
To będzie bardzo ciekawy i intensywny czas. W grud-
niu w naszej gminie odbędzie się wiele interesujących 
wydarzeń. Początkiem miesiąca doskonałej rozrywki do-
starczy Suszecka Jesień Kulturalna, a tuż po niej rozpoczną 
się świąteczne przygotowania. 6 grudnia do GOK-u zawita 
Mikołaj, rozstrzygnięty zostanie też konkurs na list do św. 
Mikołaja. 17 grudnia odbędzie się tradycyjny Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, podczas którego m.in. nagrody odbiorą 

autorzy najpiękniejszych ozdób choinkowych, uczestni-
czący w organizowanym przez GOK konkursie. W szko-
łach i ośrodkach kulturalnych w całej gminie mieszkańcy 
będą uczestniczyć w spotkaniach opłatkowych, lokalnych 
jarmarkach i uroczystościach. 24 grudnia wszyscy zaś za-
siądziemy przy świątecznych stołach, aby w rodzinnym 
gronie przeżyć Boże Narodzenie. Niech będą to dla nas 
wszystkich piękne i wyjątkowe chwile.

Idą Święta... 
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Mija kolejny rok. Przedświąteczne rozważania 
dotyczące naszej ziemskiej rzeczywistości powinny 
być wesołe. Jednak to, co się dzieje dookoła – na 
świecie, w Europie – to nic specjalnie wesołego, 
a wręcz przyprawiającego o trwogę. Na kłopoty go-
spodarcze i finansowe na kolejny rok nakładają się 
coraz to większe problemy polityczne. Najgorsze jest 
to, że nawarstwiających się problemów nikt nie roz-
wiązuje, a wręcz wszelkie działania prowadzą do ich 
pogłębiania się. Nie zajmujemy się ich przyczynami, 
ale próbujemy jedynie ograniczać skutki, co komplet-
nie nie przynosi rezultatu. Jest coraz gorzej. Kryzys 
imigracyjny pokazuje jak na dłoni, szczególnie jaskra-
wie, indolencję Europejczyków. Z kolei płacenie Tur-
kom za przetrzymywanie uchodźców jest już totalną 
głupotą, o czym się przekonujemy ostatnio, będąc 
wręcz przez nich szantażowani. Uchodźcy szturmują 
Europę, a ona dalej rozprawia o moralności, a raczej 
niemoralności. A ten wynik będzie stanowił o na-
szym życiu lub śmierci i może nieodwołalnie – i to 
już niedługo – zmienić oblicze świata. Musimy sobie 
to wreszcie uświadomić wszyscy. Jedno jest pewne 
– cokolwiek stanie się w kwestii uchodźców, to jest 
nadzieja na zmianę myślenia. Na to, że ich napływ na-
uczy nas pokory. Ten sznur na szyję Zachód narzucił 
sobie sam, manipulując dla żądzy zysku w krajach 
bliskiego wschodu. Indolencja polityków sprawiła, że 
otworzyli „Puszkę Pandory”. Ale dziś ci sami politycy 
chcą pouczać Polskę, a i nawet nowo wybranego 
prezydenta tak wielkiego mocarstwa jak Ameryka, 
jak ma postępować.  

Obraz naszych czasów, stan duchowy, społeczny 
Europy, Świata pokazały świetnie tegoroczne mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2016 i Olim-
piada w Brazylii. Europa i Świat nie są i nigdy już nie 
będą takie same. Te mistrzostwa pokazują, że ta bajka 
się skończyła. Mistrzostwa Europy dla Francuzów, 
zamiast być świętem, stały się kolejną plagą, jaka ten 
kraj nawiedziła – nie zliczymy, który to już raz. Fran-
cja to kraj przytłoczony atakami terroryzmu, klęsk 
żywiołowych, powodzi, strajków pracowników wielu 
branż. Kiedy w 2009 roku Plattini, były już szef UEFA, 
po ciężkiej walce uzyskał dla Francji organizację mi-
strzostw, nastała euforia. Minęło 7 lat i ta „bogata” 
Francja, zamiast się cieszyć – płacze. A przypomnijmy 
sobie 2012 rok na Ukrainie… I to, co się tam obecnie 
dzieje. Plattini, który miał wystąpić w roli Boga, został 
upokorzony na skutek afer korupcyjnych, co w świe-
cie stało się codziennością. A Zidane – sławny piłkarz? 
Kiedy osiem lat temu Francja zdobyła mistrzostwo, 
chciano zrobić go prezydentem, a dziś na czas mi-
strzostw wyjechał z kraju.  

Mistrzostwa toczyły się swoim rytmem, nie roz-
palały wyobraźni gospodarzy. Bez presji, szaleństwa 
na ulicach, oprócz niesamowitych korków, braków 
benzyny, blokady dróg, odwołanych pociągów, sa-

molotów. Oczywiście – nie zabrakło jedynie bójek 
pijanych kibiców przyjezdnych. Ten naród tak przy-
gniotły problemy, że piłkarskiej pasji nie wyniesiono 
poza stadiony. Przyjęto zasadę – kibicu rządź sobie 
sam i nie utop się w śmieciach, bo śmieciarze rów-
nież strajkowali. Francuzi gośćmi się nie przejmowali, 
a wręcz większość odniosła wrażenie, że ludzie z idio-
tycznymi szalikami na szyi im przeszkadzają. Przygnę-
biający obraz policji wokół stadionów i na każdym 
kroku, z palcem na cynglu karabinu, wszędobylskie 
kontrole, inwigilacja. To nie jest obraz z frontu, ale 
rzeczywistość, która obecnie panuje, i która ogarnia 
coraz to bardziej naszą cywilizację, Europę i Świat. 
Czasy futbolowego (nie tylko) romantyzmu minęły 
i zapewne tak się będzie działo coraz częściej. Nastają 
czasy reumatyzmu, zawałów. Tych ciężkich chorób, 
które są faktem i zbliżają się do nas, ogarniają nas, bo 
jesteśmy wspólnotą. Większość widzów niczego nie 
zauważyła, bo środki przekazu znakomicie sprzedały 
obraz mistrzostw, by jak najwięcej zarobić. Problemy 
przekazano wyrywkowo, futbolową euforię prze-
robiono na wielkie święto Świata, jakby nic się nie 
działo. Wszystkim manipuluje się na potęgę. Ale jak 
się można cieszyć w cieniu karabinów, tajniaków? 
Oczywiście dobrze, że ludzie się bawią, cieszą, bo 
nie tylko pracą da się żyć, ale czy ci, którzy się bawili 
i bawią posiadają wyobraźnię o dzisiejszym świecie? 
Nierówności dochodowe, społeczne rozwarstwienie, 
adorowane na tym bogatym zachodzie przez lata 
i również pomijane w debatach publicznych, w środ-
kach przekazu dają o sobie znać i odciskają piętno 
na dzisiejszych stosunkach społecznych. Te atrybuty 
i postępowanie teoretycznych liberałów miały mo-
tywować do indywidualnego rozwoju obywateli, 
a stało się inaczej. Nie dziw, że kraje najbogatsze – to 
kraje o największych nierównościach i borykające się 
coraz to bardziej z problemami przemocy, konfliktami 
społecznymi. Minimalny poziom sprawiedliwości 
społecznej przekroczono w wielu krajach. Dotyczy to 
również nas. Rośnie napięcie wewnątrz społeczeństw 
i pomiędzy poszczególnymi krajami. Niezdolność 
rozwiązania globalnego kryzysu, szczególnie od 2008 
roku, rodzi frustracje. Świat jest stworzony tak, aby 
biali, czarni, żółci, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, 
niewierzący, niewidomi, niepełnosprawni itd. nawza-
jem się uzupełniali, uczyli. Różnorodność powinna 
być bogactwem, a jest zupełnie odwrotnie. 

Brazylia, państwo Olimpiady w 2016 roku – świa-
towego święta – miało zostać zapamiętane z uroków 
sportu, zapierających dech w piersiach widoków czy 
krajobrazów. A na zewnątrz tej „szopki”, czego już nie 
pokazano, panowały: wszechobecny głód, nędza, 
ubóstwo, mafijne porachunki (zawieszone na czas 
Olimpiady). Specjalne śluzy wjazdowe (dwie kolejne 
bramy) do budynków mieszkalnych bogatych ludzi, 
napady z bronią w ręku, kradzieże, rozboje itd. To 

w tym kraju jest codzienność. Zamożni żyją w spe-
cjalnych gettach bogactwa (czy aby?), otoczonych 
drutem kolczastym, do których dociera się helikop-
terem lub specjalną autostradą. Wolnorynkowcy, mo-
netaryści, czy jak ich tam zwał, tracą niegdysiejszą 
władzę. Jeszcze 10 lat temu sytuacja była zupełnie 
inna, istniał zestaw niepodważalnych drogowska-
zów, całe instrukcje, jak dobrze gospodarzyć. W 2008 
roku cały ten system doznał wstrząsu, z którego tak 
naprawdę do dziś nie może się podnieść i nie ma 
widoków, aby się to zmieniło. Naturalne i pożądane 
konsekwencje kapitalizmu oraz globalizacji spowo-
dowały życie ponad stan krajów zadłużonych oraz 
gwałtowny wzrost nierówności majątkowych. 

Obecnie dla wielu narzędziem kontroli stał się 
kredyt, co widzimy w przypadku „frankowiczów”. 
Chociaż dotyczy to też kredytobiorców „złotówko-
wych”, którzy są w nielepszej sytuacji. Nikt nic nie 
ma, wszyscy są zadłużonymi dzierżawcami własnego 
majątku. Nie wolno spłacać kredytu przed terminem, 
zadłużenie ma trwać wiecznie. Większość staje się 
niewolnikami jednej superkorporacji. Dlatego dziś 
coraz to częściej każdy zadaje sobie pytanie: czy go-
spodarkę rynkową, światową da się jeszcze ocalić? To 
nie biedni są przyczyną takiego stanu, ale egocen-
tryzm bogatych, którzy niosą ze sobą toksyczną chci-
wość i nieetyczność zachowań. Ubóstwo w bardzo 
wielu krajach osiągnęło niepokojące wskaźniki, a co 
za tym idzie, coraz więcej ludzi staje się wykluczony-
mi społecznie. W tym, jak nam się wydaje, bogatym 
kraju, jakim jest Polska, niestety ubóstwo również 
dosięga wielu rodzin. Są rejony, gdzie PKS nie dociera 
od lat, a ludzie nie mają co do garnka włożyć.  

Chciwość jest jednym z grzechów głównych 
i nie darmo mówi się, że „łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
Królestwa Niebieskiego”. Badania pokazują, że to nie 
biedni, ale zamożniejsi przejawiają większą skłonność 
do nieetycznego zachowania, oszukiwania, łama-
nia prawa. Może dobrym pomysłem, co niestety jest 
niewykonalne, byłoby zrobić bogatym przysługę, 
czyniąc ich mniej zamożnymi? Wtedy większość 
będzie bardziej szczodra, na pewno wszyscy będą 
bardziej szczęśliwi, z bogatymi włącznie. Przykład 
kolejny to „bogata” Ameryka. Od lat 60. XX w. kurczy 
się klasa średnia, spadają dochody. Pogłębiająca się 
nierówność powoduje, że ludzie są skłonni do ryzyka, 
nie chcą korzystać z wolności tak, jak dotychczas. 
Niestety demokracja w USA doszła do sytuacji, jakiej 
nie widziano tam od wojny secesyjnej w 1861 roku. 
Populizm rośnie w świecie w siłę, staje się coraz to 
bardziej brutalny, mściwy i naprawdę niebezpiecz-
ny. Demokracja nie ratuje nas przed głupotą i po-
pulizmem. W siłę rośnie nacjonalizm. Nie tylko ten 
stadionowy. I co dziwne i niepokojące, organizacje te 
przyciągają młodych ludzi. I to w dobie, kiedy są oni 

Nie można miłości ograniczać do uczucia
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Wszystkim mieszkańcom
naszej Gminy życzymy zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas, spędzony w gronie
najbliższych, napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy
Wam przez całe życie, a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.
Pięknych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2017 roku życzą 

Wójt Gminy Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Urbanek oraz Radni Gminy Suszec

Z okazji Barbórki, w tym wyjątkowym
i przełomowym dla Was roku,
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom
życzenia wszelakiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara
nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Życzymy, aby w tych trudnych czasach praca zawodowa przynosiła 
Wam ogrom zadowolenia i jak najmniej problemów, a sprawy 
osobiste układały się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami 
i marzeniami. Szczęść Boże!

Wójt Gminy Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Urbanek oraz Radni Gminy Suszec



tak bardzo otwarci na świat, jak nigdy dotąd, z natury 
otwarci na wszystko, co nowe. Ruchy radykalne stają 
się atrakcyjne, bo odpowiadają na proste pytania: kto 
jest winien ich niepowodzeniom? Chociaż wiemy, 
że faktycznie rzeczywistość jest bardziej skompli-
kowana. Frustracja i zakłamana rzeczywistość będą 
wciągać do tych ruchów kolejnych, a Europa tak na-
prawdę jest totalnie słaba. Niby poszczególne kraje 
mają wojska, ale głównie od tego, aby zamawiać dla 
nich sprzęt wojskowy i czynić handel co najmniej 
„nieprzejrzystym”. Gdyby tak naprawdę zaatakowali 
nas  Turcy, a taki scenariusz w chwili obecnej jest 
możliwy, bo to, co tam się dzieje, napawa grozą, to 
nie byłoby tak, jak w 1683 roku pod Wiedniem. Eu-
ropa, większość jej krajów, zrobiła by to, co uczynili 
Czesi w 1938 roku – od razu by się poddała. To znów 
nie obraz przeszłej epoki, ale możliwa rzeczywistość. 
Gdyby tak po kolei wyliczać nasze obecne problemy, 
to niestety chciałoby się zapytać, ile lat dzieli nas od 
końca świata? Niestety, jeżeli wcześniej nie zabrzmi 
końcowy dzwonek, czy raczej trąba, to za jakieś 
kilkadziesiąt lat, a może szybciej, po nowym ładzie 
światowym nie będzie śladu. Trzeba skończyć z ma-
rzeniami, że w środku Europy uda nam się powtórzyć 

„azjatycki cud gospodarczy”, że wtedy będzie dobrze. 
A nawet bardzo dobrze. 

Nie można żyć ułudami. Kolejne wydarzenia 
– jak Brexit czy wybory w innych krajach – wskazują 
na radykalizację społeczeństw, wzrost populizmu. 
Nikt nie potrafi z ludźmi rozmawiać uczciwie. A w na-
szej ojczyźnie nie jest lepiej, bo jak może być inaczej, 
skoro zaangażowanie w samorząd, w życie społecz-
ne, jest słabiutkie? Wiele rzeczy w historii już prze-
rabialiśmy i, mimo przykrych doświadczeń, historia 
zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia lub w jego 
pobliże i nie możemy wyjść z kolein. Podstawową 
przyczyną tego stanu jest unikanie rządzenia i uciecz-
ka przed odpowiedzialnością, oddawanie władzy 
ludziom często nieodpowiedzialnym. Za to nieobce 
nam są obywatelska pasywność i roszczeniowość. 
Systemowo już panuje niezdolność do kojarzenia 
bezpieczeństwa i rozwoju. Naszym przekleństwem 
jest niemożność wyzwolenia się z utartych schema-
tów. Są rzeczy, przywary, które są nam przypisane 
od wieków, a z których nie możemy się wyzwolić. 

Patrząc na niebo w ten wigilijny wieczór, wy-
patrując gwiazd w tej bezkresnej, niekończącej się 
przestrzeni, nieskończoności niewyobrażalnej dla 

naszego umysłu, zrozummy, że ziemia, na której ży-
jemy jest drobnym ziarenkiem w tym wszechświecie. 
Życie na niej, jeśli odejdzie się od chrześcijańskiego 
pojmowania słowa „miłość” i rozumnej postawy wo-
bec bliźniego, która zakłada konkretne obowiązki wo-
bec niego, stanie się dla nas piekłem. Jeżeli zacznie 
się tę miłość ograniczać do uczucia – które z natury 
jest zmienne – to czynić będziemy karykatury – nie 
tylko z miłości bliźniego, ale w ogóle ze stosunków 
społecznych. Porzucenie poczucia chrześcijańskiej za-
sady miłości rodzi właśnie wrogość, nienawiść, chęć 
zemsty itd. To one są jądrami wielu marszów, prote-
stów, które ogarniają Świat, Europę, Polskę i mnożą 
się na potęgę. Ślepota tłumu, zbiorowe emocje, są 
ogromną siłą, wykorzystywaną przez ideologów osią-
gających łatwo cel cudzymi rękami. Bądźmy zawsze 
sobą i wkraczając w kolejny rok życzmy sobie, aby 
nie było wokół nas żadnych faryzeuszy i oby było jak 
najmniej pokus. A jeżeli się pojawią, to żyjmy swoim, 
a nie cudzym życiem, nie dajmy się im uwieść. To, co 
ma na szeroką skalę miejsce w dzisiejszym świecie, 
a co prowadzi nas w ślepy zaułek, to przede wszyst-
kim brak tej prawdziwej miłości.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy zebrani 
podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku 
od nieruchomości, dyskutowali o kosztach utrzyma-
nia sieci wodociągowej, a Komisja Rewizyjna złożyła 
sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli funkcjo-
nowania świetlic w całej gminie. Radni składali inter-
pelacje, a Wójt zdawał sprawę ze swojej działalności 
w ostatnim roku.

Podatki od nieruchomości
Rada Gminy ustaliła stawki podatków obowiązu-

jących na terenie gminy Suszec. Wyniosą one: 
- podatek od gruntów: związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej – 0,89 zł/m2; pod 
wodami powierzchniowymi – 4,54 zł/ha; pozosta-
łych – 0,34 zł/m2 (oprócz gruntów pod drogami 
oznaczonymi w ewidencji symbolem „dr” – wówczas 
0,17 zł/m2); niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji – 2,98 zł/m2.

- podatek od budynków lub ich części: miesz-
kalnych – 0,75 zł/m2 powierzchni użytkowej; zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(obniżka!) – 21,90 zł/m2 powierzchni użytkowej; 
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,59 zł/m2 powierzchni użytkowej; 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
– 4,15 zł/m2 powierzchni użytkowej; pozostałych 
– 4,74 zł/m2 powierzchni użytkowej.

- podatek od budowli: 2% ich wartości, za wy-
jątkiem: sieci wodociągowej o średnicy rur do 300 
mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę – 0,20% ich wartości; sieci ka-
nalizacji sanitarnej wykorzystanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 

1 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie JSW 
S.A. podjęło uchwałę o przekazaniu „Krupińskiego” do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przekazanie ma 
nastąpić w końcu pierwszego kwartału 2017 roku. 
Stawiamy sobie pytanie, czy boje toczone o tę kopal-
nię w ostatnich miesiącach stały się wodą na młyn? 
Myślę, że nie, chociaż ogarniają mnie coraz to większe 
wątpliwości. W dalszym ciągu, pomimo tej uchwały, 
będziemy toczyć walkę o ten zakład. Pomimo poczu-
cia, że wielu z nas, naszych mieszkańców, nie zdaje 
sobie sprawy z konsekwencji związanych z jego likwi-

odprowadzania ścieków – 0,20% ich wartości.
Zmiany te – obniżka podatku od budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz obniżki podatku od sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej są związane z nową strategią gminy. 
Mniejsze podatki dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą mają przyciągnąć do nas 
nowych inwestorów i zachęcić ich do otwierania na 
terenach gminy zakładów, dających pracę mieszkań-
com. Z kolei niższe podatki od sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej mają pomóc utrzymać dotychcza-
sowe stawki opłat za wodę i kanalizację. Prezes PGK 
zapewniał na listopadowej Sesji, że jeśli nie nastąpią 
żadne rządowe zmiany ustaw, nie będzie podwyżek 
cen wody w gminie.

Z podatku od nieruchomości zwalnia się: grunty 
zajęte na drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjątkiem 
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej; grunty, na których zlokalizowane są siłownie 
plenerowe; grunty, budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
grunty budynki lub ich części zajęte na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej.

Co ze świetlicami?
Komisja Rewizyjna w listopadzie przeprowadziła 

kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych w gmi-
nie  Suszec w roku 2015. Są one przeznaczone dla 
uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 
na czas pracy rodziców. Świetlice funkcjonują w SP 
Suszec, SP Radostowice, ZSP Mizerów, ZSP Rudziczka, 
SP Kobielice, ZSP Kryry, GP Radostowice. 

Z zajęć świetlicowych korzystało we wszystkich 
placówkach łącznie w 2015 r.: od stycznia do sierpnia 
466 uczniów, od września do grudnia 547 uczniów. 
Zatrudnionych w świetlicach było 26 nauczycieli. 

dacją. Pamiętajmy, że w rejonie Jastrzębia, Pszczyny, 
Mikołowa, Rybnika, Suszca niestety podstawowym 
przemysłem jest górnictwo i to w nim pracuje więk-
szość naszych mieszkańców. Żadne urlopy, odprawy 
nie załatwią niczego, złagodzą tylko skutki podjętych 
na początku grudnia decyzji. Wielu ludzi pozostanie 
bez pracy, szczególnie ucierpi dział usług. Odbije się 
to także na młodzieży, która coraz chętniej będzie się 
zwracać w kierunku Zachodu. Chociaż przy obecnej 
sytuacji geopolitycznej ten kierunek może już być 
nieaktualny. Mimo że bezrobocie jest obecnie na 

Koszt utrzymania świetlic wyniósł 453 731 zł. 
W tym koszty wynagrodzenia nauczycieli 440 920 
zł, a wydatki rzeczowe to 12 811 zł. Najwięcej dzieci 
korzysta ze świetlicy w SP Suszec, tam też są najwyż-
sze koszty prowadzenia i utrzymania.

Jednym z wniosków Komisji po kontroli było 
to, że wiele dzieci nie korzysta ze świetlicy, pomimo 
wcześniejszych deklaracji złożonych przez rodziców. 
Radni zwracali uwagę na wysokie koszty utrzymania 
świetlic. Pytali też o możliwe oszczędności – np. po-
przez zatrudnienie w nich nauczycieli z mniejszym 
stażem albo zmniejszenie ilości grup świetlicowych.

Monika Panfil 

niskim poziomie, to trzeba sobie zdawać sprawę, że 
na Śląsku kopalnie były, są i będą jeszcze przez długi 
czas największymi zakładami pracy. Na naszym rynku 
brakuje specjalistów, co spowodowała monokultu-
ra górnicza. Brak nam gałęzi przemysłu i wysokich 
technologii, zakładów o wysokich możliwościach 
zatrudnienia większej liczby pracowników, zakładów 
o wysokiej wartości dodanej. Bez przemysłu, pro-
dukcji, wszystkie usługi upadają, i to jest fakt. Tylko 
praca i produkcja może ubogacić państwo i uchronić 
je przed najgorszym. Bez przemysłu, usługi się nie 

Sesja Rady Gminy

KWK „Krupiński” do likwidacji?

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Gmina Suszec przygotowuje opracowanie pro-
gramu budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków dla zabudowanych nieruchomości znajdują-
cych się poza obszarem aglomeracji Gminy Suszec. 
Mieszkańcy gminy, którzy chcą wziąć udział w pro-
gramie proszeni są o złożenie deklaracji do Urzędu 
Gminy Suszec do dnia 31 stycznia 2017 r. (pokój 
nr 5). Druk deklaracji można pobrać ze strony bip.
suszec.pl, w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Suszec oraz 
u Sołtysów. Sołtys Mizerowa pani Lucyna Budziszak 
prosi o wcześniejsze umówienie się po odbiór dru-
ku deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu 
723 440 447. Złożone deklaracje będą podlegały we-
ryfikacji. Dodatkowe informacje są zamieszczone 
na stornie internetowej bip.suszec.pl w zakładce jak 
załatwić sprawy?->program budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków->deklaracja.

Urząd Gminy Suszec
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To już tradycja, że 11 listopada włodarze i miesz-
kańcy naszej gminy spotykają się w Suszcu, aby 
wspólnie uczcić Święto Niepodległości. Tegorocz-
ne uroczystości rozpoczęła msza święta o godzinie 
9:00 w intencji Wielkiej i Małej Ojczyzny z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości, która odbyła się 
w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Po nabożeństwie 
wierni udali się pod pomnik postawiony ku czci i pa-
mięci ofiar z terenu Gminy Suszec. Tam głos zabrał 
Wójt Marian Pawlas:

- Obchodzimy dziś Święto Niepodległości. Stoimy 
przed pomnikiem wystawionym ku czci i pamięci ofiar 
z terenu Gminy Suszec: I Wojny Światowej, Powstań 
Śląskich, ofiar faszyzmu, ofiar stalinizmu. Zdajmy sobie 
sprawę, że świat od początku jest naznaczony zbrodnią. 
Od czasów, gdy Kain zabił Abla, popełniamy grzechy 
prowadzące do rozlewu krwi. Polska przez 1050 lat – 
od czasów gdy powstawała, pochłonęła wiele istnień 

ludzkich. Miliony oddawały życie, abyśmy dziś mogli 
żyć w wolnej, bezpiecznej Ojczyźnie. Obecnie znów 
cały kraj, Europę i świat ogarnia szaleństwo. Teraz, 
gdy tu stoimy, gdzieś ludzie umierają, przelewają krew, 
w rozpaczy tracą swoje domy i dotychczasowe życie. 
W każdej chwili to samo może wydarzyć się w Polsce. 
Rozwiązanie jest proste: jeśli wszyscy będziemy stoso-
wać się do Dekalogu, do tragedii nie dojdzie. Zróbmy już 
teraz wszystko, aby nasze dzieci nie musiały stawać nad 
naszymi mogiłami i opłakiwać swoich rodziców. Zdaj-
my sobie sprawę z grożących nam niebezpieczeństw 
i przede wszystkim miłujmy się i pragnijmy pokoju.

Następnie zebrani odśpiewali Hymn Polski – 
„Mazurek Dąbrowskiego”, a później „Rotę”. Przedsta-
wiciele władz gminy oraz Związku Górnośląskiego 
złożyli zaś kwiaty pod pomnikiem. W obchodach 
Święta Niepodległości uczestniczyło wielu miesz-
kańców Suszca, w tym panie w strojach ludowych, 

a także poczty sztandarowe: górników, Szkoły Podsta-
wowej, Gimnazjum, strażaków, rolników, pszczelarzy 
oraz Związku Górnośląskiego. Uroczystość uświetniła 
również orkiestra KWK „Krupiński”. 

 Monika Panfil

Święto Niepodległości

utrzymają. Rozumowanie wielu obywateli naszego 
kraju przeciwnych górnictwu jest nie tylko błędne, 
ale trzeba powiedzieć, że wręcz nie zdają sobie oni 
sprawy z poziomu naszego rozwoju. U nas podsta-
wowym źródłem energii jest i jeszcze długo będzie 
węgiel. Inne surowce energetyczne, jak ropa, gaz 
itp. importujemy praktycznie w 100%. Jednak na te 
nośniki energii trzeba mieć „twardą walutę”, której tak 
naprawdę nie mamy, bo nasze zadłużenie już teraz 
sięga półtora biliona złotych i ciągle się powiększa! 
Węgiel dla wielu staje się wrogiem, a ich argumenta-
cja opiera się na tym samym schemacie, polegającym 
na wyznaczeniu sobie wyimaginowanego wroga, 
którego należy zwalczać wszelkimi środkami. Ponad-
to jako kraj bogaty w węgiel jeszcze go importujemy, 
co jest paradoksem. Importujemy także, w okresach 
szczytu, energię elektryczną, bo nasze elektrownie 
nie są jej w stanie zapewnić w 100%. Zadłużamy się 
przez to coraz to bardziej, a środki przekazu i ekolo-
dzy ciągle bębnią o energii odnawialnej. Oczywiście 
trzeba iść też w tym kierunku. Trzeba sobie jednak 
zdawać sprawę, że jest ona bardzo droga, bo niestety 
i tak trzeba utrzymywać w gotowości praktycznie 
w 100% energetykę konwencjonalną. Co, gdy nie 
świeci słońce, lub nie wieje wiatr? Wtedy pogrąży-
my się w ciemnościach? Żeby energia odnawialna 
była w części „rentowna”, trzeba całkowicie zmienić 
sposób podejścia do całej energetyki, rozbudowy 
sieci energetycznych, w tym połączeń międzynaro-
dowych. Jedynie to, pozwoliłoby racjonalnie gospo-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., 
które odbyło się 1 grudnia 2016 r., przyjęło uchwałę 
w sprawie przekazania KWK „Krupiński” w Suszcu do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło 
udział 81 akcjonariuszy JSW S.A., posiadających 71 
mln 643 tys. 437 akcji oraz taką samą liczbę głosów. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 71 mln 642 tys. 
867 głosów, nie było głosów przeciw, a 570 było 
wstrzymujących się.

Przed głosowaniem prezes zarządu JSW S.A., 
Tomasz Gawlik podkreślił, że zarząd spółki podtrzy-
muje decyzję odnośnie przyszłości KWK „Krupiński”: 

- Ta decyzja dotyczy nie tylko „Krupińskiego”, ale 
bezpiecznego funkcjonowania całej Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Zawarliśmy kompromis z wierzycielami 
w postaci umowy restrukturyzacyjnej. Gdybyśmy nie 
dotrzymali jej zapisów, obligatariusze postawią spół-
kę w stan natychmiastowej wymagalności długu, co 
doprowadziłoby do upadku JSW. 

Prezes zarządu JSW S.A. jeszcze raz zapewnił, że 
pracownicy „Krupińskiego” zostaną przeniesieni do 

darować energią. Jednak w dzisiejszej komplikującej 
się sytuacji globalnej liczenie na sąsiadów i inne kraje 
staje się bardzo nieodpowiedzialne. Dlatego węgiel 
był, jest i jeszcze długo będzie podstawowym nośni-
kiem energii w Polsce, chociaż z pewnością muszą 
się diametralnie zmienić technologie i sposób jego 
wykorzystania. Można by mnożyć wiele przykładów. 

W naszym przypadku nieodpartym argumen-
tem dalszego istnienia kopalni „Krupiński” jest fakt, 
że koncesja tej kopalni datowana jest na 2030 rok. 
Równocześnie trzeba pamiętać, że wszystko to, co 
jest pod ziemią, to jest dobro narodowe. Prędzej 
czy później węgiel z naszej suszeckiej ziemi ktoś 
wydobędzie. Obecnie likwidacja tej kopalni byłaby, 
czego jesteśmy pewni, nieodpowiedzialnym dzia-

innych kopalń JSW.
Głosowanie dotyczące przeniesienia KWK „Kru-

piński” do SRK miało się odbyć we wtorek, 29 listo-
pada, ale zarządzono przerwę w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. Akcjonariusze ze 
strony Skarbu Państwa potrzebowali czasu na prze-
analizowanie raportu wykonanego przez Dom Ma-
klerski Banku PKO BP (to jeden z wierzycieli JSW), 
głównie pod kątem prognoz rynkowych cen węgla. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW S.A., Daniel 
Ozon podkreślił, że aktualne (zwyżkujące) ceny ryn-
kowe węgla koksowego nie mogą być brane pod 
uwagę przy ocenie dalszego funkcjonowania JSW, 
bo w każdej chwili mogą się zmienić. Stwierdził, że 
„Krupiński” generował straty także wtedy, kiedy ceny 
węgla były wysokie.

30 listopada 2016 r. w sprawie „Krupińskiego” 
rozmawiano w Sejmie na posiedzeniu Komisji do 
spraw Energii i Skarbu Państwa. Do Warszawy poje-
chali starosta powiatu pszczyńskiego, Paweł Sadza 
oraz wójt gminy Suszec, Marian Pawlas. Debata ta 
nie miała jednak wpływu na decyzję Nadzwyczaj-

łaniem, bo jest to kopalnia bardzo młoda i dobrze 
wyposażona w urządzenia techniczne. Tej kopalni 
przypisano wszystkie możliwe negatywne cechy, 
wręcz wizerunkowo ją zniszczono. Załogę „Krupiń-
skiego”, w moim odczuciu, poddano indoktrynacji, 
żeby zniszczyć jej morale. Powtarzanie nieprawdzi-
wych haseł kilkukrotnie nosi znamiona prawdy i tak 
postępowano w ostatnim okresie w stosunku do tej 
kopalni. Te nieprawdy były przekazywane wyżej do 
władz. Generalną przyczyną strat tej kopalni oczywi-
ście są trudne złoża, ale też niedoinwestowanie, brak 
decyzji, co do przemodelowania produkcji kopalni 
na bardziej opłacalny węgiel typu 35 i wiele innych 
zaniechań. Nonsensem jest staranie się o koncesje 
na nowe rejony, kiedy te już naruszone przez działal-
ność nie zostaną wybrane do końca. Nonsensem, aby 
wracać do nich po kilku latach, bo będzie to o wiele, 
wiele drożej kosztowało. Na świecie obecnie buduje 
się lub jest w planach 2500 elektrowni węglowych, 
a my idziemy w kierunku zamknięcia górnictwa, aby 
po 2020 roku, kiedy naprawdę węgla może braknąć, 
znów otwierać nowe kopalnie! Dlatego wierzymy, 
że kopalnia „Krupiński”, mimo podjętej decyzji, ma 
przyszłość. 

Zamykanie kopalń daje jedynie pozornie szybki 
i skuteczny efekt, jeżeli chodzi o ekonomię i zarzą-
dzających. Jednak widzimy, co się stało po likwidacji 
kopalni „Morcinek” w Żorach. Pozostały zgliszcza po 
zakładach. Do tego nie możemy dopuścić. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

nego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Podobnie 
jak uchwały wyrażające sprzeciw wobec likwidacji 
Kopalni podejmowane przez Radę Gminy Suszec, 
Radę Powiatu czy liczne pisma i petycje podpisywane 
przez mieszkańców.

Procedura przeniesienia kopalni „Krupiński” do 
SRK ma potrwać do końca I kwartału 2017 r.

Oprac. Monika Panfil

„Krupiński” trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
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Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Suszcu
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KWK „Krupiński” w Suszcu

Składamy najszczersze wyrazy 
współczucia mieszkańcom

Kryr z powodu 
niespodziewanej śmierci 

proboszcza ks. Edwarda Słupika   

Wójt Gminy Suszec
oraz Radni Gminy Suszec



parafia pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdrój 
u wspaniałego, przezacnego, dusza-człowieka, stu-
diującego w USA – ks. proboszcza Edwarda Nalepy.

Od 1 października ks. Krzysztof pełni funkcję 
wikarego w Suszcu w parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika. Obecnie studiuje na II roku Podyplo-
mowych Studiów Teologii Pastoralnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W parafii i dekanacie Suszec odpowiedzialny za mło-
dzież, głównie jako duszpasterz Ministrantów i Ruchu 
Światło-Życie.

oprac. Monika Panfil

Zmarł ks. Edward Słupik
25 listopada, zmarł ksiądz Edward Słupik – peł-

niący obowiązki proboszcza w Kryrach w Parafii św. 
Karola Boromeusza od 1 września 2007 r.

 Ksiądz Słupik urodził się 29 września 1957 roku 
jako syn Emy i Maksymiliana. Pochodził z Orzesza-
-Jaśkowic. W wieku 19 lat wstąpił do Klasztoru OO. 
Kamedułów na Bielanach Krakowskich. Nie myślał 
wówczas o kapłaństwie, chciał być mnichem, bra-
tem zakonnym. Eksternistycznie uzupełnił maturę, 
rozpoczął studia: najpierw filozoficzne w Wyższym 
Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Świę-
tej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, później teolo-
giczne u OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk J. Em. Ks. Kard. Francisz-
ka Macharskiego 9 maja 1987 roku w Bazylice OO. 
Dominikanów w Krakowie. Przez 9 lat (3 kolejne 
kadencje) był Przeorem na Bielanach. W 2001 roku 
skorzystał z możliwości, jaką daje Prawo Kanonicz-
ne i poprosił Księdza Arcybiskupa Damiana Zimo-
nia o przyjęcie do Archidiecezji Katowickiej. Został 
skierowany jako wikariusz do Parafii św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu, po trzech 
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29-30 października i 1 listopada na cmentarzach 
w Żorach oraz w sąsiednich miejscowościach, w tym 
między innymi w Suszcu, Rudziczce i Kryrach, wolon-
tariusze przeprowadzili zbiórkę na rzecz żorskiego 
Hospicjum im. Jana Pawła II.

Kwesta „Zapalmy Płomyk Nadziei” to najwięk-
sza i najstarsza zbiórka pieniężna prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
Jana Pawła II”. W tym roku udział wzięło w niej 305 
wolontariuszy (o 21 więcej niż przed rokiem), którzy 
ubrani w specjalne kamizelki i identyfikatory kwesto-
wali na 11 cmentarzach naszego regionu – w Żorach, 
Suszcu, Rudziczce, Kryrach, Pawłowicach i Golaso-
wicach. Swoją gotowość do udziału w akcji wyraziły 
osoby w każdym wieku – głównie młodzież szkolna 
i rodziny. Co ciekawe, najmłodsza z wolontariuszy 
– Kamilka – miała zaledwie 9 miesięcy! W ciągu trzech 
dni udało się zebrać 47982,59 zł i 7,30 €. 

– Składam ogromne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy włączyli się w akcję – dla wolontariuszy 

Z okazji Dnia Niepodległości mieszkańcy Rado-
stowic licznie przybyli do budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy, aby wspólnie zaśpiewać 
pieśni patriotyczne. W trakcie spotkania odśpiewano 
takie utwory, jak:  „Ostatni Mazur”, „Jak długo na Wa-
welu” czy „Rota”. 

Jak mówiła Katarzyna Machnik, dyrygentka 
chóru „Piano Forte”, każdy z nas dobrze zna pieśni 
patriotyczne. Ale ta znajomość nie zawsze dotyczy 
całego utworu, a jedynie jego pierwszych zwrotek. 
Spotkanie przy takiej okazji staje się więc pretekstem 
do przypomnienia sobie patriotycznych pieśni. Do-
dawała także, że wspólne śpiewanie pieśni patrio-

i dla darczyńców, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie. 
Środki pozyskane podczas kwesty zostaną przezna-
czone na prowadzenie oddziału opieki paliatywnej. 
Sfinansowane zostanie z nich wyżywienie, opieka nad 
pacjentem i media – wylicza Dorota Domańska, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
Jana Pawła II”.

Dla Hospicjum akcja „Zapalmy Płomyk Nadziei” 
to nie tylko kwesta, ale i czas duchowej promocji 
ruchu hospicyjnego oraz opieki paliatywnej. 

– To okazja, by przypomnieć, iż zarówno zdrowi, 
jak i chorzy kroczą wspólną drogą oraz uświadomić, że 
może przyjść w życiu człowieka zdrowego taki moment, 
w którym sam stanie się chorym, pacjentem, człowie-
kiem potrzebującym pomocy – mówi pani Dorota.

Przypomnijmy, na co dzień Hospicjum im. Jana 
Pawła II otacza bezpłatną opieką osoby chore termi-
nalnie na nowotwory w ramach hospicjum stacjo-
narnego (od 2011 roku) i domowego (od 2003 roku).

Wyniki zbiórek w poszczególnych miejsco-

latach do parafii św. Barbary w Rybniku-Boguszo-
wicach. 9 sierpnia 2007 roku otrzymał nominację 
na proboszcza do Kryr. Mottem życia kapłańskiego 
Księdza Proboszcza były słowa św. Pawła: „Za łaską 
Boga jestem tym, kim jestem”.

Pogrzeb ks. Edwarda Słupika odbył się w środę 
30 listopada. Po ostatnim pożegnaniu, w którym 
uczestniczyło wielu księży, mieszkańców Kryr i całej 
gminy, ksiądz Edward spoczął na cmentarzu w Kry-
rach. oprac. Monika Panfil

tycznych to lekcja historii dla najmłodszych. Dzięki 
nim dzieci mogą lepiej poznać dzieje naszego kraju 
i poczuć atmosferę ważnych wydarzeń.

Wspólnie z mieszkańcami Radostowic śpiewał 
szkolny chór dziecięcy „Piano Forte”. Spotkanie roz-
poczęło się od wspólnego odśpiewania Hymnu Na-
rodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. W obchodach 
święta 11 listopada udział wzięło wielu radostowian 
– zarówno starszych, jak i młodszych. Postawa miesz-
kańców Radostowic napełnia optymizmem, świadczy 
bowiem o ich poczuciu wspólnoty oraz wciąż żywym 
patriotyzmie.

Oprac. Monika Panfil

wościach: Żory – 33166,42 zł, Suszec – 8077,76 zł, 
Rudziczka – 1245,28 zł, Kryry – 1808,83 zł, Pawło-
wice – 1778,43 zł, Golasowice – 1905,87 zł. Ponadto 
zebrano 7,30 €.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. Jana Pawła II”

Kwestowali przy cmentarzach na rzecz Hospicjum

Pieśni patriotyczne w Radostowicach
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Wolontariusze kwestowali na rzecz hospicjum
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Ks.Edward Słupik na zawsze pozostanie w naszej pamięci
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Pieśni śpiewali starsi i młodsi radostowianie
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Ks. Krzysztof Bednarek przebywa w Suszcu od niedawna

Nowy ksiądz wikary 
w Suszcu

W parafii w Suszcu od 1 października 2016 r. 
pracuje nowy ksiądz wikary. Poniżej prezentujemy 
jego sylwetkę.

 Ks. Krzysztof Bednarek urodził się 15 grudnia 
1988 r. w Żorach. Święcenia Kapłańskie przyjął 17 
maja 2014 r. w Katowicach. Jego parafią rodzinną 
jest parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Żorach. Pierwszą parafią, w jakiej pracował, była 

Wójt z medalem 
„Pro Christi Regno”

W katowickiej katedrze w samo południe w nie-
dzielę 20 listopada metropolita katowicki arcybiskup 
Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii kończącej 
II Synod Archidiecezji Katowickiej. Synod ten trwał 
cztery lata. Rozpoczął się oraz zakończył w Uroczy-
stość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Bez-
pośrednio po Mszy świętej uroczyście podpisano 
uchwały synodalne oraz wręczono osobom i instytu-
cjom szczególnie zasłużonym dla Kościoła na Górnym 
Śląsku pamiątkowe medale „Pro Christi Regno”. To 
odznaczenie otrzymał także, w uznaniu szczególnych 
zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w Ar-
chidiecezji Katowickiej, Wójt Marian Pawlas. Medal 
wręczył sam arcybiskup Wiktor Skworc.

 - To dla mnie ważne i znaczące wyróżnienie. Cieszę 
się, że mogłem uczestniczyć w zakończeniu Synodu 
i zostałem odznaczony w ten szczególny sposób – ko-
mentował Wójt.

Gratulujemy otrzymanego medalu i uznania ze 
strony Archidiecezji.

Monika Panfil
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Informujemy wszystkich mieszkańców, że w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: Adamem Orszulikiem pod 
numerem telefonu: 693 204 203.

Akcja Zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania

Podczas listopadowego posiedzenia Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego 
omówiła przygotowanie służb, inspekcji i straży do 
okresu zimowego.

- Posiadamy ewidencję obiektów wielkopowierzch-
niowych, gdzie w przypadku wystąpienia silnych opa-
dów śniegu wykonujemy doraźne kontrole. To są obiek-
ty o powierzchni powyżej 2000 m2. W powiecie mamy 
ich 63. Jeśli chodzi o zagrożenia związane z sezonem 
grzewczym, to działania w tym zakresie prowadzimy 
na bieżąco w ciągu całego roku – mówił Mariusz Ko-
zik, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
w Pszczynie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie prowadzi 
akcję, podczas której odśnieżane jest 200 km dróg 
powiatowych i prawie 85 km dróg wojewódzkich. 
Odśnieżanie dróg wojewódzkich zlecane jest w prze-
targu, a kontrolowane podczas całodobowych dyżu-
rów, 90 km dróg powiatowych odśnieżają gminy na 
mocy zawartych porozumień, natomiast pozostałe 
110 km PZD odśnieża własnymi siłami. 

- Jesteśmy przygotowani do zimy. Akcja trwa od 
1 listopada do ostatniego dnia marca. W każdej gminie 

18 listopada w MDK w Czechowicach-Dziedzi-
cach odbyło się spotkanie zespołu samorządowego. 
Marszałek, poseł, starostowie, burmistrzowie i wójto-
wie rozmawiali m.in. o rozwoju infrastruktury drogo-
wej, turystyce oraz obecnej sytuacji kolei.

jest osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji „zima” 
– zaznaczał Grzegorz Górka, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Pszczynie.

Policja zwróciła uwagę na sytuację bezdomnych 
w czasie zimy. 

- U nas takie sytuacje występują w znikomej po-
staci, ponieważ nie mamy miejsc wielkopowierzchnio-
wych, otwartych w nocy, gdzie takie osoby mogłyby 
przebywać. Jednak kontaktujemy się z gminami, z jaki-
mi podmiotami mają podpisane umowy, gdzie można 
takie osoby przewieźć – mówił podinsp. Bogusław 
Brosz, naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Pszczynie. 

W październiku straż pożarna przeprowadziła 
szkolenie z zakresu zagrożenia czadem dla policjan-
tów, którzy realizują zadania w terenie. 

- Kolejny rok z rzędu prowadzimy akcję „Powiat 
Pszczyński – Bezpieczne Miejsce!”. Tym razem kampania 
skierowana jest do uczniów pierwszych i drugich klas 
szkół podstawowych. W ramach akcji dzieci biorą udział 
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez funk-
cjonariuszy policji i strażaków, którzy informują, m.in. 
o zagrożeniach związanych z czadem – podkreślał 
starosta pszczyński, Paweł Sadza. 

- Na pierwszy plan wyrasta walka ze zjawiskiem 
smogu. Powstaje projekt „uchwały antysmogowej”. 
Dzisiaj zespół, który powołałem, pracuje nad pewny-
mi założeniami do tej uchwały. Kiedy one powstaną, 
początkiem przyszłego roku, chciałbym to z państwem 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje 
się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy 
służb, inspekcji i straży. Starosta w jej skład powo-
łuje funkcjonariuszy i pracowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych 
organów administracji publicznej, wykonujących 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli na terenie powiatu.

Powiat Pszczyński

skonsultować. Nakłaniamy rząd, żeby zakazać sprzeda-
ży pewnych paliw, a także zakładania kotłów nieekolo-
gicznych w przydomowych instalacjach – mówił otwie-
rając spotkanie marszałek województwa śląskiego, 
Wojciech Saługa. Program turystyki województwa 

Komisja Bezpieczeństwa - o przygotowaniu służb do zimy

O drogach, kolei, smogu i turystyce
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Komisja obradowała o przygotowaniach do zimy

Rejon Zakres Wykonawca (kontakt)

Rejon 11
Drogi powiatowe

ul. Wyzwolenia (od # z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do # z DW 933), 
ul. Czarne Doły (od skrzyżowania z DW 933 do granicy z gminą Pszczyna),

F.H.U. Goraus Grażyna
ul. Pszczyńska 82, 43-254 Warszowice

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna (od # z ul. 
Pszczyńską do # z ul. Szkolną), Garbarska, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym 
dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, 
Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia,

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Dolna, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, Na Grabówki 
(w tym dojazd do klasztoru Sióstr Boromeuszek i odcinek boczny w rejonie nr 14), Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl., 
Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna, Środkowa, Św. Jana (od # z ul. Cichą do # z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-Handlowo-
Usługowa „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, Kwiatowa, Łąkowa, 
Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, 
Tęczowa, Woszczycka, Wąska, 

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych  
i Transportowych Michał Baron

ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna, Krzywa, 
Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, 
Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,

E-BUD Łukasz Budzyk
ul. Gojowiec 9, 4-246 Palowice

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, 
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Malinowa, Orzechowa, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, 
Studzienka, Wrzosowa, Wysoka, 

Usługi Transportowo-Rolnicze  
Mirosław Kozik

ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza, 
Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego,

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 7
Mizerów

ul. Boczna, Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, 
Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,

F.H.U. Goraus Grażyna
ul. Pszczyńska 82

43-254 Warszowice

Rejon 8
Place, parkingi

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny 
– łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem, 
Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi 
i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej,

Firma Budowlano-Handlowo-
Usługowa „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
 trasa MZK

Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Zgońską), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), Poprzeczna, Szkolna 
(od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), Św. Jana (do # z ul. Szkolną) , Zgońska, 

E-BUD Łukasz Budzyk
ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec



7INFORMACJE / WYDARZENIANUMER 12 (269)

śląskiego przedstawiła sekretarz Aneta Moczkowska. 
- Turystyka jest poważną gałęzią gospodarki w na-

szym regionie. Rocznie mamy około 4 mln turystów. To 
jest około 4 mld zł, które zostawiają na naszym terenie. 

To jest kapitał, który jest niezwykle ważny i chcieli-
byśmy go zwielokrotniać. Wyraźnie widać też, że wzra-
sta kontekst turystyki biznesowej – mówiła.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UM, 
Małgorzata Staś omówiła temat infrastruktury dro-
gowej:

- Ruszyliśmy pełną parą – 141 konkursów w pro-
gramie jest ogłoszonych, a uruchomionych 50% środ-
ków – podkreślała pani Staś. 

4 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Za-
rządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w gminie 
Przyrów. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku przy-
jął m.in. stanowisko w sprawie nielegalnego składo-
wania odpadów na terenie woj. śląskiego. Zjawisko 
deponowania niezgodnie z prawem różnego typu 
odpadów (często niebezpiecznych) występuje na 
obszarze szeregu gmin woj. śląskiego. Problem ten 
nierzadko doprowadza do głębokiej degradacji śro-
dowiska naturalnego, w wielu przypadkach skutkując 
skażeniem gleby, powietrza i wody pitnej substan-
cjami niebezpiecznymi. W konsekwencji stanowi on 
też duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. 
Odpady składowane są niezgodnie z otrzymanymi 
zezwoleniami przez niektóre firmy funkcjonujące 
w sektorze gospodarki odpadami, często działające 
na pograniczu prawa. Ponadto podmioty te – chcąc 

„Wszystko jest kołem” 
Baden Powell wyraził głęboką prawdę o świe-

cie, w którym żyjemy: „Ona jest nasza Ziemia. Zdamy 
sobie z tego sprawę, wcześniej czy później, lecz nie 
możemy od tego uciec. Jeżeli nie nauczymy się żyć 
w harmonii z łańcuchami pokarmowymi, z ekosys-
temami, stopniowo stracą one równowagę i wtedy 
umrzemy. Wszystko jest kołem i my jesteśmy w nim, 
nie możemy uciec”. Tę prawdę trzeba ciągle przy-
pominać.

Stan środowiska – tj. m.in. jakość powietrza, 
wód powierzchniowych i podziemnych, hałas, pola 
elektromagnetyczne itd. decydują o wszelkich for-
mach życia. Wg szacunku genetyków od 2050 roku 
zacznie się zmniejszać długość życia. Coraz więcej 
dzieci rodzi się z alergiami czy innymi schorzenia-
mi. Problem ten będzie, niestety, narastał. Obecnie 
mamy wręcz epidemię alergii, na co niebagatelny 
wpływ ma środowisko, które skutecznie niszczy-
my, zatruwamy. Ogrzewanie budynków najgorszej 
jakości paliwem powoduje nie tylko trujący smog, 
niszczący zdrowie, ale i zatruwający ziemię, z której 
czerpiemy pożywienie. Żywność GMO oraz wiele 
innych czynników sprawią, że, jeśli nadal będziemy 
niezwykle „postępowi”, już niebawem będziemy wal-
czyć z prawdziwą pandemią nowotworów – czy to 
przewodu pokarmowego, płuc czy jeszcze z innymi 
jego odmianami. 

Obecnie obserwujemy „boom” na stulatków. Na-
stępne pokolenie już ich nie będzie mieć. To smutna 
prawda, ale sami na to pracujemy, niszcząc środowi-
sko. To dziedzictwo przekazujemy naszym dzieciom. 
Samym grożeniem, że umrzemy w końcu wszyscy 
na raka (np. płuc – od smogu, smrodu, azbestu itd.), 
niczego nie zmienimy. Musimy się wszyscy uczyć 
i powoli zmieniać otoczenie na lepsze! Najwyższy 
czas przejrzeć na oczy! Obserwacje kominów na-
szych sąsiadów pokazują, jak wiele jeszcze, delikatnie 
mówiąc, jest wśród nas osób nieodpowiedzialnych. 
Innym przykładem – zwłaszcza jesienną porą – są 
liście. Nie pozwólmy, aby zrodził się w naszych gło-
wach choćby pomysł ich spalania. Należy je zbierać 

Forum zdominował temat kolei. Samorządowcy 
pytali marszałka m.in. o przyszłość nieczynnej linii 
Cieszyn – Bielsko-Biała, a zwłaszcza odcinka ze Sko-
czowa do Bielska, braki połączeń z Czechowic-Dzie-
dzic do Oświęcimia czy z Żywca do Suchej Beskidz-
kiej. Spotkanie zespołu samorządowego odbyło się 
z udziałem marszałka województwa, Wojciecha Sa-
ługi, poseł Małgorzaty Pępek, wójtów, burmistrzów, 
prezydentów i starostów z powiatów bielskiego, 
żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Powiat 
pszczyński reprezentował starosta Paweł Sadza, 
a gminę Suszec – sekretarz gminy Roman Szopa.

Powiat Pszczyński

uniknąć kary – niejednokrotnie w tajemniczych oko-
licznościach zaprzestają prowadzenia działalności, 
porzucając tereny, na których są składowane lub 

i utylizować, bo zawierają wszystko, co na nie spada 
– cały smog. Poza tym w liściach występuje bioplank-
ton, bakterie, wirusy i grzyby!

Innym zagrożeniem, z którym jeszcze się u nas 
spotykamy, jest azbest. Jest to materiał silnie rako-
twórczy. Od lat o tym wiedziano, a mimo to stoso-
wano go na szeroką skalę w budownictwie. Nieroz-
waga? Głupota? Niedoinformowanie? Chęć zysku 
producentów? Iluś ludzi kończyło swe życie w mę-
czarniach za sprawą azbestu. 

To tylko kilka przykładów, które powinny nas 
skłonić do refleksji. Nie niszczmy największego daru, 
jaki posiadamy – zdrowia. Żadne przepisy, zakazy, nie 
są w stanie zapobiec naszemu nieodpowiedzialnemu 
postępowaniu, jeśli sami nie zrozumiemy, jak potwor-
ne szkody, nie do naprawienia, wyrządzamy sobie, 
rodzinie, sąsiadom, matce Ziemi. Koniec z paleniem 
śmieci, liści czy z azbestem! 

Urząd Gminy Suszec

przechowywane odpady. Usunięcie takich odpadów 
wiąże się z ogromnymi kosztami. 

Zarząd Związku apeluje w swoim stanowisku 
do Ministra Środowiska o podjęcie pilnych prac nad 
zmianą prawa w celu skutecznego rozwiązania wyżej 
opisanego problemu. 

Jednocześnie członkowie Zarządu postulują 
wdrożenie skutecznych procedur w zakresie kon-
trolowania przestrzegania przepisów prawnych przez 
podmioty właściwe w tej dziedzinie. W opinii Zarządu 
Związku bardzo ważną kwestią jest też efektywna 
koordynacja działań związanych z usunięciem nie-
legalnie nagromadzonych odpadów, za którą odpo-
wiedzialne są służby i inspekcje funkcjonujące w sys-
temie administracji rządowej szczebla centralnego 
i wojewódzkiego.

Powiat Pszczyński

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Przebudowa DW933
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Ka-

towicach przekazuje informacje zawarte w ogłosze-
niu, a także załączniku pn. „Oświadczenia właściciela 
nieruchomości przylegającej do terenu inwestycji” 
oraz wzoru oświadczenia. 

Jednocześnie informujemy, iż założeniem prze-
budowy jest odtworzenie wszystkich istniejących 
i użytkowanych zjazdów przylegających do DW933.

UWAGA: Nie wypełnienie takiego oświadczenia 
nie jest jednoznaczne ze zlikwidowaniem zjazdu, 
stanowi pomoc dla projektanta w zlokalizowaniu 
wszystkich istniejących i użytkowanych przez miesz-
kańców zjazdów.

Jeśli właściciel nie posiada dokumentów po-
twierdzających zgodę zarządcy drogi, zaznacza 
w oświadczeniu, iż nie posiada takich dokumentów.

Uwaga: Oświadczenie nie jest wnioskiem o nowy 
zjazd. Wzory dokumentów można znaleźć na stronie 
www.suszec.pl oraz w Urzędzie Gminy Suszec.

Urząd Gminy Suszec
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Obrady dotyczyły składowania odpadów

Remont ul. Woszczyckiej 
w Rudziczce zakończony

Ponad 370-metrowy odcinek ulicy Woszczyckiej 
w Rudziczce został wyremontowany. Prace zakoń-
czyły się pod koniec listopada. Zadanie kosztowało 
prawie 160 tys. zł. Przebudowa polegała na ułoże-

Wynajem sali w GOK-u
Informujemy, że rezerwacji sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal w Remizo-Świe-
tlicy w Kryrach i Mizerowie na 2018 rok można doko-
nywać w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 
od dnia 2 stycznia 2017 r. w godz. 8:30-19:30. 

Informujemy także, że istnieje możliwość wy-
najmu sali w GOK-u w 2017 roku.

Oto ostatnie wolne terminy w 2017 r.: 8-9 lipca, 
15-16 lipca, 5-6 sierpnia, 2-3 września oraz 28-29 
września.

GOK w Suszcu

niu nowych warstw asfaltobetonowych, wykonaniu 
poboczy, budowie wpustów ulicznych z przykana-
likami, budowie zatoki postojowej oraz wykonaniu 
pozostałych robót towarzyszących. Remontowany 
był odcinek od DW935 do ul. Szkolnej.

Powiat Pszczyński
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Ulica Woszczycka w Rudziczce już wyremontowana
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Pochodzący z Suszca Dawid „Szamanek” Godziek 
to najbardziej utytułowany polski zawodnik freesty-
le BMX. Swoją przygodę z rowerami rozpoczął już 
w wieku 12 lat. Na początku Dawid jeździł na dużym 
rowerze – MTB. Swoją pasją zaraził także starszego 
brata, Szymona. Wspólne treningi na przydomowym 
torze zaowocowały szybkim rozwojem umiejętno-
ści i już wkrótce obaj bracia zaczęli odnosić sukcesy 
na krajowych i zagranicznych imprezach. W 2010 
roku, „Szamanek” postanowił spróbować swoich sił 
na rowerze BMX. Zmiana miała być tylko czasowa, 
ale szybko okazało się, że Dawidowi bardziej odpo-
wiada ten typ roweru. Od kilku lat Dawid – młodszy 
z braci Godźków – odnosi ogromne sukcesy w kraju 
i za granicą. Popularyzuje taki styl jazdy na rowerze 
wśród młodych ludzi i wraz z bratem angażuje się 
w wiele ciekawych akcji i inicjatyw. Współpracuje na 
stałe w firmą Red Bull, a ostatnio można go obejrzeć 
w reklamie nowego telefonu marki Samsung, gdzie 
występuje wraz ze swoim bratem.  Nam Dawid opo-
wiada o swoich pasjach i swojej karierze.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak zaczęła się Two-
ja przygoda z rowerami?

Dawid Godziek: Z tego, co pamiętam, od 
zawsze używaliśmy z Szymonem rowerów trochę 
inaczej niż wszyscy, „kombinowaliśmy” na nich prze-
różne rzeczy w przeróżnych miejscach. Nam rowery 
nie służyły tylko do jeżdżenia, a nawet banalne skoki 
dawały nam wiele radości! Podpatrywałem akrobacje 
w telewizji, aż w końcu poznałem kilku kolegów, któ-
rzy już mieli o tym większe pojęcie, wiec było z kogo 
brać przykład. Bardzo małymi krokami wszystko szło 
do przodu, pojawiały się pierwsze tricki, skocznie 
robiły się coraz większe…

Nowiny: Kiedy zorientowałeś się, że właśnie ta 
dziedzina sportu podoba Ci się najbardziej?

Dawid Godziek: W pewnym momencie posta-
nowiliśmy zbudować tor na własnym podwórku, a to 
sprawiło, że skupiliśmy się na latających rowerach 
w stu procentach. Zrezygnowałem nawet z gry w UKS 
Suszec, a rodzice pomogli nam przy zakupie pierw-
szych profesjonalnych rowerów. Własny tor to było 
to, czego potrzebowaliśmy, a także niekończące się 
możliwości i ciągły rozwój.

Nowiny: Jak wygląda teraz Twoje życie – to tylko 
sport?

Dawid Godziek: Bardzo dużą część swojego 
czasu poświęcam na sprawy związane z rowerem, 
bo nie są to już tylko treningi czy zawody, ale także 
dbanie o swoich sponsorów, social media itd. Za-
uważyłem, że ciężko jest żyć samym sportem, całod-
niowe treningi są prawie niemożliwe do wykonania, 
a trzeba mieć też jakąś odskocznię. W międzyczasie 
znalazłem swój drugi konik, czyli… koparki! Powoli 
tworzę wypożyczalnię Maszyn i Urządzeń budowla-
nych -  wykopsobiesam.pl.  Hobbystycznie interesuje 
mnie też motocross i zabytkowe samochody.

Nowiny: Imponujące! Powiedz, jakie jest, Twoim 
zdaniem, Twoje największe osiągnięcie?

Dawid Godziek: Za moje największe osiągnięcie 
uważam wygraną w zawodach we Francji – Vans Kill 
The Line, na które przyjechali najlepsi zawodnicy 
z całego świata. W tym roku zdobyłem drugie miejsce 
w zawodach podobnej rangi i ciągle staram się utrzy-
mać w pierwszej dziesiątce światowych rankingów.

Nowiny: Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Dawid Godziek: Najbardziej znane i prestiżowe 

zawody to oczywiście X-games w USA. Ciągle walczę, 
żeby dostać swoją szansę na pokazanie się z jak naj-
lepszej strony na tak dużej imprezie. Po drodze do 
tego osiągnięcia muszę „zaliczyć” jeszcze kilka fajnych 
występów i udanych sezonów.  Za 8 lat BMX Freestyle 
stanie się oficjalną dyscypliną na olimpiadzie. Tam 
też siebie jeszcze widzę :)

Nowiny: Czy ten sport to więcej adrenaliny 
i spontaniczności czy raczej ciężka praca nad tech-
niką? Jak wyglądają Twoje przygotowania i treningi?

Dawid Godziek: BMX to nadal sport „freesty-

lowy”, więc spontaniczność bardzo się przydaje. 
Jednak często trzeba się zatrzymać i pomyśleć nad 
tym, co się robi. Do różnych zawodów rożnie się 
przygotowuję, a każde przygotowania wymagają 
wielu godzin treningów. Nie jesteśmy w stanie cią-
gle pamiętać wszystkich swoich tricków, bo jest ich 
mnóstwo, dlatego czasami trzeba przejść przez listę 
sztuczek i sobie wszystko odświeżyć, próbując jedną 
po drugiej. Staram się też jeździć na różnych torach, 
w różnych kategoriach tego sportu: Dirt (czyli to, co 
u nas w ogródku), skatepark, slopestyle, street, freeri-
de – jest tego wiele, ale przez kreatywność tworzy się 
technika. Wtedy mamy pewność, że jadąc na zawody, 
nie zaskoczy nas żaden tor.

Nowiny: Ostatnio zorganizowałeś w Suszcu 
zawody, w których wzięli udział zawodnicy z całej 
Polski. Pojawili się także mieszkańcy gminy, powia-
tu, a nawet województwa. Spodziewałeś się takiego 
odzewu?

Dawid Godziek: Zdecydowanie nie spodziewa-
łem się tylu zainteresowanych i nie do końca byliśmy 
na to przygotowani. Bardzo się cieszę z takiej dużej 
frekwencji! Mega zmobilizowało mnie to doświad-

czenie do zorganizowania czegoś jeszcze lepszego 
i większego. W przyszłym roku chciałbym już zapro-
sić zawodników z innych krajów, więc z pewnością 
będzie na co popatrzeć!

Nowiny: Czy uprawiając taki sport, który wiąże 
się z dużą ilością wyjazdów, zostaje jeszcze czas na 
przyjemności, znajomych, rodzinę?

Dawid Godziek: Wszystko da się jakoś pogo-
dzić. Nasz sezon to przeważnie okres od czerwca do 
października. Później jest luźniej, więc na wszystko 
przychodzi pora. Wyjeżdżając tak często podczas 
okresu wakacyjnego, bardzo można docenić rodzin-
ną miejscowość oraz najbliższych, dlatego zawsze 
chcę szybko wracać do domu.

Nowiny: Jakie najciekawsze miejsce do tej pory 
odwiedziłeś?

Dawid Godziek: Bez zastanowienia mogę po-
wiedzieć, że najciekawszym miejscem była Nowa 
Zelandia, którą zwiedziłem na początku tego roku. 
Objechaliśmy samochodem całe państwo w prawie 
3 tygodnie, zaliczając najciekawsze miejsca, 3 impre-
zy rowerowe i najlepsze miejscówki dla BMX. Trochę 
daleko, bo lecieliśmy jakieś 36 godzin, ale gdybym 
miał mieszkać za granicą, to tylko tam!

Nowiny: Od niedawna możemy oglądać Ciebie 
i Twojego brata, Szymona, w reklamie telefonu Sam-
sung Galaxy S7 Edge. Kręcenie filmu było ciekawą 
przygodą?

Dawid Godziek: Filmowanie tak poważnych rze-
czy jak reklama zawsze jest mega doświadczeniem! 
Na planie pracowało ok. 40 osób. W miejscu dawnej 
fabryki FSO w Warszawie rozłożone zostały 3 duże 
przeszkody rowerowe i masa światełek, a wszystko 
zorganizowane na najwyższym poziomie. Pracowa-
liśmy nad materiałem przez cała noc, ale myślę, że 
warto było dla takiego efektu!

Nowiny: Zdecydowanie tak! A czy ten sport 
– wyczynową jazdę na rowerze – można uprawiać 
przez całe życie?

Trzeba żyć z pasją! Rozmowa z Dawidem Godźkiem
Dawid Godziek: Mogę śmiało powiedzieć, 

że tak. Są osoby, które nawet w wieku 50 lat dalej 
wsiadają na rower i dobrze się bawią. Znam też kilku 
zawodników w wieku ok. 40 lat, którzy nadal wy-
stępują na zawodach. Myślę, że unikanie kontuzji, 
dbanie o zdrowie i samozaparcie pomoże mi utrzy-
mać się w tym sporcie i jeździć na rowerze jeszcze 
przez długi czas.

Nowiny: Ile, średnio, trwa kariera w Twojej dys-
cyplinie. I co potem?

Dawid Godziek: Myślę, że sama kariera może 
potrwać średnio 10-15 lat. A później? Zależy od czło-
wieka, od szczęścia. Na pewno można połączyć już 
wtedy pracę ze swoja pasją i działać w tym temacie.

Nowiny: Masz jakieś rady dla tych, którzy chcie-
liby pójść w Wasze ślady?

Dawid Godziek: Najważniejsze, żeby robić to 
z pasją i czerpać z tego dużą frajdę, bo jeśli tych 
dwóch rzeczy zabraknie, to przy pierwszej kontuzji 
lub problemach szybko można się zniechęcić. Tak, 
jak w każdym sporcie, trzeba zaczynać od małych 
rzeczy i krok po kroku dążyć do większych.

Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę 
Ci dalszych sukcesów i spełnienia marzeń i ambicji.

Dawid Godziek: Dziękuję. 
Rozmawiała Monika Panfil
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Bracia z Suszca w reklamie Galaxy S7
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Dawid Godziek swoją pasją zaraża innych

Bracia Godziek twarzami 
Samsunga!

Dawid i Szymon Godziek to pochodzący z Susz-
ca bracia, których pasją jest ekstremalna jazda na 
rowerach. W ciągu ostatnich lat zdobyli wiele tytułów 
i wyróżnień podczas prestiżowych zawodów m.in. 
w Rosji, Szwajcarii czy Francji. Zaczynali od toru 
przy swoim domu, który stopniowo rozbudowywa-
li. Obecnie obaj osiągnęli poziom profesjonalistów 
i rozwijają międzynarodową karierę, biorąc udział 
w zawodach na całym świecie. Ostatnio ich ciężka 
praca i niebywały talent zostały dostrzeżone przez 
firmę Samsung – jednego z największych światowych 
producentów sprzętu elektronicznego.

Dawida i Szymona możemy teraz oglądać w ko-
lejnej odsłonie kampanii reklamowej Samsung Elec-
tronics Polska pt. „Zostań legendą”. Bracia Godziek 
są kolejnymi gwiazdami, po Joannie Jędrzejczyk 
(polskiej zawodniczce muay thai, mieszanych sztuk 
walki (MMA) oraz kick-boxingu), Kubie Przygońskim 
(polskim motocykliście rajdowym, członku zespołu 
Orlen Team) czy Mai Kuczyńskiej (mistrzyni tańca 
w tunelu aerodynamicznym), reklamującymi sprzęt 
Samsunga. W reklamie zachęcającej do kupna naj-
nowszych smartfonów Galaxy S7 Dawid i Szymon 
prezentują swoje umiejętności, wykonując akrobacje 
rowerowe, z których słyną nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Film reklamowy w ostatnim miesiącu zoba-
czyły miliony osób.

Pochodzący z Suszca młodzi zawodnicy od wielu 
sezonów przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji 
rowerowego freestyle’u w Polsce. Swoimi osiągnięcia-
mi oraz inicjatywami przynoszą naszej gminie wiele 
korzyści. Gratulujemy braciom Godziek kolejnego 
sukcesu! Monika Panfil
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W niedzielę 27 listopada w kościele pw. św. Sta-
nisława B. i M. odbył się koncert „Muzyka w Barwach 
Jesieni”, rozpoczynający Suszecką Jesień Kulturalną. 
Przed licznie zgromadzonymi słuchaczami wystą-
pił Chór Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych 
w Zabrzu – Cantores Don Bosco. Jego dyrygentem 
jest, znany dobrze w naszej gminie – Szymon Cichoń.

- Chcemy, aby ten koncert był wielkim uwielbie-
niem Pana Boga za wszystkie cuda, których dokonuje 
w naszym życiu – mówił dyrygent. 

Podczas występu artyści prezentowali utwory 
z różnych okresów – zarówno wychwalające Trójcę 
Świętą, jak i maryjne. Koncert podzielono na trzy 
części. W pierwszej zaprezentowano utwory religijne 
epoki renesansu i romantyzmu, w drugiej skupiono 
się na dziełach kompozytorów urodzonych w XX 
wieku, a w trzeciej Chór wykonał dzieła pochodzą-
ce z różnych stron świata. Obok tradycyjnych pieśni 
o tematyce religijnej, pojawiły się więc utwory wywo-

dzące się np. z klimatów gospel czy takie, w których 
obok warstwy słownej pojawiły się dźwięki rodem 
z dżungli. Ta podróż przez różne epoki i style bar-
dzo spodobała się słuchaczom, którzy owacjami na 
stojąco nagrodzili młodych artystów.

- Dziękujemy za ten piękny koncert. W Polsce jest 
teraz zimno i jesiennie, a dzięki Wam poczuliśmy się, 
jakbyśmy odwiedzali dalekie, ciepłe kraje – komento-
wał ks. proboszcz Dariusz Grodoń.

Monika Panfil

W październiku i listopadzie sala widowiskowa 
w suszeckim Ośrodku Kultury przeszła prawdziwą 
metamorfozę. Modernizacja GOK-u finansowana 
była ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Do-
mów Kultury”. 24 listopada nastąpił oficjalny odbiór 
wyremontowanej sali.

Prace modernizacyjne przeprowadzano eta-
pami. Sufit, ściany i boazerię pomalowano specjali-
stycznymi ogniochronnymi farbami. Zamontowano 
także panele akustyczne, poprawiające akustykę sali, 
co będzie odczuwalne zwłaszcza podczas imprez 
i wydarzeń kulturalnych. Adaptację akustyczną roz-

mieszczono w 4 punktach pomieszczenia. Panele 
dźwiękochłonne znajdują się: na ścianie tylnej – na 
scenie, za horyzontem kurtyny; na ścianie frontowej 
nad wejściem; na ścianach bocznych – we wnękach 
nad boazerią oraz na suficie – podwieszone na spe-
cjalnych konstrukcjach.  

W listopadzie do Ośrodka Kultury dostarczono 
sprzęt. GOK jest teraz wyposażony w nowy aktywny 
system nagłośnieniowy oraz profesjonalne oświetle-
nie sceniczne. Pracownicy Ośrodka przeszli szkolenie 
z obsługi nowego sprzętu. Końcowy etap prac po-
legał na montażu kurtyn wykonanych ze specjali-
stycznych tkanin antyogniowych, przeznaczonych 

do ośrodków prowadzących tego typu działalność. 
Kurtyny zamontowano na szynach po obu stronach 
sali, poprawiając znacząco jej akustykę. Sala zyskała 
także dodatkowy atut wizualny – uniwersalne kolory 
oraz eleganckie wykończenia sprawiły, że wygląda 
teraz świeżo i nowocześnie. 

Monika Panfil

Udany początek Suszeckiej Jesieni Kulturalnej

Wyremontowana sala widowiskowa w GOK-u
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To był udany początek Suszeckiej Jesieni Kulturalnej
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Chór wykonał utwory z różnych epok







w którym postanowił sięgnąć do korzeni śląskiego 
folku i wykorzystać niektóre motywy dla stworzenia 
własnej wersji projektu inspirowanego śląskością. 

Projekt jest próbą połączenia śląskiej mowy, 
prostych melodii ziemi pszczyńskiej oraz współcze-
snej aranżacji. Efekt bywa zaskakujący, zwłaszcza 
że w niektórych utworach zespołowi towarzyszą 
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„Radostowianki” kolejny raz wystąpiły z Adamem Olesiem

13WYDARZENIA / INFORMACJENUMER 12 (269)

W niedzielę 20 listopada w Auli im. Bolesława 
Szabelskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach odbył się Koncert Regionu 
Śląskiego w ramach projektu Akademii Chóralnej 
„Śpiewająca Polska”.

W koncercie wystąpił młodzieżowy Zespół wo-
kalny „Per Spasso” pod dyrekcją Katarzyny Machnik. 
Pojawił się także Chór „Piano Forte” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy z Radostowic – także 
pod dyrekcją pani Machnik. Było to podsumowanie 
całorocznych działań w ramach projektu Akademii 
Chóralnej, w której zespół oraz chór brały czynny 
udział. 

W koncercie wystąpiły: Chór dziecięcy „Piano 
Forte” ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Ra-
dostowicach pod dyr. Katarzyny Machnik, Chór „Gau-

Poniżej prezentujemy kilka utworów autor-
stwa Gabrieli Drząszcz, pochodzących z tomiku 
„Za oknami słońce”, wydanego w 2005 r. przez 
Gminę Suszec. 

Suszec w kolorach świąt
Suszec się mieni
Świąt kolorami
Prawdziwa miłość
Gości między nami
Miła to jest wioska
Sercem bardzo bogata
Tu w każdym człowieku
Znajdziesz swego BRATA

Wszelaka nadzieja
(Wiersz do obrazu „Rodzina święta” – malowanego 
ustami autorstwa Jolanty B. Unikowskiej) 
Pochyla się matka

deo” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Świerklanach pod dyr. Marii Skrobol, Chór „G1-For-
te” Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu 
pod dyr. Barbary Czajkowskiej, Zespół wokalny „Per 
Spasso” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Pszczynie pod dyr. Katarzyny Machnik, Chór 
„Cantores Don Bosko” Salezjańskiego Zespołu Szkół 
Publicznych w Zabrzu pod dyr. Szymona Cichonia, 
Chór „Bel Canto” z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Rybniku pod dyr. Lidii Marszołek-Blazel. 

Na koniec chórzyśći wykonali wspólnie Hymn 
„Śpiewającej Polski”. 

Po części oficjalnej młodzi artyści z Radostowic, 
wraz z chórzystami z zespołu „Gaudeo” ze Świerklan 
wzięli udział w warsztatach. Prowadziła je dr hab. 
Iwona Bańska z Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Nad Jezusem malutkim
Przy niej stoi Józef
W zamyśleniu cichutkim

Gwiazda Betlejemska
Blaskiem promienieje
Cały świat w MALEŃKIM
Ma wszelką nadzieję.

Nocna cisza
(Wiersz do obrazu „Wśród nocnej ciszy” – malo-
wanego stopą autorstwa Stanisława Kmiecika)
Świat do snu
Kołysze nocna cisza
Rozświetlony ciepły dom
Czeka na przybysza

Idą dzieci z pochodnią
Między choinkami

Chórzyści pracowali nad interpretacją dwugłosowej 
pieśni Z. Noskowskiego „Zajączek”. 

POPP Pszczyna

By otoczyć cichy dom
Swymi marzeniami

Kochany czas
(do tego utworu powstał zapis nutowy, wiersz 
może być wykonywany jako piosenka 
bożonarodzeniowa)
Wiatr już ucichł
Oddał nuty
Wigilijnej nocy
Przecież wkrótce przyjdzie
DZIECIĘ
W pełnej chwale, mocy

Mroźna zima chętnie ścieli
Bielutkie dywany
Każdy bardzo kocha święta
Bo to 
CZAS KOCHANY.

„Piano Forte” z Radostowic podbija Katowice

Poezja Gabrieli Drząszcz
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Chór „Piano Forte” zaśpiewał w Katowicach

Gminny Ośrodek Kultury już po raz kolejny bę-
dzie przygotowywał Szlachetną Paczkę. Zachęcamy 
wszystkich chętnych mieszkańców Gminy do wspól-
nego przygotowania paczki.  Wszystkie potrzebne 
artykuły można dostarczać do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu w terminie do 7 grudnia!

Szczegółowe informacje można uzyskać u pani 
Katarzyny Krzempek pod numerem tel. 721 319 086 

W tym roku w Rybniku 31 raz zorganizowano fe-
stiwal Silesian Jazz Meeting. Program tej imprezy od 
początku, czyli od 1985 r., cechowała różnorodność 
nurtów jazzowych i gatunków pośrednich. Jednym 
z nowatorskich pomysłów było np. połączenie ja-
zzu i muzyki góralskiej. Warto także wspomnieć, że 
repertuar festiwalu nigdy nie omijał nastrojowych, 
kameralnych, poetyckich odmian jazzu. Nie mogło 
na nim zabraknąć także śląskich klimatów.

25 listopada o 18:00 na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej (obecnie Rybnickiego Centrum Kultury) 
wystąpił: Adam Oleś hurdu_hurdu czyli godka śląsko 
w jazzie i nie tylko. Twórcą znanego mieszkańcom na-
szej gminy projektu jest Adam Oleś – wiolonczelista, 
aranżer, kojarzony ze środowiskiem jazzowym, odpo-
wiedzialny za zestrojenie 2 projektów: „Dobrej Nocy 
i Sza” i „Adam Oleś hurdu_hurdu”. Współpracował 
i koncertował między innymi z Grażyną Auguścik, Jar-
kiem Besterem, Jorgosem Skoliasem czy Grzegorzem 
Karnasem. Ostatnio kieruje szeroko rozumianym 
hurdu_Składem, w ramach projektu hurdu_hurdu, 

lub pisząc na adres mailowy: kasia@kulturasuszec.pl
Opis rodziny:

Pani Agnieszka (43 l.) wychowuje samotnie syna 
Łukasza (9 l.). Łukasz urodził się we Włoszech, jednak 
jego ojciec zrzekł się dziecka i oboje z matką przyje-
chali do Polski dokładnie 9 lat temu. Pani Agnieszka 
samotnie wychowuje syna i stara się łączyć to z pracą. 
Syn jest dla niej najważniejszy w życiu i bardzo go 

docenia, mówiąc, że to dar od Boga. Będąc w Polsce 
pani Agnieszka czterokrotnie poroniła, wyjazd do 
Włoch był dla niej bardzo udany. To tam urodził się jej 
syn. Pani Agnieszka pracowała bardzo ciężko, ale wie-
działa dla kogo i czemu to robi. Niestety od połowy 
października szef w pracy nie przedłużył jej umowy, 
przez co jest bezrobotna. Mimo to nie poddaje się 
i gdzie tylko można, roznosi swoje CV, chce jak naj-

panie z Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Rado-
stowianki”, kierowanego przez pasjonatkę śląskości 
– panią Jadwigę Masny. Reszty dopełniają muzycy , 
którzy dali się uwieść temu pomysłowi – wokalistka 
Dominika Kierpiec-Kontny, pianista Bogusław Kacz-
mar, saksofonista Radek Nowicki, gitarzysta Mateusz 
Szczypka oraz grający na perkusji Sławomir Berny. 

Hurdu_hurdu to projekt, który został wydany 
w 2012 roku i zdobył III nagrodę w konkursie na „Fol-
kowy Fonogram Roku” organizowanym przez Polskie 
Radio Program 2, w ramach konkursu „Nowa Tradycja 
2013”, na którym wokalistka Dominika Kierpiec-Kont-
ny otrzymała również wyróżnienie indywidualne.

W Rybniku projekt spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem publiczno-
ści. Panie z Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki” 
udowodniły zaś, że śląska kultura i tradycje ziemi 
pszczyńskiej mają się dobrze i są wciąż żywe. Miejmy 
nadzieję, że wraz z Adamem Olesiem będą miały ku 
temu jeszcze niejedną okazję w przyszłości.

Oprac. Monika Panfil

Szlachetna Paczka – włącz się!

„Radostowianki” na Silesian Jazz Meeting
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17 listopada już po raz dziesiąty dzieci niemal 
z całej gminy spotkały się w Kobielicach, aby wspólnie 
śpiewać na chwałę Pana. W tym roku w Szkole Pod-
stawowej im. A. Mickiewicza odbył się X Jubileuszowy 
Gminno-Dekanalny Konkurs Pieśni Religijnej. Impreza 
zgromadziła rekordową liczbę uczestników – blisko 
260 osób. Wśród zaproszonych gości pojawili się zaś: 
Ks. Dziekan Karol Matera, Zastępca Wójta Czesław 
Smusz, Prezes PGK Mieczysław Malcharek, Zastępca 
Dyrektorki Przedszkola z Suszca Katarzyna Gieleciak 
oraz goście ze Słowacji, z partnerskiej gminy Novot’. 
Do Kobielic przyjechał Zastępca Wójta Jozef Kondela, 
Zastępczyni Dyrektora Szkoły Mária Kobellová oraz 
trzy uczennice. 

W jury, oceniającym występy młodych artystów, 
zasiedli: Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza, Dyrektorka 
GOK-u Agata Lisowicz-Wala, metodyk Mariola Karwot 
oraz nauczycielka ze Szkoły Muzycznej w Żorach Ewa 
Adamczyk-Ścibik.

Konkurs rozpoczął się od wspólnej modlitwy. 
Następnie na scenie wystąpili młodzi artyści. Jako 
pierwsi zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy – 
przedszkolaki. Było barwnie, kolorowo, a dzieci śpie-
wały pięknie i ze szczerą radością. Jedne wystąpiły 
w specjalnie przygotowanych strojach, inne wypuściły 
pod koniec utworu baloniki w kształcie serc, mające 
wznieść się aż ku niebu. Występy przedszkolaków 
wzruszyły obecnych. Nic więc dziwnego, że nagro-
dy były dla wszystkich jednakowe. Wyróżniono: na 
IV miejscu – przedszkolaków z Suszca, na III miejscu 

szybciej wrócić do pracy. Na jedną osobę w rodzinie, 
po opłaceniu wszystkich koniecznych rachunków, 
pozostaje 208 zł na miesiąc. 

Piękno w rodzinie jest na każdym kroku. Więź 
między synem a matką jest niesamowita. Łączy 
ich bezgraniczna miłość i wielkie oddanie dla sie-
bie nawzajem. Pani Agnieszka podejmie się każdej 
pracy, byleby tylko jej syn miał to, czego chce i się 
uśmiechał. Rodzina wśród najważniejszych potrzeb 
wymienia piec kuchenny. 

– Stary działa w połowie, jest w fatalnym stanie 
i nie wiadomo kiedy przestanie funkcjonować – wspo-
mina pani Agnieszka. 

Dla pani Agnieszki niezwykle ważna jest edu-
kacja syna, prosi więc o miejsce do nauki dla niego 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Powstał on, aby uhonorować wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas 
i energię pracując na rzecz innych. 

Z tej okazji 62 instytucje kultury z 12 miast zapro-

– przedszkolaków z Rudziczki, na II miejscu – przed-
szkolaków z Kryr, a na I miejscu – przedszkolaków 
z Kobielic. 

W kolejnej kategorii konkursowej zaprezentowali 
się uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W tym 
wypadku także nie zabrakło pięknych, poruszających 
piosenek, wyśpiewywanych na chwałę Pana. Nagrody 
wręczono wszystkim występującym zespołom, a jury 
przyznało następujące wyróżnienia: IV miejsce dla 
SP z Radostowic, III miejsce dla ZSP z Kryr, II dla SP 
z Kobielic oraz I miejsce dla ZSP z Rudziczki. 

W kategorii klas IV-VI zaprezentowały się 4 zespo-
ły. Starsze dzieci występowały z akompaniamentem 
instrumentów, co zdecydowanie ubarwiło prezenta-
cję. Różnorodny repertuar sprawił zaś, że nikt nie mógł 
narzekać na nudę. Jury zgodnie orzekło, że przyzna-
je dwa II miejsca dla SP Radostowice i SP Kobielice, 
a dwa I miejsca zajmują ZSP Rudziczka i SP Suszec.   

Jako ostatni wystąpili uczniowie z gimnazjów. Na 
scenie wystąpiły uczennice z Kryr z piosenką „Jezu, 
mój zbawco” oraz zespół wokalno-muzyczny z Suszca, 
wykonujący hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogo-
sławieni Miłosierni”. Obie grupy zaprezentowały się 
bardzo dobrze. Oprócz nagród, II wyróżnienie przy-
znano zespołowi z Kryr, a I wyróżnienie otrzymała 
grupa z Suszca.

Każdy z uczestników otrzymał także pamiątko-
wego aniołka, który będzie przypominać o wspólnie 
spędzonym czasie. Gościem specjalnym tegoroczne-
go konkursu był suszecki zespół „Anieli w Bieli”.

– jakiekolwiek biurko, które będzie stało i nie będzie 
się huśtać, by Łukasz miał miejsce na odrobienie lek-
cji. Rodzina również prosi o żywność, która znacznie 
odciąży domowy budżet.

Prosimy wszystkich darczyńców, aby pamiętali, 
że przygotowujemy prezent świąteczny dla rodziny, 
dlatego zależy nam na rzeczach i ubraniach w stanie 
bardzo dobrym i nowym. Jedną z najważniejszych 
potrzeb rodziny jest PIEC KUCHENNY, dlatego jeśli 
ktoś ma możliwość i sposobność, aby przekazać 
środki, informujemy, że będziemy zbierać środki 
finansowe na jego zakup.

Czego potrzebujemy:
- żywność: herbata, cukier, konserwy mięsne, 

kawa, makaron, olej, konserwy rybne, dżem, mleko,

szą do siebie Wolontariuszy w ramach I edycji Kultural-
nego Biletu Wolontariusza. Na chętnych czeka ponad 
2000 propozycji, wśród których znajdują się bilety na 
koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, wstęp 
do muzeów. Niektóre z instytucji przygotowały wyjąt-
kowe atrakcje, niedostępne dla szerszej publiczności 

- Ten Konkurs niesie bardzo piękne przesłanie 
– rozwijania talentów muzycznych, integracji młodzieży 
z terenu całej gminy. Jestem zadowolona, że każdego 
roku odwiedza nas tak duża liczba osób, a konkurs stoi 
na coraz wyższym poziomie. Wszyscy chętnie wracają 
do Kobielic, co daje nam wszystkim, a zwłaszcza orga-
nizatorom, dużo radości – podsumowywała Renata 
Sekta, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kobielicach.

Zachwyceni goście, atmosfera radości i wspólne 
śpiewy na chwałę Boga – złożyły się na sukces tego-
rocznej edycji konkursu.

- Za rok na pewno przyjedziemy tu z naszym ze-
społem – obiecywał Jozef Kondela. – Piękny konkurs 
i piękne te wasze dzieci! Zdecydowanie się nam podo-
bało – dodawał.

- Dla mnie udział w Konkursie to wielkie świadec-
two wiary od tych dzieci. Moje serce przepełnia radość, 
że dzieci śpiewają na chwałę Pana Boga. Jest to motywa-
cja do organizowania kolejnych edycji tego wydarzenia. 
Zwłaszcza, że wszystkie placówki chętnie odpowiadają 
na nasze zaproszenie do udziału w Konkursie. Nigdy nie 
ma też problemu z pomocą. Dziękuję wszystkim insty-
tucjom, firmom, ludziom dobrej woli i wielkiego serca 
za wsparcie materialne i za wszelką pomoc. To dzięki 
Wam nasz Konkurs co roku może się odbywać i dawać 
tyle radości – mówiła Anna Wojciech, organizatorka 
Gminno-Dekanalnego Konkursu Pieśni Religijnej.

Gratulujemy pięknej inicjatywy i już czekamy na 
przyszłoroczną edycję!

Monika Panfil

- środki czystości: proszek do prania, płyn do 
mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, 
płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów, 
domestosy (płyny do czyszczenia toalet),

- odzież dla Łukasza: zimowa bluza i kurtka 
(rozmiar 135), zimowe spodnie (rozmiar 135),

- odzież dla Agnieszki: zimowe spodnie (roz-
miar 36), 

- pomoce szkolne: zeszyty, farbki, bloki, klej, 
przybory do pisania, kredki, piórnik, pióro, farbki 
akwarele,

- ponadto: pościel, 
- prezenty: czapka, rękawiczki i szalik na zimę 

dla Łukasza.
GOK w Suszcu

np. wejście za kulisy. 
To pierwsza tego typu akcja w Polsce, stworzona 

specjalnie dla Wolontariuszy. Organizatorami akcji 
są: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana 
Pawła II w Warszawie oraz Fundacja Kronenberga przy 
Citi Handlowy.

Jezu, jesteś bohaterem!

Kulturalny Bilet Wolontariusza - I edycja
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Laureaci w kategorii klas IV-VI
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W  Konkursie wzieli udział uczniowie z całej Gminy
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 Kulturalny Bilet Wolontariusza to projekt dedy-
kowany wszystkim Wolontariuszom, zarówno tym 
działającym w ramach instytucji kultury, jak i angażu-
jącym się w innych obszarach. Jego celem jest zmiana 
wizerunku wolontariusza poprzez stworzenie plat-
formy zaangażowanych instytucji kultury, ma także 
wspomóc budowę i rozwój wolontariatu w instytu-
cjach oraz zachęcić je do współpracy.  W I edycji akcji 
biorą udział 62 instytucje kultury z 12 miast: Gdańska, 
Gdyni, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsz-
tyna, Poznania, Suszca, Warszawy i Wrocławia. Wo-
lontariusze do dyspozycji mają ponad 2000 biletów.  

Na Wolontariuszy czeka m.in. zwiedzanie Pałacu 
w Wilanowie z przewodnikiem, specjalna wycieczka 
przygotowana przez Muzeum Śląskie w Katowicach, 
w trakcie której chętni zwiedzą wystawy i tereny po-
przemysłowe KWK Katowice, Olsztyńskie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne. Eksperci z Domu 
Słów w Lublinie pokażą, jak wyglądała i funkcjono-
wała dawna drukarnia typograficzna oraz zapoznają 
zwiedzających z pracą zecera, a przewodnicy z Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu oprowadzą  po wy-
stawie dzieł artystów współczesnych, m.in. Warhola, 
Rauschenberga, Beuysa, Kiefera. To tylko nieliczne 
atrakcje proponowane w ramach I edycji Kulturalnego 
Biletu Wolontariusza. 

Jak się zarejestrować? 
Chcąc skorzystać z Kulturalnego Biletu Wolonta-

riusza, należy  wejść na stronę www.wolontariatwku-
lturze.pl . W zakładce „Rejestracja dla wolontariuszy” 
wystarczy wypełnić formularz i wybrać ofertę. Jedna 
osoba może skorzystać z kilku ofert. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona. 

Wolontariat w Kulturze
W dniach 5-7 grudnia 2016 r. w Warszawie od-

będzie się Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat 
w Kulturze”. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie 
praktyków i ekspertów, którzy skupią się na tematach 
związanych z wartościami i wizerunkiem wolontariatu 
w kulturze. 

Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się 
5 grudnia, w Galerii Kordegarda w Warszawie, towa-
rzyszyć mu będzie wystawa prac Ryszarda Kajzera, 
część panelowa i warsztatowa odbędzie się w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w dniach 6-7 grudnia. 

Organizatorami akcji są: Narodowe Centrum 
Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Kro-
nenberga przy Citi Handlowy.

Partnerem akcji jest Teatr Wielki – Opera Naro-
dowa. Partnerem akcji społecznej – Fundacja Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”, a patronami medialnymi: 
TVP KULTURA oraz Polska Agencja Prasowa. Więcej in-
formacji na  www.wolontariatwkulturze.pl. Udział we 
wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy 
do oznaczania się #wolontariatwkulturze.

Współpraca przy Kulturalnym Bilecie Wolonta-
riusza pozwoliła mi zobaczyć, jak wiele jest w Polsce 
instytucji kultury realizujących projekty z udziałem wo-
lontariuszy. Są to działania o bardzo różnorodnym cha-
rakterze, w które włączają się prawdziwi pasjonaci, a ich 
wsparcie i zaangażowanie ma ogromną wartość dla 
instytucji. Mam nadzieję, że wolontariuszom spodobają 
się propozycje przygotowane przez instytucje w ramach 
Kulturalnego Biletu Wolontariusza, Anna Kiedrzyńska, 
koordynator Kulturalnego Biletu Wolontariusza, Wo-
lontariuszka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Dlaczego się włączyliśmy do Biletu? Gminny Ośro-
dek Kultury w Suszcu jest instytucją, która na co dzień 
współpracuje z grupą wolontariuszy. Doskonale wie-
my, jak cenna jest praca wolontariuszy i jak ważne są 
działania wspierające wolontariat, dlatego też chętnie 
przyłączamy do wszelkich inicjatyw związanych z wo-
lontariatem. Staramy się, aby nasz ośrodek był placówką 
otwartą dla każdego i na każdego. Kulturalny Bilet Wo-
lontariusza to doskonała forma docenienia osób, które 
na co dzień zupełnie bezinteresownie oddają cząstkę 
siebie innym, Katarzyna Krzempek, Kierownik Działu 
Merytorycznego, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

Teatr Wielki – Opera Narodowa to unikatowe miej-
sce, nie tylko w skali Warszawy, czy szerzej, Polski, ale też 
całego świata. Niemal 2500 m2 powierzchni scenicznej 
sprawia, że jesteśmy największą sceną operową w Eu-
ropie i jedną z największych na świecie. Kulturalny Bilet 
Wolontariusza umożliwia znalezienie się w tej imponują-
cej i wyjątkowej przestrzeni, przyjrzenie się pracy Teatru 
od środka oraz poznanie środowiska, w którym działają 
na co dzień, Ewelina Krahel, Wolontariusze Centrum 
Promocji i Informacji, Teatr Wielki Opera Narodowa.

Ogromnie cenimy zaangażowanie i pasję współ-
pracujących z nami wolontariuszy, dlatego też z rado-
ścią przyjęliśmy zaproszenie do udziału w inicjatywie 
Kulturalny Bilet dla Wolontariusza. To wspaniała okazja, 
aby podziękować wszystkim, na których pomoc może-
my liczyć każdego dnia. Dla wolontariuszy przygoto-
waliśmy zaproszenia na spektakle oraz na zwiedzanie 
niedostępnych na co dzień przestrzeni teatru, Anna 
Hruszka, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrze-
jewskiej, Kraków.

Monika Panfil

Dworek w Rudziczce przez lata wielokrotnie 
zmieniał właścicieli. Obecnie jest własnością pry-
watną. Dawno minęły czasy jego świetności, jednak 
wielu mieszkańców Rudziczki i całej gminy chętnie 
widziałoby w tym miejscu ośrodek spotkań i znalazło-
by ciekawe zastosowanie dla niszczejącego budynku. 
Jedną z takich osób jest Anna Bernert, która stwo-
rzyła projekt ukazujący, jak mógłby wyglądać usytu-
owany w Rudziczce zabytek. Poniżej prezentujemy 
pracę pani Anny. Projekty i wizualizacje można także 
oglądać na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w grudniu i styczniu.

„Tożsamość regionalna; projekt rekultywacji 
dworu w Rudziczce”

Tożsamość jest zasadniczą kwestią każdej 
wspólnoty narodowej. Łączy dorobek kulturowy, 
wykształcone wartości, symbole, idee oraz stereotypy 
zakorzenione w obyczajach, języku oraz występujące 
w ludzkiej świadomości. Istnieje w obrębie całego 
narodu, jak również poszczególnych krain geogra-
ficznych, które wytworzyły silne więzi międzyludz-
kie na bazie wspólnych doświadczeń na przestrzeni 
wieków. Jest rozbudowanym pojęciem, które bardzo 
ewoluuje. Moje pochodzenie jest mocno związane 
z kulturą śląską dlatego w pracy magisterskiej pod-
jęłam problem tożsamości regionalnej. Celem mojej 
pracy było pokazanie, jak istotnym aspektem życia 
jest identyfikacja lokalna, która pozwala na dogłęb-
niejsze poznanie własnego „ja”.

Jestem absolwentką wydziału architektury 
wnętrz krakowskiego ASP, pochodzę z Rudziczki 
i całym sercem kocham moją małą ojczyznę. Miesz-
kając w Krakowie zdałam sobie sprawę, jak silne jest 
poczucie przynależności do ziemi śląskiej, jak bardzo 
pochodzenie wpływa na to, kim jestem, dlaczego 
mam takie, a nie inne wartości. Dbam o to, co nasze 
– śląskie, chcę pokazać innym, jak piękna jest śląska 
tradycja, dlatego tematem pracy projektowej stała 
się rekultywacja dworu w Rudziczce.

Pokrótce postaram się Państwu przybliżyć histo-
rię dworu, która jest niezmiernie interesująca. Myślę, 
że odczucie to jest potęgowane poprzez pewne nie-
dopowiedzenia.

Rudziczka do połowy XV wieku należała do 
Suszca i w tym czasie były to ziemie niezamieszkane. 
Koło 1550 roku właściciel ziemi pszczyńskiej, baron 
Promnic, zbudował folwark Rudzicę. To zdarzenie 
uznaje się za datę powstania miejscowości. Przez lata 
właściciele dworu się zmieniali. Z ciekawostek – ósmy 
właściciel dworu posiadał pozwolenie na warzenie 
piwa i palenie gorzałki.

W 1810 roku drewniane zabudowania folwarku 
wymieniono na nowe murowane z cegły, którą pro-
dukowano w polowych cegielniach.

W 1926 roku dwór nabył działacz polityczny 
Adam Napieralski.  Po jego śmierci dworem zajęła się 
rodzina, ale tylko do czasu II wojny światowej, kiedy 
to posiadłość została przekazana na rzecz skarbu III 
Rzeszy. W tym czasie od wschodniej strony dworu 
powstała dobudówka, która pełniła funkcję szpitala 
wojskowego. Po wojnie rodzina Napieralskich cie-
szyła się posiadłością zaledwie kilka lat.

W 1952 roku władze komunistyczne przejęły 
dwór i utworzyły w nim Rolniczą Spółkę Produkcyjną, 
z której powstała spółdzielnia produkcyjna „Przełom”, 
w której to córka Napieralskiego, Zofia Sikorowa, 
pracowała w charakterze księgowej. W tym czasie 
w dworze mieściło się przedszkole. Wszystkie po-
mieszania na pierwszym piętrze były przeznaczone 
na mieszkania. Jedna z sal parteru służyła za biuro 
spółdzielni. Hall i sąsiadująca z nim sala pełniły funk-
cję świetlicy. W tym pomieszczeniu organizowane 

były wesela i biesiady taneczne. W latach 50-tych 
pojawił się telewizor, który stał się wielką atrakcją dla 
mieszkańców, którzy zbierali się, by wspólnie oglądać 
transmitowane programy. W dworze spotykano się 
w czasie prób i występów chóru oraz teatru. Dwa 
razy w tygodniu przyjeżdżała ekipa z projektorem, 
przekształcając świetlicę w lokalne kino. Był to czas, 
kiedy dwór tętnił życiem. Piętro było azylem dla 
mieszkańców i dzieci, a piwnice pełniły funkcję pro-
dukcyjną. Pod zabudową przedszkola znajdowała 
się dachówkarnia, natomiast w piwnicach dworu 
mieściła się piekarnia, wędzarnia oraz magazyny.

Początkiem lat 60-tych w dworze powstał klub 
książki i prasy, zwany też klubo-kawiarnią, która cie-
szyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. 
Można było tu napić się kawy, jak również zakupić 
ciastka, papierosy, gazety itp.

Dwór nie istniał jako samodzielny budynek lecz 
wchodził z zespół mieszkalno-gospodarczy. W rudzi-
czańskim folwarku znajdował się spichlerz i stodoły, 
a po przeciwnej stronie – chlewy i szopa. Po II wojnie 
światowej folwark służył ludziom jako miejsce schro-
nienia.  

Od kilkunastu lat dwór jest własnością prywatną 
i popada w ruinę. Mnie serce się kraje, tym bardziej, 
że miałam przyjemność zobaczyć archiwalne ryciny 
tego obiektu. Zamiast (co prawda urokliwej) cegły, 
na elewacji zobaczyłam gzymsy i zdobienia na lśnią-
cym bielą budynku, który był otoczony przepięknym 
parkiem.

Dwór fascynował mnie od najmłodszych lat 
pięknem architektury, magiczną tajemnicą i swo-
istymi legendami. Moja praca magisterska musiała 
być związana z tym obiektem. Chciałam, by projekt 
odnosił się do mieszkańców wsi, uwzględniał ich 
potrzeby, które po przeprowadzeniu przeze mnie 
ankiety, okazały się bardzo duże i jeszcze bardziej 
różnorodne.

Poza zaspokojeniem potrzeb społeczności lo-
kalnej, moim głównym założeniem jest kultywowa-
nie regionalnych tradycji oraz pamięci o przodkach 
i historii.

Wyniki przeprowadzonej ankiety społecznej 
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się jedynie na uszkodzonej karoserii auta.
Kradzieże w Suszcu

9 listopada 2016 r. ok. godz. 11:30 w Suszcu na 
ul. Dolnej nieustalony sprawca z niezamkniętego 
pomieszczenia kotłowni skradł szlifierkę kątową 
„Dexter” oraz 22 mb. kabla siłowego pięciożyłowego, 
powodując straty w wysokości 720 zł.

16 listopada 2016 r. o godz. 05:35 w Suszcu na 
ul. Piaskowej, na parkingu osiedlowym nieznany 
sprawca z samochodu marki Kia, poprzez odcięcie, 
dokonał kradzieży części układu wydechowego z ka-

W listopadzie nie zabrakło stłuczek, których 
sprawcy najczęściej nie zdołali zachować bezpiecznej 
odległości pomiędzy pojazdami, wymusili pierwszeń-
stwo lub nieprawidłowo zmieniali pas ruchu. 

Zderzenie z sarną
Na drogach naszej gminy doszło m.in. do typo-

wego o tej porze roku zdarzenia, jakim jest zderzenie 
ze zwierzyną leśną. Jadącemu tuż po północy z piąt-
ku na sobotę (11/12 listopada) drogą wojewódzką nr 
933 w Mizerowie kierowcy Daewoo niespodziewanie 
na drogę wyszła sarna. W tym przypadku skończyło 

talizatorem o wartości 1000 zł.
Kolizja w Radostowicach                   

W niedzielę 13 listopada natomiast, dokładnie 
o 15:30, na skrzyżowaniu ulic DW 935 i Porębskiej, 
brak cierpliwości zakończył się mandatem karnym 
dla 21-letniego kierowcy Audi. Młody mieszkaniec 
Radostowic wyjeżdżał z ulicy podporządkowanej, kie-
dy na skrzyżowaniu zderzył się z jadącym w kierunku 
Żor BMW. Tu, jako powód kolizji policjanci wskazali 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

KPP w Pszczynie

Kronika policyjna
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pokazały, że mieszkańcy potrzebują miejsca, które 
pełniłoby funkcje domu kultury, muzeum tradycji 
oraz punktu gastronomicznego. Dwór, aby być sa-
mowystarczalnym, musi istnieć na zasadzie folwarku, 
który go utrzymuje. Postanowiłam wskrzesić dawny 
system, ale w nowoczesnej formie i nowej funkcji.

 Poza dworem na działce miałyby powstać ta-
kie obiekty, jak: stodoła na wesela, lokalny browar 
oraz piekarnia. Miejsca te będą utrzymywać dwór, 
służyć mieszkańcom, staną się nowym miejscem 
pracy dla lokalnej społeczności oraz będą krzewić 
kulturę śląską w szerszym obszarze. Wszystkie bu-
dynki są skupione wokół gigantycznego placu, który 
będzie zrzeszać ludzi podczas wydarzeń na świeżym 
powietrzu. Park zostanie oczyszczony, wyposażony 
w system ścieżek, paneli informacyjnych i ławeczek. 
Powstanie tu miejsce zabaw dla dzieci.

Najogólniej zasadę dworu można przedstawić 
w formie ideogramu. Wszystko kręci się wokół folwar-
ku, jego produkty idą w świat, by wrócić z zyskiem 
i przyciągnąć do siebie osoby spragnione ducha hi-
storii i śląskiej tradycji.

W nowym założeniu ma być miejscem, które 
będzie łączyć mieszkańców, stworzy możliwości roz-
wijania własnych umiejętności, pomoże dzielić się 
pasjami, będzie miejscem wypoczynku i zgłębiania 
wiedzy na temat rodzimej tradycji i historii.  

Dwór ma mieścić kilka funkcji, które porządkuje 
sama architektura.

Parter przeznaczony został na organizację róż-
nego rodzaju spotkań, warsztatów. Tutaj można na-
być lokalne produkty, zrobić sobie kawę i spokojnie 
posiedzieć ze znajomymi.

Hall wejściowy ma charakter reprezentacyjny, 
znajduje się tutaj niematerialne drzewo pamięci. 
Zawieszone u stropu elementy przyjmują na siebie 
mapping mówiący o historii dworu. Dwa złote liście 
są nawiązaniem do herbu naszej gminy. Z głównego 
pomieszczenia przechodzi się do  „białej izby”. Recep-
cja, która znajduje się na pograniczu tych przestrzeni, 
celowo przypomina tradycyjną śląską kuchnię dzięki 
nawiązaniu do „byfyju”. Tutaj każdy ma czuć się jak 
u siebie.

Sale obok służą nie tylko spotkaniom towa-
rzyskim, ale przede wszystkim organizacji różnych 
zajęć. Multidyscyplinarność tego miejsca wymaga 
bardzo mobilnej przestrzeni, dlatego wyposażenie 
i oświetlenie jest przystosowane do zmian. Najwięk-
sza sala jest połączeniem trzech dawnych pomiesz-
czeń. Dawne ściany zastępuje system przesuwnych 
przegród, które mogą wydzielać strefy zależnie od 
danej potrzeby.

Pierwsze piętro zostało zaadaptowane na in-
teraktywne muzeum. Środkowa sala poświęcona 
jest regionalnemu ubiorowi i gwarze. Interaktywne 
obiekty służą nauce i konwersacji w śląskim dialekcie. 
Elementy prezentujące strój ludowy to manekiny 
oraz stalowe szafy – nawiązują one do kas pancer-
nych – jako symbol bogactwa kulturowego. Zainsta-
lowana aplikacja pozwala zobaczyć siebie w stroju 
regionalnym. Zachodnie pomieszczenie jest zaada-
ptowane na salę taneczną, która będzie służyć nauce 
tańca śląskiego i współczesnego. Interaktywna pod-
łoga i lustra wyświetlające instruktorów zapewniają 
swobodna naukę tańca, która łączy się z zabawą.

Ciemne, pięknie sklepione piwnice posłużą za 

pijalnię lokalnego piwa. Drewniany bar oraz okienni-
ce nawiązują do stodół. Przytłumione światło buduje 
intymny nastrój tego miejsca. Surowy charakter piw-
nic ocieplają czerwone lampy, dla których inspiracją 
były sady. Sień, do której wchodzimy, przenosi nas 
w inny świat.

Całość została zaprojektowana tak, by każ-
dy mógł swobodnie korzystać z obiektów. Rampy 
i windy umożliwiają komunikację osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Pragnę wskrzesić ducha prze-
szłości dawnej zabudowy i jednocześnie nadać temu 
miejscu świeżości. Dzięki temu cały kompleks bę-
dzie służyć wszystkim mieszkańcom – niezależnie od 
ich wieku. Poza stworzeniem miejsca jednoczącego 
społeczność lokalną, daje on możliwości poznania 
regionalnych tradycji i historii ludziom spoza okręgu. 
Organizowane tam imprezy, konkursy, festiwale za-
chęcą innych do odwiedzenia tego miejsca. Dwór jest 
naszym dziedzictwem kulturowym, nosi znamiona 
pamięci dawnych lat, wydarzeń i ludzi, który w nim 
przebywali – nie pozwólmy odejść temu w niepa-
mięć. To również mała cząstka tego, kim jesteśmy.

Dzięki uprzejmość Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Suszcu będą mogli Państwo zapoznać się bliżej 
z moją koncepcją na odnowienie założenia dworsko-
-folwarcznego. Znajduje się tam bardziej rozbudowa-
na historia i dokładny opis projektu, zdjęcia i filmy 
prezentujące obecny stan dworu oraz wizualizacje 
projektu. 

Zapraszamy na wystawę prac Anny Bernert do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu z terminie 
1 grudnia 2016 r. – 31 stycznia 2017 r. w godzinach 
9:00-19:00. Magister sztuki Anna Bernert

Jak co roku, w tym również, zwracamy się 
z apelem do mieszkańców powiatu pszczyńskiego 
o wzmożenie swojej czujności w związku z możli-
wością nasilenia się w okresie jesienno-zimowym 
włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych. 

Policyjne apele podyktowane są doświadczeniem 
i troską o dobro mieszkańców. Praktyka uczy, że 
sprawcy tego typu kradzieży uaktywniają się w tym 
okresie, wcześniej obserwując wytypowane przez 
siebie obiekty oraz ich właścicieli.

Chcąc przeciwdziałać ewentualnym poczy-
naniom sprawców zwracamy się z apelem o prze-
strzeganie podstawowych zasad i stosowanie się do 
poniższych wskazówek.

Pamiętajmy, że sprawcy przyglądają się zwycza-

Uwaga na włamania i kradzieże!

Hala sportowa zaprasza 
na zajęcia fitness

Zapraszamy w nowym roku na zajęcia fitness 
w salce fitness hali sportowej w Suszcu. Zajęcia będą 
się odbywały w poniedziałki i czwartki od godz. 
18:00. Zajęcia poprowadzi instruktor Justyna Krop-
ka-Oslislok. Zapisy przyjmowane są w hali sportowej 
w Suszcu przy ul. Szkolnej 130A.

Szkolenia narciarskie 
dla dzieci 

Zapraszamy na szkolenia narciarskie dla dzieci, 
które odbędą się w drugim tygodniu ferii – w dniach 
23-24 i 26 stycznia 2017 r. Zapisy od 2 stycznia w hali 
sportowej w Suszcu. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.hala-suszec.pl.

Hala Sportowa w Suszcu

Turnieje Młodzieżowe 
Serdecznie zapraszamy na Młodzieżowy Turniej 

Piłki Siatkowej, który odbędzie się 27 grudnia 2016 r. 
oraz na Młodzieżowy Turniej Futsalu, który rozegra-
ny zostanie w dniach 28-29 grudnia 2016 r. Zapisy 
przyjmowane są pod adresem: mk@hala-suszec.pl 
do 22 grudnia 2016 r. Więcej informacji i szczegóły na 
stronie internetowej www.hala-suszec.pl.

„Weź paragon ze sobą”
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” prowadzona 

jest ogólnopolska kampania informacyjna Minister-
stwa Finansów. Akcja organizowana jest cyklicznie od 
2002 roku, a celem jej jest uświadomienie Polakom 
roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatyw-
nych efektów nierzetelnego ewidencjonowania obro-
tów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. 
Tegoroczna akcja ma uświadomić Polakom, z czym 
wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na 
stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, 
kiedy je otrzymują. 

Ministerstwo Finansów, analizując mechanizmy 
występujące w szarej strefie, odnotowuje coraz częst-
sze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach 
paliw. Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest 
niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu 
klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klien-
ta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć 

dalsze konsekwencje, polegające na wystawianiu 
tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub 
nieodebranych paragonów fiskalnych. 

Zachęcamy do zabierania paragonów i rejestro-
wania w Narodowej Loterii Paragonowej. Aby wziąć 
udział w loterii, należy zrobić zakupy za minimum 
10 zł i zarejestrować rachunek na stronie interneto-
wej: loteriaparagonowa.gov.pl. 

Urząd Skarbowy w Pszczynie



Turniej Gier i Zabaw
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W środę 23 listopada na hali sportowej w Suszcu 
odbył się gminny etap Turnieju Gier i Zabaw. Wzięli 
w nim udział uczniowie z całej naszej gminy z roczni-
ków 2007-2008 i młodsi. Dzieci rywalizowały w kon-
kurencjach, w których musiały wykazać się  różnymi 
zdolnościami. Do zawodów stanęły 8-osobowe dru-
żyny, złożone z 4 dziewcząt i 4 chłopców. Podczas 
Turnieju dzieci m.in. skakały na skakance, rzucały do 
celu, biegały. Konkurencje sprawdzały ich szybkość, 
zwinność, umiejętność skupienia, celność czy to, jak 
ze sobą współpracują.

- To zawody, do których dzieci naprawdę skru-
pulatnie się przygotowują i w które bardzo angażują 
się emocjonalnie. Zawodnicy dają z siebie 100%, bo 
wiedzą, że za błędy mogą zostać zdyskwalifikowani. 
Poważnie traktują swoje zadania i starają się wypaść 
jak najlepiej – komentowała Aleksandra Pala.

Wszystkie drużyny mogły liczyć na doping swo-
ich rocznikowych kolegów oraz na medale. Po pod-
sumowaniu wszystkich konkurencji okazało się, że 

jom domowników: notują godziny opuszczania przez 
nich domów, to, czy jest pies, alarm, jak daleko są naj-
bliższe zabudowania, czy sąsiedzi są wystarczająco 
czujni, jakimi samochodami jeżdżą właściciele, czy na 
placu jest oświetlenie, ilu jest domowników, szacują 
wstępnie stan majątkowy przyszłych pokrzywdzo-
nych, oceniając wygląd domu, ogrodu, samochodów, 
itd. Często jednym z punktów takich przygotowań 
do włamania jest osobista wizyta sprawcy w domu, 
barze, sklepie przyszłego pokrzywdzonego. Rabuś 
przedstawia się wówczas jako: sprzedawca dywanów, 
kartek świątecznych, filtrów do uzdatniania wody, 
pracownik gazowni, itp. Nie bez znaczenia pozostaje 
również obserwacja obiektu przez sprawcę z zapar-
kowanego nieopodal samochodu. Pamiętajmy, że 
włamywacze potrzebują od 5 do 10 minut na to, 
żeby dostać się do wnętrza domu, przeszukać go 

V miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Kobielic, na IV 
miejscu uplasowały się ex aequo Szkoły Podstawowe 
z Kryr i Mizerowa, III miejsce przypadło Szkole z Rado-
stowic, a na II miejscu znaleźli się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Rudziczce. Turniej wygrały zaś dzieci 
z Suszca. I to właśnie one będą reprezentować naszą 

i skraść wartościowe rzeczy, głównie gotówkę, biżu-
terię, sprzęt elektroniczny, a nawet antyki. Najczęściej 
wybierają domostwa słabo widoczne dla sąsiadów, 
czyli np. takie, które „chroni” gęsty i wysoki szpaler 
tui. Włamywacze, przed pokonaniem zabezpieczeń, 
sprawdzają miejsce kilkukrotnie dzwoniąc i puka-
jąc do drzwi. Upewniają się, czy na pewno nie ma 
domowników w środku. Dopiero wówczas kierują 
się na tyły budynku, gdzie zazwyczaj znajdują się 
okna balkonowe. Po ich podważeniu bez większych 
problemów dostają się do środka.

Niejednokrotnie już pomoc mieszkańców nasze-
go powiatu okazywała się nieoceniona w schwytaniu 
przestępców, którzy do Pszczyny przyjeżdżali na tzw. 
„gościnne występy”.

Przekazanie policjantom tak szczegółowych 
danych, jak te wymienione poniżej, mogą okazać 

gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się 
7 grudnia na hali w Suszcu. Uczniowie z suszeckiej 
podstawówki zmierzą się z najlepszymi zawodnikami 
z całego powiatu. Gratulujemy zwycięzcom i trzyma-
my kciuki za kolejne zwycięstwa!

Monika Panfil

się dużym ułatwieniem w wytypowaniu sprawców.
Warto zapamiętać:

- rysopisy podejrzanych osób, które ostatnio 
odwiedziły nasze domy,

- numery rejestracyjne samochodów, które 
przez dłuższy czas parkowały pod naszym domem 
lub w jego okolicach,

- podejrzanych klientów w sklepie, raczej roz-
glądających się po ścianach w poszukiwaniu zamon-
towanych kamer i alarmów, niż interesujących się 
artykułami oferowanymi do sprzedaży.

Informacje można przekazywać telefonicznie 
lub osobiście policjantom Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Prosimy 
dzwonić wybierając numer telefonu 32 44 93 281 
lub z końcówką 280.

KPP Pszczyna
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Zwycięzcami Turnieju zostali uczniowie z Suszca
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Kinga Krawczyk (z prawej) dobrze spisała się na zawodach
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Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pszczyna 
wraz z Gminą Suszec prowadzi sekcję tenisa stoło-
wego w Radostowicach. Zajęcia są bezpłatne, skie-
rowane do dzieci z terenu gminy Suszec.

 Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej 
w Radostowicach w poniedziałki i środy od godz. 
16:00 do 18:30. 

Zajęcia z dziećmi prowadzi Pan Janusz Friebe 
(tel. 605 730 013) – na podstawie programu „FUN-
damenty od marzenia do mistrzostwa”.

Młodzi adepci trenują dwa razy w tygodniu, co 
nie jest dużą ilością jak na tę dyscyplinę. Pomimo 
tego już mają pierwsze sukcesy.

23 października w Jastrzębiu rozegrano pierwszy 
turniej Grand Prix Śląska w najmłodszych kategoriach 
skrzatów i żaków.

Miło nam poinformować, że Kinga Krawczyk 
(ULKTS Pszczyna) zakwalifikowała się do turnieju 
głównego II Grand Prix Polski Kadetek w tenisie sto-
łowym, które rozgrywane były w Zielonej Górze 25-
27 listopada. W piątek 25 listopada Kinga doskonale 
zagrała turniej grupowy, wygrywając grupę ze stratą 
tylko jednego seta, potem w decydującym meczu 
o awans do turnieju grupowego wyeliminowała wy-
żej rozstawioną zawodniczkę – Zuzannę Staszczak 
(LKS Piotrowice) 3-1.

W turnieju głównym zawodniczki rozlosowane 
zostały do szesnastu grup po cztery zawodniczki 
w grupie. Wyjście z grupy uzyskiwały po dwie zawod-

Bardzo dobrze zadebiutował nasz najmłodszy 
uczestnik  Jeremiasz Paździor, zdobywając brązowy 

niczki, wiec w grupie należało wygrać dwa mecze, 
aby awansować do fazy pucharowej. Kinga zagrała 
bardzo dobrze i wygrała jeden pojedynek, co jed-
nak nie wystarczyło do wyjścia z grupy. Wyniki fazy 
grupowej: Kinga Krawczyk – Natalia Szymczyk (MKS 
SKARBEK Tarnowskie Góry) 1-3, Kinga Krawczyk – 
Martyna Lis (KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki) 1-3, 
Kinga Krawczyk – Aleksandra Znaczko (LUKS FALA 
Trzebiatów) 3-0.

Zawody uważamy za udane, cel zakładany został 
osiągnięty, a zależało nam na lepszym wyniku od 
pierwszego turnieju Grand Prix Polski.

Janusz Friebe

medal w skrzatach. Natomiast Oskar Baron i Mate-
usz Matysik także bardzo dobrze walczyli w kategorii 
żaków, wygrywając swoje pierwsze mecze na tym 
szczeblu, gdzie poziom już jest wysoki, a w turnieju 
nie ma tzw. „amatorów”.

Radostowicka szkółka bardzo dobrze zapre-
zentowała się także na turnieju w Pszczynie, gdzie 
podczas turnieju Grand Prix Pszczyny zawodnicy zdo-
byli wszystkie czołowe miejsca. W kategorii klas I-IV 
zwyciężył Jeremiasz Paździor, drugi był Mateusz 
Matysik, a na trzecim stopniu stanął Oskar Baron, 
w środku tabeli zakończył swój pierwszy w życiu tur-
niej Szymon Drzyzga. W kategorii starszej kl. V-VI 
pierwsze miejsce zdobył  Wojciech Ścierski, a tuż 
za nim Fabian Bieniek.

Janusz Friebe

Pierwsze sukcesy szkółki tenisa stołowego w Radostowicach

Udane eliminacje Kingi Krawczyk

źr
ód

ło
: J

an
us

z 
Fr

ie
b

e

Udany debiut Jeremiasza Paździora
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pies z
bajek

Disneya

rodzina
ptaków
wod-
nych

leczy
układ

moczo-
wy

Almodo-
var,
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka) 
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749 
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715 
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14,  32 448 80 70 lub 723 665 663
Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie 
tel. 32 210 11 33 
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801

Nowy system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi wynikający z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Zgodnie z nim gmina 
jest zobowiązana organizować odbiór odpadów, 
a właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić 
opłaty za ich odbiór i za gospodarowanie.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami powstaje za każdy miesiąc, w którym 
na danej nieruchomości zamieszkuje co najmniej 
jedna osoba. Opłatę należy uiszczać na rachunek 
bankowy Gminy Suszec: 15 8456 1019 2001 0000 
0446 0002, zaznaczając w tytule: „opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, adres nierucho-
mości, z której są odbierane odpady komunalne oraz 
rok i kwartał”.

Opłatę wnosi się w danym roku kalendarzowym 
w następujących terminach: I kwartał – płatny z dołu 
w terminie do dnia 24 marca, II kwartał – płatny 
z dołu w terminie do dnia 24 czerwca, III kwartał 
– płatny z dołu w terminie do dnia 24 września, 
IV kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 
grudnia.

W przypadkach zmian, które mają wpływ na 
powstanie, zmianę lub ustanie obowiązku uiszcza-
nia opłaty za śmieci (tj. urodzenia, zgony, sprzedaż 
lub zakup nieruchomości, zamieszkanie lub zmiana 
miejsca zamieszkania) należy złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Przypo-
mina się również, że w przypadku zmiany nazwiska, 
adresu korespondencyjnego bądź zmiany numeru 
telefonu również należy złożyć nową deklarację. 

W ramach funkcjonowania nowego systemu go-
spodarowania odpadami prowadzona jest weryfikacja 
adresów nieruchomości. Mieszkańcy, którzy pomimo 
istniejącego obowiązku, nie złożyli nowej deklaracji, 
powinni zgłosić się niezwłocznie do Urzędu Gminy 
Suszec. W sytuacji niezłożenia nowej deklaracji bądź 
uzasadnionych wątpliwości kierowane są do właści-
cieli nieruchomości wezwania, celem wyjaśnienia 
danych zawartych w deklaracji.

W uzasadnionych przypadkach organ podatko-
wy może określić wysokość opłaty w drodze decyzji.

Właściciel nieruchomości, który nie złoży dekla-
racji i nie będzie wnosił opłaty za gospodarowanie 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, bę-
dzie musiał zapłacić zaległą opłatę wraz z odsetkami.

Urząd Gminy Suszec

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka oraz z Gimnazjum Publicznego w Suszcu 
mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami.

 Młodzi sportowcy znaleźli się wśród najlepszych 
drużyn w rejonie pszczyńsko-cieszyńskim w biegach 
przełajowych. Po etapie gminnym i powiatowym 
reprezentanci podstawówki i gimnazjum 25 paź-
dziernika wzięli udział w Drużynowych Sztafetowych 
biegach przełajowych, które odbyły się na stadionie 
w Łące. 

Grupa chłopców – uczniów klas III – VI ze szkoły 
podstawowej, wywalczyła I miejsce w powiecie psz-
czyńskim i II miejsce w rejonie pszczyńsko-cieszyń-
skim. Drużynę z Suszca wyprzedziła tylko drużyna 
ze Skoczowa. W skład reprezentacji SP weszli: Dawid 
Chrobok, Mateusz Krymer, Krzysztof Pawlus, Da-
wid Grabowski, Robert Jacak i Filip Skiba.

Uczniowie z gimnazjum także osiągnęli spory 
sukces. Zajęli I miejsce w powiecie pszczyńskim i III 

miejsce w rejonie pszczyńsko-cieszyńskim. Lepsze 
okazały się tylko szkoły z Górek Wielkich i Istebnej. 
Gimnazjum reprezentowali: Denis Koźmiński, Artur 
Harazin, Kamil Baron, Paweł Herchel, Fryderyk 
Kowalczyk, Maciej Mikołajec oraz rezerwowi: Artur 

Muras i Grzegorz Kulig.
- To duży sukces naszych drużyn – mówiła Alek-

sandra Pala, nauczycielka ze szkoły podstawowej 
w Suszcu. – Przeważnie podczas takich zawodów 
czołowe miejsca zajmują szkoły z terenów górskich. 
Tym bardziej powinniśmy się cieszyć z osiągnięć na-
szych uczniów. Należy też zaznaczyć, że chłopcy mają 
ogromny potencjał i mogą osiągać coraz lepsze rezulta-
ty w kolejnych latach. Zwłaszcza, że drużyna jest młoda 
i bardzo rozwojowa.

To już kolejny raz, kiedy młodzi sportowcy 
z Suszca bardzo dobrze zaprezentowali się podczas 
biegów przełajowych. Na etapie rejonowym konku-
rencja jest bardzo duża, a nasi zawodnicy stają do 
rywalizacji ze szkołami, w których duży nacisk kładzie 
się na biegi. Tym bardziej gratulujemy młodym spor-
towcom osiągnięć. Czekamy też na kolejne sukcesy, 
które z pewnością wkrótce się pojawią!

Monika Panfil

Uczniowie z Suszca z sukcesami
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Uczniowie z SP w Suszcu osiągnęli duży sukces



Wykaz nieruchomości 
do oddania w najem

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu 
będą pomieszczenia użytkowe położone na parterze 
w budynku stanowiącym własność Gminy Suszec 
przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na prowadzenie 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Bliższe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec 
pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73. 

Urząd Gminy Suszec

Zmiana dni otwarcia 
Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych będzie wyjątkowo czynny 
w piątek 23 grudnia (a nie w sobotę 24 grudnia) oraz 
w piątek 30 grudnia (zamiast w sobotę 31 grudnia) 
w godzinach 7:00 – 15:00.

PGK Suszec

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu 

części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się działka o pow. 0,0237 
ha oznaczona nr 2650/18 położona w Radostowicach przy drodze bocznej do ul. 
Dworcowej, przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 1A – tel. 
32 449 30 73 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Przetargi na dzierżawę działek
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu III przetargów ustnych nieogra-

niczonych na dzierżawę działek nr 295/66, 293/66, 241/2, 242/2, 237/2 przezna-
czonych do rolniczego użytkowania położonych w Suszcu, w rejonie ulic Okrężna, 
Na Grabówki. Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2016 r. Termin wpłaty wadium do 
13 grudnia 2016 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 
30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Przetarg na dzierżawę 
części działki w Kryrach

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 
na czas oznaczony powyżej 3 lat części działki grun-
towej nr 1174/2 obręb Kryry, przeznaczonej do rolni-
czego użytkowania. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 
2016 r. Termin wpłaty wadium do 12 grudnia 2016 r. 
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 
32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.
suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 Polonia Międzyrzecze 13 31 10 1 2 34-13

2 Czarni Piasek 13 31 10 1 2 48-18

3 MKS II Lędziny 13 28 9 1 3 44-20

4 LKS Wisła Mała 13 26 8 2 3 29-20

5 LKS Woszczyce 13 25 8 1 4 31-18

6 Polonia II Łaziska Górne 13 24 7 3 3 29-17

7 LKS Brzeźce 13 20 6 2 5 28-20

8 Leśnik Kobiór 13 18 5 3 5 23-17

9 LKS II Goczałkowice Zdrój 13 12 2 6 5 18-24

10 Unia Bieruń Stary (Bieruń) 13 12 3 3 7 22-39

11 LKS Mizerów 13 11 3 2 8 16-44

12 Krupiński II Suszec 13 11 3 2 8 17-33

13 UKS Warszowice 13 6 1 3 9 16-41

14 ZET II Tychy 13 3 1 0 12 11-42

Tabela wyników klasy B podokręgu Tychy

Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 Sokół Wola 15 35 11 2 2 40-17

2 Ogrodnik Cielmice (Tychy) 15 32 10 2 3 31-16

3 Fortuna Wyry 15 30 9 3 3 47-21

4 LKS Studzionka 15 29 9 2 4 28-21

5 LKS Rudołtowice-Ćwiklice 15 25 7 4 4 38-30

6 LKS Wisła Wielka 14 23 6 5 3 36-21

7 LKS Studzienice 15 23 7 2 6 30-27

8 Josieniec Radostowice 15 23 7 2 6 23-28

9 LKS Frydek 15 21 5 6 4 37-27

10 Stal Chełm Śląski 15 19 5 4 6 30-29

11 Czapla Kryry 15 18 5 3 7 45-37

12  Iskra II Pszczyna 15 17 4 5 6 39-36

13 Znicz Jankowice 15 17 4 5 6 31-33

14 Siódemka Tychy 14 13 4 1 9 14-29

15 LKS Gardawice 15 8 2 2 11 21-54

16 Sokół Orzesze 15 0 0 0 15 16-80

Tabela wyników klasy A podokręgu Tychy

Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 LKS Bełk 17 36 11 3 3 41-19

2 GKS Radziechowy-Wieprz 17 35 10 5 2 48-19

3 LKS Czaniec 17 35 11 2 4 28-19

4 Drzewiarz Jasienica 17 33 10 3 4 37-19

5 MKS Lędziny 17 31 9 4 4 33-18

6 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 17 30 9 3 5 32-22

7 Beskid 09 Skoczów 17 28 8 4 5 26-28

8 Wilki Wilcza 17 26 8 2 7 25-18

9 Spójnia Landek 17 24 6 6 5 19-19

10 Gwarek Ornontowice 17 23 7 2 8 26-31

11 Szczakowianka Jaworzno 17 22 6 4 7 24-29

12 Unia Racibórz 17 22 6 4 7 27-37

13 Polonia Łaziska Górne 17 22 6 4 7 27-27

14 Concordia Knurów 17 19 5 4 8 26-33

15 Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 17 16 4 4 9 17-30

16 Iskra Pszczyna 17 11 2 5 10 15-29

17 Orzeł Mokre (Mikołów) 17 10 2 4 11 12-27

18 Krupiński Suszec 17 4 1 1 15 14-53

Tabela wyników w IV lidze podokręgu Tychy
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XII „Mikołajkowy” 
Otwarty Turniej Tenisa 
Stołowego

Serdecznie zapraszamy na XII „Mikołajkowy” 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie 
się w sobotę – 10 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej 
w Suszcu. 

Harmonogram turnieju: o godz. 13:00 zmierzą 
się uczniowie i mieszkańcy gminy Suszec w katego-
riach: Szkoły podstawowe (klasy IV i młodsi); Szkoły 
podstawowe (klasy V i VI); Gimnazjum (klasy I-III). 
O godz. 15:00 zagrają uczestnicy bez licencji w ka-
tegoriach: Oldboje powyżej 45 lat; Amatorzy 17-45 
rok życia; VIP – zaproszeni goście amatorzy oraz za-
wodnicy zrzeszeni w kategoriach: Żak (rocznik 2006 
i młodsi); Młodzik (rocznik 2004-2005); Kadet-Junior 
(rocznik 1999-2003).

Zapisy Przyjmowane Będą 30 min. przed każdą 
kategorią. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii 
przewidziano nagrody oraz pamiątkowe koszulki. 
Zapewniamy także poczęstunek dla uczestników. 
Organizatorami turnieju są: Hala Sportowa w Suszcu 
oraz GZOiS w Suszcu.

Hala Sportowa w Suszcu

Nowy numer 
alarmowy do PGK

Uwaga mieszkańcy! Informujemy, że urucho-
miono dodatkowy numer telefonu alarmowego do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suszcu. 
Sytuacje awaryjne można zgłaszać pod numerami 
telefon: 32 448 80 70 oraz 723 665 663.

PGK Suszec



* sprzedaż biżuterii,

* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,

* skup złota i srebra,

* naprawa biżuterii.

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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński


