
Święta coraz bliżej! Pod koniec marca będziemy ob-
chodzić najważniejsze ze świąt – czyli Wielkanoc. Jest 
to czas zadumy, zgłębiania największej z tajemnic wiary 
– Zmartwychwstania. Lecz jest to również czas radości, 
triumfu życia i obfitego ucztowania po czterdziesto- dnio-
wym poście. Same Święta kojarzymy z tradycyjnymi po-
trawami, ozdobami i obrzędami. Przygotowujemy na ten 
czas dekoracje, palmy (na Niedzielę Palmową), pieczemy 

ciasta. Wszystkim, którzy chcą poczuć atmosferę nad-
chodzących Świąt, proponujemy Jarmark Wielkanocny, 
który tym razem potrwa aż trzy dni! Jak co roku będzie 
można nabyć: ozdoby świąteczne, miody, domowe ciast-
ka, rzeźby, biżuterię, upominki i wiele innych wyrobów 
związanych z tradycją Wielkanocy. Jarmark odbędzie się 
w dniach 18-20 marca na placu przed Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Suszcu. Już dziś zapraszamy!

Czas Wielkiej Nocy
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Kolejne wydarzenia z ostatnich dni pokazują 
jak dalej komplikuje się świat, w którym żyjemy. 
Napawają one już nie tylko troską, ale budzą grozę 
i trwogę, bo niebezpiecznie uwiarygadniają się na 
naszych oczach czarne wizje co do przyszłości. To, co 
się dzieje, to nie sen, ale rzeczywistość, którą wielu 
dzisiejszych mieszkańców tej planety, a szczególnie 
sytej Europy, indoktrynowanych propagandą nie-
kończącego się sukcesu, nie może pojąć.

Aktualna sytuacja ekonomiczna i demograficzna 
Europy, zmiany klimatyczne, problem głodu na świe-
cie, europejski kryzys imigracyjny, problem dostępu 
do oświaty, zdrowia, rozprzestrzeniające się wojny, 
mordy na niespotykaną skalę, wyraźnie wskazują, że 
człowiek po raz kolejny nie wyciągnął żadnej nauki 
płynącej z dziejów ludzkości, ze smutnych doświad-
czeń historii. A wręcz spotęgował wizję unicestwienia 
samego siebie, całej planety.

Weźmy za przykład to, co robimy ze środowi-
skiem. Jak przewidują ekolodzy, do 2050 r. w oce-
anach będzie więcej plastiku niż ryb, emisja gazów 
cieplarnianych grozi ociepleniem i kompletnym 
zachwianiem gospodarki wodnej, masowo wycina-
my lasy tropikalne – co 3 lata na świecie znikają lasy 
tropikalne o powierzchni Polski. To kolejny krok do 
katastrofy. Tak dzieje się wszędzie, gdzie rękę przy-
kłada, istota (w co się nie chce wierzyć) rozumna, jaką 
jest człowiek. Łamane są wszelkie prawa, bliższe jest 
nam spekulowanie niż doświadczenie. 

Politycy, ekonomiści, różnej maści wróże, itp. 
karmią nas coraz to nowszymi iluzjami. Jednak ob-
serwując ich działania, kompletnie nie widać, żeby 
mogło skończyć się to happy endem. Po prostu 
obecna sytuacja wymaga radykalnych, a nie ko-
niunkturalnych, kosmetycznych, zmian – i to bar-
dzo głębokich i we wszystkich dziedzinach. A że rak 
cywilizacji dotknął już nawet przyszłości – nadziei 
każdego narodu, jaką jest młodzież, tym kuracja bę-
dzie trudniejsza. Coraz wyraźniej widać, że nie będzie 
możliwa bez poniesienia kolejnych wielkich ofiar, bo 
zabito wspólnotę opartą na prawdzie, a wybrano 
kłamstwo, które będzie trudno wyplenić. Najlepsze 
nawet chęci obecnych włodarzy nie zmienią tego 
świata, gdy my sami, każdy z nas z osobna zamieszku-
jący tę planetę, nie przestaniemy łamać istoty praw, 
które od wieków stanowiły o jego istnieniu. Pytanie, 
czy już nie jest za późno? Odpowiedź może być tylko 
jedna, że nigdy nie jest za późno! Zawsze trzeba 
mieć nadzieję, wiarę, chociaż to wymaga ofiary. 
W tych trudnych czasach warto zapoznać się z teza-
mi wielkiego myśliciela i filozofa epoki oświecenia 
Monteskiusza, zawartymi w 31 księgach „O duchu 
praw”. Czy ktoś z możnych tego świata albo z nas 
kiedykolwiek pochylił się nad głęboką analizą opi-
sanych i znanych temu pisarzowi, i nie tylko jemu, 
form ustrojowych i praw tego świata? Skrupulatnie 
je zbadał i opisał. Wyciągnięte przez niego wnioski 
i nauki z dziejowych zawirowań i dramatów ludzkości 
na przestrzeni wieków pozwoliłyby uniknąć dzisiej-
szego kolejnego dramatu. Gdybyśmy tylko zechcie-
li podporządkować się prawidłom, podstawowym 
prawom Bożym, naturalnym i cywilnym – i to bez 
manipulowania w ich hierarchii.

Pierwszymi prawami wg Monteskiusza, które 
decydują o świecie, są Prawa Boże, bo one były pier-
worodne. Wszystko opiera się na cnocie, czyli wyso-
kich wartościach moralnych i etycznych, takich jak 
szczerość, uczciwość, zacność ludzi, jak i właściwym 
stosowaniu praw tego świata.

„Człowiek, jako istota fizyczna, podlega, jak 
inne ciała, niezmiennym prawom. Jako istota ob-
darzona rozumem, gwałci bez ustanku prawa, 
które Bóg ustanowił, i zmienia te, które utworzył 
sam. Musi sobą kierować sam, jest wszakże istotą 
ograniczoną, zdaną na niewiedzę i błąd, jak wszyst-
kie inteligencje ograniczone; zbywa się łatwo na-
wet tych słabych wiadomości, jakie ma. Jako istota 

czująca, podlega tysiącznym namiętnościom. Taka 
istota mogła w każdej chwili zapomnieć o swoim 
stwórcy. Bóg przywołał ją do siebie prawami religii. 
Taka istota mogła w każdej chwili zapomnieć siebie 
samej; filozofowie ostrzegli ją za pomocą praw mo-
ralnych. Stworzony do życia w społeczności, mógł 
w niej zapomnieć o drugich; prawodawcy przywołali 
go do obowiązku za pomocą praw państwowych 
i cywilnych.”

„Inaczej zwierzęta, nie wiadomo czy rządzą się 
one wedle ogólnych praw ruchu, czy wedle jakiejś 
osobliwej pobudki. Jak bądź się rzeczy mają, nie po-
zostają one z Bogiem w stosunku ściślejszym niż resz-
ta materialnego świata. Mają prawa naturalne, choć 
wszakże nie idą niezmiennie za swymi naturalnymi 
prawami; rośliny, w których nie widzimy ani czucia, 
ani świadomości, przestrzegają ich lepiej. Zwierzęta 
nie mają najwyższych przewag, które my mamy; mają 
inne, których my nie mamy. Nie mają naszych nadziei, 
ale nie mają naszych obaw. Podlegają, jak my, śmierci, 
ale nie znają jej. Większość ich nawet strzeże swego 
istnienia lepiej od nas i nie czyni tak złego użytku ze 
swych namiętności.”

Wielcy mędrcy tego świata w przeszłości nie 
uznawali innej siły, aby podtrzymać świat przy 
wiecznym trwaniu, prócz cnoty. Dzisiejsi ideolodzy 
mówią tylko o fabrykach, handlu, firmach, bogac-
twach, nawet zbytku. Cnota, czyli wysokie wartości 
moralne, stały się zbędnym balastem. Niestety, „[...]
kiedy cnota zanika, ambicja wciska się do serc zdol-
nych ją odczuć, a chciwość  do wszystkich. Pragnienia 
zmieniają przedmiot; nie kocha się już tego, co się 
kochało. Ludzie byli wolni z prawami, chcą być 
wolni przeciwko prawom. Każdy obywatel jest jak 
niewolnik zbiegły z domu pana. To, co było zasadą, 
zowie się surowością; co było prawidłem, zowie się 
spętaniem; a co było szacunkiem, zowie się lękiem. 
Oszczędność zwie się chciwością, nie żądzą posia-
dania. Niegdyś mienie prywatnych stanowiło skarb 
publiczny; obecnie skarb publiczny staje się dzie-
dzictwem prywatnych. Ojczyzna staje się łupem, 
siła jej jest tylko potęgą kilku obywateli, a swawolą 
wszystkich. Dziś otrzymujemy trzy wychowania, 
rozmaite lub sprzeczne: rodziców, nauczyciela 
i świata. To, czego dowiadujemy się w ostatnim, 
obala wszystkie poglądy pierwszego. Pochodzi to 
poniekąd ze sprzeczności, jaka istnieje u nas między 
obowiązkami religii i świata; rzecz, której starożytni 
nie znali.” Monteskiusz mocno wskazuje na Prawa 
Boże: „Bóg jest w stosunku do wszechświata, jako 
jego stwórca i zachowawca. Prawa, wedle których 
go stworzył, są te same, wedle których go utrzymuje. 
Działa wg tych prawideł, bo je zna; zna je, bo je uczy-
nił; uczynił je, bo wynikają z jego mądrości i potęgi.”

„Ci, którzy rzekli, iż «ślepy traf wydał wszystkie 
zjawiska, które widzimy na świecie», powiedział wiel-
ką niedorzeczność: cóż bowiem może być niedo-
rzeczniejszego, niż ślepy traf, który by wydał rozumne 
istoty? Istnieje tedy prarozum; prawa zaś, są to sto-
sunki zachodzące między nim a rozmaitymi istotami, 
i stosunki tych rozmaitych istot między sobą. Skoro 
widzimy, iż świat, powstały z ruchu materii i pozba-
wiony inteligencji, istnieje ciągle, muszą snadź jego 
ruchy podlegać niezmiennym prawom. Gdyby można 
było sobie wyobrazić inny świat niż nasz, musiałby 
mieć stałe prawidła, albo by się rozpadł. Bóg jest 
w stosunku do wszechświata, jako jego stwórca 
i zachowawca. Tak więc dzieło stworzenia, które wy-
daje się dowolnym aktem, nastręcza nam prawidła 
równie niezmienne, jak fatalizm ateistów. Poszcze-
gólne istoty myślące mogą mieć prawa, które same 
utworzyły: ale mają też i takie, których nie utworzyły 
same. Ale daleko jest do tego, aby świat duchowy 
rządził się tak samo dobrze, jak świat fizyczny.”

„Skoro tylko ludzie znajdą się w społeczności, 
tracą poczucie własnej niemocy; równość, która była 
między nimi, ustaje; zaczyna się stan wojenny. Ze 

stanu wojennego wynikają prawa między ludźmi. 
Jako mieszkańcy tak wielkiej planety, iż z konieczno-
ści muszą się mieścić na niej rozmaite ludy, mają oni 
prawa w stosunkach tych ludów między sobą; i to jest 
PRAWO NARODÓW. Jeśli ich zważymy jako żyjących 
w społeczności, którą należy utrzymać, mają oni pra-
wa miarkujące stosunek rządzących z rządzonymi; 
i to jest PRAWO PAŃSTWOWE. Wreszcie, istnieją 
prawa w stosunkach obywateli między sobą; i to jest 
PRAWO CYWILNE.”

„Postawiłem zasady; za czym ujrzałem, jak po-
szczególne wypadki naginają się do nich jakoby same 
z siebie; jak dzieje wszystkich narodów są jeno ich 
następstwem; jak każde poszczególne prawo wiąże 
się z innym prawem, lub wypływa z innego, ogól-
niejszego. Nie wysnułem swoich zasad z własnych 
rojeń, ale z natury rzeczy.

Kiedy cofnąłem się do starożytności, starałem 
się pojąć jej ducha, aby nie upodobnić wypadków 
najzupełniej różnych, i nie przeoczyć różnic w tych, 
które są podobne.”

„Im bardziej ktoś zastanowi się nad szczegółami, 
tym bardziej uczuje niezłomność zasad”.

To są cały czas cytaty z rozdziałów „O duchu 
praw” Monteskiusza. Pokazują hierarchię praw, którą, 
gdy człowiek na przestrzeni wieków próbował ma-
nipulować, to zawsze ku swojej zgubie: na szczycie 
prawa Boskie, niżej prawa naturalne i na końcu 
prawa ludzkie. 

W tej właśnie kolejności. Dzisiejsza ludzkość 
kompletnie nie trzyma się nawet tych praw, które 
sama stanowi, nie mówiąc już o prawach pierwot-
nych, jak boskie czy natury, które płyną z naszej istoty. 

Monteskiusz jest także autorem słynnej tezy 
o trójpodziale władz: na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Hipokryzją, wręcz bluźnierstwem jest, 
gdy w dzisiejszym świecie, który przeżywa dramat, 
najgłośniej o trójpodział władz upominają się Ci, któ-
rzy nie znają jego tezy dotyczącej hierarchii prawa, 
a mianowicie negują istnienie praw boskich (precz 
z religią), łamią prawa naturalne (gender, prawa płci, 
itd.), a na końcu, poprzez doktryny kłamstw i ochronę 
interesów wybranych grup społecznych, również 
ludzkie. To jest właśnie stan wojenny między ludźmi. 
I tutaj Monteskiusz kilka razy dostrzega i ostrzega, 
że prawo musi ograniczać woluntaryzm jednych, 
by chronić własność drugich. Lecz cóż może prosty 
człowiek, gdy stanowiący prawa, jak wielu jego po-
bratymców, zapomnieli o ich źródłach i ich właściwej 
hierarchii? Oni wprowadzili do życia chaos. I w nim 
właśnie żyjemy. W totalnym światowym chaosie, 
bałaganie nie do pojęcia. Bo jakże nazwać to, co się 
obecnie dzieje? Za model modernistycznego pań-
stwa, które na naszych oczach wali się w gruzach, już 
słono płacimy. Gdy się nie opamiętamy, to Sodoma 
i Gomora są bardzo blisko. Wyjście jest jedno – to ho-
norowanie pierwotnych praw tego świata, wg hierar-
chii stworzenia, co może uchronić nas przed zagładą.  
Musimy przeciwstawić się grzechowi współczesności, 
poddać naprawie dla dobra kolejnych pokoleń.

I na koniec, nawiązując do zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, patrząc optymistycznie, chciałoby 
się, mając nadzieję w Zmartwychwstaniu, że wielu 
z nas już zrozumiało, że zwyczajne nagromadzenie 
rzeczy i przyjemności nie wystarcza, aby ludzkie serca 
obdarzyć sensem i radością. Aby mogła powrócić 
radość życia. Branie przykładu z sekularyzowanego, 
przepełnionego seksualnością, degradacją moralną 
i bardzo skorumpowanego Zachodu, prowadzi do So-
domy i Gomory. Wierzę, że zmądrzejemy – my i cały 
cywilizowany świat Zachodu. Że to Islam i płynące 
z tej kultury zagrożenie na Zachodzie przebudzą 
chrześcijańską etykę, bo przecież założyciele Unii Eu-
ropejskiej na chrześcijaństwie opierali jej podwaliny. 
Że Europa znów będzie Europą, wzorem dla Świata, 
w tym również dla braci innych wyznań – w tym Isla-
mu, a nasza młodzież będzie mogła z optymizmem 

„Nie chodzi o to aby czytać, ale aby myśleć”- „O duchu praw” Monteskiusza 
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patrzeć w przyszłość. Pamiętajmy, że obecne wyda-
rzenia w niczym nie usprawiedliwiają spotęgowanej 
w naszej części świata ksenofobii, bo na te wyda-
rzenia sami zapracowaliśmy, to nasza cywilizacja 
uruchomiła ten imigracyjny dramat milionów ludzi. 

Życzmy sobie, podążając za Monteskiuszem: 
„Gdybym mógł sprawić, aby ci, którzy rozkazują,po-
mnożyli swą wiedzę w zakresie swojej władzy, ci 
zaś, którzy słuchają, aby znaleźli nową przyjemność 
w posłuchu, uważałbym się za najszczęśliwszego ze 

śmiertelnych.”
A wracając na nasze podwórko, pamiętajmy, że 

dzielenie dzieli, tylko wspólne budowanie może bu-
dować. Życzmy sobie jedności w budowaniu.

 Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Na lutowej Sesji Rady Gminy pojawili się nie tyl-
ko Radni, Wójt i przedstawiciele Urzędu, ale także 
Starosta Pszczyński Paweł Sadza oraz asystent posła 
Stanisława Szweda, Czesław Moń. W spotkaniu mieli 
uczestniczyć także przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach. Niestety, ze względu 
na chorobę, nikt się nie pojawił. Wysłano jednak pi-
smo, odpowiadające na prośby i zarzuty ze strony 
Gminy. W trakcie Sesji Radni zadawali także pytania 
Staroście, poruszali m.in. tematy związane z komu-
nikacją w powiecie. Z kolei przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie w kontroli Hali 
Sportowej i innych obiektów sportowych w Gminie. 

Co ze zmianami na DW 935?
Droga wojewódzka, która przebiega przez Gmi-

nę Suszec i prowadzi do Pszczyny, została kilka lat 
temu wyremontowana. Przyłączenie do niej obwod-
nicy prowadzącej na DK1 oraz poprawa jakości na-
wierzchni miały wpływ na zwiększenie ruchu, zwłasz-
cza ciężarówek. Nic dziwnego, że mieszkańcy Gminy 
zgłaszają swoje zastrzeżenia co do bezpieczeństwa 
na ul. Pszczyńskiej. Najczęściej powtarzające się apele 
dotyczą wniosku o zmianę oznakowania poziomego 
drogi na wysokości piekarni „Vito” w Radostowicach. 

Nowe pomieszczenia dla GOPS-u
Obecnie planowanych jest kilka nowych inwe-

stycji. Przede wszystkim w najbliższym czasie ma 
rozpocząć się dostosowywanie budynku Urzędu 
Gminy Suszec do aktualnych przepisów przeciwpo-
żarowych wraz z przebudową części pomieszczeń 
biurowych. Prace mają dotyczyć m.in. remontu i do-
stosowania dwóch pomieszczeń na potrzeby Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obejmować one 
będą zarówno prace budowalne, jak i elektryczne. 
Oprócz pomieszczeń biurowych, planowane jest po-
łożenie płytek w atrium. Środki na tę inwestycję zo-
stały częściowo pozyskane z programu 500+, który 
w ramach tworzenia obsługi programu, przewiduje 
dostosowanie pomieszczeń biurowych. W marcu 
zostanie wyłoniony wykonawca, a planowane za-
kończenie inwestycji to 27 maja 2016 r. 

Wielokrotnie proszono także o obniżenie barierek, 
ograniczających widoczność na skrzyżowaniu ul. Sta-
ra Droga z DW 935 w Radostowicach. Poruszano tak-
że temat budowy ścieżki rowerowej na trasie Suszec – 
Kobielice. Przedstawiciele ZDW ustosunkowali się do 
próśb odmownie, nie widząc zasadności złożonych 
wniosków. Wójt zapewnił jednak, że w marcu Gminę 
odwiedzi zastępca prezesa Zarządu Dróg Wojewódz-
kich i wspólnie z Radnymi oraz przedstawicielami 
Powiatu i policji odbędą spotkanie w terenie, celem 
bliższego przyjrzenia się problemom.

Radni pytali, Starosta odpowiadał
Radni chcieli się dowiedzieć m.in. kiedy zostaną 

wycięte albo zabezpieczone drzewa na ul. Pszczyń-
skiej w okolicach Branicy. Pytali też o możliwość za-
montowania świateł na skrzyżowaniu ul. św. Jana 
i Pszczyńskiej, o wyznaczenie przejścia dla pieszych 
na ul. Baranowickiej w Suszcu oraz o możliwość 
przebudowy skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Jana 
Pawła II w Kobielicach. Starosta zapewnił, że dołoży 
starań, aby te inwestycje zostały zrealizowane. Mówił 
także o planach budowy centrum przesiadkowego 
w Pszczynie i dziękował Gminie Suszec za wyrażenie 
gotowości i chęci współpracy w tym zakresie. 

Monika Panfil

Nowy segment przedszkola w Radostowicach
W Radostowicach, ze względu na niewystar-

czającą ilość miejsca dla dzieci, zaplanowano roz-
budowę budynku przedszkola. W ramach projektu 
przewidziano, że powstanie kolejna sala zajęciowa. 
Warunkiem rozbudowy jest utworzenie w przed-
szkolu jednego 25-osobowego oddziału dla dzieci 
3 i 4-letnich. Obecnie otrzymano prawomocne po-
zwolenie na budowę i złożono wniosek o dofinan-
sowanie inwestycji ze środków unijnych. Ma ono 
wynieść ok. 200 tys. zł. Cała inwestycja to koszt ok. 
570 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji to 
wrzesień 2017 r.

Fotowoltaika
Bardzo duży nacisk kładzie się współcześnie na 

inwestycje w odnawialne źródła energii. Gmina stara 
się o realizację dwóch projektów w ramach takich 

programów. Pierwsza zakłada postawienie na tere-
nie Gminy Suszec 90 lamp, zasilanych energią odna-
wialną. Lampy mają być stawiane tam, gdzie nie ma 
możliwości podłączenia innego rodzaju oświetlenia. 
Zasilane będą energią słoneczną i wiatrową. Koszt 
postawienia jednej lampy to około 15 tys. zł, a cał-
kowity koszt inwestycji to 1,4 mln zł. 85% tej kwoty 
zostanie sfinansowane z dotacji unijnych.

Drugi projekt to wybudowanie przy Urzędzie 
Gminy mini elektrowni fotowoltaicznej. Ma ona mieć 
moc 20 kW i wystarczać na zasilanie całego Urzę-
du. Koszt tego przedsięwzięcia to 330 tys. zł. Także 
w tym wypadku 85% finansowania ma pochodzić 
ze środków z UE. Oba projekty uzależnione są od 
otrzymanych dotacji i zostaną zrealizowane tylko 
w wypadku, gdy środki zostaną przyznane.

Oprac. Monika Panfil

Sesja Rady Gminy

Inwestycje w Gminie

Zebrania sołeckie to zawsze dobra okazja do 
spotkania z włodarzami Gminy, wyrażenia swojej 
opinii o miejscu, w którym się mieszka, a także do 
zadania pytań i przedstawienia spraw najbardziej 
palących. W czasie spotkań Wójt Gminy przedstawia 
sprawozdanie ze swojej działalności w minionym 
roku, a także prezentuje plany na nadchodzące  
miesiące. W lutym odbyły się zebrania sołeckie we 
wszystkich miejscowościach naszej Gminy, kolejno 
w: Radostowicach, Rudziczce, Kryrach, Kobielicach, 
Suszcu i Mizerowie. Mieszkańcy, zainteresowani lokal-
nymi problemami, przybyli na spotkania, aby uzyskać 
najważniejsze informacje o kondycji Gminy i swoich 
miejscowości. Zadawali także pytania – przedstawi-
cielom Urzędu Gminy oraz prezesowi PGK. Poruszono 
wiele tematów. 

Podczas spotkań Wójt Gminy Suszec, Marian 
Pawlas, referował działania i inwestycje zrealizowane 
w ostatnim roku. Skupił się przede wszystkim na kon-

dycji finansowej i budżecie, uzależnionym w głównej 
mierze od największego płatnika podatków w naszej 
Gminie, czyli kopalni „Krupiński”, będącej częścią JSW. 
Przynosi ona co roku Gminie blisko 8 mln zł. Najwięk-
sze wydatki dotyczą szkolnictwa (prawie 23 mln zł, 
przy czym subwencja wynosi jedynie 13 mln zł). Pan 
Pawlas podkreślał w swoim wystąpieniu, jak ważna 
jest świadomość przychodów i wydatków dla zro-
zumienia tempa realizacji inwestycji we wszystkich 
sołectwach. 

Następnie Wójt zajął się tematem śmieci. Infor-
mował, że znaczna większość mieszkańców dosko-
nale radzi sobie z segregacją. Apelował także do tych, 
którzy spalają nielegalnie śmieci, aby zaprzestali tego 
procederu dla wspólnego dobra. Kolejnym proble-
mem, który poruszył Wójt w swoim wystąpieniu, były 
ścieki. Zaistniała potrzeba ewidencjonowania ście-
ków, w związku z czym mieszkańcy otrzymali wraz z 
naliczonym podatkiem deklaracje, w których musieli 

poinformować, w jaki sposób odprowadzają ścieki.
 Poruszano także, palący nie tylko w naszej Gmi-

nie, problem edukacji – zwłaszcza 6- i 7-latków, które 
w tym roku rozpoczną naukę w szkole. Ze względu na 
zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, w tym 
roku może zabraknąć uczniów w klasach I. Może też 
zabraknąć miejsc w przedszkolach dla 3-latków.

 Wójt poświęcił w swoim przemówieniu miejsce 
inwestycjom – między innymi fotowoltaice, która 
będzie stanowiła m.in. alternatywne źródło energii 
dla Urzędu. Nie zapomniał także o strażakach, którym 
podziękował za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców 
i Gminy, zwłaszcza w czasie lipcowych wichur.

Podczas spotkań Radny Damian Gębała zdawał 
sprawę z działalności Gminnej Spółki Wodnej w tych 
sołectwach, w których ona działa. Wybierano także 
delegatów do Gminnej Spółki Wodnej na następną 
5-letnią kadencję.

Monika Panfil

Życzymy, aby radosne „Alleluja” było
dla Wszystkich mieszkańców Gminy

ostoją zwycięskiej miłości
i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia, a radość serca

w czasie zasłużonego odpoczynku. 
Na Święta Wielkanocne życzymy

Wszystkim spokoju serca, wiary, miłości
i sił w Zmartwychwstałym Jezusie.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Urbanek
wraz z Radnymi Gminy Suszec
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2 lutego włodarze Gminy spotkali się z miesz-
kańcami Radostowic. W trakcie zebrania poruszono 
wiele istotnych tematów. Wójt przedstawił sprawoz-
danie ze swojej działalności w minionym roku. Zapo-
wiedział także inwestycje, które zaplanowano w tej 
miejscowości. Przede wszystkim złożono wniosek 
o dofinansowanie rozbudowy przedszkola o kolejny 
segment (zakładane zakończenie prac to wrzesień 
2017 roku). Planuje się także postawienie w newral-
gicznych punktach wsi lamp drogowych zasilanych 
energią odnawialną (ogniwami fotowoltaicznymi 
i energią wiatrową). Ta inwestycja może rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. Wspomniano także o drogach, 
które zostaną w pierwszej kolejności wyremontowa-
ne w sołectwie Radostowice.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej zrelacjonował 
jej działania w 2015 roku. W Radostowicach naliczo-
no składki na kwotę 16 337 zł, a udało się zebrać 
12 990 zł. Oznacza to, że ściągalność wyniosła 79,5% 
i stanowiła najlepszą w Gminie Suszec. Na inwesty-
cje przeznaczono w sołectwie 20 840 zł. Udało się 
to dzięki dotacjom od Urzędu Gminy. Spółka dba 

Kolejne z serii spotkań odbyło się w niedzielę 
7 lutego. Sala Remizo-Świetlicy w Kryrach szczelnie 
wypełnia się mieszkańcami sołectwa. Przybyli chcieli 
dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja finansowa Gmi-
ny i zadać pytania włodarzom. 

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Suszec 
Marian Pawlas, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Se-
kretarz Gminy Roman Szopa, Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Urbanek, Radni Marcin Kudła i Janusz 
Beer, prowadzący spotkanie Henryk Wróbel, Dyrek-
torka GOK-u Agata Lisowicz-Wala, Sołtys Wojciech 
Brudek, Dyrektorka ZSP Anna Antończyk, Prezes PGK 
Mieczysław Malcharek. Na sali obecni byli również 
przedstawiciele policji i kryrskiego OSP. Ci ostatni 
w czasie spotkania złożyli sprawozdanie ze swojej 
działalności w minionym roku.

Damian Gębała przedstawił działania Gminnej 
Spółki Wodnej w Kryrach w 2015 roku. W tym sołec-
twie naliczone składki wyniosły 24 000 zł. Udało się 
zebrać 16 623 zł. To zaledwie 69% i jest to najgorszy 
wynik w całej Gminie. Niestety, wielu mieszkańców 
nie uiszcza składek, a odnosi korzyści z działań Spółki. 
W minionym roku inwestycje w Kryrach wyniosły ok. 
43 000 zł i zostały pokryte częściowo z dofinansowa-

o rowy, które są w większości własnością prywatną. 
Apeluje się o opłacanie składek (26 zł od nierucho-
mości podłączonych do kanalizacji i 32 zł od pozo-
stałych). Podczas spotkania wybrano też nowych 
delegatów do Gminnej Spółki Wodnej. Radostowice 
reprezentować będą: Bronisław Polok, Józef Duda-
-Harazin, Zbigniew Koc, Stanisław Tendera, Jan 
Matula, Bernard Koczuba i Jerzy Wala. 

nia przyznanego przez Urząd Gminy. Podczas zebra-
nia wyłoniono nowych delegatów do GSW. Zostali 
nimi: Wojciech Łakota, Teresa Sikora, Benedykt 
Gruszka, Wojciech Brudek, Rafał Folek, Ludwik 
Paszyna i Piotr Młotek.

Sołtys Wojciech Brudek zdał sprawę z działalno-
ści swojej i Rady w ubiegłym roku. Zaprezentował 
także roczny plan finansowy na 2016 rok. Obejmuje 
on: Festyn (koszt 2500 zł), Dożynki Sołeckie (2000 zł), 
Dzień Seniora (2500 zł), wiązanki (140 zł). Łącznie daje 

Podczas zebrania Sołtys Barbara Matula przed-
stawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej, 
a także omówiła harmonogram imprez planowanych 
przez Sołtysa i Radę w 2016 roku. Całkowity budżet 
wynosi 11 510 zł i zostanie on przeznaczony na re-
alizację następujących celów: Spotkanie Opłatkowe 
(3 000 zł), Dzień Seniora (2300 zł), Festyn (2300 zł), 
zakup ławostołów (3000 zł), kwiaty itp. (210 zł).

Kiedy głos zabrali mieszkańcy, zadawali pytania 
dotyczące spraw dla nich najistotniejszych. Pytali 
między innymi, jak poradzić sobie z ograniczeniami 
wywozu popiołu (popiół wywożony jest do końca 
kwietnia), w wypadku, gdy zima będzie trwała dłużej. 
Zgłaszali także problem z jakością wody w niektó-
rych domostwach. Dopytywano o to, jak radzić sobie 
z bezpańskimi psami oraz kto powinien sprzątać po 
psach, gdy zanieczyszczą one ulicę. Mieszkańców 
interesowały także plany kanalizowania Radostowic. 
Padały również pytania o to, dlaczego niewiele im-
prez i atrakcji organizowanych przez GOK odbywa 
się w Radostowicach. Wójt starał się wyczerpująco 
odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Monika Panfil

to kwotę 7140 zł na imprezy w sołectwie.
Wójt w czasie swojego wystąpienia poświecił 

dużo uwagi inwestycjom i planom, jakie zostaną 
zrealizowane w Kryrach. Jest już projekt termomo-
dernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego. Planuje się także dalszą budowę kanalizacji. 
Pod publiczną dyskusję poddano też nowy pomysł 
– aby rozdzielić świetlicę i remizę. Remiza powstałaby 
w miejscu obecnej sali świetlicy. Wszystkie spotkania, 
zajęcia i integracja odbywałyby się zaś w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym.

Pytaniom i planom Wójta towarzyszyło wiele 
emocji ze strony mieszkańców. Padły liczne argumen-
ty za utrzymaniem obecnego stanu i zasad działania 
Remizo-Świetlicy. Pojawiły się też wątpliwości co do 
sposobu naliczania opłat za korzystanie z obiektu. 
O wypowiedź na temat budowy, zasad funkcjono-
wania i podłączania do domostw kanalizacji został 
poproszony Prezes PGK. Pytania z sali dotyczyły także 
remontów ulic. Z obu stron – zarówno mieszkańców, 
jak i przedstawicieli urzędów, padało wiele pytań 
i wyjaśnień. Jak podsumował dyskusję Wójt: „Jeste-
śmy tu po to, aby rozmawiać”.

Monika Panfil

Zebranie sołeckie w Radostowicach

Zebranie sołeckie w Kryrach
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Spotkanie w Radostowicach

W środę 3 lutego w sali Remizo-Świetlicy ze-
brało się ok. 45 osób, aby uczestniczyć w zebraniu 
sołeckim. Na pytania mieszkańców gotowi byli odpo-
wiadać: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Zastępca 
Wójta Czesław Smusz, Sekretarz Gminy Roman Szopa, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jan Matu-
la, Radny Henryk Pruciak, jeden z Dyrektorów KWK 
„Krupiński” Henryk Wróbel, Dyrektorka GOK-u Agata 
Lisowicz-Wala, Sołtys Stanisław Godziek, Dyrektor-
ka ZSP Magdalena Merkel, Prezes PGK Mieczysław 
Malcharek. Na Sali obecni byli również przedstawi-
ciele policji, rudzickiego OSP oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Policjanci pokrótce omówili najważniejsze za-
gadnienia związane z bezpieczeństwem w Gminie. 
Apelowali m.in. o oznaczenie wszystkich domostw 
numerami, aby łatwiej było trafić pod wskazany adres 
w wypadku interwencji. Prosili także, aby zwracać 
uwagę na mieszkańców, którzy wciąż nielegalnie spa-
lają śmieci oraz zachować wyjątkową ostrożność lub 
reagować w przypadku spotkania bezpańskich psów. 

Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności 
swojej i Rady Sołeckiej za rok 2015. Zaproponował 
także rozdysponowanie środków otrzymanych w tym 

roku na imprezy okolicznościowe. W Rudziczce, 
w tym roku, tradycyjnie już, odbędą się: Dzień Se-
niora, Festyn Rodzinny i Dożynki Sołeckie (łączny 
zakładany koszt to 5000 zł), a także turnieje sportowe 
i konkursy (koszt 1500 zł). Na kwiaty, materiały biuro-
we itp. przeznaczone będzie 440 zł. Łącznie budżet 
wynosi 6940 zł. 

W czasie spotkania zebrani wysłuchali wystą-
pienia Wójta. W czasie swojego przemówienia Wójt 
wspominał między innymi o palącym problemie 

6-latków, które nie mają już obowiązku uczęszczania 
do pierwszej klasy. W tym temacie wypowiedziała się 
także pani dyrektor Magdalena Merkel, zapewniając, 
że są czynione wszelkie starania, aby w Rudziczce 
powstała w tym roku pierwsza klasa. Jak mówiła:

- W Rudziczce mieszkają rozsądni rodzice, którzy 
znają swoje dzieci i wiedzą, że są one przygotowane 
na rozpoczęcie nauki w szkole. Głęboko wierzę, że uda 
nam się stworzyć pierwszą klasę w tym roku. I to więcej 
niż dziewięcioosobową!

Mieszkańcy pytali o plany zagospodarowania 
przestrzennego, o możliwości dopłaty na instala-
cje fotowoltaiczne dla indywidualnych odbiorców, 
o poprawę bezpieczeństwa na ulicach: Pszczyń-
skiej, Woszczyckiej i Szkolnej. Zebrani chcieli się 
także dowiedzieć, kiedy powstanie chodnik na ul. 
Kleszczowskiej. Pytano także Dyrektora Henryka Wró-
bla o przyszłość kopalni. Niektórzy z mieszkańców 
zgłaszali problemy ze szkodami górniczymi i pyta-
li, jak można rozwiązać ten problem, gdy kopalnia 
odmawia wypłaty odszkodowania. Zgłaszano tak-
że nielegalne składowanie odpadów na posesjach 
oraz rozpatrywano w jakich godzinach powinno być 
otwarte boisko przy szkole.

Monika Panfil

Zebranie sołeckie w Rudziczce
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Spotkanie w Rudziczce
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Spotkanie w Kryrach



Około 40 osób uczestniczyło w spotkaniu 
z przedstawicielami władz w Kobielicach. Zebranie 
odbyło się 8 lutego na sali gimnastycznej w Szkole. 
Z ramienia Urzędu i instytucji reprezentantami byli: 
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Zastępca Wójta 
Czesław Smusz, Sekretarz Gminy Roman Szopa, Radni 
Szymon Sekta i Antoni Kuś, Pani Sołtys Bronisława 
Czernecka, Dyrektorka Szkoły Renata Sekta oraz Pre-
zes PGK Mieczysław Malcharek. Na spotkaniu obecni 
byli również przedstawiciele policji.

Na początku wystąpił Prezes Gminnej Spółki 
Wodnej. Zaprezentował ogólną sytuację w GSW oraz 
przedstawił stan finansów za rok 2015. Kobielice to 
bardzo zdyscyplinowane sołectwo. Naliczone składki 
na rzecz Spółki wyniosły 17 755 zł, a od mieszkańców 
zebrano 13 964 zł, co stanowi 78% kwoty. Jest to je- 
den z najlepszych wyników w całej Gminie. W ubie-
głym roku wykonano wiele robót na terenie Kobielic. 
Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie 
od Urzędu otrzymała Spółka. W czasie zebrania wy-
łoniono także nowych delegatów na zebrania GSW. 
Kobielice będą reprezentować: Antoni Kuś, Tadeusz 
Błąkała, Henryk Mrozik, Zbigniew Kurtok, Adam 

Ostatnie z serii zebrań sołeckich odbyło się w Mi-
zerowie. 11 lutego na sali Remizo-Świetlicy z miesz-
kańcami spotkali się: Wójt Gminy Suszec Marian Paw-
las, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Sekretarz Gminy 
Roman Szopa, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Urbanek, Radni Natalia Kałuża i Zdzisław Dajka, Pani 
Sołtys Lucyna Budziszak oraz Prezes PGK Mieczysław 
Malcharek. Na sali obecni byli również przedstawi-
ciele policji, którzy omówili stan bezpieczeństwa 
w Gminie. Prosili także o zwrócenie uwagi na bez-
pańskie psy oraz osoby spalające w swoich domach 
nielegalnie śmieci. Mieszkańcy prosili policjantów 
o udostępnienie numerów telefonów kontaktowych 
do dzielnicowych. Numery te można znaleźć na stro-
nie Urzędu Gminy Suszec w zakładce Informacje -> 
Policja, a także w naszej gazecie, w tabelce „Ważne 
numery telefonów”, znajdującej się obok krzyżówki. 

Damian Gębała relacjonował działania Gminnej 
Spółki Wodnej w 2015 roku. W Kobielicach naliczono 
17 968 zł składek, zebrano zaś od mieszkańców 9 563 
zł, a wraz z wykonawstwem zastępczym ok. 13 000 zł. 
Stanowi to ok. 72% całości. Wielu mieszkańców nadal 

Czyż, Bronisława Czernecka i Wojciech Czwiorok. 
Wystąpienie pani Sołtys w głównej mierze do-

tyczyło finansów. Wraz z Radą Sołecką zorganizo-
wali oni w zeszłym roku wiele imprez. Na rok 2016 
przewidywane są następujące wydarzenia: Festyn 
Rodzinny i Turniej Przedsiębiorców – na początku wa-
kacji (koszt 500 zł), Festyn Rodzinny – na zakończenie 
wakacji (koszt 3000 zł), Konkurs Piosenki Religijnej 
(fundowanie upominków – koszt 400 zł), Spotka-

nie opłaca składek, a korzysta z rowów. Ze strony 
Gminnej Spółki Wodnej płynął apel, aby uiszczać tę, 
stosunkowo niewielką, opłatę dla wspólnego do-
bra. Delegatami do GSW z Mizerowa zostali: Tadeusz 
Łakota, Henryk Przybyła, Roman Goliasz, Piotr 
Kałuża, Eugeniusz Waleczek, Krzysztof Świerczek 
i Czesław Wituła.

Pani Sołtys zrelacjonowała, co działo się w Mi-

nie Opłatkowe (koszt 3030 zł), na artykuły biurowe 
i wiązanki przewidziano 200 zł. Razem daje to do 
dyspozycji Sołtyski i Rady Sołeckiej kwotę 7130 zł.

Wójt poświęcił w swoim wystąpieniu uwagę 
sprawom związanym z inwestycjami planowanymi 
w Kobielicach. W pierwsze kolejności będą czynio-
ne starania o wykonanie odpowiedniego parkingu 
przy Kościele. Powstają plany utworzenia ścieżki ro-
werowej, a także poszerzenie rowów (m.in. na ulicy 
Pochyłej czy Wiejskiej), aby w wypadku obfitych ulew 
uniknąć zalania. Planowany jest także audyt budynku 
szkoły i wnioskowanie o dofinansowanie ze środków 
z UE na jego docieplenie.

Mieszkańcy zgłaszali wiele uwag i problemów, 
z jakimi mierzą się na co dzień. Dotyczyły one między 
innymi potrzeby naprawy chodników, najpilniejszych 
remontów dróg, postawienia lamp na niektórych 
ulicach czy uzupełnienia rozbitego lustra. Pytali o losy 
budynku starej szkoły oraz o to, jak zostanie rozwią-
zany problem transportu z Kobielic do Pszczyny i Żor.
Wnioskowali także o montaż większej ilości świecą-
cych ozdób świątecznych na lampach drogowych, 
o przeniesienie przejścia dla pieszych bliżej szkoły. 

Monika Panfil

zerowie w 2015 roku. Plan na 2016 roku przewiduje 
w sołectwie następujące wydarzenia: Piknik Rodzin-
ny w czerwcu (za kwotę 3000 zł), Festyn Rodzinny 
w sierpniu (za kwotę 1400 zł) oraz Jesienną Podróż 
Przez Pokolenia (za kwotę 3000 zł), co razem daje do 
dyspozycji pani Sołtys i Rady Sołeckiej kwotę 7400 zł.

Wójt relacjonował plany i inwestycje, jakie będą 
wkrótce realizowane w Mizerowie. Poruszył m.in. 
temat kanalizacji, która ma sięgać do bloków w Mi-
zerowie, mówił też o planach komunikacji gminnej 
i powiatowej oraz o remontach tych dróg, które już 
od jakiegoś czasu są wpisane w plany inwestycyjne 
Gminy. Mieszkańcy pytali o ul. Nadrzeczną, na któ-
rej wciąż znajdują się wiatrołomy po nawałnicach. 
Zgłaszali także potrzebę zamontowania oświetlenia 
w niektórych punktach wsi. Gorącą dyskusję wywołał 
temat budowy odcinka chodnika od Borek w kierun-
ku szkoły (chodzi o chodnik przy drodze powiatowej 
od ul. Mały Dwór do ul. Średni Dwór). Wójt starał się 
wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania 
mieszkańców.

Monika Panfil

Zebranie sołeckie w Kobielicach

Zebranie sołeckie w Mizerowie
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Spotkanie w Kobielicach

 W Suszcu zebranie odbyło się 9 lutego i zgro-
madziło zaledwie 66 mieszkańców wsi. Uczestnika-
mi zebrania byli: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, 
Zastępca Wójta Czesław Smusz, Sekretarz Gminy 
Roman Szopa, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Urbanek, Radni: Irena Muras, Damian Gębała, Jan 
Spyra i Józef Marcisz, przedstawiciel Kopalni Andrzej 
Palarczyk, Sołtys Tadeusz Paszek, Komendant Gminny 
OSP Jan Koch, Prezes PGK Mieczysław Malcharek. 
Na sali obecni byli również przedstawiciele policji.

Spotkanie rozpoczęło się od konsultacji spo-
łecznych związanych z, tworzoną przez śląską poli-
cję, mapą zagrożeń. Przedstawiciele komendy pre-
zentowali wygląd mapy, przedstawiali jej założenia 
i zaprosili zebranych do dyskusji nad jej zawartością. 
Pokrótce przedstawili także stan bezpieczeństwa 
w Gminie Suszec. Zwrócili uwagę, że w zasadzie 
w każdej kategorii zmniejszyła się ilość przestępstw 
i zgłoszeń w całej Gminie. Wyjątek stanowi tzw. 
„Niebieska Karta”. Jak zauważyli policjanci, problem 
przemocy w rodzinie nasila się (w 2015 r. założono 
29 kart, a rok wcześniej 17). Apelowali, aby reagować, 
gdy widzi się jakieś nieprawidłowości. Mieszkańcy 
zwracali się do policji z prośbą o częstsze kontrole na 
ulicy Szkolnej (ze względu na parkujących nieprawi-

dłowo np. pod kościołem) oraz o kontrolę prędkości 
na ul. Pszczyńskiej.

Następnie Gminny Komendant OSP przedsta-
wił sprawozdanie z działalności Straży w 2015 roku. 
Zaprosił też wszystkich na zebranie sprawozdawcze 
OSP.

Damian Gębała, Prezes Gminnej Spółki Wod-
nej, przedstawił sytuację Spółki w minionym roku. 
W Suszcu naliczono składki na kwotę 36 786 zł, z cze-
go mieszkańcy uiścili w sumie 26 046 zł. Stanowi to 
71% całości. Nie jest to najlepszy wynik, zważając 

na ilości robót, jakie są wykonywane w Suszcu. Na 
delegatów do GSW wybrano: Mieczysława Poloka, 
Grzegorza Gardawskiego, Jana Spyrę, Damiana 
Gębałę, Waldemara Szenderę, Zygmunta Bielę, 
Mieczysława Malcharka, Helenę Piesiurę, Ludwika 
Pudełko oraz Grzegorza Bodziucha. 

Tadeusz Paszek zdał sprawę z działalności Rady 
i Sołtysa w minionym roku. W planach na 2016 prze-
widziane są: Dożynki Sołeckie (kwota 5000 zł), Dzień 
Seniora (5000 zł), Sylwester (3000 zł), Sobótki (2500 
zł), pikniki, rajdy, zawody sportowe (3000 zł), kwota 
na nagrody – 3000 zł, kwiaty i wiązanki – 445 zł. Łącz-
nie daje to kwotę 21 945 zł.

Mieszkańcy zadawali wiele pytań przedstawi-
cielom władz. Pytali m.in. o możliwość utworzenia 
zalewiska, dopytywali o remont boiska przy Hali 
Sportowej, oświetlenie boisk – przy osiedlu i przy 
szkole, parking na osiedlu, możliwość zamontowania 
pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. św. 
Jana i Pszczyńskiej, utworzenie ścieżki rowerowej na 
trasie Kobielice-Suszec, oświetlenie ulic oraz plany 
i programy rewitalizacji terenów z myślą o przygo-
towaniu ich pod tereny przemysłowe. Rozważano 
także możliwość utworzenia przejścia dla pieszych 
na ul. Pszczyńskiej na wysokości CBS-u.

Monika Panfil

Zebranie sołeckie w Suszcu
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Spotkanie w Mizerowie
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Podsumowując odbyte zebrania wiejskie dzię-
kuję tym, którzy wzięli w nich udział. Każde spo-
tkanie z mieszkańcami na zebraniach jest ważne, 
ale jeszcze ważniejsze jest ciągłe wsłuchiwanie się 
w głosy mieszkańców, ciągły kontakt Urzędu z nimi. 
Zapewniam, że drzwi Urzędu były i są otwarte w każ-
dy dzień i wszystkie problemy są na bieżąco, oczywi-
ście w miarę istniejących możliwości prawnych czy 
kompetencyjnych, rozwiązywane.

Problemy i wnioski zgłaszane na zebraniach to 
przede wszystkim te dotyczące infrastruktury, dróg, 
kanalizacji, śmieci, oświetlenia, itp. Wszystkie te spra-
wy, postulaty będą wnikliwie analizowane i reali-
zowane. Te niewymagające nakładów finansowych 
– od zaraz, te wymagające nakładów finansowych 
– w miarę posiadanych środków.

Trzeba pamiętać, że budżet Gminy zależy od 
kopalni „Krupiński”, która jest jego lokomotywą od lat 
80. ubiegłego wieku, a i budżetów rodzin żyjących 
w Gminie, regionie i poza nim.

Ostatnie czasy, związane z problemami górnic-
twa i w ogóle ze światowym kryzysem, każą w imię 
odpowiedzialności za Gminę i jej dalszy rozwój, pa-
trzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy, dostrzegać 
niebezpieczeństwa i, w miarę możliwości, im zapo-
biegać. Dotyczy to nie tylko naszej Gminy, ale wielu 
gmin w Polsce, które są dotknięte restrukturyzacją 
zakładów, które były źródłem ich podstawowych do-
chodów. Trzeba sobie również uzmysłowić, że Gmina 
nie posiada, z czasów przeszłych, terenów, które mo-
głaby przeznaczyć pod inwestycje. Wszystkie takie 
tereny są w rękach prywatnych. 

Jeżeli chodzi o dochody Gminy, to trzeba wie-
dzieć, że corocznie do budżetu Gminy spływa z ko-
palni około 8 mln zł. Dzięki kopalni udział w podatku 
z PIT jest również większy. Warto to porównać z po-
datkiem, który wpływa do gminnej kasy od miesz-
kańców z tytułu posiadanych nieruchomości, a który 
wynosi około 1,6 mln zł. 

I tu istotne wydaje się odniesienie do wydatków. 
Otóż szkolnictwo i przedszkola pochłaniają nieca-
łe 23 mln zł i są to praktycznie dla Gminy wydatki 
sztywne. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje-
my na te placówki, wynosi 13 mln zł. Jak wiec wi-
dać, corocznie dopłacamy do szkolnictwa, a przede 
wszystkim przedszkoli, prawie 10 mln zł. Mamy ko-
palnię i wszystko jest dobrze, bo jest z czego dopła-
cać. Wiele gmin, miast w Polsce również dopłaca do 
szkolnictwa, brnąc w coraz to większe zadłużenie, 
gdyż nigdzie subwencja nie wystarcza, a oczekiwania 
rodziców rosną. I tu wiele do  myślenia daje, że wszel-
kie proponowane przez samorządy reorganizacje 
czy inne rozwiązania szkolnictwa kończą się zawsze 
tak samo – wielkim protestem społecznym. Trzeba 
przyznać, że w niektórych przypadkach słusznym, 

Przypomina się w wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny, którzy nie są podłączeni do kanalizacji zbiorczej, 
o obowiązku dostarczenia do Gminy wypełnionego 
formularza, który został im dostarczony wraz z de-
klaracją podatkową. Dotyczy on szamb i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy, którzy 
nie otrzymali takiego formularza, mogą go pobrać 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pok. nr 3 i 5 lub 
ze strony internetowej: www.bip.suszec.iap.pl -> 
zakładka: Jak załatwić sprawy?(karta usług) -> Ochro-
na Środowiska i Rolnictwo -> Formularz ewidencji 
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 
1593 ze zmianami) „gminy mają obowiązek prowa-
dzenia ewidencji: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli 

ale w większości nie mającym podstaw. W obecnej 
sytuacji, kiedy świat pogrążył się w totalnym chaosie, 
widać, do czego prowadzi życie na kredyt, nieracjo-
nalna gospodarka, itd. 

Dlatego dziś u nas, w obliczu problemów górni-
czych, trzeba rozważnie patrzeć w przyszłość i szukać 
nie tyle oszczędności, co racjonalności w działaniach 
na wielu płaszczyznach. Na pewno trzeba szeroko 
dyskutować nad racjonalnym zarządzaniem szkol-
nictwem, przedszkolami, utrzymaniem stołówek 
szkolnych itd. Nie mniej ważna jest dyskusja nad 
zasadnością utrzymania remizo-świetlic. Oczywi-
ście są nam potrzebne dobrze wyposażone remi-
zy strażackie i strażacy wyposażeni w odpowiedni 
sprzęt. Trzeba pamiętać, że to ochotnicy strażacy, za 
co winniśmy im, jako społeczeństwo, wdzięczność. 

Są jedynym wojskiem, które posiada każdy wójt, bur-
mistrz w razie jakiejkolwiek klęski czy zagrożenia, 
zdolnym nieść pomoc mieszkańcom. Tak było np. 
zeszłego roku w czasie wichury, która przeszła nad 
naszą Gminą nad ranem, a w wyniku której poniósł 
śmierć mieszkaniec Suszca. To dzięki nim w krótkim 
czasie drogi stały się przejezdne, uratowano wiele 
mienia, itd.

Jeżeli chodzi o świetlice czy biblioteki gminne 
w sołectwach, to ich utrzymanie również sporo kosz-
tuje. We wszystkich sołectwach szkoły to potężne 
obiekty, które, bez żadnego uszczerbku dla lokalnej 
społeczności, mogą spełnić, przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publicz-
ną, funkcje kulturalne. Tak jest w Radostowicach 
i Kobielicach. Nasuwa się pytanie o sens utrzymania 
dodatkowych obiektów świetlicowych w przypadku 
pogłębiania się problemów finansowych samorzą-
dów i kraju. Trzeba pamiętać, że Śląsk i górnictwo 
nie będą już nigdy takie same, jak w przeszłości, 
a wszelka rewitalizacja czy ściągnięcie przemysłu 
na zdegradowane tereny górnictwa wymaga wielkich 

częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opraco-
wania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 
kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się ko-
munalnych osadów ściekowych oraz w celu opraco-
wania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.”

Ustawa wręcz narzuca, podobnie, jak w przypad-
ku śmieci, taki obowiązek, ściśle artykułując zadania 
Gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości, doty-
czące utrzymania czystości i porządku.

Informujemy również, że obecnie, gdy pojawią 
się możliwości dofinansowania, Gmina będzie czynić 
starania, aby wspomóc mieszkańców w budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, 
gdzie kanalizacja zbiorcza jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona (rozproszone budownictwo). 
Możliwości finansowe Gminy i dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych, będą decydować o realizacji 

pieniędzy na przywrócenie ich do życia, a które nie 
wiadomo kto by mógł wyłożyć. W naszym przypadku 
są to tereny JSW SA i to będące ciągle narażone na 
skutki eksploatacji.

W rejonie DK81 czy DK1 jest sporo atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych, bez szkód górniczych i nie 
łudźmy się, że inwestorzy przyjdą na tereny zdegra-
dowane. Trzeba zmiany mentalności, w przypadku 
nieodwracalnych przemian w naszym regionie górni-
czym, aby następne pokolenie mogło dalej korzystać 
z uroków i piękna naszej Gminy. Wiemy, że tak będzie, 
będziemy się dalej rozwijać, ale nie możemy zamknąć 
się w przeszłości. Kluczem do każdego rozwoju jest 
oszczędność i o tym trzeba pamiętać. Oszczędzają 
bogaci, marnotrawią biedni. 

Na kanwie zebrania wiejskiego, w związku 
z pytaniem co do zasadności budowy klimatyzacji 
w budynku Urzędu Gminy w Suszcu, chciałbym wręcz 
stwierdzić, że nie jestem wrażliwy (przynajmniej na 
razie, za co Bogu dziękuję) na skwary, upały i du-
chotę, dlatego mnie osobiście klimatyzacja nie jest 
kompletnie potrzebna. Otóż klimatyzacja, jej montaż 
w budynku Urzędu w zamyśle i w rzeczywistości, ma 
przede wszystkim służyć wszystkim mieszkańcom, 
szczególnie starszym, którzy w ciepłe letnie dni zała-
twiają  sprawy w Urzędzie. A szczególnie tym, którzy 
posiadają słabsze zdrowie, bo każdemu petentowi 
Urzędu należy się szacunek. Żyjemy w XXI wieku i to 
dodatkowo w okresie ocieplenia klimatu, kiedy letnie 
ekstremalne temperatury dochodzące do 40°C zaczy-
nają być normalnością. Ponadto należy sobie zdawać 
sprawę, że w budynku pracuje około 40 kompute-
rów, które także wydzielają ciepło. Gdyby stosować 
przepisy BHP, to Urząd w całym poprzednim okresie 
letnim powinien być zamknięty lub powinien być 
ograniczony czas pracy pracowników, bo nie speł-
niano, ze względu na przekroczenie średnio o 10°C 
dopuszczalnej normy temperatury, podstawowych 
wymagań BHP. Dziś klimatyzacja dotyczy nie tylko 
urzędów, budynków, ale i górnictwa dołowego, za-
kładów przemysłowych itd. Żyjemy w wieku anomalii 
pogodowych i obecnie to zaczyna być normalnością. 
Nie sposób kupić dziś nawet samochodu bez klima-
tyzacji. Bez tego podstawowego sprzętu można by 
sobie wyobrazić, jak w okresach skwaru spadłaby 
wydajność pracy w Urzędach, zakładach, ile przyby-
łoby wypadków drogowych, chorób, itp. 

Człowiek jest istotą, na którą aura, niestety, ma 
bardzo duży wpływ. Nie każdy ma końskie zdrowie, 
którego z całego serca wszystkim życzę. Trzeba sobie 
zdać sprawę, że klimatyzacja to już dziś nie zbytek 
lecz konieczność. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszyst-
kim za udział w zebraniach i zapewniam, że uważnie 
wsłuchujemy się w głosy mieszkańców.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Podsumowanie zebrań sołeckich – okiem wójta

To obowiązek mieszkańca, a nie wymysł Gminy

Opłata za śmieci szybciej
Uwaga mieszkańcy! Zmienia się termin pobie-

rania opłat za wywóz śmieci. Należną kwotę należy 
uiszczać do 24 dnia każdego miesiąca. Zmiana 
wynika z problemów z księgowaniem tych kwot na 
kontach Urzędu Gminy. Wszyscy mieszkańcy Gminy 
proszeni są o uwzględnienie tej zmiany i terminowe 
regulowanie należności.

Urząd Gminy Suszec

w perspektywie najbliższych lat kanalizacji zbior-
czej. Obecnie pozyskanie jakichkolwiek środków 
zewnętrznych na kanalizację zbiorczą do naszej Gmi-
ny, ze względu na rozproszone budownictwo, jest 
bardzo utrudnione, chociaż zdajemy sobie sprawę, 
że ona najlepiej rozwiązuje problemy ze ściekami. 
Wymagane wytyczne to minimum 120 mieszkańców 
podłączonych do kanalizacji na 1 km sieci. U nas wy-
nosi ono średnio 60 mieszkańców na 1 km.

Urząd Gminy Suszec
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Wójt odpowiadał na pytania mieszkańców



Zakład kamieniarski „Marmur” powstał w 1991 
roku  jako niewielki zakład bazujący na obróbce ka-
mieni głównie krajowych. Z czasem nastąpił rozwój 
firmy, który w ostatnich latach przybrał szczególnie 
intensywną formę. Firma posiada w ofercie kamienie 
naturalne z praktycznie każdego zakątka świata. Za-
kład rodzinny, który swe początki miał w niewielkiej 
szopce w Kobielicach, dzisiaj może pochwalić się 25 
latami doświadczenia i renomą jednej z największych 
tego typu firm na południu Polski. Szef, Edmund Du-
lemba, mówi o początkach firmy „Marmur”, o pla-
nach na przyszłość i o tym, co w tym biznesie jest 
najważniejsze. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Proszę opowiedzieć 
o Waszych początkach. Firma działa od 1991 r. Jak to 
się wszystko zaczęło?

Edmund Dulemba: W zasadzie to firma miała 
początki w tych samych czasach, co wiele innych 
przedsiębiorstw. Pod koniec lat 80. budowałem 
dom i nie potrafiłem znaleźć odpowiednich mate-
riałów. Trafiłem przypadkiem na kogoś, kto pracował 
w warsztacie kamieniarskim i kupiłem wtedy od nie-
go ścinki marmurowe na posadzki w domu. Po jakimś 
czasie, kiedy chciałem ponownie zakupić odpady, 
z rozmowy z właścicielem dowiedziałem się, że cały 
jego warsztat  jest na sprzedaż. Zadeklarowałem, 
że kupię wszystko, chociaż nie miałem wtedy ani 
pieniędzy ani pojęcia o prowadzeniu tego biznesu. 
Założyłem więc spółkę i początkowo wynajmowa-
liśmy zakład, równolegle ucząc się tego fachu od 
właściciela, a później udało się kupić tę, niewielką 
wtedy jeszcze, szopkę. 

Nowiny: A jak wyglądała droga od małej szopki 
do wielkiego zakładu, który widzimy dziś?

Edmund Dulemba: To była długa droga... Zło-
żyło się na to wiele czynników –  właściwi ludzie, któ-
rych spotkałem na swojej drodze, czasy transformacji, 
no i łut szczęścia. Wraz ze wspólnikiem otwarliśmy 
filię zakładu w Porębie. Po pewnym czasie rozstaliśmy 
się i każdy został na swoim „terenie” – ja w Kobieli-
cach, on w Porębie. Prawdziwy rozwój firmy nastąpił, 
gdy przestałem pracować na kopalni, wtedy mogłem 
w całości poświęcić się kamieniarstwu. 

Nowiny: Od początku prace przewidywały też 
montaże, a nie jedynie sprowadzanie materiału i han-
del nim?

Edmund Dulemba: Tak. Z tym, że wtedy dyspo-
nowaliśmy tylko materiałem krajowym. Kupowaliśmy  
bryły kamienia, z którego produkowaliśmy łom, uda-
wało się wycinać też trochę płytek. Ale nie mieliśmy 
dobrego sprzętu. Piła, którą wtedy dysponowaliśmy, 
należała jeszcze do poprzedniego właściciela, była 
to naprawdę archaiczna maszyna. Później udało mi 
się, w zamian za cięcie mozaik z ceramiki, otrzymać 
starszą co prawda, ale profesjonalną piłę. Uznałem, 
że ta branża ma przyszłość, wtedy też pojawiły się 
inwestycje. Poświęcałem więc cały swój czas, żeby 
rozwijać firmę.

Nowiny: A żona i rodzina wspierali Pana w tych 
działaniach?

Edmund Dulemba: Oczywiście. Przez cały ten 
czas wspierała mnie żona. Tak jest zresztą do dziś. 
Czasami wspominamy czasy, kiedy to „maluchem” 
z przyczepką zawoziła pracowników na montaże.  
Synowie także się angażowali od „małego”, co po-
zwoliło im poznać tę branżę od podstaw.

Nowiny: Jak pan sobie radził w latach 90., kiedy 
wszystko dopiero powstawało, rodziło się?

Edmund Dulemba: Bolączką był dostęp do ma-
teriałów. O imporcie nie było mowy, nie było nawet  
telefonów – co dzisiaj wydaje się niewyobrażalne! 
Wówczas te bryły marmuru -  tzw. „Białą Mariannę”, 
przywoziło się z Ustronia Śląskiego. W tamtych cza-
sach jedynym sposobem, aby załatwić transport 
kamienia, było wsiąść w „malucha”, poświęcić cały 
dzień na podróż do kamieniołomu i osobiście wybrać 
konkretne bloczki. Równie ciężko było z materiałami 

do obróbki kamienia. 
Nowiny: Potrzeba było ogromnej determina-

cji, żeby to wszystko przetrwać i pracować w takich 
warunkach.

Edmund Dulemba: Wszyscy tak wtedy praco-
wali, nie odczuwaliśmy tego jakoś specjalnie. Mieli-
śmy przekonanie, że kiedy coś się zaczęło robić, na-
leży tę pracę kontynuować. Przy naszym zakładzie 
nie było nawet porządnej drogi. Trzeba było wszystko 
zrobić od podstaw. Pamiętam też, jak kupowaliśmy 
pierwszą poważną maszynę, z tzw. „górnej półki”. Fi-
nansowaliśmy ją kredytami, ale jak to zrobić – podpo-
wiadała nam dobra koleżanka, która znała się na ban-
kowości i potrafiła wytłumaczyć wszystkie zawiłości. 
To był dla nas krok milowy! Cały czas też jeździliśmy, 
szukaliśmy nowych rozwiązań. Kiedyś sukcesem było 
otrzymanie jakiegokolwiek folderu, ulotki ze zdję-
ciem czy informacjami. Dlatego jeździliśmy na targi 
branżowe. Pierwsze targi były w Wałbrzychu – tam 

nawiązaliśmy kontakty z branżą kamieniarską. Poja-
wili się też zagraniczni wystawcy, z którymi staraliśmy 
się zbudować bliższe relacje. Pamiętam też, że kiedyś 
przyjechała do nas klientka z kawałkiem tzw. „Złotej 
Brzozy” – czyli polskiego marmuru z zachodniej Polski 
– i chciała koniecznie kupić ten rodzaj kamienia. Zna-
lazłem go w Sławniowicach, gdzie do dziś znajduje 
się zakład i kamieniołom, w którym wydobywa się ten 
marmur. To było dla nas duże osiągnięcie, a kamień 
ten na długie lata pozostał w naszej ofercie.

Potem pierwszy import… Przyjechał do nas 
pewien Włoch z tłumaczem i zaproponował cały sa-
mochód materiałów. Nie miałem mu jak zapłacić, ale 
on stwierdził, że mogę mu płacić w ratach – w mia-
rę sprzedawania towarów. To był dla nas szok. A im 
zależało przede wszystkim na klientach – widzieli 
w nas potencjał, a w naszym kraju duży, rodzący się 
rynek zbytu. 

Nie zapomnę też pierwszego wyjazdu do Włoch 
– do Werony – na targi kamieniarskie. To jedne z naj-
większych tego typu targów w Europie i na świecie. 
To był dla nas wówczas inny świat. Można było spę-
dzić trzy dni na halach wystawowych i ciągle oglą-
dać coś nowego. To tam poznawało się techniczne 
nowinki, nowe materiały, dostawców. 

Nowiny: Ile było w tym wyczucia, metody prób 
i błędów?

Edmund Dulemba: W zasadzie wszystko, co 
robiliśmy, odbywało się w taki sposób. Podpatry-
waliśmy innych, uczyliśmy się. Trzeba było pójść na 
żywioł, posłuchać swojej intuicji. Przecież na tych 

targach we Włoszech my nawet nie znaliśmy języka. 
Na szczęście trafiliśmy na innych Polaków, którzy już 
w tamtych czasach byli agentami handlowymi po-
tężnych firm kamieniarskich szukających nowych 
rynków zbytu. Dzięki takim kontaktom mogliśmy 
się rozwijać.

Nowiny: A jak widzicie Waszą przyszłość? W któ-
rą stronę będzie rozwijać się firma?

Edmund Dulemba: Teraz dużo obowiązków 
przejęli moi synowie. Zaopatrzeniem zajmuje się 
Tomasz. W zakresie jego zadań jest wszystko, co się 
wiąże z zakupem – m. in. rozmowy z zagranicznymi 
kontrahentami, wyszukiwanie i sprowadzanie ma-
teriałów. Jarosław prowadzi trudniejsze realizacje, 
zajmuje się wymagającymi klientami, dużymi zlece-
niami, a także projektuje. Ja to wszystko nadzoruję, 
teraz już mam funkcję raczej reprezentacyjną. Od 
zawsze wyznawałem zasadę, że trzeba być rano i wie-
czorem w pracy. Rano – żeby rozdysponować pracę, 
wysłać ekipy. Wieczorem – żeby się zebrać i podsu-
mować dzień. Moja praca daje mi radość, jestem tutaj 
codziennie i po prostu lubię to, co robimy. Poza tym 
jest to działalność, która z pewnością ma przyszłość 
i będzie się rozwijać.

Nowiny: Wasi odbiorcy to tylko Polacy?
Edmund  Dulemba: Nie tylko. Zdarzają się też 

tacy zza granicy, głównie nasi sąsiedzi, ale bywa, że 
montujemy nasze produkty znacznie dalej. Poza 
klientami indywidualnymi wynika to z faktu, że nasi 
stali zleceniodawcy – głównie studia kuchenne i fir-
my budowlane – maja swoje przedstawicielstwa za 
granicą i tam pozyskują klientów. 

Nowiny: Podsumowując te 25 lat, co chcieliby-
ście jeszcze osiągnąć?

Edmund  Dulemba: W zasadzie to chcemy 
utrzymać kierunek, w którym podążamy, z uwzględ-
nieniem wysokiej jakości towarów i usług. Skrystali-
zowały się dziedziny, w których działamy – głównie 
w branży budowlanej. I tutaj naprawdę jest co robić. 
Do każdego typu pracy mamy przeszkolonych pra-
cowników – innych do montażu blatów, innych do 
wykonywania posadzek itd. W połączeniu z nowocze-
snym parkiem maszynowym, gwarantuje to wysoki 
standard obsługi.

Nowiny: Wasza oferta jest bardzo szeroka. Wy-
konujecie blaty kuchenne, łazienki, posadzki, elewa-
cje, obiekty sakralne, a nawet rzeźby! Czy te ostatnie 
tworzone są według jakiegoś szablonu?

Edmund Dulemba: Do niektórych wystarczy 
szablon, ale bazą jest praca człowieka. Są u nas za-
trudnieni rzeźbiarze. Ich praca przebiega w swoim 
specyficznym tempie, czasem jest to kwestia spełnia-
nia artystycznych fantazji – takie rzeźby posiadamy 
na ekspozycji i one rotują. Nieraz zdarza się jednak, 
że wykonywane są rzeźby pod indywidualne zamó-
wienie klientów – np. popiersia. Trzeba przyznać, 
że to niszowa działalność, ale zdarzają się klienci, 
dla których taka usługa jest bardzo atrakcyjna i jest 
odpowiedzią na to, czego szukają. Poza tym nasz 
mistrz – Wiesław Kamiński – wykonuje rzeźby na ta-
kim poziomie, że to już naprawdę jest górna półka.

Nowiny: Podstawą waszej działalności…
Edmund Dulemba: Są ludzie! Posiadanie dobrze 

wyszkolonych fachowców – to dla nas najważniejsza 
sprawa. Specjaliści w swoich dziedzinach gwarantują, 
że praca będzie wykonana dobrze. Mamy kilka ekip 
montażowych i możemy być za nich pewni. Poza tym 
przykładamy wagę do estetyki wykonania. W naszej 
branży bez tego nie można się utrzymać na rynku. 

Nowiny: Ile osób zatrudniacie?
Edmund Dulemba: Ponad 40, a ponadto pod-

wykonawców, stanowiących część naszych ekip mon-
tażowych – najczęściej są to nasi wychowankowie. 
Dobrze dobrana załoga to bardzo ważna rzecz w każ-
dej firmie. Myślę, że przez te 25 lat udało się nam 
stworzyć stabilną ekipę, na której można polegać. 
W naszej firmie rotacja jest naprawdę niewielka, do-
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 W rodzinie siła. O firmie i jej początkach opowiada Edmund Dulemba



Tam, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich działają 
aktywnie, doskonałe imprezy to rzecz pewna. Nie 
inaczej jest w Kryrach, gdzie KGW ma już swoją re-
nomę i tradycję. Panie co roku organizują spotka-
nia i wydarzenia,  których można im pozazdrościć 
i które z pewnością wpisały się na stałe w coroczny 
kalendarz kryrskich imprez. Do takich można zaliczyć 
„Tłusty Czwartek” – zabawę w formie biesiady, od-
bywającą się zawsze w ostatni czwartek karnawału.

Na sali Remizo-Świetlicy, wieczorem 4 lutego, 
zebrali się mieszkańcy Kryr i członkinie KGW. Chcieli 
oni wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Na sto-
łach królowały nieodzowne kreple i chrust, chleb 
ze swojskim smalcem, a także barszcz i krokiety. 
Wszystko smaczne, domowe i przygotowane przez 
Gospodynie. Goście, blisko 40 osób, doskonale spę-
dzili ten wspólny czas. Od razu dało się zauważyć, 
że wszyscy zebrani oczekiwali dobrej zabawy i na 
taką się nastawili. Przy stolikach słychać było  gwar, 
królowała przyjazna atmosfera, słychać było co chwi-

Wszyscy, a zwłaszcza osoby starsze, potrzebują 
docenienia. Należy ułatwiać i umożliwiać im spotka-
nia, pokazywać, że są ważną częścią lokalnej społecz-

brze się nam tu pracuje, dobrze się ze sobą czujemy.  
Nowiny: Jesteście otwarci na każdego klienta?
Edmund Dulemba: Oczywiście. Czasami przy-

chodzą do nas  klienci, którzy chcą kupić parapet do 
jednego pomieszczenia i nieraz wymagają poświę-
cenia im tyle samo czasu co ludziom, którzy składają 
duże zamówienia – np. na posadzki w całym domu. 
Staramy się wszystkich traktować tak samo.

Nowiny: W zakresie Waszych usług znajduje się 
też projektowanie łazienek.

Edmund Dulemba: Ogólnie wnętrz w kamie-
niu – czasem to łazienka, ale równie dobrze może to 
być posadzka czy kominek. Z reguły jednak klienci, 
którzy do nas trafiają wiedzą, czego chcą. Bywa, że 
przychodzą z projektantami, z gotową wizją. Praca 
z kamieniem naturalnym za każdym razem daje wiele 
satysfakcji, chyba przede wszystkim dlatego, że nie 
ma dwóch takich samych realizacji, nawet przy za-
stosowaniu tych samych materiałów zawsze efekt 

la wybuchy śmiechu.  Pan przygrywający do tańca, 
zadbał o rozbawienie gości, serwując zebranym żarty 
i wspólne zabawy. Nikt się nie obrażał, wszyscy chęt-
nie włączali się w śpiewy i humorystyczne dialogi 
– to zagwarantowało sukces kryrskiej zabawie. Nie 
brakowało też żywiołowych tańców do północy – 
przy znanych wszystkim hitach (tych starszych i tych 
zupełnie nowych).

Do tego panie z KGW okazały się świetnymi wo-
dzirejkami i animatorkami, kilkukrotnie przebierając 
się i organizując kolejne atrakcje i konkursy. Można 
było wygrać butelkę szampana np. za znalezienie 
w swoim pączku orzecha! Dobra zabawa i nastawie-
nie uczestników sprawiły, że „Tłusty Czwartek” w Kry-
rach okazał się ciekawym i udanym wydarzeniem. 
Dzięki takim imprezom czuć, że to sołectwo tętni 
życiem i potrafi się zintegrować. Cieszy zwłaszcza 
aktywna działalność tamtejszego Koła Gospodyń 
Wiejskich – gotowego na kolejne wyzwania, po-
siadającego wciąż młode, aktywne i pełne wigoru 

ności. Pamiętają o tym w Rudziczce, gdzie zawsze 
początkiem lutego, przy okazji Światowego Dnia 
Chorego, odbywa się spotkanie seniorów. Współ-

końcowy ma trochę inny charakter.
Kamień w budownictwie miał miejsce od za-

wsze, a dziś jego obecność w domach czy obiektach 
użyteczności publicznej nadaje im pewien standard. 
Mamy wielu zaprzyjaźnionych architektów i projek-
tantów wnętrz, którzy to wiedzą, lubią pracę z tym 
materiałem. Dlatego tak ważna jest dla nas współ-
praca z nimi.

Nowiny: Jakie są Wasze najciekawsze realizacje?
Edmund Dulemba: Głównie obiekty sakral-

ne – jest tam dużo elementów, w których można 
się wykazać. Ale też prywatne rezydencje, dworki, 
pałacyki, zamki, kamienice, w których konserwator 
zabytków określa konkretne rodzaje materiałów. 
Mamy na swoim koncie realizacje w Pałacu w Bory-
ni, w Szałszy czy w wielu lokalach w Pszczynie. Teraz 
rozpoczynamy działalność na nowym polu – reno-
wacji. Przywracamy kamieniowi jego dawny wygląd 
i blask. To też bardzo ciekawe. Wymaga też sporo 

członkinie. Ważne jest także, że mieszkańcy Kryr chcą 
się włączać w ich działania. W tegorocznym „Tłustym 
Czwartku” pojawili się także goście z innych miejsco-
wości, np. z Suszca czy z Góry - a to przecież najlepsza 
wizytówka imprezy  – kiedy jej sława wykracza poza 
daną miejscowość. Oby tak dalej! 

Monika Panfil

organizatorami przedsięwzięcia są: ks. Jan Burek, 
Sołtys Stanisław Godziek wraz z Radą Sołecką oraz 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wspólnie zaprasza-

zaangażowania i daje dużo satysfakcji. Jednak poza 
tymi tematami, codzienność to produkcja głównie 
blatów kuchennych – dla klientów indywidualnych, 
ale w dużej mierze także dla wiodących na rynku 
studiów meblowych.

Nowiny: Można o Was powiedzieć, że jesteście 
firmą rodzinną?

Edmund Dulemba: Z całą pewnością. Synowie 
wychowali się w tej branży i  świetnie się w tym bizne-
sie  odnajdują. Realizują też swoje pomysły i projekty, 
co jest bardzo ważne dla rozwoju firmy.  Cieszę się, 
że jesteśmy tutaj razem. Mam poczucie, że miałem 
dużo szczęścia w tworzeniu tej firmy,  spotykałem po 
drodze wielu życzliwych ludzi. Satysfakcja jest tym 
większa, że widzę, że nie tylko ja lubię to, co robię. 

Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję 
tych 25 lat i życzę kolejnych lat pełnych sukcesów.

Edmund Dulemba: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

„Tłusty Czwartek” w Kryrach

Dzień Seniora w Rudziczce
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W Rudziczce zabawa zawsze jest przednia. Kto 
był na Babskim Combrze organizowanym przez KGW 
– ten doskonale wie, a kto jeszcze nie był – powi-
nien szybko nadrobić zaległości. Impreza odbywa się 
w czasie karnawału i gromadzi panie niemal z całego 
Śląska. Na Babskim Combrze, oprócz stałych bywal-
czyń, pojawiają się wciąż nowe osoby – tym razem 
nawet ze Zbytkowa. Bo to święto wszystkich pań! 
Zakaz wstępu dla mężczyzn, wspólne śpiewy, tańce 
i zabawy do późnej nocy – to znak rozpoznawczy ru-
dzickiego Combra. W tym roku już dwunasty raz Re-
mizo-Świetlica w Rudziczce wypełniła się kobietami 
gotowymi do wspólnego świętowania. Czwartek 28 
stycznia upłynął pod znakiem zabawy w stylu retro. 
Nie brakowało oryginalnych, wymyślnych strojów, 
atrybutów tamtych lat, tj. lufki na papierosy, opaski 
z piórami czy perły. Sala pełna była dekoracji w stylu 
retro. Pojawiły stare radia, zdjęcia klasycznych samo-
chodów i szydełkowe ozdoby. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich zadbały o odpowiednią atmosferę i klimat.

Każda z przybyłych kobiet musiała, na początek 
wspólnej zabawy, przejść przez bramę, przedstawić 
się i zabrać ze sobą kufel – który towarzyszył jej przez 

cały wieczór i stanowił pamiątkę z imprezy. Po zapo-
znaniu przyszedł czas na ślubowanie. „Lata 20., lata 
30. – moich marzeń są pretekstem” – powtarzała pro-
wadząca Małgorzata Kania, a panie chętnie jej wtó-
rowały. Potem był jeszcze wspólny taniec przewodni 
imprezy pod przywództwem Marioli Zyzańskiej, 
opatrzony hasłem: „chu chu ua, chu chu ua…tak się 
bawi Rudziczka!”. Nikogo nie trzeba było namawiać 
do wygibasów na parkiecie. Wszystkie przybyłe na-
stawiły się na dużo śmiechu, radości i zabawy. 

Gospodynie wieczoru zadbały nie tylko o wy-
strój, ale także o doskonałe jedzenie. To już znak 
rozpoznawczy rudzickich imprez. Po poczęstunku 
przyszedł zaś czas na część artystyczną. I tu także 
KGW pokazało klasę. Historia osadzona w latach 20. 
i 30. poprzedniego wieku i bohaterki tj. Greta Garbo, 
Hanka Ordonówna, Marlena Dietrich czy Pola Negri,       
opowiadające doświadczenia ze swojego pożycia 
z mężczyznami, zrobiły furorę! Odbył się też pokaz 
kankana, do którego zaproszono wszystkie uczest-
niczki Babskiego Combra. Nie mogło zabraknąć też 
konkursów z nagrodami, np. picia piwa z miseczki 
łyżeczką na czas. Nagrody – choć symboliczne, spra-

wiły dużo radości.
O co chodzi w Babskim Combrze? Przede 

wszystkim o czas, który można spędzić razem, o moż-
liwość wspólnego przebywania i nawiązania nowych 
znajomości i o najlepszą, karnawałową zabawę. I to 
wszystko udało się zawrzeć w imprezie, która odbyła 
się w Rudziczce. Z pewnością był to wyjątkowy wie-
czór dla wszystkich kobiet. Ciekawe, co panie z KGW 
wymyślą w przyszłym roku?

Monika Panfil

Tak się bawi, tak się bawi Rudziczka!
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Babski Comber w stylu retro
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Szampańska zabawa w Kryrach



ją osoby starsze z terenów Rudziczki na mszę świętą 
w ich intencji, a następnie na salę Remizo-Świetlicy, 
na poczęstunek. 

W tym roku spotkanie zostało zorganizowane 
we wtorek 9 lutego. Po mszy świętej o godz. 11:00, na 
Sali w Rudziczce spotkało się ok. 60 seniorów, a tak-
że zaproszeni goście, w tym: Wójt Marian Pawlas, 
Radny Henryk Pruciak i Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Magdalena Merkel. Po pysznym 
obiedzie, przygotowanym przez KGW, przyszła pora 
na część artystyczną. 

O tę zadbały dzieci z rudzickiej szkoły. Jako 
pierwszy zaprezentował się chórek pod przewod-
nictwem Marioli Zyzańskiej. Dziewczęta zaśpiewały 
pieśń wychwalającą zdrowie („Wiwat zdrowie”), a tak-
że piękny utwór: „Ubi caritas est et amor/Ubi caritas 
Deus ibi est” (Tam, gdzie miłość, jest i dobroć/ tam, 
gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg). Wzruszyły one 
wszystkich obecnych. Następnie na scenie pojawili 

się uczniowie klasy II a, którzy wraz z wychowawczy-
nią – Agnieszką Smołką – przygotowali przedstawie-
nie. Trafiło ono doskonale gust w zebranych, bo był 
to „Czerwony Kapturek po śląsku”. Dzieci z wielkim 
wyczuciem, posługując się pięknie gwarą, odtworzyły 
dobrze znaną historię. Pełna humoru i piosenek opo-
wieść wszystkim bardzo się podobała.

Nie zabrakło także wyrazów życzliwości dla 
wszystkich osób starszych. Życzenia zdrowia, mi-
łości, sił i wszelkiej pomyślności złożyli zarówno 
przedstawiciele szkoły, Wójt Gminy Suszec, ksiądz 
proboszcz, jak i Sołtys wraz z Radą Sołecką. Pięknym 
uwieńczeniem spotkania okazało się podziękowa-
nie od kapituły seniorów dla pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Panie otrzymały kwiaty, a wszyscy zebrani 
wyśpiewali głośne „Sto lat”.

- Kolejny raz jesteśmy z mężem na takim spotkaniu 
i na pewno znowu przyjdziemy – mówiła jedna z za-
proszonych seniorek. – My już nie wychodzimy tyle, co 

Od 3 lutego w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu funkcjonuje Biblioteka Sąsiedzka, 
znana również jako rotaKSIĄŻKA. Wszyscy chętni 
mogą przejrzeć nowe księgozbiory, rozmieszczone 
w czterech miejscach na korytarzach GOK-u. Dwa 
regały znajdują się na parterze budynku Ośrodka – 
jeden niedaleko windy, drugi przy wejściu na salę wi-
dowiskową. Kolejne dwa są na piętrze – przy wejściu 
do biblioteki oraz na końcu Galerii OKO. Dla kogo jest 
przeznaczona Biblioteka? Dla każdego! Księgozbiór 
obejmuje literaturę od książeczek dla dzieci, przez ku-
linarne, młodzieżowe, popularnonaukowe, romanse, 
fantastykę, kryminały, aż po horror. Słowem: każdy 
znajdzie coś dla siebie. Na czym polega działanie Bi-
blioteki Sąsiedzkiej w ramach rotaKSIĄŻKI? To bardzo 
proste! Wystarczy przyjść do GOK-u, znaleźć intere-
sującą książkę na dowolnym regale, zabrać książkę 
ze sobą do domu lub przeczytać ją w GOKu, przy 
specjalnych stoliczkach. Po przeczytaniu, zwracamy 
książkę na regał lub w jej miejsce przynosimy inną.

Jeśli posiadacie w domu książki, którymi chcecie 
się podzielić, które kurzą się na półkach, z którymi nie 
macie co zrobić, przynieście je do GOK-u i postawcie 
w wolnym miejscu na dowolnym regale. Inni czyta-
jący na pewno to docenią!

Akcja „rotaKSIĄŻKA” jest organizowana w ra-
mach Biblioteki Sąsiedzkiej przez Fundację Zmia-

na we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Suszcu oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Suszcu. 
Jak twierdzą członkowie Fundacji:

„Biblioteki sąsiedzkie powstają tam gdzie są 
ludzie chętni do ich tworzenia. Jest to projekt ogól-
nopolski, uruchomiony w lipcu 2012 r., a przygoto-
wywany był kilka miesięcy wcześniej. Poprzez jego 
realizację pragniemy rozpowszechniać oddolne for-
my tworzenia bibliotek – jako miejsc nie tylko zbio-
ru książek, ale centrów sąsiedzkich, gdzie książki są 
pretekstem do dyskusji i dalszych działań w małych 
społecznościach.

Tworzenie bibliotek jest działaniem długofalo-
wym, nie jest jednorazową akcją. Budowanie współ-
pracy, dobrych kontaktów i tożsamości lokalnego 
środowiska to praca długotrwała i czasami trudna, 
choć bardzo potrzebna. Biblioteki Sąsiedzkie ma-
ją być miejscami skupiającymi działania oraz ludzi 
z najbliższego sąsiedztwa i wszystkich, którzy chcą 
do nich zaglądać […] Biblioteki Sąsiedzkie to inicja-
tywa oddolna, społeczna. Nie korzystamy z żadnych 
stałych dotacji na bieżącą działalność.”

Inspiratorką tej inicjatywy była Maria Dąbrow-
ska-Majewska, a w naszej gminie zadania podjęła 
się Agata Lisowicz-Wala. Tak mówi o Sąsiedzkiej 
Bibliotece:

- To wspaniały pomysł. Mieliśmy w GOK-u miejsce 

na zorganizowanie Biblioteki Sąsiedzkiej. Wraz z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną postanowiliśmy stworzyć miej-
sca przyjazne dla wszystkich, którzy nas odwiedzają. 
Myśleliśmy też o rodzicach, którzy czekają na swoje 
dzieci, gdy te są na zajęciach. Z Biblioteki Sąsiedzkiej 
może korzystać absolutnie każdy. Można dzielić się, 
wymieniać książkami, przeczytać coś ciekawego i po-
tem o tym rozmawiać. Można też przynieść wszystkie 
książki, które zalegają w naszych domach. Chodzi o róż-
norodność, o szerzenie idei czytelnictwa!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwie-
dzenia Biblioteki Sąsiedzkiej i skorzystania z ofero-
wanych przez nią księgozbiorów.

Oprac. Monika Panfil

kiedyś, a tu można się spotkać, porozmawiać. Zawsze 
jest niezwykle miło i na pewno nie jest to zmarnowany 
czas. Naprawdę bardzo się nam podobało.

Seniorom życzymy wiele zdrowia, sił i okazji do 
kolejnych takich spotkań. 

Monika Panfil
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Wójt złożył życzenia wszystkim seniorom
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Książki czekają na czytelników
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Kortez w czasie występu

Biblioteka Sąsiedzka już jest!

Kortez na walentynki
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płyty, pozował do zdjęć i rozmawiał z widownią. 
Wszystko w towarzystwie swojego 3-letniego synka. 
Kortez okazał się nie tylko wyjątkowym muzykiem, 
ale też sympatycznym człowiekiem, otwartym na 
innych. 

Każdy, kto spędził walentynki w GOK-u, w to-
warzystwie muzyki Korteza, z pewnością nie żałuje 
swojej decyzji. To był naprawdę ciekawy występ. Ma-
my nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie ten artysta 
zagości na deskach Gminnego Ośrodka Kultury.

Monika Panfil

Święto zakochanych można spędzać w różny 
sposób – na romantycznej kolacji, przed telewizorem 
albo na wycieczce. W tym roku można było skorzy-
stać z zupełnie wyjątkowej oferty i wybrać się na 
koncert. O atmosferę i nastrój zadbał suszecki GOK, 
proponując rozrywkę z górnej półki. Zaplanowanie 
na niedzielny wieczór, 14 lutego, występu Korteza, 
okazało się strzałem w dziesiątkę! Wypełniona po 
brzegi sala widowiskowa Ośrodka Kultury, goście 
z wszystkich zakątków Polski i on – artysta niebanalny 
i niezwykle interesujący, uczynili ten dzień naprawdę 
wyjątkowym.

Widownia w napięciu i z podekscytowaniem 
oczekiwała występu. I, trzeba przyznać, nie rozcza-
rowała się. Kortez to młody (zaledwie 27-letni) ar-
tysta z ogromnym potencjałem. Muzyk pochodzi 
z Iwonicza. Jest kompozytorem, wokalistą, gitarzy-
stą, pianistą oraz puzonistą. W 2015 r. wydał swoją 
debiutancką płytę, zatytułowaną „Bumerang”. Jego 
utwory – „Zostań” i „Od dawna już wiem” przez wiele 
tygodni okupowały czołowe miejsca na Liście Przebo-
jów Trójki. Co jest najbardziej urzekające w twórczości 
artysty? Przede wszystkim jego szczerość, prawda, 
jaką przekazuje w swoich utworach. Charakterystycz-

ny jest także sposób ich wykonania. Przebija przez 
nie melancholia, tęsknota, swoiste zamyślenie. Na 
próżno szukać w jego występie fajerwerków czy tzw. 
„show”. Skromna oprawa wizualna i jedyny oświe-
tlony punkt na scenie – Kortez siedzący na stołku, 
na środku sceny, z gitarą w ręce i ze swoją muzyką, 
a wokół niego ciemność, rozjaśniana jedynie przez 
malutkie, gołe żarówki, idealnie oddawały nastrój 
utworów. Przy niektórych piosenkach muzykowi to-
warzyszył pianista. W dalszej części koncertu Kortez 
zasiadł za fortepianem i sam akompaniował sobie 
podczas śpiewu. 

Niewątpliwą zaletą twórczości tego młodego 
muzyka jest jego spokój, szczerość, a także nastrojo-
wy charakter jego utworów. Widzowie walentynko-
wego koncertu dali się uwieść temu wyjątkowemu 
połączeniu i wrażliwości twórcy i w skupieniu wy-
słuchali wszystkich utworów z albumu „Bumerang”. 
Wielu nuciło znajome piosenki, a po zakończonym 
występie każdy chciał więcej! „Zagraj jeszcze «Zostań» 
albo «Dla Mamy»” – słuchać było głosy z widowni. 
Kortez nie pozostał głuchy na prośby fanów i wykonał 
jeszcze trzy utwory. Na koniec zaś, przy zapalonych 
światłach, zaprosił chętnych pod scenę. Podpisywał 





Konkurs poetycki
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do udziału w Konkursie Poezji Twórczości Własnej

„Kropla Mej Duszy – odcienie miłości”.

Zgłoszenie odbywa się poprzez osobiste lub listowne
złożenie koperty z własnymi utworami poetyckimi

z dokładnym adresem zwrotnym, do dnia 11 marca 2016 r. (włącznie)
w biurze GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.kulturasuszec.pl

malowanych: miłością, ciepłą rodzinną atmosferą, spokojem,
wszystkimi kolorami budzącej się do życia wiosny, zdrowiem,
a przede wszystkim, światłem i łaską Zmartwychwstałego Jezusa
życzą: Dyrektorka, Pracowniczki i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Wspaniałych Świąt
Wielkiej Nocy,

KONKURS NA KARTKĘ
WIELKANOCNĄ 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie

www.kulturasuszec.pl

Termin dostarczenia prac - 11 marca 2016



Uczniowie w Gminie musieli tym razem długo 
czkać na upragniony odpoczynek od szkoły. Nie 
zmniejszyło to jednak ich zapału i chęci do korzy-
stania z różnych zimowych atrakcji. I choć śniegu 
w tym roku było jak na lekarstwo, mało kto się tym 
przejmował. A to dzięki bogatej ofercie atrakcji, jakie 

Takie ferie tylko w GOK-u!
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Wspólne pieczenie pizzy
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Kopalnia Guido to bardzo ciekawe miejsce
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czekały na młodych mieszkańców naszej Gminy. Było 
z czego wybierać! Gminny Ośrodek Kultury zapropo-
nował coś dla młodszych i starszych. 

Tradycyjnie już, dzieci w wieku 5-10 lat mogły 
uczestniczyć w Figlarnych Porankach. Odbywały się 
one w Rudziczce, Mizerowie, Kryrach i Suszcu w go-
dzinach 11:00-12:30. A w ramach spotkań dzieci 
rysowały, grały w gry, spędzały czas na wspólnej 
zabawie i integracji. To był jednak dopiero początek 
atrakcji, bo na popołudnia zaplanowano różnorodne 
przedsięwzięcia: warsztaty, zajęcia rozwijające zainte-
resowania, wycieczki. I tak: wszyscy miłośnicy tańca 
mogli spróbować swoich sił na warsztatach tańca. 
Przeznaczono je dla dzieci w wieku 6-12 lat. Kocha-
jący ruch chętnie zapisywali się na ciekawe warsztaty 
hula-hop, które odbyły się w pierwszym i w drugim 
tygodniu ferii. Wszystkim chętnym, którzy nie wy-
obrażają sobie życia bez muzyki, GOK zaproponował 
warsztaty muzyczne „W 80 bębnów dookoła świata”. 
Nie lada gratką był też pokaz lotów zawodowych mo-
deli halowych, który odbył się na sali widowiskowej          
GOK-u w Suszcu i w którym mogły uczestniczyć dzieci 
od 6 roku życia i ich rodzice.

Jednak „Ferie z GOK-iem” to nie tylko zajęcia, ale 
także ciekawe i pełne atrakcji wyjazdy. Wraz GOK-iem 
można było wybrać się do kina. Dzieci były w Cinema 
City w Rybniku na filmach „Alvin i wiewiórki: Wielka 
wyprawa” 2D oraz „Zwierzogród” 3D. Na ferie zapla-
nowano także kulig ze śnieżną bitwą i ogniskiem. 
I chociaż pogoda nie dopisała i zabrakło śniegu, to 
z pewnością nie zabrakło dobrej zabawy. Przy posesji 
państwa Gębałów, przy ul. Na Grabówki w Suszcu 
zebrali się chętni (młodsi i starsi mieszkańcy Gminy), 
aby wspólnie spędzić czas przy ognisku na pieczeniu 
kiełbasek. 

Najwięcej dzieci zgłosiło zaś chęć udziału w cało-
dniowych wycieczkach. W pierwszym tygodniu ferii 
dzieci odwiedziły Muzeum Rzemiosł Dawnych. W ra-
mach tej atrakcji odbyło się zwiedzanie Starego Mły-
na w Żarkach, warsztaty płatnerskie i wikliniarskie. 

Uczestnicy uczyli się także samodzielnie wykonywać 
słodycze i piec pizzę. Następnie dzieci udały się na 
lodowisko w Będzinie i mogły spróbować swoich sił 
w jeździe na łyżwach. Wycieczka trwała cały dzień 
i spotkała się z dużym zainteresowaniem.

W drugim tygodniu, w ostatni dzień ferii mło-
dzi mieszkańcy Gminy wybrali się na całodniową 
wycieczkę po Śląsku. Dzień pełen atrakcji rozpoczął 
się w Zabrzu w Jump World – królestwie trampolin, 
gdzie wszyscy mogli wyskakać się do woli. Nadmiar 
energii można było także spożytkować na basenie. 
Bowiem z Zabrza uczestnicy pojechali do Aqua Parku 
w Tarnowskich Górach. Wśród dostępnych atrakcji 
wspomnieć należy: wodne wiry, zjeżdżalnie, falę 
i rwącą rzekę – istne królestwo dobrej zabawy! Po 
obiedzie uczestnicy pojechali do Kopalni Guido na 
Poziom 320. Tam, po zjeździe szolą, zwiedzali kopal-
nię, przejechali się górniczą kolejką podwieszaną 
i obejrzeli górnicze kombajny. 

Jak mówi Katarzyna Krzempek:
- Dużo dzieci uczestniczyło w atrakcjach zorgani-

zowanych w czasie ferii. Największym zainteresowa-
niem cieszą się zawsze wycieczki. Ważne, że nie bra-
kuje chętnych na wydarzenia, które proponuje Gminny 
Ośrodek Kultury.

W czasie ferii wystartował także program „Start 
z kulturą”, dofinansowany przez Fundację BGK w pro-
gramie „Na dobry początek”. W ramach projektu od-
były się zajęcia w Kobielicach, Mizerowie i Rudziczce. 
W każdej z miejscowości realizowany jest inny pro-
jekt. W Kobielicach w wybrane wtorki odbywają się 
zajęcia pod nazwą „O! Teatrzyk!”. Prowadzą je profe-
sjonalni instruktorzy – Michał Skiba oraz Maciej Zyg-
munt. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-8 
lat i ich rodziców oraz dziadków. W ramach spotkań 
uczestnicy mają obyć się ze sceną, odbywają się też 
zajęcia i zabawy teatralne. Celem jest przygotowanie 
wspólnie spektaklu oraz stworzenie kostiumów, sce-
nografii i rekwizytów. W warsztatach uczestniczy 14 
osób, dla których to forma dobrej zabawy i możliwość 

wspólnego spędzenia czasu.
W Mizerowie rozpoczął się cykl bezpłatnych 

spotkań zatytułowany „Wielkie Małe Muzykowanie”. 
Prowadzone przez Tomasza Manderla z Laboratorium 
TrzaskoDźwięków zajęcia polegają na konstruowa-
niu instrumentów, poszukiwaniu dźwięków, melodii 
i muzyki wśród tego, co nas otacza, a także na wspól-
nym graniu i śpiewaniu. W tych spotkaniach także 
uczestniczą dzieci wraz ze swoimi opiekunami. W Mi-
zerowie jest to 14 osób, tworzących bardzo zgraną 
grupę. Uczestnicy spotykają się w wybrane czwartki.

Najwięcej chętnych zgłosiło się na spotkania 
w Rudziczce. Realizowany jest tam projekt nazwany 
„Biesiadnie, paradnie…”, w ramach którego młod-
si i starsi uczestnicy mają okazję poznać tradycje 
i zwyczaje związane z różnymi obrzędami z terenów 
Śląska. Pani Zofia Kasperczyk, prowadząca zajęcia, 
pracuje z grupą 18 osób, wykonując z nimi różne-
go rodzaju rękodzieło. Uczestnicy mają też okazję 
wspólnie kucharzyć, a także posłuchać i wymienić 
się wspomnieniami, „jak to downij na wsi bywało”. 
Spotkania grupy odbywają się w wybrane czwartki.

Jaka szkoda, że ferie kończą się tak szybko! Na 
szczęście niektóre atrakcje (zwłaszcza warsztaty z mu-
zykowania, zajęcia teatralne i spotkania w ramach 
„Biesiadnie, paradnie…”) potrwają aż do wakacji.

Monika Panfil
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Organizatorzy zabawy
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Twórcze warsztaty w Rudziczce

Już piąty raz mieszkańcy Kobielic wraz z rodzi-
nami spotkali się na karnawałowym świętowaniu. 
Impreza odbyła się 9 stycznia w Barze „U Moniki” 
i zgromadziła chętnych do wspólnej zabawy. Liczy-
ła się przede wszystkim miła atmosfera, doborowe 
towarzystwo i możliwość spędzenia czasu w cieka-
wy, nietuzinkowy sposób. Jak zapewnia Antoni Kuś, 
współorganizator imprezy:

- Chętnych nie brakowało. Co roku padają pytania, 
czy znów planujemy to wydarzenie. Cieszymy się, że 
ludzie doceniają taką inicjatywę i lubią nasze wspólne 
spotkania.

Ideą spotkań jest integracja lokalnej społeczno-
ści. Dobrą zabawę zapewnił zespół muzyczny, przy-

grywający do tańca. W tym roku atrakcją wieczoru był 
ponadgodzinny występ Bogusława Musiolika, oparty 
na zabawach i bogatym programie rozrywkowym. 
Ponad 60 osób spędziło wieczór w doskonałej atmos-
ferze, pełnej śmiechu i radości. Współorganizatorzy 
spotkania otrzymali, za swój wkład i zaangażowanie 
drobne upominki. 

Wszyscy zgodnie – zarówno goście, jak i pomy-
słodawcy – deklarują, że za rok znów się spotkają. 
Niech Kobielice ( i wszystkie pozostałe miejscowości) 
będą silne takimi inicjatywami i lokalnymi działa-
niami. To one budują wspólnotę i tożsamość naszej 
małej społeczności.

Monika Panfil

Rodzinna zabawa w Kobielicach

Pierwszy raz w naszej Gminie rusza program 
„Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce.  Celem „Działaj 
Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności 
wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. 
Realizacji Programu służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których wspierane są pro-
jekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych 
miejscowości. Przez ten program wspierani są ludzie, 
którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społecz-
ności. Lokalnym operatorem Programu na Gminę 
Suszec jest Stowarzyszenie Centrum Społecznego 
Rozwoju w Łaziskach. 

Jak to działa? W ramach programu z zebranych 
pieniędzy ogłaszany jest konkurs, z którego wyłania 

się najlepszą/najlepsze inicjatywy na terenie Gmi-
ny. Inicjatywy te, kierowane do mieszkańców, mogą 
obejmować warsztaty, imprezy, gry terenowe itp., ad-
resowane do wszystkich lub do specyficznych grup, 
np. seniorów, dzieci i młodzieży, rodziców. Dotacja 
na realizację tych działań wynosi do 3000 zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Każdy mieszkaniec naszej Gminy może zapropo-
nować swój własny projekt i stanąć z nim do konkur-
su. Jeśli okaże się on najlepszy, zostanie zrealizowany 
i otrzyma dofinansowanie z Fundacji. Co ważne, ten 
program zakłada, że czyni się coś dobrego, wartościo-
wego i nie ma kryteriów i warunków, które trzeba 
spełniać, aby zgłosić swój pomysł. Poza tym jest to 
program skupiony na nas – mieszkańcach Gminy. 

Aby wesprzeć działania Fundacji, można wpła-

cić pieniądze na jej konto. Dobrą okazją do prze-
znaczenia środków na lokalne działania będzie też 
przeznaczenie swojego 1% na rzecz Fundacji. Jak to 
zrobić? Wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać w od-
powiedniej rubryce: Centrum Społecznego Rozwoju, 
KRS 0000223366 i dopisać: „Działaj lokalnie – GMINA 
SUSZEC”. Zebrane w ten sposób środki zostaną prze-
znaczone na rzecz naszej Gminy. Jeśli środki zebrane 
w tym roku okażą się niewystarczające, zostaną one 
przekazane na lokalne działania w następnym roku. 
Pozostawienie w Gminie środków z 1% jest zawsze 
dobrym pomysłem. Mamy wówczas pewność, że 
pieniądze te zostaną wykorzystane lokalnie, na ini-
cjatywy, które popieramy i będziemy mogli sprawdzić 
ich skuteczność. Dołączcie do nas! 

Oprac. Monika Panfil

Działaj lokalnie w Suszcu
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Reminiscencje Ferii z Olafem 
W tym roku tematem ferii zimowych w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Suszcu były FERIE Z OLAFEM. 
Olaf to dobrze znana wszystkim dzieciom postać 
z bajki „Kraina Lodu”. Właśnie taką krainę próbowa-
liśmy stworzyć w naszej suszeckiej bibliotece. Oczy-
wiste jest, że ferie zimowe kojarzymy ze śniegiem, 
zimą, a przede wszystkim białym szaleństwem. Nie-
stety, w tym roku zima nie uraczyła nas zadowalającą 
dawką śniegu… Jednak w GBP w Suszcu doświad-
czyliśmy, że wiele zimowych zabaw obejdzie się bez 
prawdziwego śniegu. 

Dzieci w czasie swoich ferii odwiedzały biblio-
tekę trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy 
i czwartki. W każdym z tych dni gry i zabawy zwią-
zane były z tematyką zimową, a pomagały w tym 
zwykłe przedmioty codziennego użytku. Dzieciom 
udało się zrobić szaloną (gazetową) bitwę na śnież-
ki. Z papieru skonstruowały swojego bałwanka. Ze 

zwykłej folii zrobiły ogromne lodowisko, po którym 
ślizgały się w… skarpetkach. Na lodowisku udało 
się też zagrać w jeden z bardzo znanych sportów 
zimowych, a mianowicie w hokeja. Zbudowały tak-
że z krzeseł i stolików ogromne igloo, a korzystanie 
z niego sprawiło im naprawdę wielką frajdę. Nie trze-
ba wiele, by dobrze się bawić. Jeśli chcecie zobaczyć 
więcej atrakcji z naszej lodowej krainy, wejdźcie na 
stronę biblioteki -> www.biblioteka.suszec.pl. 

Nie można pominąć najważniejszego faktu! 
Aby utrzymać tematykę zajęć w zimowym klima-
cie, w każdy czwartek do biblioteki przyjeżdżał gość 
specjalny, a był nim wspomniany BAŁWANEK OLAF. 
Olafowi ciągle brakowało ciepła, jednak dzieci nie 
zawiodły, bo obdarowały go swoją radością i uśmie-
chem. Dobrze, że się nie roztopił…

Mali uczestnicy zajęć (w wieku 1-9 lat) świetnie 
się bawili, a ich radość cieszyła obserwujących swoje 
pociechy dorosłych: mamy, babcie, ciocie i (niepo-
wtarzalnych) wujków. Gwar i zabawa spowodowały, 
że nawet ci nieco więksi wzięli udział w proponowa-
nych zabawach. Udało się. Razem, wspólnymi siłami 
stworzono fantastyczną lodową krainę. Dobrze, że 
świat bajki jeszcze nie zginął.

Katarzyna Michna
Noc z Andersenem 

GBP w Suszcu po raz ósmy zaprasza dzieci – 
uczniów szkół podstawowych z Gminy Suszec (z klas 
I-VI) do uczestnictwa w „Nocy z Andersenem”.

Jak zwykle pracownicy Biblioteki przygotowali 
dla Was ciekawy program, m.in.: Teatr MASKA z Kra-
kowa przedstawi promujący czytelnictwo spektakl 
„Skradzione mądrości”, a wg instruktażu p. Barbary 
Szwedy każdy samodzielnie wykona bransoletkę 
kumihimo. Dzieci zostaną ubezpieczone, opieka 
pielęgniarska zapewniona. Dbać o dzieci będą biblio-
tekarze. Wymogi: zgłoszenie dziecka i dostarczenie 
zgody rodzica na nocny pobyt dziecka w bibliote-
ce, zaopatrzenie w prowiant (kanapki i napoje) oraz 
śpiwór albo karimatę czy koc i poduszkę, ponadto - 

lampki, przedłużacze i latarki. Obiekt w godz. imprezy 
bibliotecznej będzie zamknięty. Nocne niespanie 
rozpoczynamy, jak zawsze, o 20:00 w piątek, tym ra-
zem primaaprilisowo, bo 1 kwietnia. Mamy nadzie-
ję, że rodzice nie zapomną odebrać swoich pociech 
– w sobotę rano o 8:30. Kontakt: tel. 32 448 86 92, 
e-mail: gbp@suszec.pl.

Warsztaty świąteczne
GBP w Suszcu ponownie zaprasza na kolejne 

warsztaty: przed świętami wielkanocnymi 16 marca: 
Decoupage - JAJA WIELKANOCNE, a po świętach 
30 marca: BRANSOLETKI KUMIHIMO.

Tym razem zapraszamy w środy, ale tradycyj-
nie rozpoczynamy o 17:00. Prowadząca, p. Barbara 
Szweda, pokaże, wytłumaczy, pomoże. Z pewnością 
każdy (bez względu na wiek) wykona samodzielnie 
wspaniałą pracę. Prosimy o zapisy, tel. 32 448 86 92.

Takie same warsztaty odbędą się 9 marca i 4 
kwietnia w bibliotece w Szkole Podstawowej w Ra-
dostowicach (informacji udziela p. Stefania Zembala). 
Zapraszamy do uczestnictwa.

GF
Biblioteka może wygrać tablet!

Drodzy mieszkańcy Gminy Suszec! GBP w Susz-
cu od lat korzysta z oferty FUNMEDIA i umożliwia 
bezpłatny dostęp do 5 kursów językowych (angielski, 
niemiecki, hiszpański, francuski, włoski) oraz 5 kur-
sów specjalistycznych (masaż, szybkie czytanie, za-
pamiętywanie, photo shop i fotografia). Od stycznia 
już 10 osób skorzystało z ww. propozycji. Pozosta-
ło do rozdania 140 kodów dostępu do wszystkich 
(jednocześnie) szkoleń komputerowych (zdalnych, 
wykorzystywanych w domu bez ograniczeń czaso-
wych). Jeżeli do 20 marca 2016 r. biblioteka rozda 
pozostałe kody dostępu, ma szansę wygrać konkurs 
„Funpakiet w bibliotece” i zdobyć tablet dla biblioteki.

Dlatego zastanów się, czy chcesz w domu sko-
rzystać z ww. kursów, zaproponuj koledze, sąsiadce, 
krewnemu i zadzwoń (32 448 86 92), a najlepiej na-
pisz (gbp@suszec.pl), a pracownik biblioteki prześle 
informację zwrotną o dostępie do wszystkich kursów.
Liczymy na zainteresowanie, pomoc i odzew.

Pracownicy GBP w Suszcu

Co ciekawego w Bibliotece?
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Dzieci pokochały Olafa

Od dnia 1 kwietnia w Urzędzie Gminy Suszec 
będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego (zgodnie z ustawą o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. 
2016, poz.195). O powyższe świadczenie mogą ubie-
gać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka 
albo opiekun prawny dziecka – do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia.

Niezależnie od dochodu, świadczenie wycho-
wawcze będą otrzymywać rodzice i opiekunowie 
w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko. Przy ubieganiu się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko, obowiązywać 
będzie kryterium dochodowe, podobnie jak ma to 

- Dzięki takiej formie rozliczenia szybciej otrzy-
mają Państwo zwrot nadpłaconego podatku, nie 
trzeba oczekiwać w kolejkach na złożenie zeznania 
i macie Państwo pewność, po pobraniu Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru (UPO), że zeznanie dotarło do 
urzędu - przekonuje Jacek Binias, naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pszczynie.

Zaznacza także, że system e-Deklaracje jest bez-
pieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie zostanie 
przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. 
Gwarancje bezpieczeństwa dają formularze, które 

miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzin-
ny czy jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się 
dziecka (tzw. „Becikowe”). Kryterium dochodowe 
uprawniające do pobierania w/wym. świadczenia na 
pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, 
a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne, 1 200 zł na osobę. Sposób obli-
czania dochodu będzie podobny do stosowanego w 
przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych 
uzależnionych od dochodu.

Wnioski będzie można składać również za po-
średnictwem poczty oraz przez Internet. E-wniosek 
będzie można złożyć za pomocą portalu interneto-
wego empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz banko-

zostały pobrane ze stron internetowych systemu 
e-Deklaracje: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 
lub www.finanse.mf.gov.pl. Dla osób, które nie 
posiadają dostępu do elektronicznych środków 
komunikacji, Urząd Skarbowy w Pszczynie przygo-
tował punkt samodzielnego wypełniania i przesy-
łania zeznań podatkowych drogą elektroniczną na 
Sali Obsługi Urzędu Skarbowego, gdzie podatnicy 
otrzymają pomoc techniczną pracowników Urzędu 
w samodzielnym przesłaniu zeznania. 

W ramach realizacji kampanii rozliczeniowej dla 

wości elektronicznej. Uprawnionym, którzy nie zdążą 
złożyć wniosku w pierwszym miesiącu obowiązy-
wania w/wym. ustawy, świadczenie wychowawcze 
zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 
kwietnia 2016 r., pod warunkiem, że wniosek o usta-
lenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony 
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy – tj. do 1 lipca 2016 r. W przypadku złożenia 
wniosku po tym terminie, prawo do tego świadczenia 
zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat nowego świadcze-
nia można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych 
GOPS Suszec, tel. 32 449 30 82.

GOPS w Suszcu

podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe 
(również elektronicznie) lub uzyskać informację nt. 
rozliczenia rocznego PIT, 16 kwietnia w godzinach od 
7:00 do 15:00. zostaną zorganizowane „Dni Otwarte” 
Urzędu Skarbowego w Pszczynie. W tym dniu będzie 
również czynny punkt kasowy w Urzędzie Skarbo-
wym w Pszczynie od godz. 7:00 do 13:30

W dniach 28-29 kwietnia zostaną wydłużone 
godziny pracy od 7:00 do 18:00, zostanie także wy-
dłużony czas pracy punktu kasowego do godz. 17:30.   

               Urząd Skarbowy w Pszczynie

Wyślij zeznanie roczne PIT drogą elektroniczną!

Program „Rodzina 500 plus” w Gminie Suszec



Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Wniosek składany co roku, także przez Inter-
net. Pieniądze będzie wypłacać urząd miasta, gminy, 
ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji 
świadczeń socjalnych. Wniosek będzie trzeba skła-
dać co roku w miejscu zamieszkania. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne 
dzieci, nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia 
o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziec-
ko uzależnione jest od kryterium dochodowego (800 
zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci 

z niepełnosprawnością). We wniosku należy podać 
dane osoby starającej się o 500 zł oraz dane dzieci 
wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadcze-
niami. Wnioski będzie można składać w gminie, za 
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. 
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie moż-
na złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Pieniądze 
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Od marca „Rodzina 3 plus” z 50% ulgą
Ulgi dla rodzin wielodzietnych Zarząd Mię-

dzygminnego Związku Komunikacyjnego wprowa-
dził w styczniu 2015 roku. Z bezpłatnych przejazdów 
mogą korzystać członkowie tych rodzin, którzy nie 
przekroczyli 20 roku życia. Okazało się, że koszty 
z tym związane są zbyt duże. W tegorocznym bu-
dżecie MZK może zabraknąć nawet miliona złotych. 
Stąd decyzja Zarządu Związku (podjęta 29 stycznia) 
o zawieszeniu ulgi i wprowadzeniu od marca 50% 
opłaty za przejazdy. W praktyce ulga przestanie 
obowiązywać, ponieważ zdecydowana większość 
osób korzystających z dotychczasowych przywilejów 
płaciłaby połowę za przejazdy komunikacją miejską 
już teraz.   

Zarząd MZK rozpatrywał różne warianty mające 
na celu poprawę sytuacji finansowej. Brano pod uwa-

gę m.in. likwidację biletu za złotówkę. Ostatecznie 
z tego zrezygnowano i przegłosowano zawieszenie 
ulgi dla rodzin wielodzietnych. Znaczącym argumen-
tem były dane, z których wynika, że z ulgi tej korzysta 
wielu mieszkańców gmin, które nie należą do MZK 
i nie dotują działalności Związku. Tylko w samym Wo-
dzisławiu wydano 143 karty. Pieniądze przekazywane 
przez miasta i gminy członkowskie w zdecydowanej 
większości przeznaczane są właśnie na refundację 
wprowadzanych ulg. W tym roku samorządy nie 
przewidują dodatkowej dotacji. Sytuacja może się 
zmienić w kolejnych latach, dlatego też ulga jest za-
wieszona, a nie zlikwidowana. 

Do tej pory wydano łącznie 2,5 tys. kart upo-
ważniających do bezpłatnego przejazdu z racji po-
siadania karty „Rodzina 3 plus”. Ogólnie blisko 15 tys. 
pasażerów korzysta z e-biletu okresowego, a ponad 

37 tys. z tzw. elektronicznej portmonetki. Największa 
liczba rodzin korzystających z bezpłatnych przejaz-
dów to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Jest ich blisko 
1300, w Radlinie 172, w Czerwionce-Leszczynach 
163, w Pawłowicach 138, Pszowie 123, w Mszanie 
77, w Marklowicach 76, w Rydułtowach 72, w Suszcu 
41 i w Żorach 36. W tym ostatnim przypadku e-bilet 
wykorzystywany jest do podróżowania poza granice 
miasta. W samym mieście komunikacja jest bezpłatna 
dla wszystkich mieszkańców.      

Bezpłatne przejazdy przestaną obowiązywać 1 
marca. Od tego czasu należy doładowywać posiada-
ną e-kartę w najbliższym punkcie doładowań. Przez 
pierwsze dwa tygodnie obowiązywania nowych za-
sad kontrolerzy będą pouczać pasażerów i kierować 
do punktów doładowań. 

MZK w Jastrzębiu-Zdroju

Po roku MZK zawiesza obowiązywanie ulgi dla rodzin wielodzietnych

Program wprowadza świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia w wy-
sokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym 
rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na 
pierwsze dziecko. Pomoc będzie przysługiwała tym 
rodzinom, w których dochód na członka rodziny nie 
przekroczy 800 złotych i 1200 zł. w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych. W założeniu świadczenie będzie 
wypłacane od kwietnia, jednak każda gmina będzie 
miała maksymalnie trzy miesiące na wydanie tego 
świadczenia. 

18-letnie dziecko w rodzinie. Czy dostanie 
500 zł? Program 500 Plus zakłada wypłacanie świad-
czeń na dzieci do 18. roku życia. Dlatego przy usta-
laniu, ile dzieci jest w rodzinie, nie będą wliczane 
dzieci po ukończeniu 18. roku życia. Dla przykładu: 
jeśli w rodzinie jest trójka dzieci w wieku 7, 10 i 19 lat, 
to w świetle ustawy brana jest pod uwagę dwójka 
najmłodszych. Dostaną one po 500 zł. W przypadku, 
gdy w rodzinie jest dwójka dzieci, z czego jedno jest 
już pełnoletnie, wówczas kryterium dochodowe zde-
cyduje, czy do rodziny trafią pieniądze z rządowego 
świadczenia. 

500 zł na dziecko. Co trzeba zrobić, by je 
dostać? Osoba składająca wniosek o świadczenie 
wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać 
zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadcze-
nia członków rodziny o dochodzie. Dane te urzędnicy 
będą zobowiązani pozyskać samodzielnie. 

będą wypłacane przede wszystkim przelewem na 
konto lub przekazem pocztowym.

Do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenie 
o dochodach innych niż podlegające opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, 
a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziec-
ko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów. 
Z kolei w przypadku cudzoziemców zezwolenie na 
pobyt i pracę w Polsce. Rodzice adopcyjni powinni 
załączyć dokumenty dotyczące przysposobienia. 
Co ważne, nie będą też wymagane we wniosku, 
informacje o dochodzie podlegającym opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych (udzielanych przez urząd skarbowy), ani też 
dane dotyczące wieku i stanu cywilnego członków 
rodziny. Nie będzie również konieczne dołączanie 
orzeczenia o niepełnosprawności czy zaświadczenia 
zawierającego informację o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te dane urzędy 
będą zobowiązane pozyskać samodzielnie od innych 
instytucji (w formie papierowej lub elektronicznej).

Wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz uzyskać 
odpowiedzi na pytania będzie można w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, a także na stronie inter-
netowej www.mpips.gov.pl zakładka rodzina 500+

Przewiduje się, że w naszej gminie na cel pro-
gramu przekazane zostanie ok. 10 mln zł.

Oprac. Monika Panfil

Od kwietnia rusza program „Rodzina 500 Plus”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Na-
siennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie in-
formuje, że został rozszerzony zakres przeprowadza-
nia badań potwierdzających sprawność techniczną 
sprzętu używanego do stosowania środków ochrony 
roślin.

Nierównomierna dystrybucja pestycydów na 
opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko 
ograniczenia efektywność zabiegu. W konsekwen-
cji powoduje to konieczność wykonania większej 
liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w któ-
rych ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest 
nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się 
pozostałości w płodach rolnych oraz w środowisku 
naturalnym. 

Stosowanie środków ochrony roślin przy 
wykorzystaniu niesprawnego sprzętu stwarza 
ryzyko powstania skażeń punktowych oraz na-
raża zdrowie operatora i konsumenta.

Przypominamy o obowiązku przeprowadza-
nia badań potwierdzających sprawność techniczną 
sprzętu używanego do stosowania środków ochrony 
roślin. 

 Jaki sprzęt podlega obowiązkowym
badaniom?   

1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 
i sadownicze; 
2. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową 
montowane na pojazdach kolejowych; 
3. sprzęt przeznaczony do stosowania środków 
ochrony roślin montowany na pojazdach kolejo-
wych;
4. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, 
inne niż przemysłowe;
5. instalacje przeznaczone do stosowania środków 
ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania 
w szklarniach lub tunelach foliowych;
6. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony 
do stosowania środków ochrony roślin w formie 
granulatu;
7. sprzęt agrolotniczy;
8. sprzęt przeznaczony do stosowania środków 
ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymie-
niony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub ple-
cakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 
30 litrów.  

Nowy sprzęt do stosowania
środków ochrony roślin 

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie 
później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.  
Następnie badania potwierdzenia sprawności tech-
nicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środ-
ków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 
1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuż-
szych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada 
się w okresach nie dłuższych niż 5 lat. 

 Kto prowadzi badania sprzętu?
Na terenie Polski funkcjonuje sieć stacji kontroli 

sprzętu do stosowania środków ochrony roślin  wyko-
nujących ww. badania. Informacje o takich jednost-
kach znajdują się pod adresem http://piorin.gov.pl/
srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

 Sankcje karne!
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem 

niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, 
a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego 
sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności 
technicznej podlega karze grzywny. 

WIORiN oddział Pszczyna
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Przez cały luty trwały debaty na temat map 
zagrożeń i związane z tym konsultacje społeczne 
w poszczególnych gminach naszego powiatu. 9 lu-
tego policjanci spotkali się z mieszkańcami Suszca, 
przedstawiając im założenia projektu i związane 
z nim korzyści dla społeczności lokalnych. 

Mapa zagrożeń to projekt, który ma poprawić 
bezpieczeństwo – zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie lokalnym.  Dzięki mapie będziemy 
się mogli dowiedzieć, czy wystąpiły jakieś zagrożenia 
albo czy doszło do jakichś przestępstw na terenie, na 
którym mieszkamy. Mapa ma mieć formę graficzną 

Stypendium sportowe lub nagrodę za wyso-
kie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, 
fundowane przez Wójta Gminy Suszec, otrzymują 
ci młodzi mieszkańcy naszej Gminy, którzy wykażą 
się wybitnymi wynikami i tytułami. W tym roku są 
to trzy osoby.

Joanna Szklany – jeżdżąca w UKS Gimnazjum 
Imielin Grupa Kolarska, została wyróżniona stypen-
dium, przyznanym na 10 miesięcy za zajęcie I miejsca 
w Mistrzostwach Śląska w Kolarstwie Przełajowym 
w kategorii Juniorka (Orzesze 2015), a także nagrodą 
za zdobycie tytułu II Wicemistrza Polski w wyścigu 

i opisową. Będzie można ją zobaczyć, na stronie inter-
netowej pszczyńskiej policji: www.pszczyna.slaska.
policja.gov.pl w zakładce MAPY ZAGROŻEŃ. Mapa 
będzie na bieżąco aktualizowana.

W Suszcu zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Pszczynie, mł. insp. Waldemar Prietz, 
zaprezentował w formie slajdów stan bezpieczeń-
stwa w powiecie i poszczególnych gminach, nakreślił 
główne założenia związane ze strategią tworzenia 
map zagrożeń i wysłuchali uwag zebranych na sali 
mieszkańców Gminy. Zgłoszone wnioski dotyczyły 
głównie zagadnienia ruchu drogowego i drogi wo-

drużynowym kobiet Junior podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski (Pruszków 2015).

Mateusz Manowski – członek LK UKS Pszczy-
na, otrzymał stypendium przyznane na 6 miesięcy 
(przez pierwsze pół roku Mateusz pobiera stypen-
dium z Powiatu Pszczyńskiego) za zdobycie tytułu 
Mistrza Śląska UKS w kolarstwie w jeździe parami 
na czas w kategorii Junior młodszy (Rydułtowy 2015). 
Została mu także przyznana nagroda za wywalczenie 
I miejsca na Mistrzostwach Śląska UKS w jeździe 
drużynowej na czas w kategorii Junior młodszy (Ry-
dułtowy 2015).

jewódzkiej, która przebiega przez Suszec. 
Do dyskusji z mieszkańcami włączył się także 

Naczelnik Wydziału Prewencji Bogdan Brosz i poli-
cjanci z komórki zajmującej się zwalczaniem patologii 
wśród nieletnich. 

Osoby, które chcą zgłosić uwagi do projektu lub 
wyjaśnić swoje wątpliwości, mogą skontaktować się 
z Policją: telefonicznie - 32 44 93 200 (centrala), ma-
ilowo - dyzurny@pszczyna.ka.policja.gov.pl  lub 
osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczy-
nie, ul. Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna.

Oprac. Monika Panfil

Małgorzata Manowska – członkini LK UKS 
Pszczyna, została uhonorowana nagrodą za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach Śląska UKS w jeździe 
indywidualnej na czas w kategorii Żaczka (Rydułto-
wy 2015) oraz otrzymała stypendium na okres 10 
miesięcy za zdobycie tytułu I Wicemistrzyni Śląska 
w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii Żaczka 
(Rydułtowy 2015).

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów i wybitnych osiągnięć sporto-
wych.

Oprac. Monika Panfil

Mapy zagrożeń – poprawią bezpieczeństwo?

W Otwartym Regionalnym Systemie Informacji 
Przestrzennej (ORSIP) dostępna jest interaktywna 
mapa tragicznych wypadków drogowych. Na oficjal-
nym geoportalu województwa śląskiego wskazano 
miejsca wypadków z udziałem pieszych, w których 
ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. 
Do opisanych zdarzeń doszło w latach 2012-2015 
na terenie województwa śląskiego. Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach wspólnie ze Śląskim Centrum Społeczeń-
stwa Informacyjnego opracował mapę tragicznych 
wypadków drogowych. 

Interaktywna mapa dostępna jest pod adresem: 
www.mapy.orsip.pl Projekt zrealizowano w ramach 
„Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016”. 
W okresie od 2004 do 2014 r. na drogach wojewódz-

twa śląskiego odnotowano 20 979 wypadków drogo-
wych z udziałem pieszych, co stanowi 34,4% ogółu 
wszystkich wypadków drogowych. W zdarzeniach 
z udziałem pieszych zginęło 1 818 osób, czyli 42,5% 
ogólnej liczby zabitych, 4 275 w wypadkach drogo-
wych. 20 654 osób zostało rannych, co daje 27,4% 
ogólnej liczby rannych w wypadkach.

Jak wynika z tych statystyk, problematyka bez-
pieczeństwa pieszych jest poważnym wyzwaniem dla 
śląskich policjantów. Ich zdaniem dążąc do poprawy 
sytuacji konieczne jest między innymi wyznaczenie 
miejsc niebezpiecznych, które po ich lokalizacji na 
interaktywnej mapie, posłużą podejmowaniu odpo-
wiednich działań. Jak podkreślają śląscy policjanci, 
prezentowana mapa jest narzędziem, którym mogą 
posługiwać się nie tylko mieszkańcy województwa, 
zainteresowani stanem bezpieczeństwa pieszych, 

ale i zarządcy dróg, zobligowani do dbałości o in-
frastrukturę drogową.

Dla każdego wypadku można wyświetlić datę 
i godzinę zdarzenia oraz jego dokładne umiejscowie-
nie. ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń 
drogowych w specjalnym formularzu na podstawie 
takich kryteriów, jak: data, nazwa gminy i powiatu, 
numer drogi, położenie itp. Na mapie wyznaczono 
także bufory - od 20 m do 300 metrów - pokazu-
jące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła 
się większa liczba wypadków. Stworzono również 
mapę, pokazującą liczbę wypadków, które wystąpiły 
na terenie danej gminy. 

Mapa wypadków jest ciągle rozwijana i ma 
być uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana 
o nowe funkcjonalności.

KPP w Pszczynie

Mapa pokaże, gdzie zdarzają się wypadki

Stypendyści sportowi wybrani

Oszukany przez Internet
W dniu 11 stycznia pokrzywdzony mieszkaniec 

Suszca, poprzez portal internetowy, od osoby poda-
jącej się za mieszkańca Sosnowca, kupił trzy sztuki 
wędek. Niestety, pomimo wpłaty 611 zł,  sprzedający 
nie chce wydać zakupionego towaru.

Wypadek w Mizerowie
Jak niewiele potrzeba, aby stać się uczestnikiem 

zdarzenia drogowego, przekonała się 28- letnia 
mieszkanka Studzionki, która włączając się do ruchu 
zderzyła się z innym samochodem. Poważnie wyglą-
dający wypadek okazał się dla niej łaskawy w skut-
kach. Po wykonaniu niezbędnych badań w szpitalu 
została bowiem zwolniona do domu. Nie miał już tyle 
szczęścia drugi uczestnik zdarzenia, który z urazem 
kolana i skręceniem kręgów szyjnych przez kilka dni 
pozostał pod opieką lekarzy.

Informację o drogowym incydencie oficer psz-
czyńskiej komendy odebrał 1 lutego po 11:30. Wyni-
kało z niej, że na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
933 i ul. Czarne Doły w Mizerowie zderzyły się dwa 
samochody: Seat Altea i Audi A4. Wstępnie policjan-

ci ustalili, że 28- latka, która jechała seatem, wyjeż-
dżała na ul. Wodzisławską, czyli na drogę z pierw-
szeństwem, z ul. Czarne Doły. W tym samym czasie, 
w kierunku Pawłowic, jechał swoim audi 32-letni 
mieszkaniec Czarkowa. Jaki był dokładny przebieg 
wypadku? To będą teraz ustalać policjanci. Wiadomo, 
że samochody zderzyły się na środku skrzyżowania 
i obydwoje kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Pamiętajmy! Na drodze wystarczy sekunda 
nieuwagi, aby zapamiętać ją do końca życia. 

Nietrzeźwi kierowcy uważajcie!
Policja zapowiada wzmożone kontrole kierow-

ców. Zwłaszcza pod kątem trzeźwości. 14 lutego 
o godzinie 10:40 w Mizerowie na ul. Wyzwolenia po-
licjanci zatrzymali do kontroli 44-letniego kierowcę 
Škody Felicji, który kierował, mając w organizmie 
0,31 mg/l. To tylko jedna z wielu akcji „Trzeźwość”, 
jakie będą miały miejsce w naszej Gminie. Uważajmy 
i bądźmy rozsądni „za kółkiem”.

Rowerzystka potrącona w Suszcu
51-letnia rowerzystka została potrącona w Susz-

cu przez samochód osobowy marki BMW X5. Do zda-
rzenia doszło we wtorek 16 lutego przed godziną 
15:00 na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Św. Jana 
i Baranowickiej. 

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 60-la-
tek z Żor, który kierował BMW X5, przejeżdżał przez 
skrzyżowanie w kierunku ul. Baranowickiej. Z kolei 
rowerzystka poruszała się ulica Baranowicką w stro-
nę Suszca. Kierowca samochodu, podczas rozmowy 
z policjantami, twierdził, że rowerzystkę zauważył 
w ostatniej chwili i nie był w stanie uniknąć zderzenia. 
51- letnia rowerzystka ze stłuczeniem głowy i złama-
niem kości miednicy została umieszczona w szpitalu.

Szczegóły zdarzenia będą teraz ustalane przez 
policjantów. Zarówno rowerzystka, jak i kierowca 
samochodu, byli trzeźwi.

Okradli sklep spożywczy
W środę 17 lutego około godziny 17:00 dwaj 

nieznani sprawcy okradli sklep spożywczy w Suszcu 
na ulicy Piaskowej. Skradli oni artykuły spożywcze 
o łącznej wartości powyżej 500 zł.

KPP w Pszczynie
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grze Bartosza Skury i Wojciecha Barczyńskiego 
przypadło Gimnazjum nr 3 w Pszczynie.

Wśród dziewcząt z gimnazjów zdecydowanie 
triumfowało Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach w skła-
dzie: Klaudia Szmidt i Weronika Szurgot), drugie 
miejsce dla Gimnazjum w Suszcu wywalczyły Maja 
Suszyńska i Wiktoria Michalewicz, a trzecie dla 
Gimnazjum nr 3 w Pszczynie Marta Kędzior i Alek-
sandra Skotnica.

Paweł Więcek, POPP w Pszczynie

NUMER 3 (260) 17SPORT

20 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Susz-
cu zostały rozegrane Szachowe Mistrzostwa Powiatu. 
Na starcie stanęło 128 zawodników, którzy reprezen-
towali 20 szkół.

Przy tak licznym uczestnictwie wiadomo było, 
że walka o premiowane awansem cztery miejsca do 
zawodów rejonowych będzie bardzo ostra. Najlepszą 
zespołem chłopców ze szkół podstawowych okazała 
się drużyna z SP nr 2 w Pszczynie. Jej liderem był Olaf 
Grądalski, który zdobył maksymalną liczbę punktów. 
Drugi zawodnik - Konrad Mazak grał niewiele gorzej 
i zdobył 5,5 pkt. na 7 możliwych, co pozwoliło na 
zapewnienie sobie awansu na rundę przed końcem. 
Drugie miejsce zdobyła Szkoła nr 18 w Pszczynie, 
w której najlepiej punktował Adam Wolany (6 pkt.) 
i Bartosz Rąba (5,5 pkt.). Trzecie miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Pawłowic z Grzegorzem 
Bobolą (5,5 pkt.) i Łukaszem Stanieczko (4,5 pkt.) 
w składzie.

Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych losy 
pierwszego miejsca ważyły się do ostatniej chwili. 
Zimną krwią wykazała się liderka Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Pszczynie - Dominika Wiewióra, która zremi-

sowała zaledwie jedną partię i wraz z koleżanką Iriną 
Prakopik zdobyła łącznie 11,5 punktu. O pół punk-
tu mniej miała Szkoła nr 2 w Pszczynie, która grała 
w składzie: Karolina Więcek i Julia Skura. Trzecie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczy-
nie, która w składzie: Dorota Miklewska i Alicja Ryś 
zgromadziła 9 punktów.

Na osobny rozdział zasługuje relacja z rywalizacji 
chłopców z gimnazjów. Tu pierwsze skrzypce grał 
medalista Mistrzostw Polski Witold Klepek. Różnica 
w sile gry między nim a innymi zawodnikami była 
ogromna. Warto dodać, że Witek od sześciu lat na 
zawodach powiatowych wygrywał rywalizację in-
dywidualną. Nic dziwnego, że Witold zdobył znowu 
wszystkie możliwe punkty i wraz z Kubą Majewskim, 
który zdobył miejsce drugie, ponownie znaleźli się na 
szczycie. Dobra forma szachistów z Gimnazjum nr 1 
w Pawłowicach dobrze wróży na zawody rejonowe 
i wojewódzkie. Kto wie, może uda się powtórzyć suk-
ces z ubiegłego roku, kiedy chłopcy zdobyli srebro. 
Wśród chłopców z gimnazjów drugie miejsce dla 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach wywalczyli: Dominik 
Szmidt i Krystian Kurzaj, a trzecie miejsce dzięki 

128 zawodników walczyło o Szachowe Mistrzostwo Powiatu!

miłośników aktywnego spędzania czasu.   
Turnieje

W drugim tygodniu ferii tradycyjnie rozgrywano 
turnieje piłki nożnej w 4 kategoriach wiekowych, 
turniej tenisa stołowego i 3-osobowej piłki siatko-
wej. Halę Sportową odwiedziły także dzieci, które 
spędzały ferie w Przedszkolu w Suszcu. Na specjalnie 
przygotowanym torze przeszkód przedszkolaki mo-
gły spróbować swych sił, dobrze się przy tym bawiąc.

Hala Sportowa w Suszcu

W ramach sportowego programu „Ferie 2016” 
Hala w Suszcu przygotowała wyjazdy na narty, pod-
czas których kolejni młodzi narciarze nabyli umiejęt-
ność jazdy na nartach zjazdowych. Szkolenie odbyło 
się w Wiśle na stoku „Nowa Osada”, gdzie 12 mło-
dych uczestników w ciągu 3 dni spędziło łącznie 12 
godzin z instruktorami narciarstwa. Mimo trudnych 
warunków szkolenia, m.in. ze względu na wysokie 
temperatury i mokry śnieg, wszyscy uczestnicy 
opanowali podstawowe umiejętności poruszania 

się po stoku i otrzymali certyfikat potwierdzający 
ukończenie kursu. W wyjazdach brała także udział 
młodzież, która szkoliła się w poprzednich latach, 
a tym razem samodzielnie korzystała ze stoku, pod 
nadzorem opiekunów.

Zajęcia
Przez cały okres ferii, każdego dnia w Hali Spor-

towej w Suszcu odbywały się zajęcia dla dzieci ze 
szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. 
Codziennie halę odwiedzało od 20 do 30 młodych 

się w Hali Sportowej w Suszcu. Podobnie jak w po-
przednich zajęciach, zadaniem startujących będzie 
pokonanie toru przeszkód, nagrodą zaś Odznaka 
Młodego Sportowca dla każdego uczestnika.

Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy zabrać 
dziecku wygodny strój oraz zmienne obuwie (doty-
czy to również rodziców!). 

Hala Sportowa w Suszcu

Ferie na Hali w Suszcu
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Zespół Związku Górnośląskiego z Suszca

zd
j. 

H
al

a 
Sp

or
to

w
a 

w
 S

us
zc

u
W nagrodę za udział w Turniejach każdy otrzymał medal
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Nauka jazdy przyniosła dużo frajdy!

Halowy Turniej Oldbojów                
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu za-

prasza do udziału w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
Oldbojów +45, który odbędzie się 12 marca 2016 r. 
o godz. 16:00 w Hali Sportowej w Suszcu.

 W turnieju mogą brać udział drużyny złożone 
z zawodników od 45 roku życia. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 9 marca pod nr. tel. 32 449 11 14, na 
adres e-mail: mk@hala-suszec.pl lub w biurze Hali 
Sportowej w Suszcu - ul. Szkolna 130A.

Zdobądź odznakę                                                                                             
Młodego Sportowca             

13 marca w godzinach 14:00-16:00 po raz ostatni 
tej zimy zapraszamy przedszkolaki od 3 roku życia 
do udziału w zajęciach sportowych, które odbędą 

Liga Futsalu zdobyta!              
Drużyna Związku Górnośląskiego koła Suszec, 

w składzie: Mateusz Bąk, Tomasz Biber, Kamil Bie-
drzycki, Przemysław Brychlik, Mateusz Cimała, Łukasz 
Fojt, Michał Gąsior, Łukasz Góra, Mateusz Habor, Da-
wid Mikołajec, Dominik Mikołajec, Michał Szczurek 
i Bartosz Wójcik zdobyła II miejsce w Lidze Futsalu 
Pszczyna-Suszec-Goczałkowice-Zdrój. Zawodnicy 

okazali się lepsi aż od 30 drużyn, ustąpując tylko FC 
Turbodymomenom ze Studzienic. Najleszym bram-
karzem turnieju wybrany został Mateusza Bąk. Gra-
tulujemy sukcesu!

Monika Panfil
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Badania ankietowe
Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny 

w Katowicach realizuje na terenie województwa ślą-
skiego reprezentacyjne badania ankietowe. Każdy 
ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się 
i posiada legitymację służbową oraz imienne upo-
ważnienie. Można sprawdzić tożsamość ankietera 
kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Kato-
wicach: tel.: 32 779 12 91 lub kom. 695 255 244 lub 
email: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę 
z ankieterami Urzędu Statystycznego.

Urząd Gminy Suszec

Przetargi na dzierżawę 
działek

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierża-
wę działek nr 457/46, 3039/488, 3289/488, 1360/465 
przeznaczonych do rolniczego użytkowania poło-
żonych w Suszcu, oraz działek nr 742/213 i 860/128 
przeznaczonych pod ogród położonych w Kryrach 
i Mizerowie. Przetarg odbędzie się 16 marca 2016 r. 
Termin wpłaty wadium do 14 marca 2016 r. Bliższe 

Sprzedaż drewna
W marcu odbędzie się przetarg na sprzedaż 

drewna pochodzącego z wycinki. Dokumenty prze-
targowe będą upublicznione na stronie internetowej 
Gminy Suszec: www.suszec.pl

do dnia 18 marca 2016 r., do godz. 15:30, w sekreta-
riacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach.

Określony przedmiot zostanie sprzedany ofe-
rentowi, który złoży ofertę z najwyższą ceną. Trans-
port zapewnia kupujący. Urząd Gminy zastrzega 
sobie prawo unieważnienia postępowania.

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

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 Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14

Sołtysi:
Tadeusz Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
Stanisław Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
Wojciech Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
Lucyna Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
Bronisława Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
Barbara Matula (Radostowice) tel. 723 440 443

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie 
tel. 32 210 11 33 
Szpital w Pszczynie:
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801

Ogłoszenie o sprzedaży
Urząd Gminy Suszec posiada do sprzedaży: 

zadaszenie z płyt poliwęglanowych o konstrukcji 
stalowej pochodzące z demontażu oraz zjeżdżalnię 
dla dzieci z tworzywa sztucznego.

Przedmioty przeznaczone do sprzedaży moż-
na oglądać w dni robocze w godz. 7:30-15:30 wraz 
z pracownikiem Urzędu Gminy, po uzgodnieniu te-
lefonicznym pod nr tel. 32 449 30 50.

Osoby zainteresowane nabyciem mogą składać 
oferty cenowe na poszczególne składniki majątku 
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święty z
Padwy

wielkie
rolki ma-
teriału
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Punkt Pomocy Prawnej w Gminie
Od połowy stycznia w naszej Gminie działa 

Punkt Pomocy Prawnej. Według ustawy, na darmo-
wą pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą 
liczyć: młodzież do 26. roku życia; osoby posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny; seniorzy po ukończeniu 
65 lat; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprze-
dzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej; kombatanci; weterani. 

Wszyscy, którzy zgłoszą się do Punktu, mogą 
uzyskać pomoc i informacje o obowiązującym stanie 
prawnym. Mogą też liczyć na wskazanie sposobu 
rozwiązania swojego problemu prawnego. Radcy 
pomagają również w sporządzeniu projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy oraz 
w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

W Punkcie Pomocy Prawnej można uzyskać in-

formacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cy-
wilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, 
ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, pra-
wa podatkowego.

Po blisko 2 miesiącach działalności pytamy 
Radców, pracujących w gminnym Punkcie Pomocy 
Prawnej, o jego funkcjonowanie.

- Przychodzi do nas wielu mieszkańców. Najwięcej 
osób pojawia się we wtorki. Średnio jest to ok. 4-5 osób 
w czasie dyżuru. Najczęściej pytają o sprawy spadkowe, 
rodzinne, związane z alimentami, sprawy pracownicze, 
sprawy związane z odwołaniami do ZUS-u. Znacznie 
częściej pojawiają się osoby w wieku 50+, pochodzące 
z terenów całej Gminy. Natomiast jest też grupa młod-
szych osób, zainteresowanych np. sprawami alimen-
tacyjnymi. Co ważne, udzielamy pomocy WSZYSTKIM 
osobom, które się do nas zgłoszą. Nikt nie wyjdzie od 
nas bez porady. Pomagamy nawet sporządzać pisma 

procesowe do sądu. Jesteśmy trochę jak lekarz pierw-
szego kontaktu – wyjaśniamy wątpliwości, kierujemy 
do odpowiednich specjalistów. Nie możemy natomiast 
prowadzić spraw sądowych osób, którym udzielamy tu 
porad. Niemniej zapraszamy wszystkich chętnych. – 
mówi Aplikant Radcowski Mateusz Kozik. 

Przypominamy, że Punkt Pomocy Prawnej 
znajduje się w lokalu biurowym nr 22 w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej 22 w Suszcu 
(pomieszczenie, w którym mieści się GCI). 

Porad udziela Radca Prawny lub Aplikant Rad-
cowski ze Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż z siedzibą 
w Bielsku-Białej. W tej chwili są to trzy osoby: we 
wtorek – Radca Prawny, a w czwartek i w piątek – 
Aplikanci Radcowscy.

Biuro jest czynne w następujących godzinach: 
we wtorek 7:30 -11:30, w czwartek 10:00 -14:00 oraz 
w piątek 14:00 -18:00.

Monika Panfil



Akcja PIT 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

informuje, że w związku z Akcją PIT uruchomione 
zostaną dodatkowe punkty przyjmowania zeznań 
podatkowych. W naszej gminie akcja będzie się 
odbywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 
Dla wszystkich chętnych przewidziano trzy terminy:          
9 marca, 6 kwietnia i 20 kwietnia w godzinach od 
7:30 do 14:30.

W punkcie tym będzie można złożyć zeznanie 
podatkowe, pobrać druki zeznań wraz z załącznika-
mi oraz uzyskać niezbędne informacje dotyczące 
sposobu ich wypełnienia. Pracownicy urzędu będą 
służyć pomocą w elektronicznym przesyłaniu zeznań 
(w tym celu podatnicy musieliby przynieść kopię 
zeznania za rok 2014). 

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Wyciąg z ogłoszenia o czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 0,5814 ha zapisanej w Księdze Wieczystej 
KA1P/00033236/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część 
nieruchomości oznaczona jest numerem działek: 4138/141 o pow. 0,2605 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5 oraz 
4139/141 o pow. 0,3209 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5.
2. Cena wywoławcza wynosi 270.000,00 zł netto (słownie dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej 
kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 30.000,00 zł.
4. W/w działki położone są w Suszcu, przy ul. Dolnej, zjazd z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Suszec. Działki 
położone są na terenach przemysłowych zlokalizowanych wokół KWK „Krupiński”. Działki są niezabudowane, graniczą ze sobą 
wspólnie tworząc jedną całość. Działka 4138/141 ma regularny kształt zbliżony do kwadratu, jest częściowo utwardzona, od 
strony północnej graniczy z budynkiem hali magazynowej, należącym do innej nieruchomości. Przez działkę w jej północnej i za-
chodniej części przebiegają podziemne, liniowe urządzenia infrastruktury (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). Działka 4139/141 
o regularnym kształcie prostokąta, od strony wschodniej graniczy z drogą publiczną ul. Dolną. Na działce istnieją pozostałości 
dawnego ogrodzenia (betonowe słupy oraz siatka). Wzdłuż zachodniej  granicy działki, a także nad jej centralną częścią prze-
biega linia energetyczna. Planowana jest likwidacja linii napowietrznej i zastąpienie jej kablem ziemnym przy granicy działek. 
5. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: 
Piaskowej, Dolnej i Królówka uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą Nr IX/42/61/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:
B10P – co stanowi zapis planu tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu w/w części nieruchomości.
7. Część nieruchomości, będąca przedmiotem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań. 
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. I publiczny przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 24 kwietnia 2015 r. II publiczny 
przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 18 czerwca 2015 r. III publiczny przetarg 
ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 20 listopada 2015 r.
10. Czwarty przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 17 marca 2016 roku 
o godz. 10:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 11 marca 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004         
- decyduje data wpływu na konto.
12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzają-
cego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
15. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na stronie 
internetowej www.suszec.pl.
16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy                      
Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel. 32 449 30 73.
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Bezpłatne zajęcia z tańca                 
nowoczesnego

Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną 
na bezpłatne zajęcia z tańca nowoczesnego, które 
odbywać się będą w Gimnazjum Publicznym w Ra-
dostowicach w każdy piątek w godz. 18:00-19:00. 
Zajęcia prowadzić będzie instruktor - Karolina Gło-
wińska. Zapisy na zajęcia przyjmowane są osobiście 
lub telefonicznie: 32 212 44 91 od pn. do pt. w godz. 
8:30 - 19:30 w biurze GOK w Suszcu lub bezpośrednio 
u instruktora - przed zajęciami.

GOK w Suszcu

wisko zostanie ogłoszony w marcu br. Szczegółowe 
warunki udziału w konkursie będą zawarte na stronie 
internetowej Gminy oraz Gminnego Zespołu Oświaty 
i Sportu w Suszcu. Przewidywany termin postępo-
wania konkursowego to początek kwietnia 2016 r.

Turniej Skata                 
Zarząd Koła Związku Górnośląskiego w Susz-

cu zaprasza na II Turniej Skata o Puchar Prezesa, 
który odbędzie się 19 marca 2016 r., o godz.17:00, 
w Kawiarni Klubowej w  Suszcu. Zgłoszenia udziału 
w turnieju do dnia 17 marca 2016 r. przyjmuje pod 
numerem telefonu:  509 620 689  pan  Tomasz  Ple-
kaniec. Wpisowe 15 zł. Serdecznie zapraszam.

 Wojciech Lala, Prezes Koła ZG w Suszcu

Konkurs na Dyrektora
SP w Radostowicach

Dnia 31 sierpnia 2016 r. mija okres 5-letniej ka-
dencji na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Radostowicach Pani Małgorzaty Jakubik.

 Konkurs na wyłonienie kandydata na to stano-

Informacja dla użytkow-
ników wieczystych

Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę 
roczną z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów stanowiących własność Gminy Suszec należy 
wpłacać bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec 
nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002 w terminie 
do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwa-
nia użytkowania wieczystego. W tytule przelewu 
należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”. 
Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki 
ustawowe. 

Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informa-
cje dotyczące wysokości opłaty w Biurze Gospodar-
ki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami 
w siedzibie Urzędu Gminy Suszec p. 1 A lub pod nr 
telefonu: 32 449 30 73.

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu
zaprasza na

II Powiatowy Dzień Kobiet
„HANYSKI I GÓROLKI”,

który odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,

w dniu 12 marca 2016 r. w godz. 17:30 - 22.00

Bilety w cenie 50 zł do nabycia u Pani Joanny Paluszewskiej-Szwedy,
 Suszec, ul. Dolna 62 (biuro rachunkowe), tel.  32 212 41 94 

W programie:
- wspólne śpiewy z zespołem DUO VOCAL,
- gość specjalny - Kapela Góralska „Maliniorze” z Brennej,
- prowadzenie - Aneta Legierska,
- śląska i góralska kuchnia,
- konkursy i zabawy.

Patronat honorowy:
Starosta Pszczyński Paweł Sadza, Wójt  Gminy Suszec Marian Pawlas, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch

Uwaga! Zbliża się termin 
płatności podatku

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o zbli-
żającym się terminie płatności I raty podatku od nie-
ruchomości oraz od gruntów rolnych.

Płatność można uiścić u sołtysów w wyznaczo-
nych punktach, a także dokonując przelewu na wska-
zany numer rachunku bankowego Urzędu Gminy 
w Suszcu: 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002

Urząd Gminy Suszec

Z okazji Dnia Kobiet
pragniemy złożyć wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności, radości
i uśmiechu oraz realizacji marzeń zarówno

w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Wójt oraz Rada Gminy 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


