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To była piękna gala podsumowująca ćwierć wieku 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Jak wiele 
w tym czasie się wydarzyło, ile udało się osiągnąć i jak zmie-
nił się GOK? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć 
i sprawdzić na własne oczy podczas uroczystości, która odby-
ła się w sobotę 28 października. Salę widowiskową wypełnili 
wszyscy, którzy czują się związani z suszeckim Ośrodkiem 
Kultury. Nie zabrakło wspomnień sprzed 25 lat, krótkiego fil-

mu z uroczystego otwarcia placówki, a także gratulacji, słów 
uznania i podsumowań. A wszystko to w oprawie muzycznej 
mistrzowskiej Orkiestry Silesian Art Collective. Mieszkańcy 
Suszca galą rozpoczęli świętowanie 8 Jesieni Kulturalnej, 
która potrwa przez cały listopad. Liczne atrakcje zaplano-
wane na nadchodzące tygodnie z pewnością przyciągną, 
jak zwykle, tłumy uczestników. Więcej na temat gali będzie 
można przeczytać w kolejnym numerze „Nowin”.

25 lat za nami!
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Czas zadumy

Dżuma w XXI wieku
Czas skończyć z dalszym dyskutowaniem i podda-

waniem się w nieskończoność refleksji nad przyszłością 
naszej cywilizacji. Nadeszły czasy, kiedy trzeba się zasta-
nowić czy aby nie jest już za późno na pewne działania. 
Dalsze uśpienie czujności i ignorancja odwiecznych 
praw natury nie może się skończyć inaczej jak tylko 
katastrofą. „Smog” to tylko jeden z wielu problemów, 
który zagraża naszej ziemskiej egzystencji. Pokazuje, 
jako jedno z wielu innych nierozwiązanych narasta-
jących zagrożeń, jak wielki konflikt czeka nas w przy-
szłości, a i trwa obecnie – wywołany naszym życiem 
na kredyt. Uświadamia, że nie tylko u nas, ale i w wielu 
krajach na świecie polityka realizacji doraźnych celów 
i rozwiązywania bieżących problemów, kłopotów, 
wymaga zasadniczej modyfikacji i zmiany zachowań, 
w tym przede wszystkim mentalności każdego z nas. Na 
naszych oczach, szczególnie niewinnych jeszcze dzieci, 
popełniamy zbiorowe samobójstwo, patrząc choćby na 
„smog”. I to będąc w pełni tego świadomymi. Jeśli się 
nie opamiętamy, to szykujemy świat bez przyszłości 
dla młodego pokolenia. Wskutek zmian klimatu rocz-
nie umiera z głodu 20 milionów mieszkańców Afryki. 
My, tak zwana cywilizacja zachodnia, mamy bardzo 
duży udział w tym dramacie. W większości jest on spo-
wodowany zanikiem rolnictwa na poszerzających się 
obszarach na tym kontynencie, a spowodowany pu-
stynnieniem kolejnych terenów, wskutek bezmyślnej 
działalności człowieka i braku jakiegokolwiek szacun-
ku dla natury. Ponadto drenujemy, wręcz okradamy 
te biedne narody z bogactw naturalnych. Ale nasz 
nieokiełznany konsumpcjonizm chce jeszcze więcej. 
Wracając do nas, to góry śmieci niedługo i w tej nie-
biednej części kontynentu będą większe niż szczyty 
Alp, a emitowane do powietrza trucizny wyeliminują 
życiodajny tlen. Czego w tym przypadku wymagać od 
ludzi umierających z głodu?

Im wcześniej wprowadzimy do naszego życia my-
ślenie strategiczne, tym lepiej dla nas. Przez lata w wie-
lu sprawach sami siebie oszukiwaliśmy, a szczególnie 
w przypadku „smogu” i śmieci. Żadne ustawy niczego 

nie zmienią diametralnie w szybkim czasie, gdy sami 
nie zmienimy swego postępowania – i to od zaraz. 
Niestety dla wielu zmiana myślenia i postępowania 
będzie musiała być dokonywana przez sankcje karne. 
Chyba, że wyzwoli nas z tego obłędu jakaś nieprzewi-
dywalna światowa katastrofa, która dotknie większą 
część populacji.

Musimy zdawać sobie sprawę, że przez zanie-
czyszczenie powietrza doświadczamy wszyscy nie 
tylko różnych bardzo groźnych chorób wskutek wdy-
chania pyłów i trucizn. „Smog” to również przyczyna 
zanieczyszczenia wód. Pierwszy opad deszczu wykazuje 
zanieczyszczenia większe od ścieków komunalnych.

Smutne, że w XXI wieku władze samorządowe 
i inne jednostki kontrolne muszą szukać i śledzić „kilku 
idiotów” (chociaż to określenie jest zbyt delikatne dla 
przestępców, bo takimi są) palących, wrzucających do 
kotłów śmieci, jak również wrzucających je do rowów, 
lasów itd. Jeżeli ktoś produkuje śmieci, kupuje produkty 
w opakowaniach z materiałów trudnych do bieżącej 
nieszkodliwej utylizacji, to powinien sobie zdać sprawę 
i wliczyć w koszt produktu cenę utylizacji. Jednocześnie 
powinien zrobić wszystko, aby każdy odpad traktować 
jako truciznę, bombę o wielkim zagrożeniu i dopilno-
wać właściwego jego rozbrojenia. Oczywiście to kosz-
tuje i będzie coraz droższe. Na to nie może zabraknąć 
pieniędzy, skoro było nas stać na kupno produktu.

Trzeba położyć kres gospodarce odpadami, któ-
ra dla niektórych sprowadza się do sprzedaży, kupna, 
zjedzenia, wyrzucenia lub spalenia. Przejęcie obowiąz-
ków odbioru odpadów przez gminy odciążyło każdego 
mieszkańca i wydawałoby się, że problemu z odpada-
mi nie powinno być! Każdy odpad może być dobrze, 
prawidłowo zutylizowany bez szkody dla środowiska, 
naszego zdrowia. Wiele przypadków pokazuje, że tak 
się nie stało.

Gdyby liczyć koszt rozwiązania tylko problemu 
smogu, jeżeli chodzi o niską emisję tylko z ogrzewa-
nia mieszkań, to szacuje się ten koszt na około 800 mi-
liardów złotych. Kwota astronomiczna, niebotyczna, 

niemożliwa do udźwignięcia przez budżet państwa 
nawet bardzo bogatego. Wieloletnie zaniedbania 
i przyzwyczajenia srogo będą kosztować. Ale gdy tych 
pieniędzy nie znajdziemy – i to przede wszystkim we 
własnych budżetach – to trzeba sobie zadać pytanie 
i powtarzać codziennie: co dalej z naszym życiem? Na-
rastające problemy z powietrzem, oczywiście nie tylko 
z pieców, ale i rozrastającego się taboru samochodo-
wego oraz gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej na 
kuli ziemskiej, spowodują, że w pewnym momencie 
nie będziemy już mówić o chorobach, a po prostu się 
udusimy. Smog, śmieci to dżuma XXI wieku. To nie żarty 
ani apokaliptyczne straszenie, ale fakty, które pokazują, 
że jest bardzo źle i praktycznie to, co w tej materii do-
tychczas zrobiono, nie przyczynia się do rozwiązania 
problemu, ale go pogłębia.

U nas, w kraju ubóstwem energetycznym – czyli 
osiąganiem dochodu, który nie pozwala zakupić dobre-
go opału i ponosić kosztów na ogrzewanie ekologiczne 
– jest dotknięte około 30% społeczeństwa. Oczywiście 
nie zwalnia to ich z procederu palenia śmieciami, co, jak 
wcześniej podkreślono, jest skrajną nieodpowiedzialno-
ścią, barbarzyństwem, przestępstwem. Pytanie, co robią 
pozostali, których stać na właściwe zachowanie w sto-
sunku do środowiska? Dla wielu ludzi – i to generalny 
wniosek wypływający z szeregu analiz, spotkań i szkoleń 
dotyczących smogu, a wynikający z ocen ekspertów 
– ważniejszy od wydatków na termomodernizację, za-
kup nowego pieca czy właściwego paliwa jest zakup 
najwyższej klasy, oczywiście zagranicznego, samocho-
du, dwukrotne nieraz wyjazdy na wczasy (oczywiście 
zagraniczne) itd. Czy nie boli ich sumienie? Te rzeczy, 
żadne cacka ani kurorty, tego najcenniejszego daru, 
jakim jest zdrowie, nam, a szczególnie naszym dzieciom, 
nie dadzą. Koszt termomodernizacji i wyposażenia śred-
niego domu w prawidłowe ogrzewanie to około 40 tys. 
zł, czyli wartość przeciętnego samochodu.

Zrozumiałe, że nie wszystkich będzie stać na po-
niesienie tych dużych kosztów od zaraz.  Jednak trzeba 
postawić na priorytety, które pozwolą na życie w nor-

dziś. Dla Europy, świata długi czas byliśmy nikim, naro-
dem nieistniejącym. Zbrodnie rozbiorów pokazały, że 
o suwerenność, bezpieczeństwo, zachowanie pokoju 
trzeba się troszczyć każdego dnia. Spokój to nie pokój. 
Za cenę słabości, podziału narodu. 

W 1795 roku przyszło nam zapłacić ogromną cenę. 
Wielkiej radości, wręcz euforii narodowej w 1918 roku 
nie były w stanie zatrzymać panujący w państwie chaos, 
bieda, podziały społeczne i polityczne. Odzyskaliśmy 
państwo wolne od rabusiów, złodziei, pijawek, którzy 
ogołocili naród z wszystkiego, co przez długie lata nie 
pozwalało mu odzyskać równowagi. Spustoszenia, ja-
kiego dokonali na narodzie okupanci, zarówno moral-
nego jak i fizycznego, nie sposób sobie wyobrazić. Ich 
czyny były haniebne, a i ich skutki w większości można 
porównać do ludobójstwa.

Tą wolność uzyskaną w 1918 roku musieliśmy 
scementować, prowadząc w latach 1918-21 wojnę na 
wszystkich granicach. Nie wolno zapominać, że o utra-
coną wolność musiały walczyć cztery pokolenia, piąte 
dopiero doświadczyło jej smaku.

Ta rocznica to także czas refleksji nad półwieczem, 
w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Po-
laków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich 
okupantów. Po II Wojnie Światowej narzucenie ko-
munistycznej władzy podporządkowanej Związkowi 
Radzieckiemu ograniczyło znacznie również naszą 
wolność. Koło historii w tak krótkim czasie było dla nas 
kolejny raz bezlitosne. Tylko w XX wieku tak naprawdę  
niepodległość uzyskiwaliśmy dwukrotnie. Pierwszy raz 
w 1918 roku, a drugim razem – w oparciu o pokojową 
rewolucję „Solidarności”. Oby obchody tego święta, ko-
lejnej rocznicy, po raz kolejny nie były jałowe, albo, jak 
to było w ostatnich latach, nie stawały się antypolską 

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby,
aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze

i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem
nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.

(Józef Piłsudski)

Listopad to miesiąc zadumy. W tym roku obcho-
dzimy 99. rocznicę odzyskania niepodległości i przy-
gotowujemy się do jej 100. rocznicy w przyszłym. To 
jednocześnie 222. rocznica rozbiorów. 11 listopada 1918 
roku Polska po 123 latach zaborów, życia w niewoli od 
1795 roku, uzyskała niepodległość. Ten dzień szczegól-
nie powinien skłonić nas wszystkich do refleksji nad całą 
zawiłą historią naszej państwowości. To przede wszyst-
kim dzień żałoby, dzień czczenia wszystkich ofiar walk 
o niepodległość, polskość, czczenia tych, którzy swój 
los rzucili na stos walki o wolną, sprawiedliwą Ojczyznę. 
To los gorzki, trudny do zrozumienia dla dzisiejszego 
pokolenia. To byli tacy ludzie jak my, którzy zostali wplą-
tani w odmęt tragicznych wydarzeń, które ciągnęły się 
przez stulecia i nie miały końca. Wybory były bezwzględ-
ne. Zabijasz przeciwnika albo on ciebie. W większości 
wysyłani na okopy wroga wiedzieli, że zginą, lecz szli, 
żeby udowodnić, że żołnierz polski nie cofnie się przed 
wypełnieniem rozkazu, że spełni go nawet kosztem 
pewnej utraty życia. Swoją krwią udowadniali miłość 
do Ojczyzny. Nigdy nie wznosili rąk do góry i nie prosili 
o zmiłowanie, gdy szable wroga zbliżały się do ich głów. 
Nasi przodkowie posiadali to, co jest bezcenne w życiu 
ludzi, narodów – honor. To dzięki tym, którzy walczyli 
o Rzeczpospolitą, możemy cieszyć się pokojem i uczest-
nictwem w budowaniu ojczystego domu.

Lata zaborów były okupione ogromnymi ofiarami, 
a skutki tej ponad stuletniej niewoli odczuwamy do 

prowokacją sterowaną z zewnątrz przez wrogie siły. 
Doświadczaliśmy tego na ulicach naszych miast. Neo-
faszyści i różnej maści bandyci uwielbiają awantury.

Każda rocznica historyczna musi skłaniać do reflek-
sji i młode pokolenie musi od nas otrzymać ten testa-
ment o wolnej, niepodległej Polsce. To historia daje nam 
możliwość nie tylko zapoznawania się z przeszłością, 
ale przede wszystkim pomaga świadomie i mądrze 
kreować nową, aktualną rzeczywistość. Za to, że dziś 
żyjemy w wolnym kraju – chwała bohaterom, którzy się 
do tego przyczynili, ale też ponieśli ogromną cenę. Oby 
kolejne pokolenia nigdy nie doświadczyły losu naszych 
przodków. Otoczmy szczególnie troską i modlitwą te 
mogiły, które pozostały – niezależnie  czy należą one 
do zwycięzców czy pokonanych. Ileż jest miejsc na na-
szej ojczystej ziemi, przesiąkniętej krwią, po których 
chodzimy, gdzie powstały okazałe budowle, a które 
wołają: „Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, iż wierni jej 
prawom, tu spoczywamy”!

Zły to naród, który o własnej historii zapomina. 
Przywiązanie, poświęcenie dla Ojczyzny jest bardzo 
ważne, szczególnie w czasie pokoju. W czasie wojny to 
już konieczność. Wolność, jak pokazuje historia, gdy się 
o nią nie walczy, nie wykuwa jej codziennym życiem, 
jest dana każdemu narodowi tylko „od – do”. Nasza, uzy-
skana w 1918 roku, została ponownie utracona w 1939 
roku. Trudno pojąć ogrom przemocy, która dalej toczy 
się na świecie, kiedy ludzie ludziom dalej gotują okrut-
ny los. Przecież w takiej samej sytuacji w jednej chwili 
możemy się i my znaleźć.

Czy kiedyś w końcu przerwie się ten zaklęty krąg 
nienawiści, agresji, zbrodni? Z siłą zła trzeba walczyć 
codziennie, to trzeba sobie uzmysłowić.

Wójt Marian Pawlas
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Lekcje pokory i ofiarności
Nawałnica, która nawiedziła w tym roku północne 

rejony kraju, szczególnie ta, która przeszła nad Rytlem, 
na długie lata zmieniła wszystko, w tym krajobraz i ludzi 
tam mieszkających. Połamane lasy, pozrywane dachy, 
zniszczony dobytek – to rzeczy do odbudowy. Gorzej 
jest i będzie z psychiką ludzi, którzy doświadczyli tego 
koszmaru. Nie inaczej było w przypadku innych nawał-
nic. Do dziś pamiętam tę, która wydarzyła się w gminie 
Bogatynia w czasie pamiętnych powodzi. Ludzie, z któ-
rymi rozmawiałem, a którzy przeżyli ten kataklizm, już 
na zawsze będą obciążeni piętnem tych wydarzeń. Dla 
nich, kiedy niebo w jednej chwili stało się ciemne, zapa-
nowała totalna ciemność, a strugi deszczu i kompletny 
brak widoczności, płynące i uderzające w nich meble, 
różne przedmioty, grzmoty, trzaski z niszczejącej infra-
struktury, jak drogi, mosty, budynki – były horrorem. 
Jedynym zrozumiałym wytłumaczeniem tego zjawiska 
dla nich w tych chwilach grozy, które przeżywali, było to, 
że nastąpiło coś dramatycznego na naszej planecie Zie-
mi – apokalipsa, która kładzie kres ludzkiej egzystencji. 
Wszelka łączność, w tym przez komórki, została zerwa-
na. W ciemnościach panował chaos i przeraźliwy strach 
ludzi, którzy myśleli, że nastąpił koniec świata. Zostali 
kompletnie odcięci od świata i wszelkiej pomocy. To są 
fakty, które wydarzyły się tak niedawno i niedaleko nas.

Wtedy to właśnie oprócz wojska, gdy ustała ulewa, 
bo w trakcie jej trwania zawiódł wszelki sprzęt wojsko-
wy, z wielką pomocą spieszyli przede wszystkim straża-
cy ochotnicy z wszystkich okolicznych i dalekich gmin 
oraz wolontariusze, wnosząc ogromny wkład w opa-
nowanie i doprowadzenie do względnego porządku 
terenów po nawałnicy i podbudowując psychicznie 
ocalałych mieszkańców, w tym przede wszystkim dając 
im poczucie, że nie pozostali sami.

Nie inaczej było w przypadku ostatniej nawałni-
cy, która nawiedziła północne rejony Polski.To strażacy 
ochotnicy byli pierwszymi, którzy z narażeniem życia, 
zdrowia ratowali nie tylko mienie, przywracali do życia 
infrastrukturę, ale przede wszystkim dali ludziom, którzy 
doświadczyli tragedii to, czego człowiek potrzebuje 
wtedy najbardziej: otuchę, ciepło, miłość i poczucie, że 
nie pozostali sami. W tym morzu tragedii, tego oceanu 
dobra, jaki tam wnieśli strażacy ochotnicy, nie można 
zmierzyć żadną miarą. Swoją postawą pokazali i zasłu-
żyli na to, aby paść przed nimi na kolana. W wielu przy-
padkach tak samo powinniśmy być wdzięczni naszym 
ochotnikom. 

W tym roku udało się nam pozyskać środki i, przy 
dołożeniu własnych, byliśmy w stanie zakupić dla na-
szych jednostek OSP dwa samochody bojowe. Oddając 

ostatnio w użytkowanie naszym strażakom nowy sa-
mochód, musimy pamiętać, że jest to samochód, który 
nie jest dla nich, ale dla nas. Wiemy, że będzie dobrze 
służył zarówno mieszkańcom naszej, jak i okolicznych 
gmin, gdy ci znajdą się w trudnej sytuacji. Bez dobrego 
i bezpiecznego sprzętu nie da się prowadzić profesjonal-
nie i szybko akcji niesienia pomocy, ratowania mienia, 
życia, zdrowia. To strażacy ochotnicy byli, są i, głębo-
ko wierzę, że będą w naszej gminie i sąsiednich dalej 
tymi, na których pomoc może liczyć lokalna społecz-
ność w każdej chwili. Oby tylko ochotników strażaków 
było jak najwięcej, tak samo jak wolontariuszy, bo świat 
znów tego potrzebuje. Pokazują nam to raz po raz ko-
lejne wydarzenia. Musimy się cieszyć, że w dzisiejszym 
świecie – pełnym egoizmu i indywidualizmu – mamy 
ludzi, którzy są gotowi nieść nam bezinteresownie po-
moc w chwilach nieprzewidzianych, tragicznych dla 
nas zdarzeń, pędzących w biegu na sygnał syreny do 
swych wozów strażackich, przerywając swoje obowiązki 
domowe, zawodowe, rodzinne.

Na stałe utrzymanie etatowo odpowiedniej ilości 
służb niosących pomoc w razie zaistnienia nagłego zda-
rzenia nie stać nawet krajów bogatych i jest to niemożli-
we. Cieszymy się więc z naszych strażaków ochotników!

Wójt Marian Pawlas

malnych warunkach. Gminy wiejskie, bez podatnika 
w postaci dużego zakładu, nie będą w stanie pomóc 
swoim mieszkańcom. Gminy miejskie to częściowo 
już czynią, ale w mocno niewystarczającym zakresie, 
a i odbywa się to kosztem podatników – głównie miesz-
kańców blokowisk. Przykładem może być Rybnik, który 
mimo udzielenia dotacji, dopłat do mieszkańców ma 
największe zatrucie powietrza, które przekracza kilku-
krotnie normy.

Wyłożone dotychczas miliony nie przyniosły tak 
naprawdę żadnego efektu. I tutaj przy bardzo dużym 
budżecie, bo to miasto może przeznaczyć na same 
inwestycje 170 mln zł, a dopłaty do wymiany pieców 
czy termomodernizacji rocznie sięgają 6 mln, to nawet 
ta kwota dla miasta jest trudna do udźwignięcia i od-
bywa się to niestety z podatków ludzi mieszkających 
w „blokach”, którzy coraz to częściej podnoszą larum 
o zasadność dopłat dla mieszkańców domów jedno-
rodzinnych ich kosztem. Sprawę stawiają jasno. Jeżeli 
ktoś wybudował dom, to powinien go być w stanie 
utrzymać. Jeżeli go na to nie stać, to powinien, tak jak 
oni, zamieszkać w bloku, a dom sprzedać. Jest to my-
ślenie nie do końca słuszne, bo solidaryzm społeczny 
wymaga, aby władze określały priorytety i kierowały 
środki tam, gdzie są najistotniejsze potrzeby. Wraca-

jąc do „smogu”, to najistotniejszym elementem – i to 
pierwszym krokiem – powinien być zakup dobrego 
paliwa. Nie musi to wcale drastycznie podwyższyć 
kosztów ogrzewania. Kolejnym krokiem powinna być 
termomodernizacja budynku, która będzie ograniczać 
w dwójnasób niską emisję. Według prognoz kolejne 
najbliższe dziesięciolecia będą się cechowały zmianami 
aury, naszego klimatu. Średnio będzie to 50% dni roku 
bardzo zimnych, 50% dni bardzo ciepłych. Już widzimy, 
że praktycznie zanika wiosna i jesień.

Termomodernizacja pozwoli zimą i latem zużyć 
znacznie mniej energii. Znacznie zmniejszy się zuży-
cie jej na dogrzewanie zimą, a latem na klimatyzację. 
Ponadto latem budynek przy upałach będzie o wiele 
bardziej przyjemnym lokum do zamieszkania nawet 
bez klimatyzacji. Termomodernizacja spełnia tutaj po-
dwójną rolę.

Ostatnio wiele się mówi o filtrach, które mogą być 
w wielu przypadkach budowane na ciągach komino-
wych czy to w kotłowni, czy na poddaszu lub na wylo-
cie komina. Koszt instalacji tych szeroko stosowanych 
na Zachodzie urządzeń wynosi u nas około 3 tys. zł. 
Filtry potrafią wychwycić do 90% pyłów szkodliwych 
dla zdrowia.

Niestety u nas w województwie w uchwale anty-

smogowej nie zostały one uwzględnione, chociaż nie-
które sejmiki województwa dopuściły ich alternatywne 
zastosowanie. Kiedyś czarną śmiercią nazywano dżumę. 
Dotknęła ona naszą europejską cywilizację dwukrotnie 
w VI i XIV wieku. Według ocen choroba ta zredukowała 
populację europejską za każdym razem o około 50%, 
a niektóre źródła podają nawet 80%. Niektóre rejony 
wyludniły się prawie całkowicie.

Pomimo że nie jesteśmy zupełnie przygotowa-
ni na powrót tej czarnej śmierci, która również może 
znów się pojawić, to masowo dodatkowo produkujemy 
broń biologiczną w postaci „smogu”, śmieci i innych 
zanieczyszczeń. Te dwie historyczne epidemie miały 
charakter cykliczny i znikały samoistnie, gdy populacja 
ludzka była zredukowana do poziomu krytycznego dla 
przetrwania gatunku. Bardzo dziwne i dające wiele do 
myślenia jest zjawisko zaniku epidemii. Czyżby przyczy-
ną tamtej pandemii był brud i brak higieny? Dzisiaj u nas 
tym brudem jest „smog” i śmieci. Gdy wytruje on – tak, 
jak dżuma – 80% populacji, to wtedy zostanie samo-
istnie przywrócone czyste powietrze i wybrańcy będą 
mogli dalej żyć. Z 20% zanieczyszczeniem przyroda 
sobie poradzi. Wtedy, jak w przypadku dżumy, problem 
zaniknie, rozwiąże się samoistnie. Czy do tego dążymy?

Wójt Marian Pawlas

Sesja rady
minionych lat. Przedstawiono także planowane zmia-
ny w Statucie MZK. Miałyby one polegać na okre-
śleniu siły głosu każdego z członków MZK. Według 
tej zasady ci, którzy mają większy wkład finansowy 
w działalność Związku, mają też mocniejszy głos (lub 
proporcjonalnie – większą ilość głosów). Kolejna pro-
pozycja zmiany dotyczyłaby równomiernego sposobu 
finansowania Związku – zależnego od przypadających 
na daną gminę tzw. „wozokilometrów”.

- Trzeba się przyjrzeć możliwym do przeprowadzenia 
zmianom i wprowadzić układ, który okaże się najlepszy dla 
pasażerów. Wszystkim nam zależy na dobrym i długim 
funkcjonowaniu Związku oraz dbałości o naszych miesz-
kańców. Chciałbym, aby komunikacja zbiorowa była dosto-
sowana do potrzeb współczesnych pasażerów – podkreślał 
przewodniczący Zarządu Janusz Buda.

Radni zadawali przedstawicielom MZK wiele pytań. 
Chcieli m.in. wiedzieć, jakiego rodzaju pomocy oczekuje 
od gmin członkowskich MZK; dlaczego Zarząd rozważa 
zmianę siły głosu członków; czy zamiast wybierać jako 
przewoźnika PKM, nie lepiej zdecydować się na inną 
firmę; jak funkcjonuje częściowo darmowa komunikacja 
miejsca w Jastrzębiu-Zdroju. 

Podczas październikowej Sesji Rady w Urzędzie 
Gminy pojawili się nie tylko Radni naszej gminy oraz jej 
włodarze, ale także zaproszeni goście. Byli to przedsta-
wiciele MZK Jastrzębie-Zdrój – przewodniczący Zarządu 
Janusz Buda, wiceprzewodniczący Zarządu Benedykt La-
nuszny oraz prezes PKM w Jastrzębiu Zdroju – Stanisław 
Słowiński. Podczas Sesji Rady goście mieli możliwość 
przedstawienia sprawozdania z działalności MZK, a Radni 
mogli zadawać pytania członkom Zarządu. W czasie Sesji 
Radni podjęli też uchwałę o wystąpieniu do GDDKiA 
o przygotowanie kompleksowej koncepcji rozwiązania 
problemów komunikacyjnych w powiecie pszczyńskim 
na odcinku Kobiór-Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój oraz 
wykreślania z system viaTOLL DK 81 (tzw. „Wiślanki”). 
Podjęto także uchwały o przekształceniu sześciolet-
nich szkół podstawowych w naszej gminie na szkoły 
ośmioletnie, a także podjęto uchwałę o poparciu działań 
zmierzających do reaktywacji KWK „Krupiński” w Suszcu.

W MZK będą zmiany?
Prawie godzinę trwało spotkanie przedstawicieli 

MZK Jastrzębie-Zdrój z lokalnymi władzami. Najpierw 
podano informacje na temat komunikacji zbiorowej 
w naszej gminie oraz o działalności Związku w ciągu 

Wsparcie dla spółki pracowniczej
Na Kopalni „Krupiński” zawiązuje się spółka pracow-

nicza, która chce przejąć KWK „Krupiński”. Jak twierdzi 
Wójt Marian Pawlas, jest to jedyny sposób na reaktywację 
suszeckiego zakładu. Wsparcie ze strony władz Gminy 
z pewnością okaże się pomocne dla nowopowstałej 
spółki w jej staraniach o przejęcie kopalni.

- Uważam, że podjęcie tej uchwały jest zasadne. Je-
stem pewien, że jest to działanie, które powinno przynieść 
oczekiwane efekty – dodawał Wójt.

Radni i sołtysi pytali
Jak zawsze, Radni i sołtysi pytali o sprawy bieżące, 

związane ze wszystkimi sołectwami naszej gminy. Radny 
Bronisław Polok pytał o możliwość oczyszczenia kratki 
ściekowej, znajdującej się w Radostowicach u zbiegu ul. 
Porębskiej i Granicznej. Radny Damian Gębała i Henryk 
Pruciak chcieli wiedzieć, jakie są szanse na przebudo-
wanie lub przesunięcie przeszkadzającego słupa na 
remontowanej właśnie ul. Cichej w Rudziczce. Sołtys 
Kryr Wojciech Brudek pytał o przeznaczenie pustych 
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Suszcu, a Sołtys 
Stanisław Godziek chciał wiedzieć jaka jest przyszłość 
remizo-świetlicy w Rudziczce. Monika Panfil



NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LISTOPAD 20174 INFORMACJE

Skarbówka informuje o zmianach dla firm
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie in-

formuje, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatni-
cy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K 
będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej 
ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT 
będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity 
Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 
1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc re-
sortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. 
Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która 

znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa 
Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bez-
pieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, 
dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, pod-
pisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) 
i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprze-
daży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. 
Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, 
w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesią-
ca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza 
się kwartalnie.

JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, 
odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, 
którą do tej pory podatnicy prowadzili w formie pa-
pierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową 
deklarację VAT. 

Jest to przełożenie ewidencji na pewien sche-
mat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników 
w jednolity sposób.

Więcej informacji na temat JPK podatnicy mogą 
znaleźć www.jpk.mf.gov.pl oraz w Krajowej Infor-
macji Skarbowej - tel. 801 055 055, 22 330 03 30.

US Pszczyna

Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP?
Sztab w Suszcu zaprasza w swoje szeregi! 26. Finał 

WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r., a jego 
celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”.

Jak się zarejestrować?
W tym roku wprowadzono nowe formy zgłaszania 

się wolontariuszy:
 - rekrutacja online – wolontariusz ma możliwość 

zgłoszenia się za pomocą strony wolontariusze.wosp.
org.pl i samodzielnego uzupełnienia formularza zgło-
szeniowego. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić 

opiekuna (rodzica) o pomoc i założenie konta opie-
kuna wolontariusza. Zgłoszenie do sztabu nie jest 
jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem. Uwaga! 
Po wysłaniu zgłoszenia musisz udać się do Sztabu aby 
potwierdzić dane, które zostały wpisane do formularza. 
Pamiętaj, że każdy Sztab ma ograniczoną liczbę miejsc, 
zgłoszenie niepotwierdzone może zostać odrzucone,

- rekrutacja w sztabie – standardowa, dotychcza-
sowa forma – wolontariusz kontaktuje się ze sztabem 
i udaje się na spotkanie ze wszystkimi niezbędnymi 
danymi i swoim zdjęciem:

 - należy pobrać ANKIETĘ WOLONTARIUSZA, 

wypełnić ją czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI – an-
kieta będzie dostępna na stronie www.kulturasuszec.
pl od 9 listopada 2017 r.)

- przygotuj ZDJĘCIE wyłącznie w wersji elektro-
nicznej w rozdzielczości 800x800 pikseli, format jpg. 
Pamiętaj, zdjęcie na identyfikatorze będzie wyglądało 
dokładnie tak samo, jak zdjęcie, które dostarczysz.

- wypełnioną ankietę oraz zdjęcie należy złożyć do 
23 listopada 2017 r. w biurze GOKu!

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

Sztab Suszec

To już nie głupota, ale ze wszech miar karygodny proceder
atmosfery, a także osiadają na naszych glebach, 
toksyczne substancje, powodując nie tylko zatrucie 
środowiska, ale przede wszystkim ludzi. To bezpo-
średnia przyczyna niebywałego wzrostu chorób 
nowotworowych, szczególnie u dzieci.

Czas eliminować ludzi, którzy przyczyniają się 
do tego, że nasze środowisko zamienia się w ruinę 
i niszczą zdrowie swoje i sąsiadów. 

Jeszcze raz przypominamy o przestrzeganiu za-
sad współżycia i właściwej gospodarki śmieciami. Za 
spalanie śmieci w kodeksie wykroczeń są przewidzia-
ne sankcje karne.

Palenie śmieci w piecach centralnego ogrzewa-
nia, które niestety nadal ma miejsce, jest procederem, 
który sprawia, że powietrze, którym oddychamy, jest 
naszpicowane truciznami uszkadzającymi i niszczą-
cymi nasze zdrowie. Szczególnie dotyczy to dzieci.

Odpowiedzialność za taki karygodny, wręcz 
przestępczy sposób postępowania ponoszą właści-
ciele budynków, którym wydaje się, że paląc odpady, 
oszczędzają. Nic bardziej błędnego. To totalna bez-
myślność i brak odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że podczas spalania tworzyw 
sztucznych i innych odpadów emitowane są do 

Od miesiąca listopada będziemy wyrywkowo 
przeprowadzać kontrole wraz z policją na losowo 
wybranych posesjach, ulicach, dotyczące gospodarki 
śmieciowej. Ponadto każde zgłoszenie mieszkańca, 
sąsiada będzie analizowane, a posesje podejrzane 
o proceder spalania śmieci będą poddane szcze-
gólnej kontroli. Czy w XXI wieku ktokolwiek z nas 
może się zasłaniać nieświadomością będąc, zale-
wanym codziennie zewsząd informacjami, apelami 
itd. o szkodliwości palenia niewłaściwymi paliwami, 
w tym szczególnie śmieciami?

UG Suszec

Inwestycje w gminie
W październiku zakończyło się kilka inwestycji, 

które były realizowane w ostatnich miesiącach na 
terenie całej gminy. Ogłoszono także przetargi na 
kolejne inwestycje i działania. Lada dzień wyłonie-
ni zostaną wykonawcy zimowego utrzymania dróg 
w gminie. Do końca roku mają zakończyć się też 
prace na niektórych drogach – np. na ul. Tęczowej 
w Rudziczce.

Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Gra-
bówki i parking przy Urzędzie Gminy zakończone 

We wrześniu trwały intensywne prace na od-
cinku bocznym ul. Na Grabówki w Suszcu – drodze 
dojazdowej do gruntów rolnych. Na realizację tego 
projektu pozyskano środki zewnętrzne. Był on współ-
finansowany ze środków budżetowych Województwa 
Śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączenia grun-
tów rolnych z produkcji. Zakres robót obejmował 
wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 
około 552 mb, w tym m.in.: wykonanie korytowania 
pod konstrukcję drogi na głębokość 20 cm, wyko-
nanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni 
z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 
1662 m², wykonanie warstw konstrukcyjnych i na-
wierzchni zjazdów z kruszywa na łącznej powierzchni 
około 25 m2, humusowanie skarp wraz z obsianiem 
na łącznej powierzchni około 550 m2, prace miały 
zakończyć się do 12 października 2017 r. Już podczas 

Rajdu Śląska, który odbył się w Suszcu w niedzielę 15 
października, zawodnicy mieli okazję wypróbować 
nawierzchnię, gdyż m.in. tą drogą prowadziły trasy 
odcinków specjalnych. Prace wykonywała firma Eu-
rovia, a ich koszt wyniósł ok.  252 876 zł brutto.

10 października zakończyły się także prace 
związane z budową parkingu przy Urzędzie Gminy 
w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojaz-
dowej – Etap V. Zakres robót obejmował wykonanie 
parkingu po północno-wschodniej stronie budynku 
Urzędu Gminy Suszec, zmianę geometrii zjazdu na 
drogę dojazdową do Urzędu, wykonanie ścian opo-
rowych w rejonie zjazdu do archiwum wraz z wy-
konaniem nawierzchni tego zjazdu oraz wymianę 
nawierzchni chodników i placu w sąsiedztwie bu-
dynku Ośrodka Zdrowia, w tym m.in.: korytowanie 
pod projektowane nawierzchnie, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni parkingu z kost-
ki betonowej na łącznej powierzchni około 520 m2, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 
chodnika łączącego parkingi na łącznej powierzchni 
około 34 m2, wymianę konstrukcji oraz nawierzchni 
chodników z kostki betonowej w sąsiedztwie budyn-
ku Ośrodka Zdrowia na łącznej powierzchni około 
146 m2,  wymianę konstrukcji oraz nawierzchni placu 
z betonu asfaltowego w sąsiedztwie budynku Ośrod-
ka Zdrowia na łącznej powierzchni około 412 m2, 
wykonanie dodatkowego odwodnienia ul. Lipowej, 

humusowanie skarp wraz z obsianiem wzdłuż wy-
konanych elementów zagospodarowania. Prace 
wykonywało PPUHT „Handrem”, a całkowity koszt 
robót zamknął się w kwocie 277 836 zł.

Nowe oświetlenie w gminie Suszec
Końcem września ogłoszono przetarg na zadnie 

pn.: „Budowa oświetlenia zasilanego energią odna-
wialną na terenie Gminy Suszec”. Na jego realizację 
Gmina otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Specyfikacja zamówienia obejmu-
je budowę oświetlenia dróg, placów i parkingów na 
terenie Gminy Suszec, w tym m.in. budowę 101 szt. 
lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią 
słoneczną i wiatru. 

Lampy powinny zostać wybudowane do 16 lu-
tego 2018 r. Wybór wykonawcy nastąpi na początku 
listopada.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Mizerowie
W listopadzie rozpocznie się przebudowa ulicy 

Nowowiejskiej. W ramach robót zaplanowano profilo-
wanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej 
nawierzchni mineralno-bitumicznej. Prace wykona 
firma Eurovia, a ich koszt to 98 105 zł.

Oprac. Monika Panfil 
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Nabór wniosków o dofinansowanie

OSP Suszec ma nowy wóz!

Drogi Mieszkańcu!
Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej 

związanej ze świadczeniem usług turystyczno-re-
kreacyjnych? Chcesz wykorzystać walory obszaru? 
Skorzystaj ze środków w ramach Programu Rozwoju 
Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020!

Na tę chwilę czekali nie tylko członkowie OSP, 
ale i wszyscy mieszkańcy miejscowości. 23-letni 
STAR, który przez długi czas służył jako wóz strażacki 
w Suszcu, przeszedł właśnie na zasłużoną emeryturę. 
Jego miejsce zajął zupełnie nowy pojazd marki Volvo, 
wyposażony zgodnie z najwyższymi standardami. 
Koszt takiego wozu to blisko 757 tys. zł. Jednak stra-
żacy z Suszca niejeden raz udowadniali, że sprawny 
pojazd jest im niezbędny, aby skutecznie pomagać 
mieszkańcom w wielu trudnych sytuacjach. Podobnie 
myśleli włodarze Gminy i Radni, którzy w połowie 
tego roku podjęli decyzję o przekazaniu środków 
na zakup nowego wozu.

We wrześniu nowy pojazd strażacki trafił do 
suszeckiego OSP. Na jego przyjęcie strażacy przy-
gotowali się naprawdę wyjątkowo. Wyremontowali 
i odmalowali remizę oraz zorganizowali uroczystość, 
która odbyła się w sobotę 14 października. O godz. 
17:00 w kościele pw. św. Stanisława B. i M. odbyła się 
msza święta w intencji strażaków z Gminy Suszec 
z okazji poświęcenia nowego wozu strażackiego ze 
wspomnieniem zmarłych strażaków. Koncelebrował 
ją m.in. ks. bp. Dariusz Kałuża, który po nabożeństwie 
dokonał poświęcenia pojazdu. W uroczystości uczest-
niczyły prawdziwe tłumy. Zjawili się: poczty sztanda-
rowe reprezentujące organizacje działające w Suszcu, 
Radni Gminy, strażacy ze wszystkich sołectw oraz 
mieszkańcy. 

- Kiedy słyszycie syreny straży pożarnej, odmówcie 
zawsze dwie „zdrowaśki” – jedną za tych, do których 
jadą strażacy, a drugą za tych, którzy siedzą w wozie 
i są gotowi, by posługiwać – mówił ks. biskup. 

- Przekazujemy dzisiaj nowy wóz strażacki, aby 
służył całej lokalnej społeczności. Jest to bardzo po-
trzebny pojazd. Dziękuję wszystkim strażakom z całej 
gminy za to, że zawsze są gotowi nieść pomoc. Myślę, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Pszczyńska” planuje w styczniu 2018 r. przepro-
wadzić nabór wniosków właśnie w tym zakresie. 
Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu to 
50 tyś zł, wykorzystaj zatem tę szansę i pozyskaj 
środki na otwarcie własnej firmy!

Co ważne – dofinansowanie obejmuje obszar 
funkcjonowania Lokalnych Grup Działania – w ra-
mach naszej LGD są to następujące gminy – Ornon-
towice, Orzesze, Wyry, Pawłowice, Suszec, Goczał-
kowice-Zdrój, Miedźna, Kobiór, Bieruń, Bojszowy 
i Pszczyna – sołectwa wiejskie bez miasta Pszczyna! 
Jeśli zatem zamieszkujesz jedną z ww. gmin i jesteś 
zainteresowany tym tematem, zgłoś się do nas! Cze-
kamy na Ciebie w Pszczynie – ul. 3 Maja 11, 43-200 

że dzięki temu wozowi strażacy zdążą na czas i będą 
mogli jeszcze lepiej pomagać naszym mieszkańcom – 
dodawał Wójt Marian Pawlas.

Po mszy świętej strażacy zaprosili zebranych 
do Gminnego Ośrodka Kultury na wspólną zaba-
wę. Wśród gości znaleźli się: Wójt, Przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Urbanek, Radni, ks. proboszcz 
Dariusz Grodoń, Prezes Zarządu Gminnego Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Suszcu – Roman Szopa, Ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 
– mł. bryg. Grzegorz Kołoczek, jednostki OSP z całej 
gminy z pocztami sztandarowymi, Sołtys Tadeusz 
Paszek, Prezes PGK – Mieczysław Malcharek, poczty 
sztandarowe sołectwa Suszec, sponsorzy i mieszkań-
cy – sympatycy OSP. 

- W imieniu całej jednostki chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tego no-
woczesnego samochodu. Wspierano nas nie tylko finan-
sowo, ale także dobrą radą i pomocą administracyjną. 
Pojazd ten nie pojawił się w naszej jednostce z powodu 
ambicji, ale z powodu realnej potrzeby. Cieszymy się 

również, że za kilka miesięcy będziemy mogli przeży-
wać równie radosną uroczystość w Kryrach – mówił 
Prezes OSP Suszec i komendant gminny Jan Koch. 
– Jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie otrzymaliśmy 
nowy wóz. Przed nami kolejne zadania – m.in. budowa 
remizy. Cieszymy się, że władze gminy pamiętają o nas 
i rozumieją nasze potrzeby. 

Po tych słowach nastąpiło oficjalne przekazanie 
samochodu. Wójt Marian Pawlas i Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Roman Szopa przekazali pojazd 
Naczelnikowi OSP Suszec Szymonowi Witoszy oraz 
Prezesowi OSP Suszec Janowi Kochowi. 

Podczas uroczystości wręczono także statuetki 
i podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do 
pozyskania samochodu. Otrzymali je: Wójt, Przewod-
niczący Rady Gminy, pracująca w Urzędzie Gminy na 
stawisku zajmującym się sprawami obrony cywil-
nej, zarządzania kryzysowego i obronności Elżbieta 
Mikołajec oraz Prezes Jan Koch. 

Nagrodę odebrał także Jan Witoszek, który wraz 
z synem z poświęceniem pomógł odmalować remi-
zę w Suszcu. Otrzymał on weekendowy pobyt dla 
2 osób w ośrodku wypoczynkowym „Globus”.

Wspólne świętowanie trwało do późnych go-
dzin nocnych. Przed budynkiem ustawiono nowy 
wóz strażacki, który można było obejrzeć z bliska. 
O 20:00 pożegnano odjeżdżający samochód poka-
zem sztucznych ogni. 

Przez cały wieczór członkowie OSP częstowali 
gości grochówką i żurkiem, a na sali do tańca przy-
grywał zespół De Facto, który bawił gości do północy. 
To była piękna uroczystość!

Strażakom życzymy, aby nowy wóz służył im 
i mieszkańcom przez kolejne lata, zapewniając bez-
pieczeństwo wszystkim potrzebującym.

Monika Panfil

Pszczyna, tel.: 32 210 02 12, biuro@lgdziemiap-
szczynska.pl

Dodatkowo informujemy, iż równolegle z po-
wyższym naborem, uruchomione zostaną środki 
dla firm istniejących, w zakresie współpracy lokal-
nych podmiotów w zakresie krótkich łańcuchów 
dostaw, rozwoju rynków zbytu produktów lub usług 
lokalnych/współpracy na rzecz promocji produktów 
lub usług lokalnych. Brzmi zawile? Odwiedź nas, 
a wspólnie omówimy możliwość realizacji projektów 
w tym zakresie.

Pamiętaj! Nabory odbędą się w styczniu 2018 r., 
a zatem jest to właściwy czas aby przygotować się 
do aplikowania o wymienione środki!

LGD „Ziemia Pszczyńska”
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Nowy wóz strażacki

wienie 4 lamp solarnych w parku na Osiedlu przy 
ul. Piaskowej za kwotę 15 000 zł; zakup kamienia 
wróżebnego przepowiadającego pogodę za kwotę 
8 000 zł oraz zakup stołu do ping-ponga i lam-
py solarnej na placu zabaw „Kangurek” za kwotę 
5 000 zł.

W Radostowicach postanowiono kontynu-
ować prace z 2017 r. i doposażyć siłownię ze-
wnętrzną przy boisku sportowym za kwotę 30 000 
zł oraz przeznaczyć 12 000 zł na projektowanie 
i zabudowę oświetlenia na boisku sportowym. 

Z kolei w Rudziczce cała kwota – 42.992,73 zł 
– zostanie przeznaczona na doposażenie siłowni 
zewnętrznej ogólnodostępnej przy przedszko-
lu w Rudziczce – czyli kontynuować akcję prac 
z 2017 r.

Oprac. Monika Panfil 

We wrześniu we wszystkich miejscowościach 
naszej gminy odbyły się spotkania sołeckie, w trak-
cie których mieszkańcy mogli zadecydować, na co 
przeznaczą środki z Funduszu Sołeckiego. Budżety 
wszystkich były takie same – każde sołectwo ma 
do dyspozycji w ramach Fundusz Sołeckiego na 
przyszły rok: 42 992,73 zł. Razem wszystkie sołec-
twa dysponują kwotą 257 956,38 zł.

Na zebraniach podjęto decyzję o realizacji 
następujących przedsięwzięć:

Kobielice wykorzystają wspomnianą kwotę na 
kilka celów. Planowane są: zakup strojów ludowych 
za kwotę 4 000 zł; zakup sprzętu audiowizualnego 
za kwotę 2 992,73 zł; zakup namiotu za kwotę 6 000 
zł; zakup wykładziny ze stojakiem na salę gimna-
styczną za kwotę 10 000 zł; zagospodarowanie 
Centrum Integracji Lokalnej za kwotę 20 000 zł. 

Mieszkańcy Mizerowa postanowili, że w kolej-
nym roku zostanie przeprowadzony remont, mo-
dernizacja oraz doposażenie boiska przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym za kwotę 33 647,73 zł. 
Reszta środków (9 345 zł) zostanie przeznaczona na 
doposażenie kuchni remizo-świetlicy w Mizerowie. 

W Kryrach 30 000 zł zostanie przeznaczone 
na kontynuację prac z 2017 roku, zmierzających 
do utworzenia Centrum Integracji Lokalnej. Poza 
tym zostanie zakupionych 20 sztuk ławostołów za 
kwotę 9 000 zł. 3.992,73 zł otrzyma zaś OSP Kryry, 
która za te środki będzie mogło zakupić sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. 

Na zebraniu w Suszcu postanowiono, że środ-
ki z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone 
na: dostosowanie Placu Odnowy w Suszcu do po-
trzeb mieszkańców za kwotę 14 992,73 zł; usta-

Fundusze Sołeckie – co nowego powstanie w sołectwach?
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Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
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Uczniowie w Krakowie

Święto nauczycieli, uczniów i pracowników oświaty

Nauczyciel ma być przewodnikiem

„Chodź, pokażę Ci mój świat”

14 października to wyjątkowa data. Wie o tym 
każdy, kto uczęszczał do szkoły. W tym szczególnym 
dniu świętujemy bowiem Dzień Edukacji Narodowej. 
Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim 
pracownikom oświaty za trud przekazywania wiedzy. 
W naszej gminie Dzień Edukacji Narodowej to nie tyl-
ko uroczystości szkolne, ale też coroczne spotkanie 
w Gminnym Ośrodku Kultury, w trakcie którego naj-
zdolniejsi uczniowie odbierają nagrody i wyróżnienia. 
Honoruje się wówczas także nauczycieli, którzy otrzy-
mują Nagrodę Wójta. 

W tym roku pracownicy oświaty i młodzież spo-
tkali się w Suszcu w piątek 13 października. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Marian Pawlas, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Prze-

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chro-
brego w Pszczynie w piątek 13 października odbyły 
się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez 
powiat pszczyński otrzymali nagrody za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Stypendia 
starosty pszczyńskiego trafiły do wybitnie uzdolnio-
nych uczniów z terenu powiatu.

- Cały wysiłek edukacyjny jest skierowany na pracę 
z młodymi mieszkańcami naszego powiatu. Wszystkie 
ich sukcesy nas cieszą, ale są to przede wszystkim suk-
cesy rodziców, dopiero potem szkoły, bo taka powinna 
być kolejność w edukacji i wychowaniu. Nauczyciel ma 
być przewodnikiem. Efekty edukacji w powiecie psz-
czyńskim mamy świetne – mówił wicestarosta Krystian 
Szostak, składając wszystkim pracownikom oświaty 
najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W tym roku wpłynęło aż 97 wniosków o przy-
znanie stypendium starosty pszczyńskiego dla zdol-
nych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły 
Podstawowej w Suszcu wzięli udział w bardzo cie-
kawym projekcie. Od 6 do 12 października w Suszcu 
gościło 17 uczniów wraz z opiekunami z miejscowości 
Nortorf, znajdującej się w landzie Schleswig-Holste-
in. Miejscowość ta leży w pobliżu Hamburga i Kilonii. 
Z młodzieżą z Niemiec przyjechały 2 opiekunki: Alla 
Pufahl i Elke Briesemeister. Przez blisko tydzień zagra-
niczni goście mieszkali w domach polskich uczniów 
i wspólnie realizowali bardzo bogaty program. Obej-
mował on wycieczki do Oświęcimia, Pszczyny i Krako-
wa, a także warsztaty kulinarne, kowalskie, artystyczne 
oraz rozgrywki sportowe. Młodzież wzięła też udział 
w rozmaitych grach integracyjno-ruchowych oraz 
grach terenowej w grupach polsko-niemieckich. 

Podsumowaniem wymiany był uroczysty kon-
cert, który odbył się w czwartek 12 października na 
hali sportowej w Suszcu. W czasie występu wszyscy 
uczniowie zaprezentowali tańce polskie – m.in. po-
loneza i trojaka – oraz zaśpiewali wspólnie „Odę do 
radości” w języku polskim i niemieckim. W uroczystości 
wzięła udział młodzież, rodzice, a także Wójt Marian 
Pawlas oraz dyrektor GZUW Zbigniew Łoza. Wszystkim 
obecnym bardzo podobały się tańce, piosenki i cała 
artystyczna oprawa uroczystości. Goście z Niemiec 
otrzymali także drobne upominki od Wójta.

- Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy tutaj zaproszeni, 
że mieliśmy okazję się spotkać i wspólnie spędzić ten czas. 

wodnicząca Komisji Oświaty Natalia Kałuża, Przewod-
nicząca Komisji Finansów Irena Muras oraz, dyrektor 
GOK-u Agata Lisowicz-Wala oraz Sołtysi: Tadeusz Paszek 
i Bronisława Czernecka. Na początku uczniowie z ZSP 
w Mizerowie zaprezentowali piękny i bogaty program 
artystyczny. Piosenki przeplatane wierszami i krótkimi 
scenkami bardzo spodobały się zebranym. „Dziękujemy 
za uśmiech, za to, że jesteście i za to, jacy jesteście” – 
mówili młodzi artyści, wyrażając wdzięczność wobec 
swoich nauczycieli. Następnie wręczono nagrody i od-
znaczenia – za wyniki w nauce, udział w konkursach 
oraz osiągnięcia sportowe. 

Uczniowie otrzymali nagrody w kilku kategoriach. 
Najpierw uhonorowano najlepszych absolwentów 
gimnazjum. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe sta-

i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie po-
wiatu pszczyńskiego. Specjalnie powołana w tym 
celu komisja zdecydowała o przyznaniu 40 stypen-
diów. Wśród tegorocznych stypendystów starosty 
pszczyńskiego są laureaci konkursów, olimpiad 

zapraszamy do nas! – mówiły niemieckie uczennice.
Projekt, w którym wzięli udział suszeccy ucznio-

wie, nosił tytuł: „Chodź, pokażę Ci mój świat” – „Komm 
mit! Ich zeige dir meine Heimat” – i stanowił część inne-
go projektu „Otwarci na świat”, realizowanego w szkole 
w Suszcu w ramach programu Erasmus+. 

Projekt wymiany młodzieży został dofinansowa-
ny przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. 
Dzięki tej organizacji udało się zaprosić do Suszca nie-
miecką młodzież z oraz sfinansować wyjazd uczniów 
z Suszca do Niemiec. Młodzież z Suszca z opiekunkami 
uda się z rewizytą 4 listopada br. Weźmie w niej udział 
17 uczniów z oddziałów gimnazjalnych. Organizator-
kami wymiany w SP w Suszcu były: Alicja Pastuszka-
-Koczar i Aleksandra Kuzia-Gottwald.

W tym samym czasie, gdy trwała wymiana, w kla-
sach drugich gimnazjum realizowano projekt pn. „Jak 
zorganizować wymianę międzynarodową”. Poszcze-
gólnym grupom wyznaczono zadania do wykonania. 

tuetki, dyplomy i książki. Byli to: Anna Janduda z GP 
w Kryrach (wynik z egzaminów – 96,33%, średnia ocen 
– 5,38); Agata Dyrda z GP w Kryrach (wynik z egza-
minów – 95,50%, średnia ocen – 5,19; zdobywczyni 
III miejsca w IV Pszczyńskim Festiwalu Piosenki Fran-
kofońskiej – pod opieką Darii Siatki); Adrianna Lanc 
z GP w Radostowicach (wynik z egzaminów – 95,40%, 
średnia ocen – 5,56; laureatka Ogólnopolskiego Kon-
kursu Przedmiotowego z chemii Olimpus, zdobyw-
czyni II miejsca w interdyscyplinarnym Konkursie dla 
Gimnazjalistów „Bliżej Fizyki i Chemii”, zdobywczyni 
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmio-
towym EDI „Panda 2017” – pod opieką Alicji Pietras); 
Marta Duda z GP w Suszcu (wynik z egzaminów – 96%, 
średnia ocen – 5,17; laureatka Wojewódzkiego Konkur-

przedmiotowych szczebla krajowego czy międzyna-
rodowego oraz uczniowie z wybitnymi osiągnięciami 
w dziedzinie sportu czy kultury. Stypendium starosty 
pszczyńskiego wynosi 1000 zł i przyznawane jest 
w dwóch transzach.

Podczas uroczystości nagrodę starosty za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ode-
brało 27 dyrektorów i nauczycieli ze szkół prowa-
dzonych przez powiat pszczyński. Swoje nagrody 
pracownikom wręczyli również dyrektorzy placówek.

Za oprawę muzyczną podczas uroczystości za-
dbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz wychowan-
kowie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Wśród stypendystów starosty pszczyńskiego 
znaleźli się także uczniowie z naszej gminy. Są to: 
Katarzyna Ficek, Artur Kotas, Tomasz Kurtok 
i Adrianna Lanc. Gratulujemy!

Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

Wymiana polsko-niemiecka stała się idealną okazją do 
włączenia całej młodzieży gimnazjalnej w realizację 
projektu i przygotowanie przedsięwzięć angażujących 
więcej niż 17 uczniów. Dzięki temu podczas finałowe-
go koncertu wystąpili niemal wszyscy gimnazjaliści, 
pokazując, na czym polega prawdziwa integracja.

- Wymiana miała za zadanie przybliżyć naszym go-
ściom z Niemiec nieco historię Polski, pokazać im naszą 
kulturę. Wykorzystaliśmy metody aktywne, żeby mło-
dzież mogła ze sobą współpracować, razem się bawić, 
poznać i zintegrować. Jednak naszym głównym celem 
było pogłębienie wiedzy o muzyce, tańcu, śpiewie. Do 
tego doszły także warsztaty kulinarne, mające na celu 
zapoznanie młodzieży z kuchnią polską. Podobnie bę-
dzie wyglądać nasza rewizyta w Niemczech. Wówczas to 
nasi uczniowie pogłębią swoją wiedzę o sąsiednim kraju 
i jego kulturze – mówiła Aleksandra Kuzia-Gottwald. – 
Ze swoich obserwacji mogę stwierdzić, że mentalność 
i podejście uczniów zmienia się po takiej wymianie. Stają 
się oni bardziej otwarci i tolerancyjni.

Wizyta gości z Niemiec miała zintegrować mło-
dzież, umożliwić lepsze poznanie się, przełamać pew-
nie stereotypy w myśleniu o sobie nawzajem. Jak gło-
siło hasło przewodnie koncertu: „Wszyscy ludzie będą 
braćmi” („Alle menschen werden brüder”). Wymiana 
stanowiła także motywację dla młodych ludzi do nauki 
języka niemieckiego. Wydaje się, że wszystkie te cele 
udało się osiągnąć.

Organizatorki wymiany młodzieży wraz z dyrekcją 
Szkoły, składają serdeczne podziękowania uczniom 
i rodzicom, którzy gościli niemieckich uczniów w swo-
ich domach, a także Urzędowi Gminy w Suszcu za do-
finansowanie wycieczki do Oświęcimia.

Monika Panfil
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su Przedmiotowego z historii – pod opieką Barbary 
Pastuszki); Weronika Przontka (wynik z egzaminów 
– 96%, średnia ocen – 5,11; laureatka Powiatowego 
Konkursu Biologicznego „Homo Sapiens” – pod opie-
ką Aleksandry Kuzi-Gottwald); Agata Paszek (wynik 
z egzaminów – 91%, średnia ocen – 5,22).

W kolejnej kategorii wyróżniono wszystkich 
uczniów, którzy brali udział i osiągnęli wysokie wyniki 
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 

W kategorii gimnazjum nagrodzono: 
Maksymiliana Gałuszkę z GP w Kryrach (opie-

kun: Alina Kunicka-Kumor) – finalistę Wojewódzkiego 
Konkursu Kuratoryjnego z wiedzy o społeczeństwie; 

Tomasza Kurtoka z GP w Radostowicach (opie-
kun: Alicja Pietras) – laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z chemii, laureata Ogólnopolskiego 
Konkursu Przedmiotowego z chemii Olimpus, trzy-
krotnego laureata Ogólnopolskiego Konkursu Przed-
miotowego EDI „Pingwin 2016, zdobywcę I miejsca 
w Powiatowym Konkursie Chemicznym „Molekuła”, 
laureata Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego 
EDI „Panda 2017”;

Artura Kotasa z GP w Radostowicach (opiekun: 
Alicja Pietras) – laureata Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego z chemii Olimpus, zdobywcę wy-
różnienia i dwukrotnego laureata Ogólnopolskiego 
Konkursu Przedmiotowego EDI „Pingwin 2016”, zdo-
bywcę III miejsca w Powiatowym Konkursie Chemicz-
nym „Molekuła”, laureata Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego EDI „Panda 2017”;

Katarzynę Ficek z GP w Radostowicach (opiekun: 
Alicja Pietras) – laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego z chemii Olimpus, zdobywczynię 
I miejsca w VII interdyscyplinarnym Konkursie dla Gim-
nazjalistów „Bliżej Fizyki i Chemii”.

W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzy-
mali:

Oliwia Skaźnik z ZSP w Kryrach (opiekun: Lucyna 
Musiolik) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Kura-
toryjnego z j. polskiego;

Julia Zaręba z SP w Kobielicach (opiekun: Barbara 
Grodzicka) – zdobywczyni II miejsca w Wojewódzkim 
Konkursie Ekologicznym „Coś z niczego”;

Robert Jacak z SP w Suszcu (opiekun: Anna 
Hoinkis) – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z matematyki, laureat Ogólnopolskiego 
konkursu MULTITEST z matematyk, zdobywca bardzo 
dobrego wyniku na Międzynarodowym Konkursie 
KANGUR matematyczny, laureat I stopnia z wyróżnie-
niem Konkursu Matematycznego Archimedes Plus;

Jan Chomiuk z SP w Suszcu (opiekun: Kazimiera 
Szałajko oraz Anna Urynowicz) – zdobywca I miejsca 
w finale (etap rejonowy i wojewódzki) XXII Diecezjal-
nego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zdobywca II miejsca 
w XII Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego The 
Globe, zdobywca bardzo dobrego wyniku w Ogólno-
polskim Konkursie Języka Angielskiego FOX, zdobywca 
wyróżnienia podczas Międzynarodowego Konkursu 
KANGUR matematyczny, laureat I stopnia Konkursu 
Matematycznego Archimedes Plus;

Oliwia Malarek z SP w Radostowicach (opiekun: 
Katarzyna Kurtok oraz Justyna Chomiuk) – finalist-
ka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. 
polskiego, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu z j. 
polskiego GALILEO, zdobywczyni I miejsca w VIII Po-
wiatowym Konkursie Historycznym;

Małgorzata Machnik z SP w Radostowicach 
(opiekun: Katarzyna Machnik oraz Irena Kowalik) – zdo-
bywczyni I miejsca w VIII Powiatowym Konkursie Histo-
rycznym, zdobywczyni wyróżnienia na Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym GALILEO, zdobywczyni 
II miejsca w etapie rejonowym oraz finalistka w etapie 
wojewódzkim XXII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej, zdobywczyni II miejsca w XIV Regionalnym 
Konkursie Gry na Fletach Podłużnych.

Na koniec nagrodzono zespoły szkolne, które 
odniosły dobre wyniki w zawodach i konkursach – na 
szczeblu gminnym , powiatowym czy wojewódzkim. 

W kategorii gimnazjum wręczono nagrody:
Grupie chłopców z GP w Kryrach – zespołowi 

sportowemu pod opieką Katarzyny Kosińskiej – zdo-

bywcom III miejsca w  powiatowych zawodach siat-
kówki chłopców;

Grupie dziewcząt z GP w Kryrach – zespołowi 
sportowemu znajdującemu się pod opieką Katarzyny 
Kosińskiej – zdobywczyniom I miejsca w powiatowych 
zawodach piłki nożnej dziewczyn; zdobywczyniom 
II miejsca w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni 
jak kadeci” w Bielsku-Białej, w składzie: Daria Słupik, 
Daniel Gamża, Mateusz Grabowski;

Drużynie tenisa stołowego (w składzie Kokot 
Błażej, Kutaj Daniel, Czernecki) z GP w Radosto-
wicach, którego opiekunką jest Dominika Biela – za 
zajęcie III miejsca na szczeblu rejonowym w Turnieju 
Tenisa Stołowego;

Chórowi PAROLE MELODICHE z GP w Suszcu, 
którego opiekunką jest Alicja Pastuszka-Koczar – za za-
jęcie: I miejsca w  Gminnym Przeglądzie Pieśni Religijnej 
w Kobielicach, II miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimna-
zjum”, wyróżnienia w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni 
Obcojęzycznej w Knurowie, II miejsca w Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi”;

Drużynie sportowej chłopców z GP w Suszcu, 
której opiekunem jest Mieczysław Jacak – za zajęcie: 
III miejsca w rejonie i I miejsca w powiecie w sztafe-
towych biegach przełajowych chłopców; VI miejsca  
w finale wojewódzkim, I miejsca w rejonie, I miejsca 
w powiecie w drużynowych biegach przełajowych 
chłopców; II miejsca w powiatowych zawodach piłki 
ręcznej chłopców

Drużynie sportowej dziewcząt z GP w Suszcu, 
pod opieką Mieczysława Jacaka – za zajęcie II miejsca 
w rejonie i I miejsca w Powiatowych Drużynowych 
Zawodach Tenisa Stołowego dziewczyn.

W kategorii szkół podstawowych wyróżnienia, 
dyplomy i nagrody powędrowały zaś do:

Darii Jaciubek, Zuzanny Skorupki, Jakub Czy-
sza i Wiktora Gruszki z ZSP w Mizerowie, których opie-
kunem jest Beata Kukla – za zajęcie I miejsca w gminie 
i III miejsca w powiecie w Turnieju wiedzy „Bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym”;

Szkolnego chórku „Przednutka” z SP w Ko-
bielicach, działającego po opieką Barbary Garus – za 
zajęcie: II miejsca w gminno-dekanalnym konkursie 
piosenki religijnej; I miejsca – zdobycie Złotego Pa-
sma – w Konkursie Chórów Regionu Śląskiego Projek-
tu Akademia chóralna – Śpiewająca Polska 2017 oraz 
wyróżnienia specjalnego za najlepszą interpretację 
utworu obowiązkowego; I miejsca na  XIII Powiatowy 
Konkurs Piosenki Religijnej w Pszczynie;

Drużyny sportowej dziewcząt z SP w Kobie-
licach, której opiekunem jest Dawid Musiolik – za 
zajęcie I miejsca w gminnych, II miejsca w powiato-
wych i II miejsca w rejonowych zawodach w biegach 
przełajowych;

Dziewcząt: Małgorzaty Baster, Wiktorii Grze-
gorzek i Anastazji Sozańskiej z SP w Kobielicach, 
których opiekunką była Anna Wojciech – za zajęcie 
II miejsca w rejonowym konkursie wiedzy biblijnej;

Uczniów klas II i III – drużyny sportowej z SP 
w Suszcu, której opiekunkami były Aleksandra Pala 
oraz Mariola Jakacka – za zajęcie: I miejsce w Półfina-
le Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w Grach i Zabawach Sportowych; I miejsca w finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego 
w Turnieju Gier i Zabaw Sportowych; I miejsca w rejo-
nowym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych;

Drużyny sportowej chłopców klas starszych 
z SP w Suszcu, której opiekunem jest Marcin Weide-
man – za zajęcie: I miejsca w mistrzostwach powiatu 
pszczyńskiego w sztafetowych biegach przełajowych  
szkół podstawowych; II miejsca w rejonowych sztafe-
towych biegach przełajowych  szkół podstawowych; 
II miejsca w rejonowych zawodach drużynowych 
w biegach przełajowych chłopców; I miejsca w mi-
strzostwach powiatu pszczyńskiego w drużynowych 
biegach przełajowych  chłopców; IV miejsca w mistrzo-
stwach powiatu pszczyńskiego w pływaniu drużyno-
wym chłopców;

Chóru szkolnego „Piano Forte” z SP w Radosto-
wicach, działającego po opieką Katarzyny Machnik – za 

zdobycie: Złotego Pasma na Konkursie Chórów Regio-
nu Śląskiego Projektu Akademia chóralna – Śpiewająca 
Polska; III miejsca w V Konkursie Pieśni Chóralnej im. 
Czesława Prudla w Lyskach; I miejsca w XIII Powiato-
wym Konkursie Radosnej Piosenki Religijnej w Pszczy-
nie oraz za udział w koncercie „Lutosławski – dzieciom” 
wraz z zespołem instrumentalnym, udział w „Festiwalu 
Róż” w Goczałkowicach Zdroju i organizację Festiwalu 
Pieśni Patriotycznych dla mieszkańców Radostowic;

Drużyny sportowej chłopców z SP w Radosto-
wicach, której opiekunem była Gabriela Dąbrowska 
– za zajęcie II miejsca w mistrzostwach powiatu psz-
czyńskiego w tenisie stołowym oraz IV miejsca w Re-
jonowych zawodach w tenisie stołowym;

Emilii Niezgody i Remigiusza Kwiatkowskiego 
z ZSP w Rudziczce, których opiekunką była Mariola Zy-
zańska – za zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie 
Piosenki w Pszczynie w kategorii solo/duet;

Marii Łakomiak i Zuzanny Głąb z ZSP w Ru-
dziczce, działających pod opieką Małgorzaty Kani – za 
zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Janie Pawle II;

Zespołu wokalno-instrumentalnego RUDZIKI 
z ZSP w Rudziczce, którego opiekunką jest Mariola 
Zyzańska – za zajęcie I miejsca w XIV Powiatowym 
Przeglądzie Jasełek oraz II miejsca w Powiatowym 
Konkursie Piosenki w Pszczynie w kategorii klas IV-VI.

W czasie uroczystości nie zapomniano także o na-
uczycielach. Jak co roku, otrzymali oni nagrody Wój-
ta. W tym roku wyróżniono następujące osoby: Z ZSP 
w Mizerowie – Beatę Kuklę; z ZSP w Kryrach – Lucynę 
Musiolik, Alinę Kunicką-Kumor, Katarzynę Kosiń-
ską; z SP w Suszcu – Blandynę Godowską, Mariolę 
Jakacką, Aleksandrę Palę; z GP w Suszcu – Renatę 
Zając, Barbarę Pastuszkę; z SP w Radostowicach – 
Gabrielę Dąbrowską; z GP w Radostowicach – Ali-
cję Pietras; z SP w Kobielicach – Renatę Sektę; z ZSP 
w Rudziczce – Irenę Zielonkę, Magdalenę Merkel; 
z Przedszkola w Suszcu – Katarzynę Granek-Dębska; 
z Przedszkola w Radostowicach – Janinę Bartas. 

- Święto Edukacji Narodowej obchodzono tradycyj-
nie 14 października z okazji powołania Komisji Edukacji 
Narodowej już od 1773 roku. Po tylu latach, dziś stajemy 
przed kolejną reformą oświaty, którą wdrażamy. Jest to 
bardzo trudna reforma, wiele się zmieniło. Nasza gmina 
wraca do sytuacji, w której była w 1999 r. Mamy 6 szkół, 
które na powrót stały się szkołami podstawowymi. W nie-
których przypadkach jednak będą one musiały pomieścić 
więcej oddziałów, stąd przed nami wiele planów reorga-
nizacji, przebudów. Dlatego chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim dyrektorom za pracę od momentu 
podjęcia tej uchwały, za przygotowanie zmian w placów-
kach. Dziękuję za zrozumienie potrzeb reformy przez całą 
kadrę nauczycielską. Chciałbym złożyć wszystkim życze-
nia – wszystkiego dobrego, jak najlepszych dni, satysfak-
cji z pracy i samych radosnych chwil – mówił Dyrektor 
Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Zbigniew Łoza.

Swoje życzenia skierował do nauczycieli także 
Wójt Marian Pawlas:

- Szczególnie dzisiaj są nam potrzebne dobre wzorce. 
To właśnie Wy – nauczyciele, pracownicy oświaty – robi-
cie wszystko, aby w gminie Suszec szkoła była naszym 
wielkim wspólnym domem. Myślimy o nauczycielach 
zawsze z szacunkiem, bo wiemy, jak ciężka i wymagająca 
jest to praca. Chciałbym aby doceniano ją przez cały rok. 
Wiem, że jesteście nauczycielami z powołania – przede 
wszystkim służycie społeczeństwu. Z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej życzę Wam dalszych sukcesów, wiele 
szczęścia – także w życiu osobistym, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

- W imieniu Rady Gminy chciałbym złożyć wszystkim 
nauczycielom życzenia i podziękowania za trud pracy, 
wytrwałość i cierpliwość wobec naszych dzieci. Chciał-
bym także podziękować za efekty nauczania, których dziś 
byliśmy świadkami. W czasach zmian i reform wierzę, że 
musimy działać razem, ponad podziałami, aby stworzyć 
młodym ludziom możliwość dalszego kształcenia – dodał 
Przewodniczący Andrzej Urbanek.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym.

Oprac. Monika Panfil
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Antoni Gralak

Konkurs „Moje Podróże Małe i Duże” rozstrzygnięty!
Konkurs, który ma już swoją długą tradycję, re-

nomę i ogólnopolski zasięg co roku przyciąga wiel-
bicieli fotografii. 

Startują w nim zarówno amatorzy, jak i profe-
sjonaliści. Tematyka podróży nigdy nie traci na ak-
tualności, a nadsyłane prace z roku na rok stoją na 
coraz wyższym poziomie. 

W tym roku jury  miało przed sobą naprawdę 
trudne zadanie. W skład komisji oceniającej weszli 
fotografowie: Krzysztof Łapka, Bartosz Wyrobek 
i Dawid Musiolik. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, ocenili oni 
120 prac nadesłanych przez 40 uczestników. Do finału 
zakwalifikowały się 62 prace autorstwa 27 miłośni-
ków fotografii.

Laureatami Konkursu zostali:
I Miejsce – Andrzej Mikulski z Łęcznej
II Miejsce – Dariusz Szwangruber z Kwidzynia
III Miejsce – Wiesława Stawarz z Sosnowca
Wyróżnienie – Olga Samosionek z Łodzi

Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 
12 listopada 2017 roku o 18:00 podczas koncertu 
„Mozart kontra Sinatra”, w ramach którego wystąpią 
mieszkańcy naszej gminy wraz z profesjonalnymi 
muzykami. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz 
laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznej edycji. Zachęcamy też do 
oglądania prac w galerii „OKO”.

Monika Panfil

III Festiwal Jazz&Literatura
Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury stał się 

częścią większego projektu. Festiwal Jazz&Literatu-
ra to wspólna inicjatywa Miejskiego Domu Kultury 
Batory reprezentowanego przez Dyrektora Sylwestra 
Paprockiego oraz Agencji New Talents’ Resources 
Marzena Anioł i powstał w porozumieniu z Miastem 
Chorzów. Współorganizatorami tegorocznej edycji 
były: Chorzowskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu oraz Starochorzowski Dom Kultury.

W tym roku w dniach 6-15 października od-
była się już trzecia edycja Festiwalu. Jego osią było 
sześć koncertów prezentujących jazz w całym jego 
bogactwie i różnorodności. Temu przedsięwzięciu 
towarzyszyły wydarzenia artystyczno-edukacyjne. 
Tak mówili o Festiwalu organizatorzy:

 „[Tym razem – przyp. red.]  mocniej niż poprzed-
nio akcentujemy składnik literacki festiwalu. Jazz 
z literaturą połączyła: Monika Lidke Quartet z mate-
riałem z najnowszej płyty do poezji Andrzeja Ballo, 
Silberman New Trio Feat. Jan Peszek, gdzie muzyce 
towarzyszy interpretowana na żywo awangardowa 
poezja Krystyny Miłobędzkiej oraz projekt Adama 
Olesia o nazwie ‘Hurdu_hurdu, czyli godka śląska 
w jazzie’. Ponadto dla młodzieży odbyły warsztaty 
z Janem Peszkiem w oparciu o utwór „TIS MW2” 
Bogusława Schaeffera oraz wszystkich, widzących 
i niewidomych, zapraszamy na słuchowisko z cyklu 
Czytanie w Ciemności na podstawie powieści Herty 
Müller „Sercątko”.

Oczywiście nie zabrakło również propozycji kon-
certowych nietkniętych słowem. Swój najnowszy 
album Hourglass zaprezentował Szymon Łukowski 
Quintet Feat. Hannes Riepler, trzy wybitne osobo-
wości polskiego jazzu Oleś Brothers & Antoni Gralak, 
które wystąpiły z projektem Primitivo, a zakończył 
festiwal koncert francusko-duńskiej formacji Gauthier 
Toux Trio ucieleśniającej muzyczną i kulturową róż-
norodność współczesnego jazzu.

Dodatkowo przez cały Festiwal można było po-

dziwiać wystawę zdjęć jednego z najlepszych foto-
grafików jazzowych, Jarka Rerycha.”

 Główną ideą Festiwalu pozostaje potrzeba 
i chęć promowania Chorzowa (i nie tylko!) jako 
miejsca ciekawych i ambitnych działań, integrowania 
i pobudzania do aktywności lokalnej społeczność, 
i zachęcania mieszkańców do otwartości na nowe do-
świadczenia artystyczne. Ta idea doskonale wpisuje 
się w kierunek, jaki obrał także nasz Gminny Ośrodek 
Kultury. Współorganizacja ciekawego, nietuzinko-
wego festiwalu z pewnością pomaga mieszkańcom 
Suszca i okolic poznać i otworzyć się na nową formę 
sztuki.

W czwartek 12 października na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury wystąpiło trzech artystów 
we wspólnym projekcie „Primitivo”. Byli to: Antoni 
Gralak – na trąbce, Marcin Oleś – na kontrabasie oraz 
Bartłomiej Oleś – na perkusji. „Projekt „Primitivo” to 
najnowszy materiał trzech wybitnych osobowości 
polskiego jazzu, Antoniego „Ziuta” Gralaka, który swo-
ją trąbką nadał szlif najważniejszej ścieżce polskiego 
off jazzu oraz braci Marcina Olesia i Bartłomieja Ole-
sia, „rytmicznego dream teamu” jak napisał o nich 
niemiecki magazyn JazzZeitung, uznanych przez 
kolegium JazzPRESS i RadioJAZZ.FM za najlepszych 
artystów w kategorii POLSKI JAZZOWY WYKONAWCA 
ROKU 2016.

Artyści we wspólnym projekcie szukają odpo-
wiedzi na pytanie, jak brzmiałaby muzyka u swego 
zarania. Eksplorując terytorium dźwięków pierwot-
nych z całego świata, nie ograniczają się jednak do 
odgrywania skrupulatnie odnalezionej muzyki, ale 
przenoszą ją do czasów współczesnych, odnajdując 
w niej zagubione ogniwo kanonu improwizacji.”

W Suszcu koncert wykonany przez Antoniego 
Grelaka i braci Oleś spotkał się z bardzo entuzjastycz-
nym przyjęciem. Nastrojowe świece, poczęstunek 
przygotowany przez piekarnię Marka Pawlaka ze 
Studzionki, kawa i herbata – z pewnością pomogły 

stworzyć idealną atmosferę do słuchania muzyki wy-
konywanej na bardzo wysokim poziomie. Odpowied-
ni nastrój, światowej sławy muzycy i słuchacze, którzy 
kochają jazz sprawili, że ten czwartkowy wieczór był 
naprawdę wyjątkowy.

- Uwielbiamy rozpieszczać osoby, które kochają 
jazz albo próbują go polubić. Cieszymy się, że zaufali 
nam państwo i przyszli posłuchać fantastycznej pozycji. 
To naprawdę urzekający projekt i urzekający Festiwal 
– mówiła dyrektor Agata Lisowicz-Wala.

Wśród gości, którzy ten październikowy czwar-
tek spędzili w GOK-u znaleźli się: organizatorzy Dni 
Sąsiada w gminie Suszec, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Andrzej Urbanek, dyrektor MDK Batory – Sylwester 
Paprocki, Aleksandra Krzyżanowska – animatorka 
z MDK Batory, twórczyni Festiwalu – Marzena Anioł.

Choć jazz nie stanowi głównego nurtu muzyki 
popularnej, w Suszcu jego wielbicieli z roku na rok 
przybywa. Najlepiej widać to po ilości uczestników 
koncertów takich jak ten. Możliwość obcowania 
z muzyką wykonywaną na żywo to niewątpliwa 
wartość, jaką niosą ze sobą tego rodzaju imprezy. 
Warto wziąć udział w takim wydarzeniu.

Oprac. Monika Panfil

Nagroda Kuratora dla Katarzyny Machnik
We wtorek 17 października w Sali Marmurowej 

Urzędu Wojewódzkiego odbyły się uroczystości zwią-
zane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W Kato-
wicach spotkali się nauczyciele, pracownicy oświaty, 
samorządowcy oraz osoby zaangażowane w rozwój 
oświaty. Tego dnia wręczono Medale Komisji Eduka-
cji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 
a także nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.

Z rąk Mariusza Trepki, wicewojewody śląskiego, 
a także Urszuli Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał burmistrz 
Dariusz Skrobol. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty wręczono także na-
uczycielom z Pszczyny.

Wśród nagrodzonych przez Kuratora znalazła 

się także Katarzyna Machnik – nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej w Radostowicach. 

- Cieszę się bardzo z tego wyróżnienia. W dużej mie-
rze otrzymałam nagrodę dzięki rekomendacjom pani 
dyrektor Małgorzaty Jakubik. Dla mnie to naprawdę 
wyjątkowa forma docenienia mojej działalności – ko-
mentowała pani Katarzyna.

W tym roku pani Machnik znalazła się także wśród 
laureatek konkursu „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. Jak 
wiadomo, jest to wybitna osobowość muzyczna. Za-
łożyła w 1991 r. pszczyński chór kameralny „Con fu-
oco”, od 2014 prowadzi młodzieżowy zespół wokalny 
„Per spasso”. Jest także nauczycielką muzyki i w hi-
storii w Szkole Podstawowej w Radostowicach. Pani 
Katarzyna prowadzi w naszej gminie  chór dziecięcy 

„Piano-Forte” oraz zespół instrumentalny. Od wielu lat 
kształtuje kulturę muzyki wokalnej i instrumentalnej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest niezwykle 
zaangażowana w wiele projektów i wydarzeń arty-
stycznych na terenie całego regionu. Umiejętnie wiąże 
tradycję muzyczną Pszczyny z kształtowaniem gustów 
i wrażliwości muzycznej słuchaczy. Jej osiągniecia i na-
grody świadczą o profesjonalizmie i zaangażowaniu 
w pracę. Prezentuje szerokie spektrum form i stylów 
muzycznych w programach zespołów, które prowadzi. 
Jest wrażliwa na potrzeby szkół, instytucji, placówek 
służąc bezinteresowną pomocą i współpracą. Kocha 
muzykę i pięknie zaszczepia jej walory wśród miesz-
kańców całego powiatu. Gratulujemy!

Oprac. Monika Panfil



27.10.2017

Koncert zespołu Fahro z Francji

„Na Dzikim Zachodzie”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

wstęp wolny

28.10.2017
Gala z okazji 25-lecia

istnienia Gminnego Ośrodka Kultury z udziałem

Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective

pod batutą Mateusza Walacha

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 17:00

wstęp wolny

 

29.10.2017
Spektakl „Kopidoł”

w wykonaniu Teatru Naumiony

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

cena biletu: 20 zł

Bilety od 2 października 2017 r.

 

4.11.2017

XIV Turniej Zespołów Ludowych

Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli

„Jak ze Suszca powędruję...”

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

wstęp wolny

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

Patronat honorowy:

Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego

Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec

11.11.2017
Prapremiera spektaklu „Geszynk”

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława Musiolika,

w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej

przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 15:00

cena biletu: 10 zł

Bilety od 9 października 2017 r.

11.11.2017
Premiera spektaklu „Geszynk”

autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława Musiolika,

w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej

przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

cena biletu: 10 zł

Bilety od 9 października 2017 r.

 

12.11.2017
Koncert „Mozart kontra Sinatra

– aktywizacja, integracja przez sztukę”

z udziałem mieszkańców Gminy Suszec

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 18:00

wstęp wolny

19.11.2017
Koncert „Muzyka w barwach jesieni”

z udziałem Chóru Dziecięcego ze Szkoły Podstawowej

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

akompaniament: Mirosław Lachowski,

dyrygent: Katarzyna Machnik

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa

i Męczennika w Suszcu, godz. 17:00

wstęp wolny

 

25.11.2017
Zlot Czarownic

impreza o charakterze Babskiego Combru 

z zespołem HaNuta

sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 19:00

cena: 50 zł / os.

Bilety od 16 października 2017 r.

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017



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

16.12.201716.12.2017
godz. 10:00 - 17:00

parking przed GOK w Suszcu/sala widowiskowa

Zgłoś swoje stoisko w biurze GOK do 8.12.2017
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 19:30

lub telefonicznie: 32 212 44 91

Mozart
Sinatrakontra

Koncert

- aktywizacja, integracja przez sztukę

12.11.2017 r., godz. 18:00
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22 

Wstęp wolny!

Mirosław Witkowski  z zespołem &  młodzież z Gminy Suszec
Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”

Regionalny Zespół Śpiewaczy 
„Radostowianki”

Chór „Pogodna Jesień”.

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

SUSZECKA
JESIEŃ
KULTURALNA827.10-25.11.2017

IMPREZA O CHARAKTERZE BABSKIEGO COMBRU,
PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PAŃ!

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

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

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

Zesp
ół HaNuta

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

14 grudnia 2017, godz 17:30 i 20:30, cena 60 z³
Bilety od 9 października w biurze Gok w Suszcu oraz na portalu biletynakabarety.pl

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



Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym

z terenu gminy Suszec.
Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w maksymalnym formacie A4

należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową przyklejoną z tyłu pracy
do 24 listopada 2017 roku do skrzynek znajdujących się w placówkach oświatowych

naszej gminy oraz w GOK-u.

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
6 grudnia 2017 roku o godz. 15:30

podczas spotkania ze św. Mikołajem w sali widowiskowej GOK-u w Suszcu.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 
32 212 44 91  w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

BOŻONARODZENIOWĄ
KONKURS NA KARTKĘ

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych
z terenu gminy Suszec.

Termin dostarczenia prac:
upływa 1 grudnia 2017 r.
(Decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce dostarczania prac:
biuro GOK w Suszcu.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2017 r.,
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowewgo na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.

Każdy uczestnik może nadesłać
1 pracę o wymiarach A5.

Do
konkursu
zapraszamy
uczniów 
oddziałów
gimnazjalnych,
szkół licealnych
oraz osoby dorosłe
z powiatu
pszczyńskiego.

Zadaniem uczestników
konkursu jest wykonanie
ozdoby choinkowej
w dowolnej technice
oraz formie plastycznej.
Prace konkursowe
należy nadsyłać
do siedziby 
GOK w Suszcu
do dnia 8 grudnia 2017 r.

Wszystkie nadesłane prace będzie
można zobaczyć na wystawie pokonkursowej
od 17 grudnia 2017 r. w Galerii „OKO”

Szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30

osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec,

e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zapraszamy wszystkie dzieci 
we wtorek 6 grudnia
o godz. 15:30 oraz 18:00
do sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu
Aby dziecko mogło wziąć
udział w mikołajkowym
spotkaniu, należy koniecznie
skontaktować się z biurem
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
od 13 listopada 2017 r.
w biurze GOK w Suszcu. 
Ograniczona ilość
miejsc!



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

XV POWIATOWY
PRZEGLĄD
JASEŁEK

ELIMINACJE:
16.01 PRZEDSZKOLA
17.01 SZKOŁY PODSTAWOWE
18.01 ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ
21 STYCZNIA 2018
O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK
W SUSZCU PODCZAS
KONCERTU LAUREATÓW

12 listopada 2017, godz. 10:30
Gminny Osrodek Kultury w Suszcu

32 212 44 91
kasia@kulturasuszec.pl
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Zespół fletowy „Flauti dolci” z Radostowic

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Zespół „Flauti dolci” z Radostowic

W ciągu całego roku gminne placówki biblio-
teczne prowadzą działania popularyzujące książkę 
i czytelnictwo. Okazją do czytelniczych spotkań jest 
też październikowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Biblioteka publiczna w Suszcu, we współpracy 
z prowadzącymi biblioteki szkolne, 26 września br. 
zorganizowała spotkania autorskie z Krzysztofem 
Piersą. 

Jest on, znanym z programu „Pytanie na śnia-
danie”, dziennikarzem telewizyjnym i internetowym, 
youtuberem, operatorem kamery i drona, pasjona-
tem fantastyki, modelarstwa, filmów sci-fi i sportów 
sylwetkowych. Jak nikt rozumie świat gier i samych 
graczy. Od 5 roku życia nałogowo grał w gry, po 20 
latach wygrał z uzależnieniem, a obecnie radzi, jak 
wyjść z nałogu. Swoim doświadczeniem chętnie 
dzieli się z innymi jako coach,  prowadzący wykłady 
motywacyjne czy jako prelegent festiwali fantastyki.

Działający w Radostowicach zespół gra na uro-
czystościach szkolnych i lokalnych w naszej gminie. 
Co roku fleciści biorą też udział w Regionalnym Kon-
kursie Gry na Fletach Podłużnych w Kobiórze, zdo-
bywając liczne nagrody i wyróżnienia. W tym roku 
we wrześniu zespół fletowy „Flauti dolci” uświetnił 
występem cykliczną uroczystość wręczenia Złotych 
Laurów Przedsiębiorczości.

Zespół istnieje od kilkunastu lat. Na początku 
uczniowie grali tylko na fletach sopranowych. Z cza-
sem włączono także altowe flety szkolne. W 2012 r. 
Szkoła Podstawowa w Radostowicach, której ucznia-
mi są członkowie zespołu, zakupiła 2 flety tenorowe 
i 1 basowy (wszystkie marki Yamaha). Od tego czasu 
fleciści grają w układzie 4-głosowym. W tym roku 
w zespole gra już 13 flecistów, którzy wspólnie pracu-
ją nad programem „Muzyka filmowa”. Zaś w grudniu 
młodzi artyści zaprezentują program kolędowy.

Cztery lata temu zespół fletowy nagrał wraz 

Jako praktyk, podzielił się też swoją wiedzą z gim-
nazjalistami SP w Suszcu i Radostowicach. 250 młodych 
słuchaczy, właścicieli smartfonów, aktywnych na Face-
booku, wiedzących co to Snap i Instagram, marzących 
o posiadaniu konsoli do gier, dowiedziało się, jak spraw-
dzić czy ich rozrywka to pasja, a może już uzależnienie. 
Wyjaśniono im, czym są gry komputerowe i dlaczego 
tak wciągają, a w przypadku wejścia w nałóg, jak ważne 
jest wsparcie najbliższych i fachowa pomoc.

Obecni z uwagą i zaciekawieniem słuchali nasze-
go gościa – młodego człowieka, poruszającego sprawy 
związane z zainteresowaniami współczesnej młodzieży, 
zafascynowanej elektroniką i nie wyobrażającej siebie 
życia bez korzystania z Internetu i telefonu. Temat tra-
fiony w dziesiątkę.

Dlatego też jeszcze w listopadzie Krzysztof Piersa 
ponownie odwiedzi Śląsk, by spotkać się z uczniami 
SP w Kryrach.

z chórem szkolnym z SP w Radostowicach płytę CD, 
na której znalazły się znane i lubiane kołysanki (trzy 
z nich wykonali fleciści). Obecnie wszyscy uczniowie 
grają na instrumentach firmy Yamaha (soprany i alty 
– na własnych, a tenory i bas – na szkolnych). Ich 
marzeniem jest powiększenie składu o jeszcze jeden 
flet tenorowy i basowy. Koszt fletu tenorowego to ok. 
300-350 zł, natomiast basowego – pomiędzy 1100 
a 1500 zł. Zakup wydaje się jednak koniecznością. 
Tym bardziej, że w grupie młodszej gry na fletach 
sopranowych uczy się ponad 20 dzieci.

- Zakup kolejnych fletów z pewnością pozwoli nam 
się rozwijać. Jest bardzo dużo chętnych dzieci i szkoda 
byłoby tego nie wykorzystać. Pomoc obiecał już starosta 
pszczyński oraz Przewodniczący Rady Gminy Suszec. 
Szukamy także sponsorów, którzy zechcą wesprzeć na-
sze działania. Mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które 
zrozumieją nasze potrzeby – mówiła pani Katarzyna 
Machnik, która jest opiekunem zespołu. 

W każdej bibliotece gminy dostępne są 
książki autora spotkań – „Komputerowy ćpun” 
i „Trener Marzeń”, a zainteresowanych tematem 
(rodziców?) zapraszamy do odwiedzenia bloga 
www.krzysztofpiersa.pl.

Pani Katarzyna jest także nauczycielką muzyki 
i historii w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Radostowicach i m.in. opiekunką chóru młodzie-
żowego PER SPASSO w POPP w Pszczynie.

Oprac. Monika Panfil

Grupa Zabawowa 
w Mizerowie

9 listopada br. (w czwartek) o 17:00 rozpoczy-
namy zajęcia dla rodziców wraz z dziećmi w wieku 
2-5 lat w Filii bibliotecznej w Mizerowie (w budyn-
ku Remizo-Świetlicy). Zgłoszenia przyjmuje Renata 
Chodura w środę i czwartek od 13:00 do 19:00 oraz 
w piątek od 11:00 do 19:00. Tel.: 32 212 20 93

GF

„Radostowianki” wśród najlepszych
Panie z Radostowic w październiku odniosły 

kolejny sukces. Tym razem w Polanicy-Zdroju, gdzie 
wzięły udział w 18. Międzynarodowym Festiwalu 
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Tęcza Polska, 
organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą 
i Miasto Polanicę-Zdrój. Festiwal odbywał się w Te-
atrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji. Aby 
uczestniczyć w tym wydarzeniu, „Radostowianki” 
musiały wygrać eliminacje wstępne, które odbyły 
się w Mikołowie-Śmiłowicach w czerwcu br. O kwa-
lifikacji dowiedziały się jednak dopiero we wrześniu.

Jak twierdzą organizatorzy, Tęcza Polska to naj-
barwniejszy z polanickich festiwali, podczas którego 
na scenie Teatru Zdrojowego prezentują się zespoły 
folklorystyczne z całego świata. Atrakcją przeglądu 
jest barwna i rozśpiewana parada artystów połączona 
z tanecznymi prezentacjami na polanickim Deptaku. 
Tęcza Polska uznawana jest za jedną z największych 
i najważniejszych tego typu imprez w Polsce. Festiwal 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności 
i jest autentycznym świętem folkloru.

W tym roku przegląd trwał od 29 września do 
1 października. W tym czasie zaplanowano 3 koncer-
ty, w trakcie których prezentowały się zespoły z całej 
Polski, a nawet z zagranicy – tym razem z Białorusi. 
W sobotę odbyła się parada – korowód polanickim 
deptakiem oraz krótki występ w Muszli Koncertowej. 
W trakcie 3 dni jury w składzie: Dariusz Jakubow-
ski, Justyna Kuban, Żaneta Żardecka, Józef Gawlik 
z uwagą wysłuchało 22 zespołów. Komisja podkre-
śliła znaczenie Festiwalu Tęcza Polska w kultywo-
waniu tradycji i podtrzymywaniu wartości i treści 
kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu 

organizatorów, sponsorów i twórców Festiwal Tęcza 
Polska, przez 18 lat swojego istnienia, stał się nie-
zwykle ważnym miejscem spotkania z autentyczną 
twórczością artystyczną, a Polanica-Zdrój istotnym 
miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego.

Występy artystyczne, zaprezentowane podczas 
Festiwalu stały na bardzo wysokim poziomie i charak-
teryzowały się ogromną różnorodnością. Na scenie 
Teatru Zdrojowego wystąpiły zespoły: śpiewacze, pie-
śni i tańca, instrumentalne czy taneczne. Uczestnicy 
byli też w różnym wieku – od zespołów dziecięcych, 
poprzez młodzieżowe czy międzypokoleniowe po 
zespoły złożone z samych dorosłych.

- Konkurencja była naprawdę duża. Byłyśmy 
przekonane, że ciężko będzie zwyciężyć w przeglądzie. 
Zwłaszcza że trudno było chociażby porównać zespoły 
ze względu na ich różnorodność – mówiła Joanna Pu-
dełko, nowa prowadząca Regionalny Zespół  „Rado-
stowianki”. – Nie było podziału na kategorie, więc jury 
stało przed ogromnym wyzwaniem. Myślę, że komisja 
kierowała się odniesionym wrażeniem, świeżością wy-
konania, ciekawym przekazem. 

Po długich naradach jury postanowiło przyznać 
wyróżnienia i nagrody. Wśród laureatów znalazł się 
także zespół z Radostowic! Regionalny Zespół Śpie-
waczy „Radostowinaki” otrzymał III nagrodę.

- Byłyśmy jedynym zespołem, który wystąpił a ca-
pella, unisono. To bardzo wymagający rodzaj śpiewu. 
To, że zostałyśmy zauważone i docenione, to wynik ca-
łości prezentacji zespołu. Wybrałyśmy repertuar – wią-
zankę w formie suity śpiewaczej – opowiadający o życiu 
człowieka od narodzin aż do śmierci. Piękne, ciekawe 
utwory i regionalne stroje – z pewnością przyczyniły się 

do sukcesu, jaki odniósł zespół. To był piękny występ, 
przygotowany przez „Radostowianki” i panią Jadwigę 
Masny – podkreślała Joanna Pudełko.

Panie z Radostowic przez trzy dni uczestniczy-
ły w niezwykłym Festiwalu. Mogły poznać nie tylko 
kulturę z innych zakątków naszego kraju, ale także 
zawrzeć nowe znajomości i wypromować nasz re-
gion. Odwiedziły także, we własnym zakresie, sanktu-
arium w Wambierzycach. W niedzielę 1 października 
uczestniczyły zaś w koncercie finałowym i wystąpiły 
na scenie wraz z pozostałymi laureatami.

- To było piękne doświadczenie. Cieszymy się, że 
udało się nam zająć takie wysokie miejsce – mówiły 
członkinie zespołu.

Cieszymy się z sukcesów „Radostowianek”. 
Życzymy też kolejnych ciekawych wyzwań i wielu 
satysfakcjonujących osiągnięć.

Monika Panfil
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„Radostowianki” na scenie
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Rowerowy Dirt Jam Suszec

Emeryci spotkali się w Radostowicach

Szkoły w liczbach

Kilkudziesięciu zawodników z Polski i z zagranicy 
uczestniczyło w imprezie, którą na swoim przydomo-
wym ogródku w Suszcu zorganizował Dawid Godziek. 
Jak co roku, było to doskonale przemyślane rowerowe 
spotkanie, w którym mógł uczestniczyć każdy, kto 
miał na to ochotę.

W tym sezonie impreza cieszyła się naprawdę 
dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło całej polskiej 
„dirtowej” czołówki, którą reprezentowali między in-
nymi: Marek Łebek, Marcin Rot, Mateusz Kowalski, 
Paweł Stachak, Artur Olech, Grzesiek Bać, Filip So-
czyński, Sebastian Koczara i Kuba Sidzina. 

Dopisała także publiczność, bo przez cały dzień 
kilkaset osób z zapartym tchem śledziło wysokie loty 
i triki, które prezentowali zawodnicy, żywiołowo przy 
tym ich dopingując. Trzeba przyznać, że tak dużej 
frekwencji w Suszcu jeszcze nie było, co tylko poka-
zuje, jak z roku na rok ta impreza rozrasta się coraz 
bardziej – oby tak dalej!

Po treningach o godzinie 14 wystartowała 
pierwsza z kategorii, czyli pumptrack. Temu zada-
niu najlepiej sprostał Kuba Sidzina z Bielska-Białej, 
który w finale na pokonanie dwóch pełnych kółek 
toru potrzebował zaledwie 26 sekund. Następnie 
ruszyły kwalifikacje dla amatorów i profesjonalistów 
na hopach. Mniej zaawansowani zawodnicy mieli 
do dyspozycji małą linię przeszkód, a lądowanie 
pierwszej skoczni zostało wysypane korą. Startujący 
w kategorii profesjonalistów swoje ewolucje mogli 
zaprezentować na dużych skoczniach. Całość odbyła 
się w formacie jamu, a zaraz po nim przystąpiono 
do finałów, które rozegrano już w klasycznej formie 

Dwa razy do roku seniorzy z Radostowic spotkają 
się, aby wspólnie spędzić czas. W sobotę 21 paździer-
nika emeryci uczcili Dzień Seniora mszą świętą w ko-
ściele pw. Imienia Maryi. Po nabożeństwie zaproszeni 
goście udali się do Szkoły Podstawowej w Radostowi-
cach, gdzie przygotowano dla nich bogaty program 
artystyczny. 

Najpierw wystąpił Zespół Regionalny „Radość” 
prowadzony przez Danutę Abramowicz-Heczko, któ-
ry zaprezentował wiązankę pięknych tradycyjnych 
śpiewów i tańców śląskich. Występ dzieci w strojach 
regionalnych bardzo spodobał się publiczności, która 
nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. 
Następnie na scenie pojawiły się dziewczęta z zespołu 
fletowego prowadzonego przez Katarzynę Machnik. 
Swój występ rozpoczęły od utworów muzyki dawnej, 

We wrześniu rozpoczął się kolejny rok szkolny – 
2017/2018. Wraz z początkiem września swoją naukę 
w szkołach i przedszkolach naszej Gminy zaczęło 1923 
dzieci i młodzieży. Ze względu na zmiany w szkolnic-
twie, jakie zaszły w tym roku, m.in. wygaszanie gim-
nazjów, zmieniła się struktura szkół. Powstały szkoły 
podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, pojawiły się 
także klasy VII. W rozpoczynającym się roku szkolnym 
wzrosła liczba uczniów w szkołach podstawowych i 
gimnazjach w naszej gminie do 1366 osób. W stosun-
ku do roku poprzedniego jest to wzrost o 27 uczniów.  
Zwiększyła się także liczba dzieci w przedszkolach 
do 557. Jest to wzrost o 2 dzieci w stosunku do roku 
poprzedniego. 

W rozbiciu na placówki, w roku szkolnym 
2017/2018 w oddziałach gimnazjalnych uczy się 269 
osób, z czego – w Suszcu w 6 klasach 119 osób; w 
Kryrach 58 osób w 3 klasach; w Radostowicach 92 
osoby w 4 klasach. Do szkół podstawowych uczęsz-
cza obecnie 1097 dzieci, w tym w poszczególnych 
sołectwach uczy się: w Suszcu 356 uczniów w 18 
oddziałach; w Radostowicach 169 uczniów w 9 od-

przejazdów. Amatorzy otrzymali dwie próby i liczyła 
się lepsza z nich, a profesjonaliści mogli wystartować 
w 3 podejściach, z których 2 decydowały o ostatecz-
nej ocenie.

Jedno jest pewne – sędziowie mieli trudny 
orzech do zgryzienia, bo poziom trików był napraw-
dę bardzo wysoki, a rywalizacja zacięta i wyrównana. 
W kategorii amator zwyciężył Kamil Długosz, a za-
raz za nim znaleźli się Dawid Czekaj i Kamil Lipiński. 
Wśród profesjonalistów na najwyższym stopniu po-
dium stanął Yura Startosta - zawodnik z Ukrainy. Drugi 
był Kuba Sidzina, a podium uzupełnił Paweł Stachak.

- Bardzo cieszę się, że tyle osób zdecydowało się 
odwiedzić mój ogródek w Suszcu. Szczerze mówiąc 
nie spodziewałem się aż tak dużego zainteresowania. 
Dopisali zarówno zawodnicy, jak i publiczność.

Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i dobrze 

a zakończyły tematami muzycznymi z filmów i musi-
cali (w tym niezwykle popularnym „Somwhere over 
the rainbow” oraz muzyką z filmu „Piraci z Karaibów”). 
Wysoki poziom artystyczny, prezentowany przez fle-
cistki, zachwycił słuchaczy. Jako ostatnie, na zasadzie 
ciągłości, kontynuacji muzycznych tradycji, wystąpiły 
panie z Zespołu Regionalnego „Radostowianki”. Panie 
zaprosiły seniorów we wspólną muzyczną podróż. 
Zachęcały wszystkich do śpiewu, wykonując popu-
larne i lubiane utwory: „Biołe żyto sioła”, „Wczoraj była 
niedzieliczka” czy „Za stodołom na rzyce”.

Po części artystycznej do seniorów zwrócił się, 
obecny na uroczystości, Wójt:

- Wiek senioralny to piękny czas. Najważniejsze dla 
zdrowia jest życie we wspólnocie. Cieszę się, że w na-
szych społeczeństwach dzięki Kościołowi wciąż tworzą 

działach; w Kobielicach 125 uczniów w 7 oddziałach; 
w Rudziczce 188 uczniów w 10 oddziałach; w Kry-
rach 135 uczniów w 8 oddziałach. W każdej ze szkół 
podstawowych powstały nowe oddziały, do których 
uczęszczają siódmoklasiści. W niektórych placów-
kach ta zmiana wiąże się z koniecznością utworzenia 
nowych sal lekcyjnych, aby pomieścić rosnącą liczbę 
uczniów. W najbliższym czasie z pewnością ruszą więc 
remonty czy rozbudowy.

Liczba oddziałów przedszkolnych, ze względu na 
rosnące potrzeby mieszkańców Gminy zwiększyła się 
o 1 oddział. W tym roku także przyjęto  o 2 dzieci wię-
cej niż w ubiegłym roku. Najwięcej dzieci uczęszcza 
do przedszkola w Suszcu (178 dzieci w 8 oddziałach). 
W pozostałych miejscowościach wygląda to następu-
jąco: w Mizerowie – 83 dzieci w 4 oddziałach; w Rado-
stowicach – 50 dzieci w 2 oddziałach w Przedszkolu 
Publicznym oraz 17 dzieci w oddziale przedszkolnym 
przy SP w Radostowicach; w Rudziczce – 75 dzieci w 3 
oddziałach; w Kobielicach – 73 dzieci w 3 oddziałach 
i w Kryrach – 81 dzieci w 4 oddziałach. 

Oprac. Monika Panfil

spędzili ten czas! Za rok oczywiście zapraszam ponow-
nie i obiecuję, że wspólnie z osobami, które pomagały mi 
przy jamie, zawiesimy poprzeczkę jeszcze wyżej i zrobi-
my jeszcze fajniejszą i większą imprezę! – skomentował 
Dawid Godziek. – W tym roku impreza trochę bardziej 
się rozwinęła. Poświęciliśmy więcej czasu na organiza-
cję, ale sporo można jeszcze ulepszyć. Należy też przy-
znać, że udało się ściągnąć jeszcze większą ilość ludzi, 
masę zawodników na rowerach, przyjezdnych z całej 
Polski. To cieszy! Moim celem jest, aby zawody te były 
ważnym punktem w kalendarzu zawodników między-
narodowych. Mam nadzieje, że już w przyszłym roku 
budżet nagród i organizacja pozwoli na ściągnięcie za-
wodników zza granicy – dodawał gospodarz imprezy.

W organizacji Dirt Jam Suszec pomogli sponso-
rzy. Wielkie podziękowania należą się: Red Bull, Ave 
BMX, Wykop Sobie Sam, Masters of Dirt, PHU Adam 
Bartecki, Beauty Point Żory, Studio-AJ, Clinic Bike, 
Zlomuj.pl oraz Dr.Cool. 

Dirt Picnic Suszec - wyniki:
Amator:
1. Kamil Długosz
2. Dawid Czekaj
3. Kamil Lipiński
Profesjonalista:
1. Yura Starosta
2. Kuba Sidzina
3. Paweł Stachak
Best Trick:
Marek Łebek (double backflip)

Redbull.pl
Oprac. Monika Panfil

się grupy i wspólnoty. Dzięki życiu dzielonemu z innymi, 
angażowaniu się w działalność społeczną, możemy za-
chować radość i wigor na długie lata. Życzę wszystkim 
zdrowia, przyjaźni, wsparcia i miłości od najbliższych 
oraz wszystkiego najlepszego.

Następnie zebrani udali się na wspólny poczęstu-
nek. Przy pysznym obiedzie, kawie i kołoczu, seniorzy 
mogli porozmawiać, spotkać się ze znajomymi i po 
prostu miło spędzić czas. A to najwyższa wartość tych 
imprez.

Spotkania seniorów w Radostowicach co roku 
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wspólna 
inicjatywa pani Sołtys Barbary Matuli, Rady Sołeckiej 
i księdza proboszcza Mirosława Smykały to doskonały 
pomysł na integrację lokalnej społeczności. Brawo 
za inicjatywę. Monika Panfil
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Rowerowy Dirt Jam Suszec

Prace nad komunikacją 
lokalną

Trwają prace nad utrzymaniem komunikacji lokal-
nej w jej obecnym kształcie w nadchodzących latach. 
W związku z planowanymi zmianami w komunikacji po-
wiatowej, władzom Gminy zależy na jak najlepszym do-
pasowaniu godzin kursowania autobusów działających 
w ramach komunikacji lokalnej do godzin kursowania 
autobusów komunikacji powiatowej. Trasy, po jakich 
poruszają się po naszej gminie autobusy, pozostaną 
bez zmian. Modyfikacji mogą ulec jedynie godziny ich 
przyjazdu i odjazdu. Planowane jest też podpisanie 
umowy z firmą transportową, świadczącą usługi na tere-
nie naszej gminy, na kolejne 2 lata, co zagwarantuje, że 
w latach 2018-2019 komunikacja lokalna będzie działać 
na niezmienionych zasadach. Zmiany dotyczące godzin 
zaczną obowiązywać od stycznia 2018 r. Informacje 
o wszelkich zmianach będzie można znaleźć w prasie 
oraz na stronie www.suszec.pl

Oprac. Monika Panfil 
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Suszecka Grupa Biegowa

Rajd Śląska w Suszcu

Ważna konferencja w Suszcu

W weekend 13-15 października na drogach na-
szego województwa odbyła się 1. edycja Rajdu Ślą-
ska, który w tym roku był ostatnią rundą rywalizacji 
w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Polski. Na wymagających trasach 
imprezy zmierzyli się także pretendenci do tytułu 
Rajdowego Mistrza Śląska, bowiem zawody orga-
nizowane przez Automobilklub Ziemi Tyskiej były 
jednocześnie czwartą rundą tego cyklu.

Także w naszej gminie odbył się jeden z etapów 
wyścigu. W Suszcu rajdowcy rywalizowali w niedzie-
lę, 15 października, na OS 10 oraz OS 13. Na trasie 
rajdu w Suszcu znajdowały się dwa odcinki – dłuż-
szy i krótszy. Krótszy prowadził ulicami: fragmen-
tem ul. Królówka, Zgońską, Okrężną, Na Grabówki, 
Powstańców Śląskich oraz fragmentem ul. Dolnej. 
Dłuższy odcinek z kolei wiódł ulicami: fragmentem 
ul. Królówka, Zgońską, Okrężną, Na Grabówki, Po-
wstańców Śląskich, Dolną, Piaskową, Brzozową (tu 
zlokalizowano metę). To właśnie na trasie w Suszcu 
drugi przejazd stanowił Power Stage, czyli odcinek, 
na którym trzy najszybsze załogi zdobywały dodat-
kowe punkty do klasyfikacji mistrzostw Polski. 

Rajd przyciągnął wielu widzów i kibiców – także 
w naszej gminie. Do obserwowania zmagań zachę-

W środę 18 października w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu odbyła się konferencja o wojewódz-
kim zasięgu. Jej organizatorami byli: Zarząd Okręgo-
wy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, 
Śląska Izba Rolnicza oraz Gmina Suszec. Konferen-
cja objęta była patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Głów-
nym tematem podejmowanym podczas spotkania 
było „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu 
środowiskiem naturalnym”. 

Organizatorzy założyli kilka celów, jakie niosła 
ze sobą konferencja. Przede wszystkim miała ona 
zaprezentować przestrzeń intelektualną i prawną 
oraz praktyczny potencjał środowiska kół łowieckich, 
możliwych do wykorzystania w zarządzaniu środo-
wiskiem naturalnym na Śląsku. Spotkanie miało też 
na celu zapoznanie środowiska samorządów teryto-
rialnych oraz przedstawicieli samorządu rolniczego 
z problematyką łowiecką. Poprzez konferencję za-
planowano także budowanie wizerunku śląskiego 
łowiectwa w oparciu o praktyczne działanie na rzecz 
lokalnych środowisk. Nie zapomniano także o omó-
wieniu bieżących problemów związanych ze szkoda-
mi łowieckimi, zagrożeniem epidemią afrykańskiego 
pomoru świń oraz skutkami orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego Prawa Łowieckiego.

Do udziału w konferencji zaproszono wielu go-
ści. Wśród osób, które pojawiły się w Suszcu, warto 
wymienić parlamentarzystów, przedstawicieli Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego wszystkich szcze-
bli, Samorządu Rolniczego, Zarządów Okręgowych 
Polskiego Związku Łowieckiego czy Kół Łowieckich. 
Nie zabrakło także przedstawicieli: Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych, Wojewódzkiego Inspektoratu Weteryna-
rii, Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Nadle-
śnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Uczelni Wyższych i Szkół Średnich, Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. 

Na początku gości i uczestników konferencji 
przywitał Wójt Marian Pawlas:

- Witam wszystkich przybyłych. Cieszę się, że mo-
gliśmy się dziś spotkać. Warto wiedzieć, że nasza gmina 
pięknie się rozwija. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy 
otoczeni lasami – to one są naszym ogromnym atutem. 

cała także słoneczna pogoda. W większości z miast, 
przez które przebiegała trasa, nie doszło do zakłóceń. 
Nad bezpieczeństwem zarówno samych uczestników, 
jak i fanów motoryzacji czuwali nie tylko policjan-
ci, ale i strażacy, pogotowie ratunkowe oraz służby 
porządkowe organizatora imprezy. Niestety, pod-
czas pokonywania dziesiątego odcinka specjalnego 
w Suszcu przez załogę numer 1, doszło do wypadku. 
W jego wyniku niegroźnie ranne zostały dwie dziew-
czynki w wieku 5 i 7 lat, które znajdowały się za taśmą 
pod koniec długiej prostej w bliskiej odległości przed 
ostrym zakrętem (90 stopni). Na miejscu błyskawicz-
nie pojawiły się służby ratunkowe zabezpieczające 
trasę, które udzieliły niezbędnej pomocy poszko-
dowanym. Po udzielonej pomocy przez załogę po-
gotowia ratunkowego podjęto decyzję o zabraniu 
dziewczynek na dalsze badania. Starsza z nich została 
zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Życiu 
dziewczynek nie zagrażało niebezpieczeństwo. Przy-
czyny zdarzenia wyjaśniają już pszczyńscy policjanci. 

Kierowca rajdowy Zbigniew Gabryś, który wy-
padł w niedzielę z trasy Rajdu Śląskiego i potrącił 
niegroźnie dwie dziewczynki w następnych dniach 
odwiedził poszkodowane w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Spotykamy się więc w tych pięknych okolicznościach, 
aby rozmawiać o łowiectwie. Wierzę, że przed współcze-
snym łowiectwem stoją poważne wyzwania – nie tylko 
odławiania zwierzyny, ale też zachowania gatunków, 
które mogą zginąć wskutek działalności człowieka. 
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak kształtuje się 
nasz świat. Życzę wszystkim owocnej konferencji i wielu 
wniosków, wpływających na postrzeganie działalności 
łowieckiej.

Głos zabrał także Mariusz Miśka – Przewodni-
czący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Katowicach:

- Cieszę się, że zrodziła się inicjatywa tej konferen-
cji w czasie, kiedy działalność PZL czy też ten model 
łowiectwa, który funkcjonuje w Polsce od niemal 100 
lat, nadal wydaje się niezrozumiały. O wiele częściej 
słyszymy o negatywnych przykładach łowiectwa, 
podczas gdy naszym podstawowym zadaniem jest 
prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej. Życzę 
wszystkim owocnych obrad i dziękuję organizatorom 
za podjęty trud.

Podczas konferencji odbyły się interesujące wy-
kłady, prowadzone przez wybitnych naukowców i spe-
cjalistów. Prof. dr hab. Andrzej Tomek z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie wygłosił prelekcję na temat: 
„Gospodarka łowiecka: ochrona przyrody, zarządzenie 
zwierzyną czy rekreacja?”. Mgr inż. Roman Włodarz – 
Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej zajął się z kolei 
tematem: „Gospodarka łowiecka a zrównoważony roz-
wój rolnictwa”. Prof. dr hab. Jakub Borkowski z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poświęcił 
swój wykład „Roli osłon bezpieczeństwa w ekologii 
populacji jelenia szlachetnego na terenie Nadleśnic-
twa Rudy Raciborskie”. Z kolei dr hab. Zbigniew Ciem-
niewski poruszył kilka istotnych tematów. Podawał 
przykłady aktywności Kół Łowieckich „OSTOJA” Gliwice 
i „KOZIOŁ” w Jaworznie, mówił o  zagospodarowaniu 
pasów przeciwpożarowych na rzecz gospodarki ło-
wieckiej na przykładzie obwodu łowieckiego nr 134 
na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, a także 
pogłębiał temat: „Dolina rzeki Pszczynki – aktywne 
budowanie bioróżnorodności”. Dr Ciemniewski mó-
wił także o współpracy Koła Łowieckiego „KOZIOŁ” 
w Jaworznie, Urzędu Miasta oraz Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu na rzecz programu ochrony 
chomika europejskiego oraz poprawy warunków by-
towania gatunków łownych, na obrzeżach terenów 
zurbanizowanych i przemysłowych miasta Jaworzna.

Podczas wizyty rajdowca był czas na rozmowę, żarty 
i drobne upominki. Na szczęście żadna z dziewczynek 
nie ucierpiała poważnie w wyniku wypadku, obie 
czuły się dobrze i mogły opuścić placówkę medyczną. 

Pomimo tego zdarzenia, Rajd Śląska zorganizo-
wany także w naszej gminie był wielkim i udanym 
przedsięwzięciem. Organizatorzy i służby porząd-
kowe apelują, aby zawsze pamiętać o zachowaniu 
bezpieczeństwa – nawet podczas kibicowania.

Oprac. Monika Panfil

W ostatniej części konferencji odbyła się mo-
derowana dyskusja, w trakcie której głos zabrali pa-
neliści: mgr inż. Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. 
Andrzej Tomek z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, mgr inż. Roman Włodarz – Prezes Zarządu 
Śląskiej Izby Rolniczej, prof. dr hab. Jakub Borkowski 
z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olszty-
nie, mgr inż. Adam Albertusiak – główny specjalista 
Zespołu ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej RDLP 
w Katowicach oraz Mariusz Miśka – Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckie-
go w Katowicach.

Konferencja przyciągnęła wielu miłośników 
łowiectwa, stanowiła także dobrą okazję do dysku-
sji i pogłębienia swojej wiedzy w tym temacie. Jak 
przekonywali prelegenci, łowiectwo od tysiącleci 
realizuje dwa podstawowe zadania: ochronę siedzib 
człowieka przed presją zwierzyny oraz pozyskanie 
mięsa i innych pożytków z upolowanej zwierzyny. 
Wedle polskiego prawa zadaniem łowiectwa jest tak-
że aktywne kształtowanie środowiska naturalnego. 
W Polsce poluje ok. 125 tysięcy osób, a praca reali-
zowana jest na terenie 4711 obwodów łowieckich 
przez 2559 kół PZŁ. 

Do zadań kół należy: polowanie, szacowanie 
szkód łowieckich, praca związana z gospodarką ło-
wiecką. Podczas konferencji można było poznać star-
sze i bardziej współczesne teorie na temat łowiectwa. 
Oprócz silnie funkcjonujących przekonań, pojawiają 
się także te bardziej racjonalne. Obowiązujące obec-
nie prawo określa łowiectwo jako ochronę zwierząt 
łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie 
z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Prof. Andrzej To-
mek mówił np. o tym, że „wraz z potraktowaniem 
łowiectwa jako „ekologii stosowanej” myśliwi powinni 
być przyrodnikami świadomymi odpowiedzialności 
za trwałość zwierzostanów”. Dzięki takim konferen-
cjom zmienia się świadomość dotycząca tematu ło-
wiectwa. Zagłębienie się w te zagadnienia sprawia, 
że lepiej możemy zrozumieć motywacje, zadania 
i problemy współczesnego łowiectwa. Konferencję 
zorganizowaną w Suszcu z pewnością można zali-
czyć do ważnych i udanych wydarzeń, angażujących 
mieszkańców całego województwa. 

Oprac. Monika Panfil
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Wycinka drzew – nowe przepisy

Co zmieniła uchwała antysmogowa?

Rekompensata za utracony węgiel

1. Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne 
obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których 
obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. 
topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzy-
stych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii 
akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. 
pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy 
krzewów. Zamiar usunięcia drzew należy zgłosić w Gmi-
nie, inaczej zapłacimy karę.  

 2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest 
do przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych 
do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, 
podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz 
ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza-
ny jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 

Od 1 września 2017 r. weszła w życie, uchwalo-
na przez Sejmik Województwa Śląskiego, uchwała w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. Obecnie nie moż-
na spalać w piecach centralnego ogrzewania węgla 
brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy 
stałej o wilgotności powyżej 20 %. Uchwała obowiązu-
je także wszystkich tych, którzy po 1 września planują 
uruchomić instalację urządzeń grzewczych. Wedle 
przyjętych zapisów, w takim przypadku muszą za-
opatrzyć się w kotły minimum klasy 5. 

Uregulowany został także temat wymiany starych 
kotłów. Założono trzy daty graniczne ich wymiany, w 
zależności od długości lat użytkowania. W przypadku 

Od wtorku, 24 października byli pracownicy 
kopalń mogą ubiegać się o rekompensatę z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekom-
pensaty w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata tych 
pieniędzy planowana jest do końca 2017 roku. 
Wnioski można składać od 24 października do 18 
listopada w centralach spółek i kopalniach objętych 

6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku 
nieusunięcia drzew w powyższym terminie, należy 
ponowne dokonać zgłoszenia.

3. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia 
organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, 
w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw 
co do zamiaru usunięcia zieleni.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin 
właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i bę-
dzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły 
usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgło-
szenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony 
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty pro-
dukcji, trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 
2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powin-
ni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy 
najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Wprowadzono też obostrzenia dotyczące ko-
rzystania z kominków, w których obecnie nie można 
spalać drewna o wilgotności powyżej 20%. Kominki 
od 2023 roku będą musiały osiągać sprawność cieplną 
na poziomie co najmniej 80% lub będą musiały zostać 
wyposażone w urządzenia zapewniające odpowiednią 
redukcję emisji pyłu zgodną z unijnymi normami.

Zwraca się uwagę, że wszelkie spalanie, również 
na wolnym powietrzu, materiałów – w tym trawy czy 
gałęzi, emitujących nie tylko dym, grozi poważnymi 

ustawą, m.in. na terenie kopalni „Krupiński” w Suszcu 
czy „Pniówek” w Pawłowicach. Można je też wysyłać 
pocztą.

Wzory wniosków dostępne są w Internecie oraz 
siedzibach spółek. O rekompensatę mogą ubiegać 
się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do 
deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężne-
go), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. 

 5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia 
lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także 
w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie na-
liczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 6. W przypadku wszystkich innych podmiotów, 
a także osób fizycznych usuwających drzewa w związ-
ku z prowadzeniem działalności gospodarczej, nadal 
pozostaje obowiązek uzyskania zezwolenia, który  
uzależniony jest od obwodu pnia drzewa mierzone-
go na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej 
na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów 
jesionolistnych i srebrzystych - >80 cm, kasztanowców 
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolist-
nych - >65 cm i pozostałych drzew - >50 cm. 

UG Suszec

konsekwencjami i karami.
Wszyscy, którzy posiadają duże ogrody – i to jest 

niestety „zbytek” – powinni rozważyc zakup kosiarek, 
które mielą trawę i praktycznie powodują, że nie tylko 
koszt utrzymania ogrodu maleje wskutek braku opłat 
za jej utylizację, ale dodatkowo trawa ta stanowi dobry 
nawóz.

Zwracamy również uwagę, że wszelkie spalanie 
na wolnym powietrzu materiałów takich jak trawa, 
perz, gałęzie itd., emitujących dym i szkodliwe związki, 
jest również surowo zakazane i zagrożone wysoki-
mi karami. Odpady te można oddawać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, utylizować w kom-
postownikach. To jeden z poprawnych przykładów 
postępowania. UG Suszec

Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymują-
ce renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają 
osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Wypłata środków będzie możliwa dzięki przyję-
tej ostatnio ustawie. Prawo do rekompensaty przy-
sługuje 235 tys. Osobom, czyli na ten cel przezna-
czone zostaną 2 mld 350 mln zł.

Oprac. Monika Panfil

Rzecz o wolontariacie 
Od kilku lat w naszej gminie prężnie działa 

Klub Działań Pozytywnych, skupiający młodzież 
w wieku 13+. KDP stało się miejscem spotkań mło-
dych i kreatywnych mieszkańców gminy Suszec. 
W ramach swojej działalności Wolontariuszki reali-
zują szereg działań, w tym:  prowadzą animacje dla 
dzieci podczas wydarzeń kulturalnych, organizują 
Podwórkowe Szaleństwa, koordynują Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszcu, pro-
wadzą działania na rzecz promocji wolontariatu,  
uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, podnosząc 
swoje kompetencje, realizują własne projekty itp.  
Wielokrotnie pojawia się jednak pytanie, czym tak 
właściwie jest wolontariat i czy to się opłaca? Słów 
zatem kilka o wolontariacie.

„Aby istnieć, trzeba uczestniczyć” Antoine de Sa-
int-Exupéry

Aby istnieć, trzeba uczestniczyć … w życiu spo-
łecznym, tak można rozwinąć tą myśl. Uczestnictwo 
w życiu społecznym oznacza pracę na rzecz społe-
czeństwa. Taką pracą jest właśnie wolontariat. Kim 
zatem jest wolontariusz? Zgodnie z definicją ustawo-
wą Wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która 
dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świad-
czenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji 
na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  Bycie wo-
lontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne 
działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzy 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem 
może być każdy, w każdej dziedzinie życia społeczne-
go, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, 
ale pamiętajmy, że nie każdy wolontariusz jest od-
powiedni dla każdego rodzaju pracy. 

Dlaczego warto być wolontariuszem? Dlaczego 
warto angażować się w wolontariat? Powodów jest 
wiele.  Wolontariat stwarza szansę zarówno na roz-
wijanie posiadanych umiejętności, ale też nabywanie 
nowych kompetencji. Umożliwia: nawiązywanie no-
wych znajomości i przyjaźni, odkrywanie poczucia 
sensu pomagania innym, uzyskanie poczucia satys-
fakcji, twórcze spędzenie wolnego czasu. Wolonta-
riat uczy empatii. Stanowi dobre przygotowanie do 
przyszłej pracy.  Gdzie można spotkać wolontariuszy? 
W szpitalach, hospicjach, przy obsłudze imprez spor-
towych i kulturalnych, w organizacjach pozarządo-
wych itp. Wolontariat może przybierać różne formy, 
jak np. wolontariat akcyjny (charakteryzuje go krót-
ki czas zaangażowania), wolontariat w NGO (rodzaj 
podejmowanych działań zależy przede wszystkim 
od profilu organizacji), wolontariat długotermino-
wy (przewiduje zaangażowanie Wolontariusza przez 
dłuższy czas na rzecz jednej organizacji lub przy kon-
kretnym projekcie), wolontariat sportowy (pomoc 

w organizacji imprez sportowych), wolontariat 
hospicyjny (wsparcie personelu przy pielęgnacji 
chorych, wspólne spędzanie czasu i rozmowa z pa-
cjentami), wolontariat szkolny (szkolne kluby wolon-
tariusza, w ramach których uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i absolwenci wspólnie realizują działania na 
rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego), 
wolontariat seniorów (Wolontariusze-seniorzy chcąc 
wykorzystać pożytecznie swój wolny czas, spędzają 
go niosąc pomoc potrzebującym i dzieląc się swoim 
doświadczeniem. Wolontariuszy-seniorów można 
spotkać w wielu miejscach – pomagających orga-
nizacjom w codziennej pracy, wydających posiłki 
bezdomnym itp.), wolontariat międzynarodowy (ist-
nieje wiele programów wolontariatu międzynarodo-
wego, które umożliwiają wolontariuszom wyjazd do 
innych krajów, by tam realizować różne działania) 
czy  e-wolontariat (wolontariat realizowany wirtu-
alnie. E-wolontariusz wykonuje swoje zadania w ca-
łości lub częściowo przez Internet, pracując zdalnie 
z domu, biblioteki czy kawiarni). To tylko przykła-
dowe formy wolontariatu, te, z którymi najczęściej 
można się spotkać. Zamieszczamy kilka przydatnych 
adresów stron internetowych, na których można 
znaleźć informacje o wolontariacie: www.ngo.pl, 
www.dzialasz.ceo.org.pl, www.wolontariat.org.pl, 
www.e-wolontariat.pl, www.mmk.e.org.pl/eakademia.

Klub Działań Pozytywnych
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GOS zaprasza

Zajęcia fitness

Turniej Mikołajkowy

Naukobus pełen eksperymentów

Szkoła otwarta na świat

GOS  Suszec zaprasza kluby sportowe prowa-
dzące sekcje piłkarskie w gminie Suszec na Halowe 
Turnieje Piłki Nożnej, które odbędą się w hali spor-
towej w Suszcu. Turnieje odbędą się w formule 4-6 
drużyn zależnie od ilości zgłoszeń, a jeżeli będzie taka 
potrzeba, to zaproszone zostaną drużyny z okolicz-
nych miejscowości spoza gminy. Zapraszamy także 
rodziców do kibicowania swoim dzieciom. Liczymy 
na kulturalny doping i dobrą atmosferę podczas 
turniejów.

W turniejach wyłonieni zostaną mistrzowie gmi-
ny w następujących kategoriach:

12 listopada 2017, godz. 9:00 – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej rocznik 2009 i młodsi

19 listopada 2017, godz. 9:00 – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej rocznik 2005-2006

26 listopada 2017, godz. 9:00 – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej rocznik 2003-2004, godz. 12:00 – Halowy 
Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007-2008

GOS Suszec

Zapraszamy wszystkie chętne osoby na zajęcia 
z treningu funkcjonalnego, na którym wzmocnisz 
całe ciało. 

Są to  ćwiczenia bazujące na ruchach, które 
wykonujemy na co dzień. 

Pojawią się również ćwiczenia siłowe, 
które idealnie podkreślą Twoje kształty i przyśpie-
szą metabolizm. 

Dzięki takiej kombinacji ćwiczeń osiągniesz 
szybciej wymarzoną sylwetkę, spalisz mnóstwo 
kalorii i dostaniesz zastrzyk pozytywnej energii. 

Zrób coś dla siebie i przyjdź na zajęcia, które 
odbywają się regularnie we wtorki i czwartki w godz. 
18:00-19:00 i 19:00-20:00.

Zapisy: 
Hala sportowa w Suszcu, tel. 32 449 11 14, 

725 330 335.

Prowadząca: 
Natalia Wykręt – doświadczony instruktor 

fitness, pilates, trener personalny.
GOS Suszec

XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego – „Mi-
kołajkowy”. Organizator - Gminny Ośrodek Sportu 
w Suszcu.

Miejsce i termin:
Hala Sportowa w Suszcu, ul. Szkolna 130A, 10 

grudnia 2017 r. (niedziela)

Harmonogram turnieju oraz kategorie: 
godz. 10:00 (zapisy od godz. 9:00)
Juniorki rocznik 1999-2002 (zawodniczki zrze-

szone)
OLDBOJE – powyżej 45 lat

Uczestnicy bez licencji:
AMATORZY – 17-45 roku życia (kobiety, mężczyź-

ni), godz. 14:00 (zapisy od godz. 13:00)

Dzieci i młodzież szkolna z Gminy Suszec:
P1 – Rocznik 2007 i młodsi (chłopcy i dziewczęta),

15 mobilnych stacji badawczych, 3 animatorów, 
1 samochód – Naukobus odwiedza szkoły w całej 
Polsce! Każda wizyta trwa 2 dni. W tym czasie sta-
cje badawcze są rozstawione w szkole, a uczniowie 
w towarzystwie animatorów korzystają z nich przez 
6 godzin dziennie. Samodzielne eksperymentowanie 
to doskonała metoda zrozumienia praw nauki. Pod-
czas siedzenia na wirującym krześle można „poczuć” 
teorię zachowania momentu pędu, kulki z tablicy 
Galtona ukazują rozkład krzywej Gaussa, a łami-
główki to znakomity trening dla mózgu. Uczniowie 
otrzymują także „Poradnik młodego naukowca” z do-
świadczeniami, które mogą przeprowadzić w domu. 
Do niektórych szkół w Naukobusie przyjeżdżają także 
badacze kapitału naukowego oraz edukatorzy pro-
wadzący warsztaty dla nauczycieli. 

W dniach 9-10 listopada w naszej szkole (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kryrach) będziemy gościć 
mobilną stację badawczą. W ciągu jednej godziny 
z wystawy może skorzystać 60 – 70 osób. W trosce 
o komfort zwiedzania i zapewnienie zwiedzającym 
bezpieczeństwa proponujemy przyjąć następujący 
harmonogram wizyt:

W ramach projektu Otwarci na świat sześciu 
nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Suszcu od-
było kursy w renomowanych szkołach językowych 
w Niemczech i na Malcie. Zdobyte doświadczenia są 
teraz wykorzystywane w celu udoskonalenia pracy 
pedagogicznej i metodycznej szkoły.  

W ramach projektu przedstawiciele kadry wzięli 
udział w dwutygodniowych kursach w Berlinie i w Sa-
int Paul's Bay na Malcie, podczas których doskonalili 
swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego 
i niemieckiego. Szkolenia umożliwiły naszej kadrze 
rozwinięcie umiejętności językowych, a także za-
poznanie się z nowościami w dziedzinie metodyki 
nauczania języków obcych. 

W programie kursów dla nauczycieli języków 
znalazły się m.in. zajęcia dotyczące neologizmów 
językowych jak i wykorzystania technologii infor-
macyjnych w nauczaniu. Kursy ogólne, dla nauczy-
cieli różnych przedmiotów, pozwoliły na pogłębianie 
wiadomości na temat gramatyki języka angielskiego 
i niemieckiego, doskonalenie płynności językowej, 

P2 – Rocznik 2005-2006 (chłopcy i dziewczęta),
P3 – Rocznik 2003-2004 (chłopcy i dziewczęta),
P4 – Rocznik 1999-2002 (chłopcy i dziewczęta).

AMATORZY – młodzież i dorośli z Gminy Suszec:
D1 – Rocznik 1998 + (mężczyźni i kobiety).
Klasyfikacja rodzinna (punkty z kategorii P i D) 

Do turnieju w kategorii D1 zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy Suszec, a szcze-
gólnie tych, którzy sporadycznie mają kontakt 
z tenisem stołowym. 

W szczególności zapraszamy do rywalizacji 
w tej kategorii rodziców, którzy zjawią się na tur-
nieju ze swoimi dziećmi, ponieważ oprócz klasyfi-
kacji indywidualnej, będzie dodatkowa klasyfika-
cja rodzinna i nagrody za udział dziecka (punkty 
w kategorii P) i rodzica (udział w kategorii D) 
w turnieju.

GOS Suszec

9 listopada 2017 r.
Godz. 9:00 – 10:00 – pokaz dla władz lokalnych, 

powiatowych, mediów.
Godz. 10:00 – 11:00; 11:00 – 12:00; 12:00 – 13:00; 

13:00 – 14:00; 14:00 – 15:00 – pokazy dla szkół.
10 listopada 2017 r.
Godz. 11:00 – 12:00; 12:00 – 13:00; 13:00 – 14:00; 

14:00 – 15:00 – pokazy dla szkół.
Godz. 15:00 – 16:00 i 16:00 – 17:00 – pokazy dla 

mieszkańców gminy.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod 
numerem tel. 32/212 22 13.

Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja dzia-
łalności Klubu Młodych Odkrywców „ale Ekspery-
ment”, który działa pod auspicjami Centrum Nauki 
Kopernik. 

Projekt Naukobus realizowany jest przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Cen-
trum Nauki Kopernik. 

Informacje na temat zgłoszeń: http://www.na-
uka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/w-polske-ru-
sza-pierwszy-naukobus.html

komunikatywności oraz ćwiczenie umiejętności 
rozumienia języków ze słuchu. Szkolenia pozwoliły 
także na poznanie zagadnień z dziedziny historii, 
polityki i życia codziennego odwiedzanych państw.  
Co ważne, podczas kursów nauczyciele starali się 
promować nasz kraj oraz region, przedstawiając jego 
zalety, tradycje i obyczaje. 

Doskonalenie zawodowe to tylko część działań 
zawartych w projekcie „Otwarci na świat”. Praca nad 
projektem trwała ponad rok i wymagała analizy do-
tychczasowych działań edukacyjnych oraz między-

kulturowych podejmowanych przez uczniów i na-
uczycieli szkoły w Suszcu. Ostatecznie wypracowane 
założenia zostały docenione przez Agencję Narodo-
wą i projekt dofinansowano z programu Erasmus+ 
Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Wniosek 
sklasyfikowano w pierwszej czterdziestce na ponad 
170 zatwierdzonych, a 700 złożonych z całej Polski. 
Ponadto projekt został dostrzeżony przez kuratorium 
i na ręce szkoły złożono  podziękowanie i gratulacje 
Wicekuratora Oświaty Dariusza Domańskiego.

Realizacja projektu to przede wszystkim dzia-
łania mające na celu promowanie wśród uczniów 
współpracy międzynarodowej, uczenia się języków 
obcych, tolerancji wobec innych kultur oraz otwarcia 
na świat. Próbą wdrożenia tych idei była trwająca od 
6 do 12 października wymiana polsko-niemiecka 
zorganizowana przez panią Alicję Pastuszkę-Koczar 
oraz panią Aleksandrę Kuzię-Gottwald. 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych przy ak-
tualnej Szkole Podstawowej w Suszcu gościli swo-
ich rówieśników wraz z opiekunami z miejscowości 
Nortorf, która leży w pobliżu Hamburga i Kilonii, i już 
4 listopada udają się do Niemiec z rewizytą. Przedsię-
wzięć założonych w projekcie jest więcej i będą one 
realizowane przez najbliższe lata szkolne.

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

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

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

Kronika policyjna
W niedzielę 8 października 2017 r. o godz. 20:00, 

w Suszcu na ul. Piaskowej nieustalony sprawca umyśl-
nie dokonał uszkodzenia skrzydła drzwi wejściowych 
do budynku bloku, powodując straty w wysokości 
2000 zł.

W piątek 20 października 2017 r. o godz. 15:16 
w Kobielicach na ul. Pszczyńskiej policjanci WRD KPP 
Pszczyna zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę 
lat 48 (zamieszkałego w powiecie pszczyńskim) który 
kierował samochodem Opel Corsa będąc w stanie 
nietrzeźwości 0,30 mg/l.

KPP w Pszczynie

Nowe godziny pracy GOPS 
Suszec

Dział świadczeń rodzinnych GOPS Suszec od 
października 2017 r. przyjmuje strony w następują-
cych godzinach:

Poniedziałki: od 8:00 do 16:30
Wtorki: od 8:00 do 15:00
Środy: od 8:00 do 15:00
Czwartki: od 8:00 do 15:00
Piątek: wprowadzanie wniosków, przygotowy-

wanie decyzji administracyjnych.  
GOPS Suszec

Musiał pożegnać się z prawem jazdy
nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz 
zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile 
dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzy-
mywane jest prawo jazdy, zaczyna biec od daty jego 
faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli 
czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu 
jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania 
pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, 
będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. 
Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do 
kierowania pojazdami – jego przywrócenie zostało 
obwarowane koniecznością spełnienia.

KPP w Pszczynie

Pomimo wielu ostrzeżeń policjantów, kierowcy 
w dalszym ciągu zapominają o przepisach i związa-
nych z tym konsekwencjach. Tym razem, na pszczyń-
ską listę miłośników szybkiej jazdy wpisał się 41-latek 
z Piasku. Wpadł w ręce mundurowych, kiedy pędził 
wzdłuż wiejskich zabudowań z przeszło „setką” na 
liczniku. Teraz przyjdzie mu pożegnać się z prawem 
jazdy. Droga wojewódzka numer 935 w Radostowi-
cach przecina tą miejscowość na dwie części. Na tym 
odcinku drogi kierowcy muszą zwolnić do 50 km/h. 
Spowodowane jest to m.in. ruchem pieszych, w szcze-
gólności dzieci idących do szkoły i przedszkola. Nie 
bez znaczenia pozostają także liczne w tym miejscu 
budynki mieszkalne. Wyjątkowo niebezpieczne było 
więc zachowanie przejeżdżającego tamtędy 41-letnie-
go mieszkańca Piasku. Policjanci zmierzyli prędkość 
z jaką jechał swoim volkswagenem i okazało się, że 
przekroczył obowiązującą „50-tkę” o przeszło 100%. 
Pędził z prędkością 129 km/h. Mundurowi w pierwszej 
kolejności zatrzymali więc jego samochód, a następnie 
jego prawo jazdy. W najbliższym czasie wydana zosta-
nie przez starostę decyzja, zgodnie z którą przyjdzie 
niesfornemu kierowcy rozstać się ze swoim prawem 
jazdy na 3 miesiące.

JESZCZE RAZ PRZYPOMINAMY!
W ustawie o kierujących pojazdami dodano 

nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania 
prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia 
prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym 
(powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej licz-
by osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skut-
kuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie 
prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do 
właściwego starosty, który – wydając decyzję ad-
ministracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument. 
Za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decy-
zję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycz-
nie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi 
przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu 
drogowego informują właściwego starostę o każdym 
ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego 
z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji 
starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, 



19  OGŁOSZENIA / INFORMACJENUMER 11 (280)

Wykaz nieruchomości
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiado-

mości wykaz z oznaczeniem części działek grunto-
wych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze 
przetargu pod ustawienie kontenerów do zbiórki 
odzieży używanej na okres do 3 lat. W wykazie znaj-
dują się działki położone w Suszcu przy ul. Piaskowej 
i na Placu Odnowy, w Rudziczce przy ul. Szkolnej, 
w Kobielicach przy ul. Kościelnej oraz w Radostowi-
cach przy ul. Jesionowej.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. 
nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Nowi nauczyciele 
mianowani i dyplomowani

Kadra szkolna w naszej gminie stoi na coraz wyż-
szym poziomie. W tym roku do grona nauczycieli 
mianowanych i dyplomowanych dołączyły kolejne 
4 osoby. 

W okresie wakacji 2 nauczycieli złożyło egza-
min na stopień nauczyciela mianowanego. Kolejnych 
2 nauczycieli złożyło zaś egzamin na stopień nauczy-
ciela mianowanego. Nowi nauczyciele mianowani 
pracują jako nauczyciele nauczania wczesnoszkol-
nego w SP w Kobielicach oraz w ZSP w Mizerowie. 

Z kolei nowo mianowani nauczyciele dyplomo-
wani pracują w SP w Kobielicach oraz w ZSP w Kry-
rach. Nowe stopnie obowiązują od 1 września br. 

GZUW Suszec

roką skalę. Istniały trzy możliwości. Mężczyzna mógł 
znajdować się poza zakładem lub na jego terenie, 
zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Dlatego 
też w poszukiwania zaangażowano służby górnicze 
i psy służbowe oraz zamieszczono na stronach inter-
netowych informację o jego zaginięciu, na wypadek, 
gdyby ktoś spotkał go poza zakładem lub wiedział 
cokolwiek na temat jego aktualnego miejsca pobytu.

Poszukiwania zaginionego mężczyzny zostały 
zakończone w chwili znalezienia ciała i potwierdze-
nia jego tożsamości. Prokurator, który był na miejscy 
i brał udział w oględzinach, zarządził przeprowadze-
nie sekcji zwłok. Nieznane są bowiem okoliczności, 
w jakich zginął 59- letni mieszkaniec Suszca. To będą 
teraz ustalać pszczyńscy śledczy pod nadzorem miej-
scowej prokuratory.

KPP w Pszczynie

W październiku prowadzono poszukiwania 
zaginionego mieszkańca Suszca. 59-latek wyszedł 
w poniedziałek, 16 października do pracy około godz. 
6:00 rano i już z niej nie wrócił. Mężczyzna pracował 
na tzw. rozbiórce maszyn na terenie kopalni „Kru-
piński” w Suszcu.

Jak informowała Komenda Powiatowa Policji 
w Pszczynie, nie odbił przy wyjściu ok. godz. 14:00 
dyskietki, a także pozostawił w szatni swoje ubrania. 
Pod uwagę brano m.in. wersję, że bez konsultacji 
z przełożonymi opuścił teren zakładu.

W poszukiwania 59-latka zaangażowały się po-
licja, straż pożarna, specjalistyczna jednostka z Ja-
strzębia-Zdroju, a także pracownicy zakładu. Były 
one o tyle trudne, że nie wiadomo było, czy zaginiony 
znajduje się pod ziemią, na powierzchni czy poza 
terenem zakładu. 

Kalendarzowa jesień dopiero się rozpoczęła, a na 
drogach doszło już do kilku tragedii. Ta pora roku, 
w porównaniu do lata, jest niebezpieczniejsza dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, 
rowerzystów oraz kierujących samochodami i mo-
tocyklami. Dlatego policjanci apelują o zwiększenie 
dbałości o bezpieczeństwo na drodze.

Jesienią dni są stosunkowo krótkie w porównaniu 
z tymi, do których przyzwyczaiło nas lato. 

Najtrudniejsze warunki dla kierowcy, jeśli chodzi 
o widoczność, to wczesny wieczór lub poranek, gdy 
pada deszcz. Wówczas mamy wrażenie, że światła nie 
oświetlają drogi, a piesi stają się kompletnie niewi-
doczni. 

- Warto pamiętać o tym, że jesienią, gdy już zapada 
zmrok, wielu ludzi dopiero wraca z pracy i ruch jest wtedy 
największy. Miejmy świadomość, jak auto zachowuje 
się na mokrej nawierzchni. Droga hamowania zdecy-
dowanie się wydłuża, a zbyt szybkie wejście w zakręt 
może zakończyć się pojechaniem na wprost – ostrzegają 
mundurowi.

Policjanci sygnalizują, że okres pomiędzy latem 
a zimą, to okres pełen pułapek czyhających na kie-
rowców, dlatego radzą szczególnie skupić się podczas 
jazdy zwłaszcza na drogach, których nie znamy. 

- Nawet wtedy, gdy nie pada deszcz, nawierzchnia 
bardzo często jest wilgotna lub ma zmienną przyczep-
ność. Jadąc suchą drogą możemy zostać zaskoczeni, że 
na zakręcie lub tuż przed nim nawierzchnia okaże się 
mokra. Nawet jeżeli na drodze nie będzie lodu, to twarde 
od zimna opony letnie na mokrej, zimnej nawierzchni 
będą zachowywały się prawie tak, jak podczas jazdy po 
śniegu – informują.

Kolejną pułapką czekającą na kierowców są liście 
i błoto. 

Mężczyzny szukało ok. 100 osób – m.in. strażacy 
i policjanci.  W czwartek 19 października po południu, 
pszczyńscy policjanci znaleźli na terenie zakładu 
w Suszcu ciało zaginionego 59-latka.

 Mężczyzna leżał w głębokim na blisko 20 
metrów składzie kamienia. Teren zakładu przecze-
sywali zarówno policjanci, strażacy z pszczyńskiej 
państwówki i miejscowych OSP, a także z jastrzębskiej 
grupy ratowniczo-poszukiwawczej oraz pracownicy 
zakładu i firmy, w której pracował zaginiony.

Wydostanie ciała na zewnątrz wymagało użycia 
sprzętu, którym dysponowali strażacy z Jastrzębia-
-Zdroju. Na miejsce wezwano pogotowie i poinfor-
mowano o wszystkim prokuratora. Niestety, lekarz 
potwierdził zgon znalezionego mężczyzny. Chwilę 
później została także potwierdzona jego tożsamość. 
Poszukiwania zaginionego były prowadzone na sze-

- Na terenach zadrzewionych, gdzie spadają na dro-
gę liście, radzimy być czujnym. Gdy liście dostaną się mię-
dzy oponę a nawierzchnię, przyczepność staje się bardzo 
niska i nie pomogą nawet systemy stabilizacji toru jazdy 
czy zapobiegające blokowaniu kół podczas hamowania. 
Poruszając się po drogach w rejonach leśnych pamiętaj-
my o aktywności zwierzyny leśnej, mogącej przebiegać 
przez jezdnię – zalecają funkcjonariusze.

Są dwa dodatkowe elementy, które wpływają na 
bezpieczeństwo jazdy w okresie jesienno-zimowym, 
a które nie wymagają dużych nakładów finansowych. 
W pierwszej kolejności to dobry stan piór wycieraczek, 
gdyż częste opady deszczu, w połączeniu ze zmro-
kiem, wymagają możliwie najlepszej widoczności, 
a przy tym czystej szyby bez smug. Druga rzecz to 
sprawne i właściwie ustawione oświetlenie. Najbliższe 
dni to dobra okazja do sprawdzenia, czy wszystkie 
światła świecą, ale też czy światło reflektorów pada 
pod prawidłowym kątem.

Każdy pieszy, rowerzysta, a także kierowcy innych 
jednośladów, powinni pamiętać o swoim bezpieczeń-
stwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka 
odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła la-
tarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej 
drodze będą oni lepiej widoczni dla nadjeżdżającego 
kierowcy. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie 
nakładają obowiązku używania kamizelek i elemen-
tów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jed-
nakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność, 
dając kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej 
reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

- Prosimy o zastosowanie się do opisanych rad, co 
z pewnością pomoże przystosować się do nowych wa-
runków na drogach – zachęcają policjanci.

KPP w Pszczynie

Znaleziono ciało zaginionego 59-latka z Suszca

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych



* 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
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