożyły
na pieszych poruszających się drogą poza terenem
zabudowanym po zmroku, obowiązek noszenia
elementów odblaskowych. Zgodnie z policyjnymi
danymi, pieszy poruszający się po nieoświetlonej
drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny, a kierowca jest w stanie zauważyć
go dopiero z odległości ok. 20 m. Noszenie odblasków sprawia natomiast, że pieszy widoczny jest już
z ponad 150 m.
Powiat Pszczyński

Seniorze – pamiętaj!
Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka,
nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom
usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne
problemy, z którymi zgłaszają się do UOKiK osoby
starsze. Z okazji przypadającego w październiku Europejskiego Dnia Seniora przypominamy o prawach
konsumentów III wieku.
- Ze skarg, które otrzymujemy wynika, że często seniorom sprzedaje się produkty i usługi niedopasowane
do ich potrzeb. Przykładem jest chociażby gromadzenie
danych w tzw. chmurze. Nadal problemy sprawiają
zakupy na pokazach. Prowadzimy kilkanaście postępowań dotyczących nie zawsze uczciwej sprzedaży
skierowanej do konsumentów III wieku – mówi Marek
Niechciał, Prezes UOKiK.
Przykładem są praktyki związane ze zmianą
sprzedawcy prądu czy operatora telekomunikacyjnego. Zdarza się, że przedstawiciele handlowi zatajają tożsamość przedsiębiorcy, dla którego pracują.
Niezależnie od tego seniorzy nie są również informowani o tym, że mają prawo do rezygnacji z takich
usług. Poza tym starszym konsumentom są oferowane nowoczesne urządzenia lub usługi wymagające
zaawansowanej wiedzy technicznej – np. tablety,
smartfony, gromadzenie danych „w chmurze”. Seniorzy mają znaczne trudności z obsługą tego rodzaju
produktów lub zdaniem wielu z nich – w ogóle nie
są im potrzebne. Problemem są też usługi premium,
aktywowane przez wysłanie sms. Często do zamówienia usługi dochodzi wbrew intencji konsumenta
przez wprowadzenie go w błąd, np. senior otrzymuje

informację o konieczności usunięcia wirusa z telefonu
czy wysłania sms, aby odebrał paczkę.
W związku z Europejskim Dniem Seniora, przypominamy sześć najważniejszych zasad rozsądnego
seniora – konsumenta:
1. Nie kupuj bez namysłu. „Tylko w tych naczyniach ugotujesz obiad 3 razy szybciej” – zanim kupisz,
zweryfikuj informacje. Skonsultuj zakup z rodziną,
poproś o wyszukanie parametrów oferowanych
produktów w internecie. Do UOKiK docierają skargi
na wprowadzanie w błąd co do cech oferowanych
towarów – produkty nie są warte swojej ceny i nie
mają reklamowanych właściwości.
2. Nie wierz w darmowe prezenty. „Dla każdej osoby atrakcyjny upominek” – uważaj, ponieważ
może się okazać, że aby go dostać, będziesz musiał
kupić kosztowny produkt, a darmowa wycieczka do
miejsca kultu religijnego może być połączona z kilkugodzinną sprzedażą naczyń do gotowania.
3. Nie daj sobie wmówić, że nie masz prawa.
„Nie może pan/pani odstąpić od umowy” – sprzedawca, który tak twierdzi, łamie twoje prawa konsumenckie. Umowa zawarta w domu czy na pokazie to
szczególny rodzaj transakcji – w takiej sytuacji masz
więcej praw. Pamiętaj: możesz odstąpić od umowy, ale masz na to 14 dni od otrzymania produktu.
Wyślij towar na własny koszt za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy nadaj najlepiej osobnym listem, a produkt
wyślij w oddzielnej paczce. Formularz odstąpienia od
umowy pobierz z naszej strony internetowej: www.

prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
4. Bądź uważny – nie daj się manipulacji.
„Proszę odstąpić od umowy za tydzień, bo będzie
już pani, która jest upoważniona do odbioru” – gdy
zastosujesz się do takiej instrukcji, może się okazać,
że przekroczysz termin na odstąpienie od umowy.
Pamiętaj: zawsze zweryfikuj zapewnienia sprzedawcy. Masz 14 dni na rezygnację z zakupów.
5. Nie ulegaj namowom. „Tylko dziś ten sprzęt
jest w wyjątkowej cenie” – pamiętaj: sprzedawcy wykorzystują wiele sztuczek, które mają skłonić cię do
kupna produktu, nawet jeżeli go nie potrzebujesz.
Jeżeli produkt jest dostępny dziś, będzie w ofercie
również jutro. Daj sobie czas na przemyślenie decyzji
i skontaktuj się ze sprzedawcą następnego dnia, jeżeli
rzeczywiście chcesz kupić dany produkt.
6. Pamiętaj, nie jesteś sam. Skontaktuj się
z rzecznikiem konsumentów lub oddziałem Federacji
Konsumentów w swoim miejscu zamieszkania, jeżeli
nie wiesz, jak napisać reklamację lub odstąpienie
od umowy. Poradę uzyskasz także: telefoniczne pod
numerem 801 440 220 (opłata zgodna z cennikiem
operatora) w godz. 08:00-18:00 od poniedziałku do
piątku lub e-mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. Zdarza się, że osoby starsze nie mają
świadomości, że zawierają umowę z przedsiębiorcą
zarejestrowanym w innym kraju. W takich przypadkach bezpłatnie pomaga Europejskie Centrum Konsumenckie, należące do ECC-Net - tel. 22 55 60 118,
info@konsument.gov.pl.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Sezon grzewczy rozpoczęty

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”
w artykule „Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec” wkradł się błąd. Jednymi ze sponsorów imprezy
byli Marcin i Sabina Wuzik (a nie, jak podano, Marcin
i Natalia Wuzik). W organizacji imprezy pomogli zaś
Beata i Andrzej Waleczek (a nie, jak podano, Edyta
i Andrzej Waleczek). Przepraszamy za pomyłkę.
Hala Sportowa w Suszcu, Redakcja NSG

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz części działki gruntowej stanowiącej
własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy
w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3
lat. W wykazie znajduje się część działki nr 1174/2
położona w Kryrach o powierzchni 0,3769 ha, przeznaczona do rolniczego użytkowania. Bliższe infor-

Ważne telefony:

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

siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą:
Przede wszystkim w domu lub mieszkaniu warto
zainstalować czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego
nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza
ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję
w sytuacji zagrożenia życia. Pamiętajmy, że tego typu
czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem
lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach oraz warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje
niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk.
Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego

obszaru. Błędem jest instalowanie czujek przy oknie,
kratkach, przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane
ustawienie czujki może negatywnie wpłynąć na jej
pracę i skuteczność. Jeżeli nie mamy możliwości zainstalowania czujki tlenku węgla pamiętajmy o częstym
wietrzeniu pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Róbmy to szczególnie przed snem,
kiedy mamy przed sobą perspektywę przebywania
kilku godzin w zamkniętym pomieszczeniu razem
z urządzeniami grzewczymi.
Pamiętajmy o niebezpieczeństwie jakie niesie ze
sobą tlenek węgla i właściwie zabezpieczmy nasze
domy i mieszkania. Pozwoli to ochronić nasze życie
oraz życie naszych bliskich.
Komenda Powiatowa Policji

macje można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30
73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.
pl w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

bardzo wymierne konsekwencje karne przewidziane
w kodeksie wykroczeń. Nasi dzielnicowi wiedzą, co
mają robić po tym, jak przyjmą od naszych mieszkańców zgłoszenie telefoniczne (numery telefonów:
723 644 210, 723 643 749, 723 643 715 lub 997). Informujemy, że będą oni reagować na zgłoszenia od
mieszkańców.
Urząd Gminy Suszec

Palenie śmieci
a konsekwencje karne
Palenie śmieci w przydomowych piecach niestety ma nadal miejsce. Ten proceder w sezonie grzewczym pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność
za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej
mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów. Pamiętajmy, że podczas procesu spalania plastiku i innych odpadów emitowane
są do atmosfery toksyczne substancje, powodujące
zatrucie środowiska, a co gorsza rozwój chorób
nowotworowych. Stąd apel do wszystkich mieszkańców o właściwe postępowanie z wytworzonymi
odpadami. Jeżeli spalasz śmieci, to narażasz się na
działko- państwo
wy ruszt w Mikrodo mies
˛
nezji

w parze
z wedk
˛ a˛

celuloid

Bezpłatne porady
prawne
Spółka Vintex z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w ramach inicjatywy społecznej dla mieszkańców Województwa Śląskiego udziela bezpłatnych
porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat
Magdaleny Rduch w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia
37, we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-19:00, tel.
505 872 007. Porady świadczone są dla wszystkich
przedsiębiorców i osób fizycznych, bez ograniczeń
wiekowych.
Urząd Gminy Suszec

Richard,
kierowca
rajdowy

jezioro
nad
Notecia˛

ciemniak

Almodovar,
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szy
ﬁrmy
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Trudne słowa: ANDRE, BENZ, BURNS, DROP, ENTROPIA, FROMM, GOPŁO, KAMA, KLINSMANN, KŁAP, LOKI, LORENS, NURY, TYR, ZOOM.

Sezon grzewczy został rozpoczęty. Przed nami
długi okres jesienno-zimowy, a co za tym idzie palenie w kominkach, piecach czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety, co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo. Zróbmy
wszystko, aby w tym roku właściwie zabezpieczyć
siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą.
Zaczadzenia często wynikają po prostu z niewiedzy. Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla
są bardzo proste. Do zatruć dochodzi ponieważ nie
mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej
bezpieczne. Problem z czadem narasta szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, kiedy dogrzewamy się
paląc w kominkach czy piecach.
Oto kilka rad na to, jak właściwie zabezpieczyć
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Zawody Dirt Jumping Jam w Suszcu
nych zawodników – dodawał Dawid Godziek.
Profesjonalnie zorganizowane przedsięwzięcie,
atmosfera luzu, dobrej zabawy i naprawdę spektakularne widoki sprawiły, że te zawody na długo
pozostaną w pamięci obecnych. Brawo dla Dawida
Godźka za pomysł i realizację. Oby jak najczęściej
takie inicjatywy pojawiały się w naszej gminie!
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali nagrody
finansowe lub rzeczowe. Klasyfikacja końcowa zawodów: Pumptrack: I miejsce – Marcin Rot, II miejsce – Piotr Krajewski, III miejsce – Piotr Leszczyński; Amatorzy: I miejsce – Kamil Długosz, II miejsce
– Kamil Lipiński, III miejsce – Miłosz Michta; Profesjonaliści: I miejsce – Marcin Rot, II miejsce – Paweł Stachak, III miejsce – Jakub Sidzina, IV miejsce
– Adam Glosowic, V miejsce – Sebastian Koczara;
Best trick: Patryk Teul; Best line: Paweł Stachak.
Sponsorami imprezy byli: Red Bull, AveBMX, BTproject, Malgrab Auto-centrum, Vans, Pub Sephia
Suszec.
Oprac. Monika Panfil

zdj. Fot.Ka

(najlepszy trick na hopach czy na ostatniej przeszkodzie) oraz pumptrack (wyścigi na czas).
Do Suszca zjechali nie tylko rewelacyjni zawodnicy z całej Polski (m.in. z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa i Gdańska), ale także ciekawi wydarzenia mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości.
Dla tych, którzy nie mogli pojawić się na ogródku
braci Godziek, młodszy z rodzeństwa – Dawid przygotował relację na żywo na swoim profilu w serwisie
Facebook. Widzów nie brakowało. Młodsi i starsi pojawili się przy suszeckim torze lub przed monitorami,
aby podziwiać loty i triki wykonywane na rowerach
i, zdawałoby się, przeczące prawom fizyki.
- Fantastyczna inicjatywa i świetny pomysł na imprezę. A przy okazji doskonała promocja tego sportu.
Patrzy się na to z niekłamanym podziwem i prawdziwą
przyjemnością – komentował jeden z widzów.
- Chciałbym podziękować za pomoc w organizacji
sponsorom, całej mojej rodzinie i Kamilowi Zielonce.
Mam nadzieje, że w przyszłym roku będziemy mogli
liczyć na pomoc gminy, aby zaprosić także zagranicz-

zdj. Fot.Ka

W niedzielne popołudnie 23 października
w Suszcu odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Na
prywatnym torze przy ul. Pszczyńskiej 100 odbyły
się spektakularne i bardzo widowiskowe zawody Dirt
Jumping Jam. Są to zawody rowerowe w kategorii
BMX Dirt oraz MTB Dirt. Tor, na którym rozegrała się
rywalizacja, znajduje się w naszej gminie i jest bardzo dobrze znany na światowej scenie rowerowej ze
spektakularnych akrobacji oraz tricków, które są na
nim wykonywane. Szkolili się na nim odnoszący niebywałe sukcesy bracia Dawid i Szymon Godziek. Obaj
obecnie robią karierę na arenie międzynarodowej
i mogą pochwalić się wieloma tytułami, zdobytymi
m.in. w Szwajcarii, Rosji, Francji czy Belgii. W ciepłe
niedzielne popołudnie 23 października każdy mógł
zobaczyć ich wyczyny na żywo.
Zawody, których organizatorem był Dawid Godziek, rozpoczęły się o 15:00. Jednak już od godziny
10:00 można było oglądać przygotowania zawodników, którzy wystartowali w kategoriach pro i amator
– best line (najlepszy przejazd na torze), best trick

Wysokie loty i akrobacje na zawodach w Suszcu

Zwycięzcy w kategorii Pumptruck - profesjonaliści

Udane eliminacje Kingi Krawczyk
wać, aby w listopadzie ponownie walczyć w turnieju
głównym.
Na zawodach spotkaliśmy się ze złotą i srebrną
medalistką paraolimpiady w Rio, Karoliną Pęk.
Janusz Friebe

źródło: archiwum własne

W piątkowe popołudnie 30 września 2016 r.
w Krakowie rozgrywane były eliminacje do turnieju głównego Grand Prix Polski Kadetek w tenisie
stołowym. Kinga Krawczyk rozegrała bardzo dobre
zawody, w grupie wygrała wszystkie mecze bez straty seta i wyszła z grupy z pierwszego miejsca. Aby
awansować do turnieju głównego musiała pokonać
jeszcze jedną zawodniczkę. Pojedynek nie zaczął się
zbyt optymistycznie, pierwszy set przegrany 9/11, ale
w następnych już było zdecydowanie lepiej, a kolejne
sety należały już do Kingi.
Kinga Krawczyk w pierwszym turnieju eliminacyjnym zakwalifikowała się do turnieju głównego,
w którym zmierzyła się z najlepszymi zawodniczkami
w swojej kategorii w Polsce.
W sobotę rozgrywano fazy grupowe. Kinga trafiła do mocnej grupy i niestety nie dała rady wygrać
z wyżej rozstawionymi zawodniczkami. Pomimo tego
uważamy udział za udany i będziemy mocno treno-

Kinga Krawczyk (z prawej) z trenerem i Karoliną Pęk

Listopadowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej
Hala Sportowa w Suszcu serdecznie zaprasza
na Halowe Turnieje Piłki Nożnej, które odbędą się:
19.11.2016 sobota godz. 9:00 HTPN w kategorii Żaków rocznik 2008 i młodsi;19.11.2016 sobota godz. 13:00 HTPN w kategorii Skrzatów rocznik
2010 i młodsi; 20.11.2016 niedziela godz. 9:30
HTPN w kategorii Orlików rocznik 2006 i młodsi;
26.11.2016 sobota godz. 9:00 HTPN w kategorii
Juniorów rocznik 2000 i młodsi; 27.11.2016 niedziela godz. 9:30 HTPN w kategorii Młodzików rocz-

Przetarg na sprzedaż
drewna pochodzącego
z wycinki

nik 2004 i młodsi.
W turniejach wezmą udział głównie drużyny
z terenu gminy Suszec i drużyny zaproszone przez
Organizatora. Młodzi piłkarze w tych turniejach będą
mieli możliwość rywalizacji na hali sportowej zaraz
po zakończonym sezonie jesiennym na boiskach trawiastych. Dzięki temu będą mieli możliwość przygotowania się do mistrzostw powiatowych, które rozegrane zostana na hali POSiRu w Pszczynie w grudniu.
Hala Sportowa w Suszcu

Na podstawie art. 701 KC Gmina Suszec ogłasza
przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki
drzew na terenie Gminy Suszec.
1. Przedmiot przetargu: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Suszec.
2. Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty cenowej, istotne postanowienia umowy,
warunki przetargu, wycena drewna.
3. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie
Gminy Suszec ul. Lipowa 1, pok. nr 5, w godz. od 8:00
do 15:00, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Suszec www.suszec.pl.
4. Termin składania oferty cenowej zgodnej
z formularzem i warunkami udziału w przetargu do
08.11.2016 r., do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Suszec – sekretariat I piętro.
5. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia
umowy w terminie do 10.11.2016 r.
6. Osoby upoważnione do porozumiewania się
z oferentami: Dorota Szromek – Inspektor Referatu
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Marek Godziek
– Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Sabina Obłój – Inspektor Referatu Infrastruktury
Technicznej i Inwestycji.
7. Gmina Suszec zastrzega sobie prawo zmiany
ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania
ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania
przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek oferty.
Urząd Gminy Suszec

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

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

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

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

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

