
Święta Wielkanocne to okres głębokich duchowych 
przeżyć. Obchodzimy je inaczej niż święta Bożego Naro-
dzenia. Jest to czas refleksji, wyciszenia. Znaczna część 
tych Świąt opiera się na udziale w uroczystościach kościel-
nych. Tydzień poprzedzający Wielkanoc, w którym wspo-
minamy wydarzenia najważniejsze dla wiary chrześci-
jańskiej, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy 
dni tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Pią-
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tek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane 
są jako Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek obchodzi-
my pamiątkę ustanowienia sakramentów: Eucharystii        
i Kapłaństwa. Wielki Piątek upamiętnia zaś śmierć Jezu-   
sa na Krzyżu. W Wielką Sobotę, która jest dniem wycisze-
nia i oczekiwania na przyjście Chrystusa, przeżywamy
czas żałoby po śmierci Jezusa.  
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25 lat i co dalej...

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób

życzą Wójt oraz Rada Gminy Suszec.
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Na comiesięcznym spotkaniu Rady dyskuto-
wano o najbardziej aktualnych zagadnieniach i pro-
blemach naszej gminy. Tym razem dużo uwagi po-
święcono zatwierdzeniu taryf na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
Skupiono się także na przyjęciu programów zdro-
wotnych na 2015 rok, nowych lokalach wyborczych 
w Suszcu oraz na sprawach porządkowych na tere-
nie gminy – spalaniu śmieci na posesjach prywat-
nych, nieprawidłowym parkowaniu samochodów 
na ul. Szkolnej w Suszcu oraz uporządkowywaniu 
dróg i poboczy po zimie.

Więcej szczegółów na temat obowiązujących 
taryf, dopłat oraz innych spraw związanych z ko-
sztami za wodę oraz ścieki można znaleźć w arty-
kule  znajdującym  się  na  stronach  nr 20-23).

Nowe lokale wyborcze – z udogodnieniami 
dla  niepełnosprawnych.  Dotychczasowe lokale 
wyborcze dla mieszkańców Suszca (obwód nr 6 i 8) 
znajdowały się w klasach lekcyjnych Szkoły Pod-
stawowej. Taka lokalizacja bardzo utrudniała albo 
wręcz uniemożliwiała osobom niepełnosprawnym 
czynny udział w wyborach. Na wniosek Radnych 
oraz samych mieszkańców, ustalono, że nowe loka-
le wyborcze będą znajdować się w klasach Gimna-

zjum Publicznego w Suszcu. Jak argumentowali 
Radni – wejście do szkoły oraz klasy, służące jako lo-
kale wyborcze, znajdują się na parterze i są o wiele 
łatwiej dostępne.

Programy zdrowotne do realizacji w tym ro-
ku.  Jak co roku, na terenie Gminy Suszec przepro-
wadzane są programy profilaktyczne, z których 
mogą skorzystać konkretni mieszkańcy. Są to pro-
gramy, które będą funkcjonować w latach 2015-
2020.  W  2015 r.  przyjęto  do  realizacji:
-  Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 
wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia 
przeciwko meningokokom z grupy C (dla dzieci  
w  wieku  2  lat  oraz  młodzieży  w  wieku 14 lat); 
-  Program profilaktyki próchnicy – lakowanie zę-
bów (dla dzieci w wieku 8 lat);
-  Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa (do-
stępny dla mieszkańców Gminy w wieku 20-55 lat) 
-  Program profilaktyki chodu w wieku 55+ (dla osób  
wieku 55-80 lat). Wkrótce poznamy więcej szcze-
gółów dotyczących ich realizacji.

Policja będzie interweniować w sprawie 
spalania śmieci. W związku z licznymi pytaniami 
dotyczącymi spalania śmieci na prywatnych po-
sesjach, Radni Gminy Suszec poruszyli ten temat     
w czasie spotkania z Policją w Powiatowej Komen-

dzie w Pszczynie. Komendant Policji zapewnił, że 
wszystkie zgłoszenia o niezgodnym z przepisami 
spalaniu śmieci są traktowane bardzo poważnie. 
Zachęcił także, aby mieszkańcy, którzy zaobserwu-
ją w swojej okolicy podobny proceder, informowali 
o nim bez wahania. Policja ma prawo wejść na pose-
sję sprawcy i skontrolować jego piec oraz opał, ja-
kiego używa.

Samowola  w  parkowaniu  będzie  ukarana.
Przez najbliższy miesiąc wszyscy kierowcy, którzy 
parkują niezgodnie z przepisami na ul. Szkolnej, 
mają czas na wyrobienie u siebie nowych nawyków. 
Problem dotyczy zwłaszcza niedziel, kiedy samo-
chody zaparkowane na chodniku przy kościele        
w Suszcu uniemożliwiają normalne poruszanie się 
pieszych oraz użytkowników drogi. Przeszkadza to 
wszystkim, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że do 
dyspozycji wiernych pozostaje wiele parkingów     
w bliskim obrębie kościoła. Jeśli apele nie zdają się 
na nic i kierowcy nadal będą zostawiać swoje samo-
chody na chodniku przy ul. Szkolnej (nota bene 
obowiązuje tam zakaz zatrzymywania się i postoju), 
policja będzie karała uprawiających samowolę kie-
rowców mandatami.

Monika Panfil

Sesja Rady Gminy

Umowy na zimowe utrzymanie dróg i cho-
dników obowiązywały do dnia 31.03.2015 r. i prze-
widują one wyłącznie płatności za rzeczywiście wy-
konane czynności związane z zimowym utrzyma-
niem dróg i chodników. Łączny koszt zimowego 
utrzymania dróg i chodników w sezonie zimowym 
2014/2015 wyniósł 220.255,50 zł brutto, w tym 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych 57.340,14 zł 
brutto, a dróg gminnych 162.915,36 zł brutto. 
Obecnie trwa również pozimowe sprzątanie dróg 
gminnych i powiatowych z materiałów użytych
do zwalczania śliskości. Koszt sprzątania wynosi 
25.955,56 zł brutto, w tym sprzątanie dróg 
powiatowych 12.313,78 zł brutto, a dróg gmin-
nych 13.641,78 zł brutto. Zakończenie sprzątania 
przewidziano do dnia 17.04.2015 r. Koszt zimowe-
go utrzymania dróg powiatowych oraz pozimowe-
go sprzątania tych dróg, na mocy porozumienia, 
pokrywa  w  całości  powiat  pszczyński.

UG Suszec

Podsumowanie
Akcji Zima

Do końca marca planowane było zakończenie 
remontów nawierzchni na boiskach naszej gminy 
oraz montaż wyposażenia. Na istniejących boiskach 
ułożono trójwarstwową, elastyczną nawierzchnię    
z trwałą i dobrej jakości górną warstwą. Na boiskach 
w Radostowicach i Kobielicach zamontowano tak-
że tzw. „wandaloodporne” bramki z koszami do ko-
szykówki i wielofunkcyjne słupki, pozwalające na 
montaż siatki do gry w siatkówkę, badmintona i te-
nisa ziemnego. Na boisku w Rudziczce pojawiły się 
zaś kosze do koszykówki i wielofunkcyjne słupki, 
umożliwiające montaż siatki do gry w badmintona   
i siatkówkę. Łączna powierzchnia wszystkich boisk  
to  ponad  1000  metrów  kwadratowych.

UG Suszec

Boiska w Radostowicach,
i Rudziczce

po remontach
Kobielicach 

Dobiegają końca prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Kryrach w ramach zlewni P2 
(rejon ulic Wilcza, Wodna, Łoskutowa, Fr. Klimy oraz 
część ul. Nierad i ul. Wyzwolenia). Sieć kanalizacyjna 
została już wybudowana, a obecnie trwają prace na 
terenie przepompowni ścieków przy ul. Łoskutowej, 
a także roboty związane z odtworzeniem dróg. Po 
zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do ro-
bót porządkowych na terenie, na którym były pro-
wadzone  roboty  ziemne.

Rozpoczynają się za to prace w zlewni P3 przy 
ul. Pawła Garusa i Kasztanowej. Do wybudowania 
jest ok. 600 metrów sieci grawitacyjnej i ok. 500 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach
metrów sieci tłocznej oraz przepompownia ścieków 
na końcu ul. Pawła Garusa. Prace te zakończą się      
w  I  półroczu  br.

Gminie Suszec udało się pozyskać dodatkowe 
dofinansowanie w postaci umorzenia pożyczki na 
kwotę niemal 240.000 zł z WFOŚiGW w Katowiach, 
które przeznaczono za dofinansowanie zarówno 
kończącego się etapu robót w zlewni P2, jak i na 
realizację prac w zlewni P3.

W sumie wszystkie pozyskane środki zewnętrz-
ne na realizację powyższych odcinków sieci kanali-
zacyjnej stanowią ok. 92% kosztów całkowitych.

UG Suszec
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cd. ze strony 1
Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się też po-

karmy na stół wielkanocny. Po zapadnięciu zmroku 
w Wielką Sobotę odprawiana jest msza Wigilii Pas-
chalnej, ale są to już obchody Niedzieli Wielkanoc-
nej  (czyli  tzw.  rezurekcja).

TRADYCJE WIELKANOCNE NA ŚLĄSKU
Kroszonki. Najpiękniejszym elementem de-

koracyjnym na stołach były i są kroszonki. Do ich  
farbowania używa się naturalnych barwników: ce-
buli, kory dębu czy brzozy, łupin orzecha włoskiego, 
soku z buraka, nasion malwy. Aby podkreślić ich 
kolor, można je przetrzeć szmatką nasączoną ole-
jem. Następnie skrobie się na powierzchni kro-
szonek ostrym narzędziem wzory. Dawniej były to 
takie, które można było znaleźć na starej porcela- 
nie czy malowanych fartuchach. Korzystano też ze 
wzorów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Oprócz tego były jajka ze wzorami zajączków, pis-
kląt i palemek. Te wręczało się chłopcom w Ponie-
działek Wielkanocny. Czasem także, zamiast wy-
skrobywania wzoru, jajka obklejało się sitowiem.   
Co ważne – kolor kroszonek miał bardzo duże zna-
czenie: czerwone oznaczały miłość, zielone nadzie-
ję, żółte były dla chłopców, których się nie chce,         
a czarne przeznaczano dla ważnych person (księ-
dza, wójta, sołtysa). 

Rezurekcja i śniadanie wielkanocne. Do XVIII 
w. msze rezurekcyjne odprawiano o północy, potem 
świętowano je też rano. Do dnia dzisiejszego w wie-
lu parafiach msze rezurekcyjne odprawia się o po-
ranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony. 
Słychać je wtedy pierwszy raz od Wielkiego Czwar-
tku – kiedy milkną, zastępowane przez kołatki. Po-
dobno dawniej bywało tak, że wierni uczestniczyli  
we mszy wieczornej w Wielką Sobotę, potem w re-
zurekcji o godz. 5 rano, a następnie szli jeszcze na 
mszę świętą w ciągu dnia w Niedzielę Wielkanocną. 
Obecnie panuje zwyczaj, że po porannej (a czasem 
już po wieczornej – w sobotę) rezurekcji rodzina 
zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego. 
Rozpoczyna je składanie życzeń i dzielenie się 
święconką z koszyczka. Na stołach królują: jajka, 
wędliny i wielkanocne baby. Stanowi to znaczącą 
odmianę po poście, szczególnie przestrzeganym    
w Triduum Paschalnym. Stoły ozdobione są bu-
kietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. 
Wśród wielkanocnych potraw na Śląsku, które 
musiały się znaleźć na stole, trzeba wymienić: chleb, 
baranka (wypiekanego niegdyś samodzielnie nie-
mal w każdym domu) - symbol Chrystusa, jajka - 
symbol narodzenia, chrzan - symbol męki Jezusa, 

szynkę - na znak kończącego się postu i masło - sym-
bol dobrobytu. Reszta składników na świątecznym 
stole zależała od zamożności mieszkańców danego 
domu.

Zajączek. Na Śląsku kultywujemy także trady-
cję, którą uwielbiają zwłaszcza dzieci. Już od daw-
nych czasów rodzice chowali w domu lub w ogro-
dzie koszyczki ze słodyczami i prezenty od ZAJĄCZ-
KA. Zawsze rano, czasem nawet przed śniadaniem, 
dzieci wyruszają na poszukiwania podarków od 
tego świątecznego gościa. Potem, wśród śmiechów 
i okrzyków radości, rozpakowują otrzymane pre-
zenty. Inną, lubianą przez młodszych tradycją, jest 
świętowanie  „lanego  poniedziałku”.

Śmiergust. W Poniedziałek Wielkanocny (zwa-
ny śmiergustem) polewa się dla żartów wodą inne 
osoby. Według tradycji, polewają tylko chłopcy,        
a dziewczęta, jeśli nie chcą zostać starymi pannami, 
muszą się na to zgodzić. Panuje też zasada, że im 
więcej razy polana zostaje dziewczyna, tym więk-
szym cieszy się powodzeniem u chłopców i tym 
bardziej się im podoba. Za okazane zainteresowa-
nie, dziewczęta muszą się odpłacić przybyłym 
chłopcom prezentami. Dawniej dostawali oni pięk-
nie przystrojone kroszonki, teraz częściej słodycze    
i owoce. Kiedyś takie przyozdobione jajka niosły 
ważne przesłanie dla obdarowanych – zależnie od 
otrzymanego koloru, mógł on liczyć na względy 
dziewczyny (często od tego dnia zaczynały się zalo-
ty) albo dowiadywał się o jej braku zainteresowania. 
W poniedziałkowy ranek niektórzy gospodarze kro-
pią też wodą święconą pola. Ma to chronić grunty 
przed nieszczęściami i zapewniać urodzaj. W na-
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Stoisko Pani Barbary Szwedy podczas Jarmarku Wielkanocnego

szym regionie dawniej robiło się także w tym dniu 
żarty sąsiadom. Zamieniano bramy, na dachach 
umieszczano narzędzia rolnicze, chowano wiadra 
na wodę. Nikt jednak się nie obrażał, szanując i ro-
zumiejąc tradycję.

JARMARK ŚWIĄTECZNY W SUSZCU
Jak co roku, Sołtys Suszca – Tadeusz Paszek 

wspólnie z Radą Sołecką oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury podjęli się organizacji tradycyjnego Jar-
marku Wielkanocnego. Niemal 30 wystawców 
zebrało się, w związku z niesprzyjającą aurą, w sali 
GOK-u, aby sprzedawać swoje wyroby. Mieszkańcy 
Suszca mieli okazję nabyć, niezbędne przy Świę-
tach: ozdoby świąteczne, palmy wielkanocne, do-
mowe wypieki, jaja, makarony. Znalazła się tam 
także ręcznie robiona biżuteria, wiosenne kwiaty, 
ręcznie szyte maskotki, zajączki i wiele innych pro-
duktów związanych z Wielkanocą. Wszystkie sto-
iska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ta-
kie inicjatywy pomagają promować lokalnych wy-
twórców. Dają także gwarancję zakupu świeżych, 
dobrych produktów ze sprawdzonego źródła. 

Na Jarmarku Wielkanocnym swoje stoisko roz-
stawili między innymi uczniowie Gimnazjum 
Publicznego z Radostowic, którzy sprzedawali do-
mowe wypieki oraz dekoracje. Dochód ze sprzeda-
ży mają zamiar przeznaczyć na wycieczkę klasową. 
Znalazło się także stoisko przedszkolaków z Suszca  
z wielkanocnymi palmami. Wybór był naprawdę 
ogromny. Dekoracje różnego rodzaju – od wydmu-
szek po piękne wielkanocne wieńce, zające ze słomy 
czy cudowne, ręcznie szyte króliczki. Można było 
zakupić nawet – i to pomysł dla szukających nieba-
nalnych prezentów – gustowną biżuterię czy robio-
ne na szydełku ozdoby do włosów. Dla dzieci przy-
gotowano zaś atrakcję w postaci dmuchanego pla-
cu zabaw (rozstawionego przed salą Ośrodka Kul-
tury) oraz kolorowej waty cukrowej.

W trakcie trwania imprezy ogłoszono zwycięz-
ców konkursów: na palmę wielkanocną i na gniazd-
ko zajęcze, których organizatorami byli Sołtys i Ra-
da Sołecka Suszca, a także laureatów V Powiato-
wego Konkursu Plastycznego na „Świąteczną Kart-
kę  Wielkanocną” -  zorganizowanego  przez  GOK.

Suszecki Jarmark spotkał się ze sporym zain-
teresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem. Z pew-
nością jest to inicjatywa, której mogą nam poza-
zdrościć sąsiednie gminy. Mamy nadzieję, że bę-
dziemy się spotykać każdego roku na świątecznych 
jarmarkach – z coraz większą ilością wystawców        
i kupujących.

Monika Panfil
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Pani Maria Szendera ogłasza wyniki konkursu na palmę wielkanocną
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Marzec to miesiąc, w którym panie mają wiele 
okazji do świętowania. W Rudziczce obchody święta 
kobiet odbyły się 12.03.2015 r. i były połączone ze 
spotkaniem sprawozdawczym Koła Gospodyń 
Wiejskich. Panie, przy nastrojowych świecach oraz 
pięknie nakrytych stołach, miło spędziły czas. Na 
początku spotkania zebrane kobiety przyjęły 
życzenia od przewodniczącej KGW oraz przybyłych 
gości.  Małgorzata  Przontka  życzyła: 

Abyście odnalazły: w ciszy swoje myśli i marze-
nia, w bliskich osobach siłę i piękno stworzenia, 
w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, 
smakach i zapachach wielkość natchnienia, a  w sobie  
miłość.
Dwaj obecni na spotkaniu mężczyźni: sołtys 
Stanisław Godziek oraz radny Henryk Pruciak 
także złożyli na ręce pań serdeczne życzenia oraz 
kwiaty. 

Następnie przewodnicząca Koła przedstawiła 
sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. 
Członkinie odbyły tradycyjne wyjazdy, np. na kulig 
do Pielgrzymowic czy na wspólne ognisko. Orga-
nizowały również m.in. Dzień Kobiet czy Babski 
Comber, włączały się także w organizację Dnia Se-

niora oraz Dożynek. Angażowały się w wiele lokal-
nych inicjatyw, zawsze chętnie pomagając wła-
dzom gminy czy sołectwa. W tym roku Koło Go- 
spodyń planuje dwie wielkie uroczystości: orga-
nizację Dożynek Sołecko-Gminnych oraz obchody 
50-lecia istnienia Koła. Choć obie inicjatywy wyma-
gają dużych nakładów czasowych i finansowych,
z pewnością uroczystości te będą stały na wysokim 
poziomie i zostaną zorganizowane z charaktery-
styczną dla Rudziczki, dbałością o szczegóły.

Po części oficjalnej, zaproszonych gości poczę-
stowano doskonałym obiadem oraz deserem. Czas 
przy posiłkach umilały rozmowy zebranych pań. 
Część artystyczna należała zaś do młodzieży z ZSP
w Rudziczce. Uczniowie, przygotowujący się do po-
kazu talentów, zaprezentowali swoje umiejętności 
przed członkiniami Koła. Maciej Michałek oraz Fi-
lip Wróbel wykonali pokaz tańca breakdance,
a Grzegorz Kulik sprawdził się jako mim, prezen-
tując autorską interpretację piosenki „Bałkanica”. 
Dziewczynki wykonały zaś piosenki swoich ulubio-
nych artystów. Emilia Witczak wystąpiła w utworze 
„Mogę wszystko, nic nie muszę”, Faustyna Kempny 
i Wiktoria Bernert zaśpiewały „Drewniane lalki”,

a Marta Świerczek przedstawiła swoją interpre-
tację  piosenki  „Hallelujah”.

Zebrani ciepło przyjęli występy młodzieży. 
Dumne babcie i mamy dopingowały młodych ar-
tystów, nagradzając każdy występ brawami i upo-
minkami. Panie należące do KGW miło spędziły czas, 
obchodząc swoje wspólne święto. Życzyć można 
sobie jedynie, aby co roku przybywało nowych 
członkiń Koła i aby działało ono nadal tak sprawnie
i  prężnie,  jak  dotychczas.

Monika Panfil

Aby każdy dzień był Dniem Kobiet!
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Kobieta jest ważna. I to bez względu na miejsce 
i okoliczności. Dlaczego więc nie celebrować kobie-
cości w szczególny sposób przy okazji święta 
wszystkich pań? Gminny Ośrodek Kultury zatrosz-
czył się o stworzenie odpowiedniej oprawy i atmo-
sfery, aby wszyscy goście poczuli się częścią 
kobiecego świata. 6.03.2015 r. suszecki GOK przy-
gotował wieczór pełen atrakcji. Najpierw zebrani 
uczestniczyli w wernisażu wystawy fotograficznej 
Bartka Wyrobka pt. „Panna Młoda jest najważ-
niejsza”. O wyjątkowych, niebanalnych zdjęciach, 
szukaniu idealnego miejsca i ujęcia oraz o wyzwa-
niach, jakie niesie ze sobą fotografia ślubna, opo-
wiadał autor zdjęć. Przybyli goście z uwagą słuchali 
pochodzącego z Radostowic fotografa. Z uznaniem 
przyglądali się także jego dziełom. Bajkowe widoki, 
ciekawe historie, jakie stały za każdym zdjęciem 
oraz piękne pary (a zwłaszcza Panny Młode) – sta-
nowiły niewątpliwy atut wystawy.

W przerwie pomiędzy wystąpieniem Bartka 
Wyrobka, a drugą częścią spotkania, uczestnicy 
mieli niepowtarzalną okazję spróbowania maro-
kańskiej herbaty oraz zdrowych słodyczy – m.in. 
chlebka bananowego czy zdrowej czekolady 
(wszystko oparte na najlepszych składnikach). 
Mogli również dowiedzieć się nieco o naturalnych 
kosmetykach. O tak wyjątkową oprawę zadbali 

Anna Czapek oraz Piotr Mojżyszek – czyli pre-
legenci, prowadzący dalszą część spotkania. Jak 
sami o sobie mówią:
- Wymyśliliśmy sobie naszą pracę! Chyba najlepsza 
rzecz, jaką można zrobić – wymyślić sobie pracę i żyć 
na swój własny sposób. Robić to, co odpowiada na-
szemu talentowi, aspiracjom i przynosi radość. Po 
prostu cisnąć swoją drogą i realizować pasje i ma-
rzenia. Piękna sprawa, polecamy wszystkim. Kom-
binowaliśmy i robiliśmy różne rzeczy – od mycia ga-
rów, podnoszenia worów z cukrem i serwowania kawy 
na plaży, po kino, farmaceutykę i krojenie pomidorów. 
W końcu zatrzymaliśmy się na chwilę, zastanowiliś-
my,  rozejrzeliśmy  i  po  prostu  przyszło…

Opowiadamy o świecie - podróżujemy, staramy się 
poznać i zrozumieć świat. No i trochę go opisać, po-
opowiadać o nim…

Goście, którzy przybyli do GOK-u zasiedli przy 
stolikach, ustawionych tak, aby zapewniały kame-
ralną atmosferę. Na każdym paliły się świeczki,
a wiosenny nastrój tworzyły piękne tulipany i róż-
nokolorowe motylki, dopełniające dekoracji.  Przy 
blasku świec podróżnicy opowiadali o losach kobiet 
w różnych częściach świata. Podzielili swoje wystą-
pienie na kilka części, prezentując różnorakie 
aspekty życia kobiet: PIĘKNA, SZANOWANA, OD-
POCZYWAJĄCA, PRACUJĄCA, KOBIETA A ISLAM, 
MUZUŁMANKA, ARTYSTKA.  Swe opowiadania, pani 
Anna i pan Piotr ilustrowali zdjęciami z odbytych 
podróży oraz fragmentami filmów. Zabrali nas, słu-
chaczy, w miejsca, o których istnieniu nie mieliśmy 
pojęcia. Przybliżyli obce kultury, porywająco opi-
sując swoje przeżycia i doświadczenia. Dzięki ich 
prezentacji, wszyscy mogliśmy się poczuć częścią 
większej wspólnoty kobiet i odnaleźć, pomimo 
dzielących nas odległości i różnic kulturowych, to, 
co jest nam wszystkim bliskie. Okazuje się bowiem, 
że istota kobiecości zawsze pozostaje niezmienna. 

Brawa należą się organizatorom za doskonały 
pomysł  na  uczczenie  Dnia  Kobiet.

Monika Panfil

Kobieta w centrum
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Najstarsi mieszkańcy naszej gminy świętują 
swoje urodziny także z włodarzami gminy i so-
łectwa. W marcu wójt Marian Pawlas wraz z soł-
tysem Stanisławem Godźkiem odwiedzili miesz-
kankę Rudziczki – Martę Bartecką (z domu Gibas). 
 Pani Marta, w dobrej formie, doczekała go-
dnego pozazdroszczenia jubileuszu, gdyż 9 marca 
br. obchodziła swoje 90 urodziny. Obecnie mieszka
w domu, który wraz mężem wybudowali wspólnie
z siostrą i jej mężem. Obie panie są już wdowami
i razem z siostrzeńcami pani Marty prowadzą wspól-
ne gospodarstwo domowe.

Zapytana o receptę na długowieczność, sole-

Piękny Jubileusz
nizantka  stwierdziła:
- Trzeba umieć żyć w zgodzie. Całe życie ciężko praco-
wałam – na swoim polu, a także u innych gospodarzy. 
Dużo różnych sytuacji mnie w życiu spotkało, ale sta-
rałam się przyjmować je ze spokojem. Mieszkam
w pięknej okolicy, wśród dobrych ludzi. Zawsze jest 
ktoś, kto mi pomoże. W rodzinie jest siła. Moje ro-
dzeństwo też jeszcze żyje i trzymamy się razem. Może 
to oni są receptą?

Pani Marcie życzymy kolejnych lat w zdrowiu
i wszelkiej pomyślności. Gratulujemy także docze-
kania  tak  wyjątkowego  jubileuszu.

Monika Panfil zd
j. 
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Bartek Wyrobek podczas autorskiej wystawy fotograficznej

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Rudziczce

Jabilatka - pani Marta Bartecka i sołtys Stanisław Godziek
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Jak co roku, Koło Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Suszcu zorganizowało spotkanie wio-
senne, połączone z Dniem Kobiet. Odbyło się ono 
11.03 br. Wspólne świętowanie zainaugurowała 
msza święta w suszeckim kościele, po której wszys-
cy członkowie Koła udali się na salę GOK-u. Oprócz 
licznie przybyłych emerytów, na spotkaniu pojawili 
się zaproszeni goście: Marian Pawlas, Jan Matula, 
Paweł Markiewicz, Alfred Kotas, ks. Krzysztof 
Winkler, Agata Lisowicz-Wala, Wojciech Brudek, 
chór Pogodna Jesień oraz siostry zakonne (eme-
rytki). 

Spotkanie na sali rozpoczęto od życzeń zło-
żonych wszystkim obecnym paniom. Najpierw zro-
bił to Przewodniczący Zarządu Koła – Józef Koło-
dziejczyk, a potem pan wójt wraz z przedsta-
wicielem Rady Gminy. Kwiaty zaś przekazano – 
symbolicznie – pani dyrektor GOK-u, która przyjęła 

je w imieniu zebranych kobiet. Następnie wręczono 
kwiaty i dyplomy członkom obchodzącym 80 uro-
dziny: Rajmundowi Nogłemu, Hildegardzie Dra-
pie oraz Florianowi Kukli (nieobecny, w jego imie-
niu wystąpiła żona). Wyróżniono także najstarszych 
członków Koła ZERiI. Byli to: pochodząca z Kryr Łu-
cja Gałuszka oraz mieszkający w Suszcu Stanisław 
Zemła.

Zebranych członków Koła ugoszczono wy-
śmienitym poczęstunkiem. Spędzili oni także czas 
na wspólnym śpiewie i rozmowach. Takie imprezy
to doskonała okazja do spotkań w szerszym gronie, 
do rozmów ze znajomymi, do kultywowania tradycji 
wykonywania śląskich piosenek. Widać było, że 
obecnym przyniosło to bardzo dużo radości i że 
czuli  się  w  tej  wspólnocie  „u siebie”.

Jednak ZERiI to nie tylko okresowe spotkania. 
Koło w Suszcu działa bardzo aktywnie i corocznie 

Wiosenne spotkanie emerytów

zd
j. 

M
on

ik
a 

Pa
nf

il

Stanisław Zemła - n (drugi z lewej).ajstarszy członek Koła ZERiI 

organizuje dla swoich członków wiele wyjazdów – 
od pielgrzymek (do Częstochowy czy Turzy Ślą-
skiej), przez wycieczki krajoznawcze (np. do Dukli, 
Sandomierza czy Tarnowskich Gór) aż po dwuty-
godniowe wczasy w Jarosławcu. Jak przyznaje Pre-
zes, Józef Kołodziejczyk, cieszą się one dużym zain-
teresowaniem. Cena dostosowana jest do możli-
wości finansowych uczestników, za to program i or-
ganizacja stoją na bardzo wysokim poziomie. 

Nic dziwnego, że Koło zyskuje ciągle nowych 
członków – i to nie tylko ze wszystkich sołectw na-
szej gminy, ale także z sąsiednich powiatów. Fan-
tastyczna atmosfera, poczucie wspólnoty, rozliczne 
atrakcje oraz kultywowanie tradycji to niewątpliwie 
atuty, które sprawiają, że Związek ma w Suszcu bar-
dzo  dobrą  opinię  i  działa  tak  prężnie.

Monika Panfil

Gminne spotkania strażaków
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Łucja Gałuszka - najstarsza członkini Koła ZERiI
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Solenizanci obchodzący 80 urodziny

W lutym oraz w marcu odbyły doroczne spot-
kania Ochotniczych Straży Pożarnych działających 
na terenie naszej gminy. Jednostki OSP znajdują się 
w Suszcu, Mizerowie, Kryrach oraz Rudziczce. W cza-
sie zebrań zarządy przedstawiały sprawozdania
z działań podjętych w 2014 r., wyjazdów na akcje, 
odbytych szkoleń oraz zakupionych sprzętów. 
Informowały również o stanie swoich finansów. 
Wszyscy strażacy przyznają zgodnie, że mają ciągłe 
potrzeby sprzętowe, które trzeba na bieżąco 
uzupełniać – od np. kilofów, wideł, przez kurtki czy 
kaski, aż po samochody – które się starzeją i nie są 
tak sprawne, jak powinny. Oprócz Mizerowa, we 
wszystkich OSP jest także problem z lokalami – cias-
nota i brak miejsca stanowią utrudnienie w funkcjo-
nowaniu  Straży. 

Mimo to, nasze oddziały radzą sobie naprawdę 
dobrze. Aktywnie uczestniczą w wielu lokalnych 
inicjatywach – zabezpieczają imprezy na terenie 
gminy, przeprowadzają pogadanki w szkołach
i przedszkolach, urządzają pokazy dla mieszkań-
ców. Przede wszystkim zaś biorą udział w akcjach 

pożarniczych i interwencjach. W zeszłym roku stra-
żacy z całej gminy uczestniczyli w 60 akcjach. 
Cieszy fakt, że ilość strażaków utrzymuje się wciąż 
na podobnym, wysokim poziomie. W niektórych 
wypadkach członków nawet przybywa. Na spot-
kaniach pojawia się też młodzież – wspierająca dzia-
łania OSP. To daje nadzieję na przyszłość naszych 
gminnych  oddziałów  straży.

W czasie spotkania w Suszcu, wśród przybyłych 
znaleźli się prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Pszczynie Szymon Sekta, 
przedstawiciel PSP w Pszczynie st. kpt. Mateusz 
Caputa, wójt Marian Pawlas, sekretarz gminy oraz 
prezes Zarządu Gminnego Straży Roman Szopa, 
prezes zarządu OSP Suszec oraz Gminny Komen-
dant Straży Jan Koch, zastępca wójta Czesław 
Smusz, Przewodniczący Rady Andrzej Urbanek, 
sołtys Tadeusz Paszek. Wszyscy przedstawiciele 
władz wypowiadali się o straży z terenów gminy       
z podziwem, doceniając ciężką pracę, jaką wyko-
nują. Obiecali także pomoc i wsparcie w staraniach  
o  nowy  sprzęt  oraz  rozbudowę  placówek.

Podczas zebrania nagrodzono także członków 
OSP odznakami za lata wysługi. Otrzymali je: za 5 lat 
wysługi: Remigiusz Stebel oraz Konrad Waleczek,  
za 10 lat wysługi: Marek Skowronek oraz Damian 
Szulik, za 25 lat wysługi: Adam Lipus za 30 lat wy-
sługi:  Szymon  Witosza

Oddaj swój 1% na STRAŻ!
Straż pożarna działająca na terenie gminy 

Suszec pełni bardzo ważną funkcję. Ich obecność 
gwarantuje nie tylko pomoc w kryzysowych 
sytuacjach, ale przede wszystkim zapewnia szybszą 
reakcję przy pożarach oraz akcjach ratowniczych. 
Strażaków można wesprzeć na kilka sposobów. 
Oprócz zakupu strażackiego kalendarza, każdy 
może przekazać swój 1% podatku na ich 
działalność. Wystarczy, że w deklaracji PIT jako OPP 
wybierzemy Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP KRS 0000 116 212, a jako cel wpiszemy 
nazwę OSP i jej adres (np. OSP Suszec, ul. Klubo-
wa  3,  43-267  Suszec).

Monika Panfil
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Spotkanie OSP w Suszcu
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Spotkanie OSP w Mizerowie
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Stop pożarom traw!
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz 

przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest 
to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roś-
linnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślin-
ności, która ze względu na występujące w tym cza-
sie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże 
palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czyn-
nika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałto-
wnym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal 
bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje 
przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy  
i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędne-
go,  ponieważ:
1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo 
pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz  asymilacja  azotu  z  powietrza,
2) do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno dla lu-
dzi,  jak  i  zwierząt,
3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które 
jest szczególnie groźne dla osób przebywających   
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,       
z  uwagi  na  możliwość  zaczadzenia,  
4) wypalanie traw powoduje ponadto zmniejszenie 
widoczności na drogach, co może prowadzić do 
powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych,
5) wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, 
a w przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, 
pożary bardzo często wymykają się spod kontroli,
6) ogień z nieużytków często przenosi się na obszary 
leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewosta-
ny, które po pożarze odradzają się przez wiele dzie-
siątek  lat,
7) pożary traw powodują również spustoszenie flory 
i fauny: giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy,  
gady,  dzikie  ptactwo,  ssaki  leśne  oraz  domowe,
8) każda interwencja to poważny wydatek finan-
sowy  dla  państwa,
9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, 
bardzo często zaangażowana jest duża ilość stra-
żaków i sprzętu, który w tym czasie może być po-
trzebny do ratowania życia i mienia ludzkiego w in-
nym  miejscu.

WYPALANIE TRAW JEST
NIEBEZPIECZNE I  NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.      
o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydro-
żnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów”. Art. 131: „Kto[...]wypala łąki, pastwiska, nie-
użytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary[…] podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. 
zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasu, za-
brania się działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczony-
mi do tego celu,
2.  korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta-
łości roślinnych.” 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:  
art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wy-
kroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – 
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość 
może wynosić od 20 do 5000 zł. Art.163. §1 ustawy   
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wol-
ności  od  roku  do  lat  10.” 

W walkę z wypalaniem traw włączyła się  także 
Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regu-
lują m.in. zagadnienia ochrony środowiska w rol-
nictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających doko-
nywanie pozytywnych przemian w tym sektorze 
jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wspar-
cia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do 
ich utrzymania zgodnie z normami, tzn. w dobrej 
kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 
stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, 
poz.1051 z późn. zm.).  

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem 
traw giną lub zostają ranni podpalacze, przypad-
kowe osoby oraz strażacy. Za wypalanie traw grożą, 
oprócz kar nakładanych np. przez policję czy pro-
kuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakłada-  
ne przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 5 do 25%,         
a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należ-
nej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpo-
średnich  za  dany  rok. 

PROSIMY O ROZWAGĘ I NIEWYPALANIE TRAW
KP PSP w Pszczynie

Kronika straży pożarnej
W marcu straż interweniowała pięciokrotnie na 

terenie naszej gminy. Poza interwencjami takimi, jak 
usunięcie plam na jezdni czy wycięcie konarów, 
strażacy brali udział w gaszeniu dwóch pożarów 
oraz  zabezpieczali  teren po znalezieniu niewypału.

2.03.2015 r. w Rudziczce na ul. Pszczyńskiej 
doszło do kolizji dwóch samochodów. Straż pożar-
na zajmowała się usunięciem plamy płynów eksplo-
atacyjnych  po  tym  wypadku.

09.03.2015 r. około godziny 22:40, Stanowi-   
sko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP        
w Pszczynie przyjęło informację o pożarze bu-   
dynku w Suszcu przy ul. Kopcowej. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że 
pali się połowa dwuczęściowego baraku miesz-
kalnego. Przed przyjazdem zastępów ratowniczych, 
właściciel (60 lat) podjął nieskuteczne próby ga-
szenia baraku, w wyniku czego doznał poważnych 
urazów. Poszkodowany został zabrany do szpitala 
przez pogotowie ratunkowe. Po zabezpieczeniu 

miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, dzia-
łania strażaków polegały na podaniu dwóch prą-
dów gaśniczych wody na źródło pożaru oraz jed-
nego w obronie części baraku, który nie był objęty 
pożarem. W dalszej fazie akcji schłodzono 4 butle  
na gaz propan-butan, które wyniesiono z pożaru, 
przekopano i przelano pogorzelisko oraz rozebrano 
część konstrukcji budynku. W związku z silnym za-
dymieniem, strażacy w trakcie działań cały czas 
pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.
W działaniach, które zakończono ok. godziny 01:30 
uczestniczyły 2 zastępy z JRG w Pszczynie, 1 zastęp  
z JRG w Żorach, 1 zastęp z OSP w Suszcu oraz 
pogotowie ratunkowe i policja.

16.03.2015 r. w Rudziczce na ul. Szkolnej straż 
pożarna zabezpieczała miejsca zdarzenia po zna-
lezieniu niewybuchu. Otrzymała ona zgłoszenie od 
policji, która prowadzi działania przy takich akcjach. 
W zabezpieczaniu niewybuchu brał udział także 
m.in. patrol saperski z Gliwic.

16.03.2015 r. w Radostowicach na ul. Klepar-
skiej strażacy usuwali konar z niebezpiecznie wysta-
jącego drzewa nad budynkiem mieszkalnym. 

17.03.2015 r. w Rudziczce na ul. Józefa Barona 
zgłoszono pożar sadzy w kominie. Jednostki straży 
pomagały w jego ugaszeniu. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje      
o ostrożność i przestrzeganie przepisów przeciw-
pożarowych. Przypomina także, że właściciel, za-
rządca lub użytkownik m.in. budynku jednorodzin-
nego jest zobowiązany usuwać zanieczyszczenia     
z przewodów kominowych dymowych i spalino-
wych przynajmniej raz na 6 miesięcy w okresie ich 
użytkowania dla palenisk opalanych paliwem ga-
zowym lub ciekłym lub przynajmniej raz na 3 mie-
siące w okresie ich użytkowania dla palenisk opa-
lanych paliwem stałym. Niedopełnienie tych czyn-
ności skutkować może karą aresztu, grzywny lub 
karą  nagany.

KP PSP w Pszczynie

Radostowiczanin prowadził „pod wpływem”

28.02.2015 r. o godz. 06:55 w Brzeźcach na ulicy 
Ofiar Faszyzmu policjanci zatrzymali do kontroli      
35-latka z Radostowic, który kierował samochodem 
marki BMW 320 będąc w stanie nietrzeźwości. W wy-
dychanym powietrzu stwierdzono 0,45 mg/l. Do-  
datkowo, kierował on pomimo orzeczonego sądowe-
go  zakazu  kierowania  pojazdami  mechanicznymi.

Mieszkaniec Kobielic ranny po potrąceniu 
samochodem

06.03.2015 r. o godz. 14:11 w Kobielicach na    
ulicy Stara Droga nieznany kierowca, nieustalo- 
nym pojazdem, potrącił 43-letniego mieszkańca 
Kobielic, w wyniku czego doznał on urazu twarzo-
czaszki.  Rannego  przewieziono  do  szpitala.

Radni gminy spotkali się z policjantami 
w Komendzie w Pszczynie 

19.03.2015 r. radni gminy Suszec gościli             
w pszczyńskiej komendzie, gdzie wspólnie z poli-
cjantami omówili propozycje rozwiązań sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu w regionie. Człon-
kowie komisji zajmującej się m.in. zapewnieniem 
ładu i porządku w gminie poruszyli problem nie-
prawidłowego parkowania samochodów, chuligań-
skich wybryków młodzieży w miejscach publicz-
nych oraz przepisów dotyczących pieszych i rowe-
rzystów. Owocna dyskusja pozwoliła na skonkrety-
zowanie punktów, których realizacja z pewnością 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Susz-
cu.

Po podsumowaniu współpracy w roku ubieg-
łym i przeszło godzinnych rozmowach wypracowa-
no cele, które będą realizowane w tym roku, i które 
jeszcze bardziej powinny wpłynąć na zapewnienie 
ładu i porządku w regionie. Przewodniczący komisji 
– Szymon Sekta zwrócił uwagę na bezpieczeń-
stwo rowerzystów i planowane w rejonie ścieżki 
rowerowe. Pozostali goście wskazali miejsca gru-
powania się młodzieży, której zachowanie nie zaw-
sze pozostaje zgodne z prawem. Podobnych nie-
zgodności dopatrzyli się również u kierowców par-
kujących na wąskich chodnikach, utrudniających    
w ten sposób swobodne przejście pieszym i mat-
kom z wózkami. Podsumowując spotkanie zwró-
cono uwagę na fakt, że gmina należy do jednych       
z najbezpieczniejszych w powiecie i utrzymanie te-
go stanu jest celem strategicznym zarówno władz 
gminy,  jak  i  samych  policjantów.

KPP w Pszczynie

Kronika policyjna
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Zygmunt J. Orlik
W marcu 2015 r. pan Zygmunt J. Orlik świę-

tował swoje osiemdziesiąte urodziny. Jest to postać 
zasłużona – zarówno dla lokalnej społeczności, jak    
i dla całego Śląska. Historyk, badacz, pasjonat, po-
szukujący interesujących, nigdzie niepublikowa-
nych informacji o regionie i historii naszych ziem. 
Autor 18 książek, współautor wielu publikacji, na-
pisał ponad 500 artykułów w gazetach lokalnych,     
a przede wszystkim w tygodniku „Nowe Echo”, gdzie 
prowadził swoją kolumnę zatytułowaną ECHA 
PRZESZŁOŚCI. 

Pan Zygmunt jest mieszkańcem Kryr. W 1952 r. 
ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe w Ry-
bniku i w wieku 17 lat został nauczycielem w Osi-
nach. Po służbie wojskowej przez pewien czas 
pracował w starostwie pszczyńskim, a potem przez 
10 lat uczył w szkole w Mizerowie. Następnie na 6 lat 
został dyrektorem kryrskiej szkoły, a od 1972 r. pełnił 
funkcję gminnego dyrektora szkół w Pawłowicach. 
W roku szkolnym 1974/1975 był kierownikiem po-
wiatowego zespołu wizytatorów metodyków, na-
stępnie został wizytatorem metodykiem historii 
przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowi-
cach. W 1982 r. powierzono mu stanowisko dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. B. Chro-
brego w Pszczynie. Od 1985 r. pan Zygmunt przeby-
wa na emeryturze.

Pan Orlik z wykształcenia jest historykiem. 
Zajmuje się dziejami wojskowości oraz przeszłością 
Śląska, przy czym najbardziej interesuje go ziemia 
pszczyńska. Za prace naukowe z zakresu historii re-
gionalnej uzyskał w 1979 r. II nagrodę Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
Kilkukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty, 
posiada odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż 
Kawalerski OPP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
srebrny Krzyż Zasługi, srebrną i złotą odznakę Za-
służonego dla województwa katowickiego. Za dzia-
łalność społeczną w ruchu ludowym został odzna-
czony Medalem W. Witosa. Był radnym Gromadzkiej 
Rady Narodowej i członkiem jej Prezydium w Mize-
rowie, Radnym Gminy Suszec, Radnym Powiatu       
w Pszczynie.

Jako autor i badacz, pan Zygmunt J. Orlik bar-
dzo ceni sobie możliwość upowszechniania wiedzy 
o przeszłości ziemi pszczyńskiej. W artykułach do 
„Nowego Echa”, „Echa”, „Gazety Pszczyńskiej” i wielu 
innych, prezentował informacje i treści, które w 90% 
nigdzie wcześniej nie były publikowane. Podobnie 
miała się sprawa w przypadku publikacji zwartych. 
Oprócz 24 monografii miejscowości ziemi pszczyń-
skiej (z czego 13 zostało wznowionych) oraz mo-
nografii pszczyńskich rodów, napisał także fascy-
nującą książkę „Opowieści ziemi pszczyńskiej. 

Ludzie, rzeczy zdarzenia”. Właśnie przygotowy-  
wane jest jej wznowienie. Sam autor mówi o niej:

-Z tej książki jestem najbardziej dumny. Jest to 
zbiór moich artykułów, prezentujących najciekawsze 
zagadnienia dotyczące terenów ziemi pszczyńskiej. 
Zawiera fascynujące historie, o których nikt dotąd    
nie czytał i nawet nie wiedział. Żeby przygotować nie-
które teksty - np. o czeskich lotnikach stacjonujących    
w 1945 r. na Pazurowicach (dawniej przysiółek Ko-
bielic), skorzystałem z osobistej pomocy prezydenta   
L. Svobody. Dzięki jego protekcji miałem pełny wgląd 
w interesujące mnie materiały oraz dostęp do cen-
tralnego archiwum wojskowego w Pradze, w którym 
prowadziłem  kwerendę  w  latach  1976-1977 .

W innym rozdziale piszę zaś o tym, że Panorama 
Racławicka mogła znaleźć się w Pszczynie. To jest 
książka o ciekawych, nieznanych aspektach historii 
naszego regionu. Chodzi tu o informacje, których nikt 
nie podawał do wiadomości publicznej. Ale przede 
wszystkim jest to książka o ludziach, o ich perypetiach.

Faktycznie, „Opowieści ziemi pszczyńskiej” to 
niezwykła historia – pełna ludzi, zdarzeń, anegdot    
i opowieści, które warto poznać. Książka po wyda-
niu zebrała bardzo dobre recenzje. A teraz jej uaktu-
alniona, poszerzona wersja niebawem trafi na półki 
księgarni. Na pewno warto się zaopatrzyć w taką li-
teraturę.  Pośród wielu odznaczeń i nagród, jakie 
otrzymał za swój dorobek oraz działalność pan Zyg-
munt, jedna stanowi dla niego wartość wyjątkową:

- Najbardziej cenię sobie nagrodę i honorowy 
tytuł GENIUS LOCI. To dla mnie naprawdę wyjątkowe 
wyróżnienie i powód do dumy. Ta nagroda stanowi 
podsumowanie mojej wieloletniej pracy i dowód na 
to,  że  jest  ona  ważna.

Nagroda GENIUS LOCI - Wierny Opiekun Zie-
mi Śląskiej to nagroda ustanowiona w 2013 r. przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy. Przyznaje 
się ją zasłużonym śląskim pisarzom regionalnym. 
Pan Orlik został nią nagrodzony jako jeden z pierw-
szych autorów. Zresztą należy zaznaczyć, że zajmuje 
on pierwszą pozycję wśród publicystów piszących 
na temat ziemi pszczyńskiej.

Tak znaczący dorobek, jak ten, którym może się 
pochwalić Zygmunt J. Orlik, robi ogromne wraże-
nie. Lata pracy i dużo wysiłku, włożonego w zdo-
bycie i opisanie tylu ciekawych zdarzeń, zasługują 
na ogromny szacunek ze strony nas – odbiorców, 
czytelników i mieszkańców tej ziemi. Panu Zygmun-
towi życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu. 
Liczymy także na nowe pozycje w jego literackim 
dorobku.

Monika Panfil

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego
okiem obiektywu”
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Rodzeństwo Orlik w 2011 r.: (od lewej) Zygmunt (historyk), Jadwiga (emerytowana pielęgniarka), Czesław (inż. mechanik),
Maria (mgr pedagogiki), Jan (inż. budownictwa).

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Kon-
kurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskie-
go  okiem  obiektywu”.

Celem konkursu jest promowanie walorów kul-
turowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „do-
brych praktyk” służących zrównoważonemu roz-
wojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, któ-
re amatorsko lub profesjonalnie zajmują się foto-
grafią i są zameldowane na terenie województwa 
śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane 
w trzech kategoriach:
 I kategoria – Tradycja, II kategoria – Krajobraz, III ka-
tegoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju ślą-
skiej wsi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapo-
znanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na 
stronie www.slaskie.ksow.pl. Prace konkursowe 
wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przes-
łać  na  adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, 

Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat 
Regionalny KSOW  z dopiskiem

„Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa 
Śląskiego okiem obiektywu”. 

Zgłoszenia należy składać do dnia 10 kwietnia 
2015 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym ter-
minie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs 
zostanie  rozstrzygnięty  do  dnia  31  maja  2015 r.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Sekretariat  Regionalny  KSOW,
ul. Ligonia  46,  40-037 Katowice

tel/fax.:  32  774  05  45
e-mail: pgorzalka@slaskie.pl
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tańczyły zaś popularną „belgijkę”. Stałym punktem 
Frankofonii jest quiz z wiedzy o krajach frankofoń-
skich. W nim najlepsze okazało się III LO z Pszczyny.

Trzeba przyznać, że uczniowie biorący udział

w konkursach wykazywali się niezwykłą pomysło-
wością. Różnorodność i barwność prac, a także bo-
gactwo kulturowe, jakie mają do zaprezentowania 
kraje frankofońskie, zrobiły na przybyłych ogromne 
wrażenie. Takie spotkania, jak to, które odbyło się    
w Gimnazjum Publicznym w Kryrach niewątpliwie 
sprzyjają lepszemu poznaniu języka francuskiego 
oraz wymianie myśli, wiedzy i spostrzeżeń na temat 
innych kultur. 

Gratulujemy organizatorom przygotowania te-
go fantastycznego przedsięwzięcia i to z dbałością  
o najdrobniejsze szczegóły. Mamy nadzieję, że jesz-
cze niejednokrotnie taka impreza będzie się odby-
wać w naszej gminie.

Monika Panfil

Amatorski Zespół Teatralny
Rozpoczynamy cykl prezentujący zespoły 

funkcjonujące na terenie naszej gminy. Co miesiąc 
przybliżymy historię oraz działalność konkretnej 
grupy. Nasze spotkania rozpoczniemy od Amator-
skiego Zespołu Teatralnego przy Związku Gór-
nośląskim  Koło  Suszec.

Zespół Teatralny powstał w 1999 roku, z inicja-
tywy Anny Kine – członkini Związku Górnośląs-
kiego – Koło Suszec. Wtedy to, z okazji 10 – lecia po-
wstania Koła, odbyły się pierwsze Dni Suszca, w cza-
sie których zaprezentowano „Wesele na Górnym 
Śląsku”. Pani Anna odnalazła sztukę Stanisława Li-
gonia i zebrała grupę amatorów – mieszkańców 
Suszca, chętnych do wcielenia się w role bohaterów. 
Starała się dobrać aktorów odpowiednio do ról, co 
miało zapewnić sztuce wyrazistość bohaterów           
i sympatię widzów. Premiera, a zarazem planowa- 
ny jedyny występ, odbyła się 11 listopada tegoż 
roku  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Suszcu.

Ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się 
spektakl, zaowocowało ukonstytuowaniem się 
Amatorskiego Zespołu Teatralnego i wielokrot-
nymi występami na scenach całego Śląska. Co wię-
cej, jeden z aktorów – Bogusław Musiolik, napisał 
kolejne sztuki przedstawiające dalsze losy rodziny 
Pogorzałków. Również te spektakle tworzą obraz 
wielopokoleniowej rodziny śląskiej, przedstawiając 
różnorodne tradycje (np. te związane z Bożym Na-
rodzeniem czy tzw. „Zielonym Świątkami”). Co waż-
ne, są do nich przemycane obserwacje autora na 
temat życia codziennego Suszca i zdarzeń współ-
czesnych. Ta wielowymiarowość pozwala na lepsze 
zrozumienie  ciągłości  kultury  Śląska.

Oprócz cyklu związanego z rodziną Pogorzał-
ków, Amatorski Zespół Teatralny ma w swoim reper-

tuarze sztuki innych autorów, zaadaptowane na 
potrzeby Zespołu oraz takie, których twórcami są 
członkowie grupy. Do tej pory zespół wystawił sztu-
ki: „Wesele na Górnym Śląsku”, „Historii rodziny 
Pogorzałków ciąg dalszy. Dwa lata po weselu   
Tereski”, „Rodzina Pogorzałków - historii ciąg 
dalszy”, „Co nowego u Pogorzałków i w okolicy”, 
spektakl kabaretowy „Wczoraj i dziś”, „Fajka Abra-
hama”, „Janek doktorem”, „Grube ryby”, „Susz-
czanie”, „Pogorzałkowie - reaktywacja”, „Jak 
wesele, to wesele”, „Liczy się rodzina”,  „Spokoj-
ny weekend”,  „Flirt”,  „Teść”.

Amatorski Zespół Teatralny wystawiał sztuki 
niemal na całym Śląsku, uczestnicząc w wielu waż-
nych wydarzeniach regionu, m. in.: Kongresie Ru-
chów i Stowarzyszeń Katolickich, „Spotkaniach 
pod Brzymem”, Tyskich Spotkaniach z Folklo-
rem, czy „Śląskich Godach”. Do istotnych wystę-
pów należy zaliczyć także ten w Bibliotece Ślaskiej, 
w czasie rozdania nagród im. Juliusza Ligonia.
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 Spektakl „Teść” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego 

W zeszłym roku, w listopadzie 2014 r., Zespół 
obchodził 15-lecie swojej działalności. Występy 
liczone w dziesiątkach, a nawet setkach, aktorzy, 
którzy już dawno przestali być amatorami oraz 
pełne widownie – to znaki rozpoznawcze suszeckiej 
grupy. Połączyła ich idea, chęć dobrej zabawy, 
wspólne pasje. Ale ważne jest też to, że aktorzy 
Zespołu Teatralnego po prostu bardzo się lubią. 
Wspólne spędzanie czasu i praca nad kolejnymi 
sztukami to dla nich radość i ogromna satysfakcja.    
I choć przed występami bywa stresująco, co roku 
dopytują o nowe sztuki. Tak samo zresztą, jak i wi-
downia. Od samego początku występy Teatru przy-
ciągały mnóstwo widzów – i to nie tylko mieszkań-
ców naszej gminy. Ostatnimi czasy zaś premiera 
każdej sztuki odbywa się dwukrotnie – tak duże jest 
zainteresowanie. Każdego roku podczas Suszeckiej 
Jesieni Kulturalnej na widowni zasiada w sumie ok. 
800 osób. To robi wrażenie. Oto, co mówi o działal-
ności Zespołu Teatralnego reżyser, Bogusław Mu-
siolik:

- Członkowie grupy teatralnej stworzyli swoistą 
rodzinę. I to jest tajemnica długoletniej współpracy.   
W tej rodzinie obowiązuje zasada „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. Działalność artystyczna wy-
maga od wszystkich dużego zaangażowania i przed 
premierą nieraz pojawiają się nerwy, ale liczna wi-
downia i ciepłe przyjęcie dają satysfakcję i chęć do 
dalszej pracy. To mieszkańcy Suszca i grupa „zapaleń-
ców” są przyczyną tego zjawiska, które można naz-
wać „Suszeckim Teatrem”. Dziękuję Wszystkim, którzy 
byli z nami przez te 16 lat.

Cieszymy się, że grupa teatralna jest z nami tak 
długo. Liczymy także, że dostarczą nam jeszcze 
dużo  rozrywki  przez  kolejne  lata.

Monika Panfil

Już po raz dziewiąty w powiecie pszczyńskim 
zorganizowano Frankofonię. Tym razem zaszczyt jej 
przygotowania przypadł Gimnazjum Publicznemu 
w Kryrach. Celem Dnia Frankofonii jest promocja 
obszarów frankofońskich na całym świecie oraz in-
tegracja środowisk frankofońskich naszego powia-
tu. To wspólne spotkanie uczniów grup uczestni-
czących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. 
Bardzo ważna jest w czasie trwania tej imprezy po-
pularyzacja języka francuskiego oraz kultury krajów 
francuskojęzycznych. Kolory Frankofonii to: zielony, 
fioletowy, czerwony, niebieski i żółty, tworzące koło 
zazębiających się pierścieni. Symbolizują one Fran-
kofonię obecną na 5 kontynentach. Zachodzące na 
siebie obręcze wywołują skojarzenia współpracy, 
połączenia sił i dynamiki.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Sta-
rosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza, Wójt 
Gminy Suszec Marian Pawlas, a także Franck Pezza 
– Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Re-
gionu Walonii w Warszawie, Solenne Visart de Bo-
carme - dyrektor Departamentu ds. Współpracy       
z Polską , Sylwia Wandziuk-Obłuska – radca dele-
gata Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu 
Walonii w Warszawie. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się także: attaché do spraw współpracy edu-
kacyjnej Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Fran-
cuskiego - Minister Martin Michelet (Ambasada 
Szwajcarii);  Renata Klimek-Kowalska – Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur, 
koordynator projektu „Klasy Frankofońskie na Śląs-
ku”. Pojawili się także: z-ca burmistrza Pszczyny – 
Barbara Sopot-Zembok, Dyrektor GZOiS w Suszcu 
– Zbigniew Łoza, prof. Halina Widła z Instytutu   
Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu 

IX Powiatowa Frankofonia w Kryrach
Śląskiego oraz Ewa Figas – dyrektor Kolegium Ję-
zyków Obcych Politechniki Śląskiej, a także dyrek-
torzy szkół uczestniczących w projekcie i powiato-
wych  ośrodków  kultury. 

Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkursy, 
ogłoszone już wcześniej w szkołach. Były to: konkurs 
na wykonanie jadalnej wieży Eiffla; konkurs plasty-
czny na „Pocztówkę z Alzacjii”; konkurs na plakat re-
klamujący sery francuskie, szwajcarskie i belgijskie; 
konkurs „Francja trzech oceanów” – zamorskie de-
partamenty i terytoria Francji, konkurs na film „Easy 
Francais”; konkurs Wiedzy o Krajach Frankofońskich; 
konkurs na najlepsze przebranie za postać z komik-
su (smerfy oraz Lucky Luke); konkurs na biżuterię      
z liściem klonu kanadyjskiego. Oprócz prezentacji 
wcześniej wykonanych prac, organizatorzy zadbali 
o liczne rozrywki dla przybyłych gości. Uzdolnione 
wokalnie uczennice wykonały hymn Frankofonii,     
a układ taneczny wykonały kryrskie przedszkolaki, 
ubrane w stroje różnych kultur. Gimnazjalistki od-
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 Uczniowie podczas quizu wiedzy o krajach frankofońskich
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 Goście na uroczystości IX Frankofonii w Kryrach 
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Jak co roku, w Rudziczce obchody Święta Szko-
ły połączono z pierwszym dniem wiosny. Posta-
wiono także na sprawdzoną formułę – po części 
oficjalnej, uczniowie szkoły mogli zaprezentować 
różnorakie talenty, co zapewniło zebranym mnó-
stwo rozrywki. Poza tym wszyscy uczniowie mieli na 
sobie stroje z zielonymi akcentami, podkreślając     
w ten sposób wiosenny nastrój wydarzenia.

Uroczystości rozpoczęło przemówienie dyrek-
tor Magdaleny Merkel, a po nim przybliżono histo-
rię szkoły, obejmującą czasy od założenia (1907 r.) 
do czasów współczesnych. Skupiono się także na 
nazwie szkoły – pokrótce opisując historię Bohate-
rów Oświęcimskich. Następnie zaproszono zebra-
nych na drugą część obchodów Święta Szkoły.

Ponad 32 uczniów wzięło udział w konkursie 
„Talent To Dar”, prezentując swoje umiejętności. Wy-
stępy oceniało jury w składzie: Magdalena Kraw-

Święto szkoły na wesoło
czyk,  Zbigniew Łoza,  Henryk Pruciak, Marek Ka-
pias, Małgorzata Przontka oraz Stanisław Go-
dziek. Publiczność stanowili zaś pozostali ucznio-
wie, nauczyciele oraz rodzice. Dzieci wykazały się 
niezwykłą inwencją oraz pomysłowością, przygo-
towując swoje występy. Nie zabrakło uczestników 
uzdolnionych wokalnie, wykonujących swoje ulu-
bione piosenki. Znaleźli się także wyśmienici tan-
cerze – próbujący swych sił w popularnych obecnie 
stylach: breakdance, dancehall czy hip-hop. Du- 
żym uznaniem i zainteresowaniem publiczności 
cieszyli się początkujący magicy, uzdolniona kaba-
retowo uczennica VI klasy oraz rodzeństwo recytu-
jące wspólnie wiersz „Roztrzepana sprzątaczka”.    
Nie zabrakło także dzieci prezentujących grę na 
instrumentach oraz trenujących talenty plastyczne. 
Jury miało naprawdę ciężkie zadanie, aby wyłonić 
tych najlepszych. Jak mówiła przewodnicząca ko-

misji, Magdalena Krawczyk:
- Dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami! Mieliśmy 

do podjęcia bardzo trudną decyzję, prawie się pokłó-
ciliśmy o to, kto ma zająć najwyższe miejsca.

Ostatecznie każde dziecko otrzymało upomi-
nek i dyplom z gratulacjami za udział, zaś w szcze-
gólny sposób nagrodzono następujących uczniów:
Grand Prix jury przyznało dwóm śpiewaczkom: 
Marcie Świerczek oraz Wiktorii Bernert, I miejsce 
ex aequo: Konrad Wiśniewski oraz rodzeństwo 
Kinga i Bartosz Łatka, II miejsce ex aequo: Zuzan-
na Trybulska oraz Filip Wróbel, III miejsce ex  aequo 
dla duetów: Rafał Szczypka i Wojciech Balcarek 
oraz Sandra Łyszkiewicz i Zofia Głąb, Wyróżnie-
nia:  Emilia  Witczak  oraz  Emilia  Niezgoda.

W czasie obchodów Święta Szkoły, dla wszyst-
kich uczniów przygotowano zdrowy poczęstunek: 
najpierw bułkę z miodem i kakao, a potem obiad. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce stara się 
bowiem o uzyskanie certyfikatu „Szkoła Promująca 
Zdrowie”, proponując zdrowe, zbilansowane posiłki 
zamiast  kalorycznych  przekąsek. 

W czasie uroczystości dzieci powitały także 
wiosnę. Organizatorzy zaproponowali najbardziej 
ekologiczne rozwiązanie pozbycia się Marzanny. 
Nie topiono ani nie palono kukły, ale zalano ją wodą. 
Czterech uczniów dostało sikawki, którym polewali 
lalkę do momentu, aż spłynęła kolorowa farba. Po 
tym, symbolicznym, geście pożegnania zimy, nastą-
piło oficjalne zakończenie uroczystości. Prowadzą-
cy pocieszali jednak zebranych:

- Przecież za rok będzie znowu Święto Szkoły            
i znowu się spotkamy. Już dziś was wszystkich za-
praszamy!

Z pewnością było to radosne i bardzo udane 
święto – zarówno dzięki organizatorom, jak i uczest-
nikom – uczniom szkoły w Rudziczce.

Monika Panfil

III Gminny Konkurs Matematyczny
3 marca br. w Szkole Podstawowej im. J. Kor-

czaka w Suszcu odbył się III Gminny Konkurs Mate-
matyczny dla klas II – III pod patronatem Wójta 
Gminy Suszec. Uczestniczyli w nim uczniowie z Kryr, 
Kobielic, Radostowic, Mizerowa, Rudziczki i Suszca. 
Przybyłych uczestników konkursu oraz ich opieku-
nów przywitał Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas 
oraz dyrektor szkoły Aneta Hanak. Celem konkursu 
jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz   

uzdolnień matematycznych uczniów klas młod-
szych, promowanie ich dorobku i osiągnięć, kształ-
towanie umiejętności logicznego myślenia, popu-
laryzacja matematyki wśród uczniów klas młod-
szych, sprawdzenie umiejętności posługiwania się 
metodami i językiem matematycznym w nowych 
sytuacjach i w sytuacjach życia codziennego oraz 
zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej 
rywalizacji. W czasie konkursu dzieci rozwiązywały 
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Uczestnicy konkursu „Talent To Dar” podczas obchodów Święta Szkoły w Rudziczce

Uczestnicy i opiekunowie Gminnego Konkursu Matematycznego dla Klas II i III

zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, 
również wykraczające poza podstawę programową. 
Zadania obejmowały wiadomości i umiejętności 
praktyczne, rachunek pamięciowy, zadania tek-
stowe (także nietypowe).

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Jacek Krymer – uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Suszcu,
II miejsce – Maria Łakomiak z ZSP w Rudziczce,
III miejsce – Filip Wrożyna z ZSP w Rudziczce.

Pan Marian Pawlas wręczył wszystkim uczniom 
nagrody i pamiątkowe dyplomy. Uczniowie: Jacek 
Krymer i Maria Łakomiak reprezentowali naszą gmi-
nę na Wojewódzkim Konkursie Matematycznym  
dla uczniów klas II i III, który odbył się  24.03.2015 r.  
w  Czerwionce – Leszczynach.
Serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  powodzenia.           

SP  w Suszcu
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Lista organizacji, którym
możesz przekazać
1% podatku, znajduje się
na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl 

Zostaw swój 1% w Gminie Suszec!

Wesprzyj lokalne działania i pomóż
swojej społeczności!
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Punkt
Widzenia

Dzień Dziecka

WSTĘP 
WOLNY!

Informacje można uzyskać
od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście

lub telefonicznie: 32 212-44-91
w biurze GOK

ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
e-mail: dk@kulturasuszec.pl

www.kulturasuszec.pl

31.05.2015
godz. 15.00 Parking przed Gminnym Ośrodkiem

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

Koncert piosenek
musicalowo-disneyowskich

Występy dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Suszec

Targi Dziecięce

w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Silesian Art Collective

pod batutą Mateusza Walacha

oraz Olimpiada Gier i Zabaw
Ulicznych i Podwórkowych

prezentacja rękodzielnictwa i firm
zajmujących się branżą dziecięcą

W programie:

Wystawa pokonkursowa
„Mój wymarzony Dzień Dziecka”
oraz pokazy latających
modeli samolotów

Animacje prowadzone przez
Klub Działań Pozytywnych

Warsztaty dla dzieci i rodziców
z szycia pluszaków

Dmuchańce
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Wyniki konkursu plastycznego 
„Kartka Wielkanocna”

W poniedziałek, 23 kwietnia, komisja w składzie:                             
Sebastian Mrozek, Bożena Kania i Andrzej Cyran 
oceniła 224 prace nadesłane przez 201 uczestników 
i uczestniczek do konkursu na „Kartkę Wielkanocną”.
Komisja nagrodziła następujące osoby:

Kategoria I - klasy I - III SP: I miejsce: Zuzanna 
Chrószcz, II miejsce: Amelia Klos, III miejsce: 
Damian Toszek, wyróżnienia: Oliwia Baranowska 
i Milena Michalik.

Kategoria II - klasy IV - VI SP: I miejsce: Wiktoria 
Ryłko, II miejsce: Natalia Moćko, III miejsce: 
Patrycja Liszka, wyróżnienia: Monika Jeziorska 
i Ola Kowalska.

Kategoria III - szkoły gimnazjalne: I miejsce: 
Anna Krzyżowska, II miejsce: Marta Widera, 
III miejsce: Anna Ostrowska, wyróżnienie: Edyta 
Bałuch i Adrianna Żmij.

Kategoria IV - dodatkowa: I miejsce: Szymon 
Dudek, II miejsce: Pola Pietranik, III miejsce: Julia 
Janosz, wyróżnienie: Anna Trojnar.

Wręczenie nagród odbyło się 28 marca 2015 
o godz. 17:00 na Jarmarku Wielkanocnym.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz 
laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
oglądania prac w galerii "OKO".



WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY
15 maja 2015 godz. 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na spotkanie podróżnicze pt.:

„OBJAZDOWA „OBJAZDOWA 
PIEKARNIA,PIEKARNIA,

czyli chleb u nas i na świecie”.

sala widowiskowa GOK w Suszcu

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU ZAPRASZA NA

WAKACJE
Z JĘZYKIEM

ANGIELSKIM

6-11.07.2015

Zapraszamy
do udziału w obozie

językowym
przygotowanym

specjalnie dla uczniów
gimnazjum z klas I-III

z terenu Gminy Suszec.

W programie m.in.:  zajęcia
językowe, warsztaty prowadzone

przez studentów z USA,
gry i zabawy zespołowe, programy

 popołudniowe i wycieczka.

Koszt: 120 zł/os
(w cenie: bilety wstępu,

lunch, wycieczka
 oraz ubezpieczenie)

Zapisy:
karta
zgłoszeniowa
do pobrania
od 5 maja 2015 r.
w biurze GOK
w Suszcu

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!
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o puchar Wójta Gminy Suszec
25 kwietnia 2015, godz. 9:30

sala widowiskowa GOK w Suszcu
ZAPISY: e-mailem: wiecekpawel@poczta.onet.pl

lub osobiście w dniu zawodów do godz. 9:15 na sali widowiskowej GOK
WPISOWE: 10 zł dla mieszkańców gminy Suszec, juniorów do 18 roku życia

i seniorów powyżej 60 lat oraz 20 zł dla pozostałych uczestników
REGULAMIN dostępny w biurze GOK i na www.kulturasuszec.pl

XIV otwarty
turniej szachowy

XIV otwarty
turniej szachowy

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście
lub telefonicznie: 32 212-44-91 w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, e-mail: dk@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Nakładem bielskiego wydawnictwa DEBIT uka-
zała się nowa seria - przygody „Kury Adeli” autorstwa 
Joanny Krzyżanek. To jedna z wielu na rynku 
księgarskim publikacji z cyklu „Bardzo duże litery”,  
przeznaczona dla dzieci, które dopiero rozpoczy-
nają przygodę z czytaniem oraz dorosłych, którzy 
chcą zaprosić dzieci do krainy liter. Pracownicy GBP 
w Suszcu zdają sobie sprawę, jak ważny jest kontakt 
małego dziecka z książką i dlatego po raz kolejny 
zorganizowano spotkania czytelnicze w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ciągu 8 dni, 
bohaterka książek „Kura Adela” odwiedziła wszyst-
kie placówki oświatowe Gminy Suszec. W czasie 23 
lekcji z Adelką spotkało się 750 przedszkolaków         
i uczniów z klas I-III. 

Dzieci dowiedziały się, co przydarzyło się sym-
patycznej właścicielce piór, pięknego dzioba i czer-
wonych kaloszy: dlaczego poszła do okulisty, kto 
mówił „ja siama” i co można narysować z ósemki. 
Tańczono do piosenki Kasi Klich „Ko, ko, ko, gdzie są 
moje dzieci?” i z ogromnym zainteresowaniem prze-

glądano najnowsze nabytki biblioteki: książki ob-
razkowe, piszczące, grające i 3D. W trakcie prezen-
tacji zbiorów bibliotecznych o zwierzętach gospo-
darskich przemycano treści edukacyjno-wycho-
wawcze, tj. dobre zachowanie, bezpieczne zacho-
wanie na ulicy, pomoc słabszym. 

Przed nami kolejne spotkania z literaturą pięk-
ną dla najmłodszych oraz z bohaterem magicznej 
krainy – Domisiem. Tym samym nadal będzie kon-
tynuowana współpraca pracowników Biblioteki Pu-
blicznej z bibliotekarzami szkolnymi oraz promo-
wane zbiory bibliotek i nowości wydawnicze po-
zyskane dla partnerskich bibliotek szkolnych dzięki 
pomocy Biblioteki Narodowej.

Pracownicy GBP w Suszcu serdecznie dziękują 
dyrekcjom i pedagogom szkół Gminy Suszec za 
współpracę i pomoc przy organizacji zajęć, dzięki 
którym (taką mamy nadzieję!) będzie wzrastało ko-
lejne pokolenie – czytających i odwiedzających bi-
blioteki.

GF

Zaprośmy dzieci do krainy liter
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Kura Adela wśród przedszkolaków w Kryrach

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu in-
formuje:

- Masz niepowtarzalną okazję zdobywać wie-
dzę, rozwijać swoje zainteresowania - w domu, nie-
odpłatnie. Wystarczy zgłosić się do Biblioteki,            
a otrzymasz KOD DOSTĘPU do wielu kursów tj.: 
Czytaj123, Pisz123, Pamiętaj123, Fotografia123, 
Photoshop123 oraz Angielski123 i FunJunior.   
Zgłoś się, nie czekaj - KODY ważne są tylko do lipca!

- Uwaga, drodzy rodzice. Jeżeli Twoje dziecko 
ma od 2-3 lat i nie uczęszcza do przedszkola, mo-
żecie wspólnie bawić się w Bibliotece. Spotkania 
odbywają się w każdą środę od 10:00 do 12:00.  

Potrzebujesz więcej informacji? Przyjdź, zapy-
taj, skontaktuj się z nami telefonicznie: 32 448 86 92  
lub mailowo: gbp@suszec.pl.                                      

GF

Biblioteczna
przypominajka

Wielu z naszych mieszkańców przez wiele lat 
powiększało i dbało o swoje domowe księgozbiory. 
Po latach, w czasie remontu mieszkania czy prze-
prowadzki, okazuje się, że nadeszła pora przeglądu   
i uporządkowania swoich zbiorów. Każdemu szkoda 
je po prostu spalić czy oddać na makulaturę. Zanim 
to zrobią, przychodzą do biblioteki i pytają, czy star-
sze egzemplarze są przyjmowane. Tak, bibliote-
karze przyjmują je. Dary przeglądają i decydują, któ-
ry wolumin wędruje na półkę lub trafia do kolejnych 
rąk – czytelnika odwiedzającego antykwariat.          
W ostatnim czasie do biblioteki trafia coraz więcej 
nowości, książek tylko raz przeczytanych, lektur 
szkolnych, po które już żadne z dzieci ponownie nie 
sięgnie. Masz wybór: przynieś do biblioteki i nie 
martw się – zadbamy o nie.                                         

  GF

Książki na makulaturę

Bibliotekarz zapisuje 4 letnią dziewczynkę do 
biblioteki: - Powiedz mi, jak się nazywasz? - Kasia – 
odpowiada dziewczynka. - A gdzie mieszkasz? - Na 
górze – odpowiada bez zastanowienia...

Bibliotekarka narzeka na nowy podjazd do 
budynku: - Trochę krzywe... Szefowa odpowiada:        
-  Nogi  się  dźwiga,  a  nie  powłóczy.

Bibliotekarka, rano śpiesząc się na przystanek 
autobusowy, mówi do męża: - Rzucisz mnie? Nie-
ważne, jaka była by odpowiedź, każda by była zła.

Przychodzi czytelniczka do biblioteki: - Czy są 
jakieś  książki? - Tak.  A  jakie? - No,  do oddania.

Suszecki humor biblioteczny 

Krzyżówka

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
NOWINY
Miesięcznik Gminy Suszec 
Redaktor naczelna: Monika Panfil  
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i redagowania przysła-

nych tekstów. Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych. Na 
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 usta- 
wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych za-
strzegamy, że dalsze rozpowszech-
nianie materiałów redakcyjnych 
zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej bez zgody wydawcy 
jest zabronione. 

Bibliotekarz analizuje dane statystyczne z po-
przednich lat: - Chyba mnie postraszyło – mówi.  - Do-
piero teraz? - pyta  inna  bibliotekarka.

W czasie kontroli merytorycznej biblioteki pani 
instruktorka mówi do bibliotekarki: - Mam tu spędzić 
cztery godziny.  Oooo,  ja  was  tu  wszystkich  przelecę. 

Bibliotekarka, w czasie odpisu książki „Bilans 
strat” Simona Gandalfi'ego zwróconej przez czy-
telnika, zauważa wewnątrz (na 9 stronie) odręczny 
zapis:  Przyjedź  do  polski,  tu  się  dopiero  dzieje.

Zebrane przez prac. GBP w Suszcu
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W kwietniu wszystkich fanów motoryzacji cze-
ka nie lada gratka. Organizatorzy IV Rajdu Miko-
łowskiego, zaliczanego do Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Śląska, postanowili zmienić 
standardową trasę przejazdu. Poszerzone trasy 
obejmują aż 3 powiaty, w tym powiat pszczyński.    
W dniu 19.04.2015 r. odbędzie się dwukrotny prze-
jazd rajdówek na terenie Suszca. W tym czasie zo-
stanie wyłączona z ruchu zachodnia część tej miej-
scowości. 

Jak zapewniają organizatorzy, jest to ogromne 
przedsięwzięcie, przygotowane w pełni profe-
sjonalnie i ze szczególną dbałością o bezpie-      
czeństwo mieszkańców oraz widzów. W niedzielę    
w Suszcu będziemy mogli obserwować blisko 100 
ekip samochodowych, przejeżdżających dwukrot-
nie odcinek specjalny. Samochody nie będą rywali-
zować ze sobą bezpośrednio na trasie w formie 
wyścigu. Będzie za to mierzony czas przejazdu i to 
on  będzie  stanowił  podstawę  klasyfikacji. 

Na trasie, która częściowo będzie prowadziła 
ulicami, przy których znajdują się domy, planowane 
są różnorakie zabezpieczenia i ograniczniki. Fani       
i widzowie będą mogli się przyglądać przejazdom 
niemal na całym odcinku specjalnym. Na parkingu 
przy Kopalni KWK Krupiński planowana jest zaś 
strefa specjalna dla kibiców,  z wieloma  atrakcjami.

Organizatorzy przeprowadzili także w czwar-
tek, 26.03 br. prelekcję dla młodzieży Gimnazjum 

Publicznego w Suszcu na temat bezpieczeństwa     
w ruchu drogowym. Niewątpliwą atrakcją towarzy-
szącą spotkaniu z młodymi suszczanami był sa-
mochód rajdowy, jakim przyjechali organizatorzy 
Rajdu. Zachwyceni uczniowie wysłuchali wystąpie-
nia, a potem mieli okazję z bliska przyjrzeć się praw-
dziwej rajdówce.

Rajd Mikołowski w Suszcu
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do 

udziału w tym niecodziennym przedsięwzięciu. 
Naszą gminę odwiedzą ekipy rajdowe z całej Polski,   
a mieszkańcy będą mieli niepowtarzalną okazję zo-
baczyć  z  bliska,  jak  wyglądają  profesjonalne  rajdy.

Monika Panfil

stąpi na godzinę przed pierwszym przejazdem da-
nego odcinka. Na odcinku Suszec krótka przerwa 
pozwalająca mieszkańcom przemieścić się, plano-
wana jest ok. godz.14:10. Organizatorzy proszą, by 
chęć wjazdu lub wyjazdu ze swojej posesji zgłosić 
wcześniej na podany w ulotce numer telefonu oraz 
najbliższemu sędziemu zabezpieczenia. Samowol-
ne  wjechanie  na  trasę  może  grozić  wypadkiem. 

Rajd będzie przebiegał następującymi ulicami:
Brzozowa, Piaskowa, Dolna, Powstańców Śląskich, 
Na  Grabówki,  Okrężna,  Zgońska,  Królówka.

Już za niecały miesiąc, w dniach 18-19 kwietnia 
odbędzie się pierwsza runda tegorocznych Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Śląska – IV Rajd 
Mikołowski. Impreza będzie miała charakter dwu-
dniowy. W sobotę 18 kwietnia zawodnicy już od rana 
będą zapoznawać się z trasą, pokonując odcinki 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, natomiast 
wieczorem o godz. 19:00 na mikołowskim rynku od-
będzie się ceremonia startu, po której uczestnicy wy-
ruszą na widowiskowy odcinek specjalny rozgry-
wany w centrum Mikołowa. Drugiego dnia rajdu,     
w niedzielę 19 kwietnia, załogi będą miały do poko-
nania 3, przejeżdżane dwukrotnie, odcinki specjal-
ne: w Gostyni, Żorach oraz w Suszcu. Po przejecha-
niu pierwszej pętli (czyli jednokrotnego przejazdu 
na każdym z trzech OeSów) rajdowcy zjadą do parku 
serwisowego zlokalizowanego pod Centrum Han-
dlowym Auchan w Mikołowie. 

Organizator rajdu, Automobilklub Ziemi Tys-
kiej, 26 marca przeprowadził spotkanie z uczniami 
Gimnazjum w Szuszcu w celu omówienia zasad bez-
piecznego kibicowania. Na spotkaniu był obecny  
jeden z bardziej znanych polskich zespołów rajdo-
wych, dzięki czemu młodzież miała okazję z bliska 
zobaczyć „rajdówkę”. Automobilklub jest także fun-
datorem nagród w konkursie fotograficznym na  
najlepsze zdjęcie z rajdu, organizowanym przez 
Gminny  Ośrodek  Kultury w Suszcu.

Automobilklub rokrocznie organizuje towarzy-
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Uczniowie Gimnazjum w Suszcu podczas spotkania z organizatorami Rajdu Mikołowksiego

Komunikat organizatorów IV Rajdu Mikołowskiego
szącą rajdowi imprezę promującą bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. W sobotę 18 kwietnia na par-
kingu Centrum Handlowego Auchan w Mikołowie 
odbędzie się akcja „Z młodym kierowcą w drodze 
po doświadczenie” organizowana wspólnie z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Akcja ta 
będzie połączona z konkursem składającym się        
z dwóch części: testu teoretycznego sprawdzają-
cego znajomość zasad bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz części praktycznej, w której skład wej-
dą: symulator dachowania, badanie czasu reakcji, 
pierwsza pomoc oraz slalom pokonywany swoim 
samochodem. Automobilklub zaprasza młodych 
kierowców z Suszca do wzięcia udziału w konkursie. 
Czekają naprawdę atrakcyjne nagrody. 

Drugiego dnia rajdu, w niedzielę imprezą to-
warzyszącą będzie natomiast zlot pojazdów za-
bytkowych. Właściciele tych pojazdów spotkają się 
na mikołowskim rynku ok. godz. 10:00, by następnie 
pokonać trasę rajdu w kolumnie. Meta zlotu będzie 
miała miejsce na rynku w Żorach.

Organizatorzy już dziś pragną serdecznie za-
prosić wszystkich do udziały w tym wydarzeniu, 
Szykują się niezapomniane rajdowe emocje!

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW:

Harmonogram przejazdu samochodów rajdo-
wych w niedzielę:

Odcinek specjalny  2  - Gostyń godz.: 11:25
Odcinek specjalny  3  - Żory godz.: 12:08
Odcinek specjalny  4  - Suszec godz.: 12:36
Odcinek specjalny  5  - Gostyń godz.: 14:24
Odcinek specjalny  6  - Żory godz.: 15:07
Odcinek specjalny  7  - Suszec godz.: 15:35

W związku z rajdem niektóre drogi będą w tym 
czasie wyłączone dla ruchu. Zamknięcie dróg na-
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 III Rajd Mikołowski

Załogi rywalizujące w rajdzie to licencjonowani 
kierowcy i piloci rajdowi z całego kraju. Rajd odbywa 
się w oparciu o regulaminy Polskiego Związku Mo-
torowego. Start załóg do odcinka odbywa się w od-
stępach minutowych i w normalnych warunkach 
nie doganiają się one na trasie. Nad bezpieczeń-
stwem kibiców czuwają przeszkoleni sędziowie, 
zabezpieczenia  oraz  Policja. 

Wszystkie szczegóły dotyczące rajdu, konkur-
sów oraz utrudnień będzie można znaleźć na stro-
nie internetowej:  www.rajd.mikolow.pl.

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / KWIECIEŃ 2015
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7 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Ra-
dostowicach odbył się Gminny Młodzieżowy Turniej 
Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju była 
Gmina Suszec, ULKTS Pszczyna oraz Starostwo Po-
wiatowe w Pszczynie. Dzieci z całej gminy walczyły 
w kilku kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-IV, 
klasy V-VI oraz gimnazjum. Konkurs stał na bardzo 
wysokim poziomie.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoły Podstawowe klasy I-IV chłopcy: I miejsce - 
Wojciech Ścierski, II miejsce - Fabian Bieniek,        
III miejsce - Kamil Strzoda,
2.  Szkoły Podstawowe klasy V-VI dziewczęta: I miej-
sce - Kinga Krawczyk, II miejsce - Aleksandra 
Szewczyk, III miejsce - Jolanta Wróbel,
3.  Szkoły Podstawowe klasy V-VI chłopcy: I miejsce - 
Błażej Kokot, II miejsce - Dominik Goczoł, III miej-
sce - Łukasz Otręba,
4.  Gimnazjum klasy I-III chłopcy: I miejsce - Piotr 
Czernecki, II miejsce - Dominik Kuś, III miejsce - 
Kacper Moll.

Hala Sportowa Suszec

Turniej Tenisa Stołowego
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Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego w SP w Radostowicah

21 marca 2015 r. w Hali Sportowej w Suszcu   
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów.        
Warunkiem wzięcia udziału w imprezie było, aby 
uczestnicy w dniu turnieju mieli ukończone 35 lat.  
W turnieju zagrały drużyny z Radostowic, Kobielic     
i  Suszca  w  następujących  składach:

Radostowice: 1. Marek Król  - najlepszy bramkarz 
turnieju, 2. Tadeusz Szczotka - kapitan (1 bramka), 
3. Grzegorz  Kolon ,  4. Witold Spendel (1 bramka),  
5. Kaziemierz  Kolarz  (1 bramka), 6. Krzysztof Ga-

Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
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 Drużyna z Suszca
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Drużyna z Kobielic

ża - najlepszy  piłkarz  turnieju  (4 bramki), 7.  Seba-
stian Jarosz.

Suszec: 1. Ludwik Paszyna - bramkarz, 2.  Jacek Mi-
kołajec (2 bramki), 3. Krzysztof Majeran (1 bram-
ka), 4. Grzegorz Kozyra 5. Sławomir Granek           
(1 bramka), 6. Mirosław Oślak 7. Tomasz  Pleka-
niec - kapitan.

Kobielice: 1. Marek Machalica - bramkarz, 2.  Tade-
usz Błąkała (1 bramka), 3. Adam Czysz (3 bramki)  
4. Rafał Widera, 5. Marek Klos - kapitan, 6. Grze-

gorz  Czwiorok,  7. Piotr Skipioł  (1 bramka).

Wyniki  meczów:
1. Suszec - Kobielice  4:2  (2:1),
2. Suszec - Radostowice  0:1  (0:0)
3. Kobielice - Radostowice  3:6  (2:4)

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce:  Radostowice,  6 pkt. (bramki 7:3)
2 miejsce:  Suszec,  3 pkt. (bramki  4:3)
3 miejsce:  Kobielice,  0 pkt. (bramki  5:10)

Hala Sportowa Suszec
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 Drużyna z Radostowic

Kryry najlepsze wśród OSP w powiecie
29 marca br. Rozegrano IX Halowe Mistrzostwa 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pszczyń-
skiego w Piłce Nożnej. W zawodach brały udział re-
prezentacje OSP z całego powiatu, wyłaniane 
wcześniej w zawodach gminnych. Zawodnicy z Kryr 
w składzie: Ludwik Paszyna, Piotr Szymik, Woj-
ciech Fydrych, Dawid Morcinek (3 bramki), Bła- 
żej Świerkot (1 bramka),  Wojciech Góra (4 bram-
ki),  Zbigniew Kozber  oraz  Krzysztof Samulczyk
pokonali wszystkich rywali, zdobywając w sumie 12 
pkt. i wygrywając cały turniej. Gratulujemy Kryrom 
sprawnej i usportowionej jednostki.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce - OSP Kryry 
(12 pkt.), II miejsce - OSP Wisła Mała (9 pkt.), III miej-
sce - KP PSP Pszczyna (4 pkt.), IV miejsce OSP Pszczy-
na  (4 pkt.), V miejsce - OSPWola (0 pkt.).
 Najlepszym piłkarzem został Krzysztof Herok 
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Zwycięska reprezentacja jednostki OSP z Kryr

(OSP Wisła Mała), natomiast najlepszym bramka-
rzem Piotr Szymik (OSP Kryry).

Hala Sportowa Suszec

Suszecka Olimpiada
Przedszkolaków

Gminny  Zespół Oświaty i  Sportu w Suszcu za-
prasza na Suszecką Olimpiadę Przedszkolaków, 
która  odbędzie  się  w niedzielę, 26 kwietnia 2015 r.  
o godz. 14:00  w  Hali  Sportowej  w  Suszcu.

W Olimpiadzie będą rywalizowały drużyny 
przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych z te-
renu gminy Suszec. W programie olimpiady cieka-
we zabawy oraz atrakcyjne nagrody. Zapraszamy 
rodziców, rodzeństwo, dziadków i wszystkich zain-
teresowanych udziałem w zabawie do wspólnego 
kibicowania najmłodszym mieszkańcom naszej  
gminy. Zapisy oraz szczegółowe informacje do-
stępne są w przedszkolach na terenie gminy Su-
szec.

Hala Sportowa Suszec
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Od 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe do-
wody osobiste. Co się zmieniło, jak wygląda nowy 
dowód i kto musi wymienić swoje dokumenty? 
Odpowiemy na najbardziej interesujące wszystkich 
pytania. 

Przypominamy, że każdy pełnoletni obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej te-
rytorium jest zobowiązany posiadać dowód oso-
bisty. Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rze-
czypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód 
osobisty. Zaś obywatel polski zamieszkujący poza 
granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek  posia-
dania dowodu osobistego.

Dzięki dowodowi możemy zostać zidentyfiko-
wani w wszelkiego rodzaju placówkach (np. ban-
kach) czy urzędach. Możemy też, przedstawiając ten 
dokument, podróżować po krajach Unii Europej-
skiej. Obecnie wydawane dowody osobiste mają 
swój termin ważności:
-  dowód osobisty wydany osobie, która nie ukoń-
czyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od 
daty jego wydania;
-  dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła  
5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wy-
dania dowodu.

Ważne jest także, aby pamiętać, że osoba zobo-
wiązana do posiadania dowodu osobistego może 
złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu 
osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed 
datą 18 urodzin.

Uwaga! Wszystkie dowody osobiste wydane 
dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące 
przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych, zachowują 

Nowe dowody osobiste
ważność do czasu upływu terminów w nich za-
wartych lub do momentu zmiany danych zawartych 
w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak 
zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie 
prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez 
oznaczenia terminu ich ważności (tzw. beztermino-
we). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumen-
tów.
Co znajdziemy w nowym dowodzie?
W nowym dowodzie osobistym zamieszcza się na-
stępujące informacje:
- dane dotyczące osoby:  nazwisko, imię (imiona), 
nazwisko rodowe (także w wypadku mężczyzn),  
imiona rodziców,  datę i miejsce urodzenia,  płeć,  
wizerunek  twarzy, numer  PESEL i  obywatelstwo,
-  dane dotyczące dowodu osobistego: serię i nu-
mer dowodu osobistego, datę wydania, datę waż-
ności, oznaczenie organu wydającego dowód oso-
bisty.

Jak więc widać, zrezygnowano z takich infor-
macji, jak adres zameldowania posiadacza czy jego 
podpis. Nie znajdziemy też w tym dokumencie in-
formacji dotyczących wzrostu i koloru oczu właś-
ciciela dowodu osobistego. Jak informuje MSW, zni-
knęły wszelkie dane, które podlegają subiektywnej 
ocenie posiadacza czy urzędnika albo są po prostu 
zbędne.

Z unowocześnień, które posiadają nowe doku-
menty, należy przede wszystkim wspomnieć o sze-
regu zabezpieczeń, które trudniej sfałszować. Są to 
mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Na nowym 
dowodzie znajdziemy opisy po angielsku i infor-
macje o polskim obywatelstwie. Zdjęcie posiadacza 
jest zaś dwukrotnie powtórzone. Ważne jest także, 

że z nowych dowodów znikną adresy zameldowa-
nia. Dzięki temu przy przeprowadzkach nie trzeba 
będzie wymieniać dokumentów. Jak argumentuje 
MSW – na wszelkich formularzach w bankach i in-
nych instytucjach podajemy te dane i potwierdza-
my je własnym podpisem, nie ma więc konieczności 
powielania ich na dowodzie.

Ważna zmiana dotyczy fotografii. Zdjęcia wy-
korzystywane w nowych dowodach są takie same, 
jak te, które obowiązują w paszportach – tzw. bio-
metryczne (en face, wykonane nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed złożeniem wniosku). Dużym udogo-
dnieniem jest też to, że dowód wyrobimy w każdym 
urzędzie. Choć do tej pory dowody moglibyśmy wy-
robić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miej-
sca zameldowania, teraz to się zmieni. Dzięki wpro-
wadzeniu nowego Systemu Rejestrów Państwo-
wych, wszyscy urzędnicy będą mieli dostęp do da-
nych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji 
dowodów osobistych. Nie ma więc potrzeby skła-
dania wniosku tam, gdzie jesteśmy zameldowani. 
Same formularze wniosku o dowód także zostały 
uproszczone.

Podsumowując, nie ma potrzeby wymiany do-
wodu przed upływem daty jego ważności. Wszyst-
kie dotychczas wydane dokumenty nadal są ważne, 
a podstawą do zmiany jest zagubienie, upływ ter-
minu ważności dowodu lub znaczące zmiany w wy-
glądzie jego posiadacza. Wydłużył się jednak nieco 
cały proces składania i przyjmowania wniosku. Za to 
możemy śledzić, co się dzieje z naszym nowym do-
wodem po złożeniu wniosku, na stronie interne-
towej: www.obywatel.gov.pl i dowiedzieć się, kie-
dy  jest on  gotowy  do  odbioru.

Oprac. Monika Panfil

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym 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 Wie-
czystej KA1P/00033236/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w 
część nieruchomości oznaczona jest numerem działek:
1) 4138/141 o pow. 0,2605 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5,
2) 4139/141 o pow. 0,3209 ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5.
2. Cena wywoławcza wynosi 330.000,00 zł netto (słownie trzysta trzydzieści 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 zachodniej 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 przebiega linia energetyczna. Planowana jest likwidacja linii napowietrznej i za-
stąpienie jej kablem ziemnym przy granicy działek. 
5. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych 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 
2007r.  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 pierwszeń-
stwo w nabyciu w/w części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego.
7. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych zobo-
wiązań. 
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 9.00.
10. Wadium należy wpłacić do dnia 20 kwietnia 2015 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decy-
duje data wpływu na konto.
11. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprze-
dzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
12. 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.
13. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
14. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na 
stronie internetowej www.suszec.pl
15. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, 
pok. Nr 1A, tel. :  32  449  30  73.

Wójt Gminy Suszec ogłasza konkurs na kan-  
dydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kryrach oraz dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Kandydaci 
mogą składać oferty do 3 kwietnia 2015 r. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ze-
spole Oświaty i Sportu w Suszcu (tel.: 32 212 42 77) 
oraz  na  stronie  internetowej  www.suszec.pl

UG  Suszec

Konkurs na dyrektorów

Sekcja sportowa przy Zarządzie Koła Związku 
Górnośląskiego w Suszcu zaprasza na:
Turniej Skata o Puchar Prezesa, który odbę-
dzie się 11 kwietnia 2015 roku, o godz.16.00, w pu-
bie  „Classic  Pub”  w  Rudziczce. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w turnieju do dnia                                      
9 kwietnia 2015 roku przyjmuje pod numerem te-
lefonu:  509 620 689  pan  Tomasz  Plekaniec.
Serdecznie zapraszam -  Wojciech Lala, Prezes Koła 
Związku  Górnośląskiego  w  Suszcu.

Zaproszenie na Turniej
Skatowy

Związek  Górnośląski Koło Suszec,
ul. Szkolna 154, 43 – 267 Suszec, tel. 32 212 43 94,
www.zgsuszec.pl KONTO Bank Sp. Żory o. Suszec.:

16 8456 1019 2001 0042 4776 0001
Laureat Złotej Odznaki Honorowej za zasługi

dla województwa śląskiego

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / KWIECIEŃ 2015



19INFORMACJE / OGŁOSZENIANUMER 4 (249)

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4,
tel.: 32  756 41 13, fax: 32  476 26 71

Przedmiot przetargu:
Prawo wieczystego użytkowania gruntu, opisanego jako działka nr 

3541/209 o powierzchni 1 376 m2, zabudowana budynkiem stołówki 
„Krokiet” o powierzchni użytkowej 1 236 m2 wraz z wyposażeniem 
opisanym szczegółowo w ofercie sprzedaży, położona w Suszcu przy ul. 
Piaskowej 35, zapisana w KW nr KA1P/00042651/1 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Pszczynie. Nieruchomość jest aktualnie dzier-żawiona 
z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada prawnie 
uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: 250 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy zł). Najmniejsze postąpienie: 2 500,00 zł, wadium: 
25 000,00 zł.

Informacja o zapisach w księdze wieczystej KA1P/00042651/1 po-
dana jest w ofercie sprzedaży (dostępna na stronie www.jsw.pl).

Przedmiotowa sprzedaż w myśl obowiązujących przepisów podat-
kowych zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w bu-
dynku Biura Zarządu JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu-
Zdroju,  w  sali  nr 003  w  dniu  28.04.2015  r.  o  godz. 11:00.

Przetarg przeprowadzony zostanie na warunkach określonych          
w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzeda-ży 
składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” 
obowiązującym od dnia 01.05.2014 r. (regulamin jest dostępny na  
stronach  internetowych  JSW  S.A.  www.jsw.pl).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne 
są na stronie internetowej www.jsw.pl oraz pod numerem telefonu:  32  
756  42  53  lub  32  756  40  97,  od godz. 7:00 do 14.00. 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ

W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ 35 

Wójt Gminy Suszec zachęca wszystkich upraw-
nionych do udziału w wyborach do Rady Powia-
towej Śląskiej Izby Rolniczej w Pszczynie. Niech 
udział w wyborach będzie potwierdzeniem tego, że 
los rolników, kondycja rolnictwa i przyszłość wsi nie 
jest nam obojętna. Niech wysoka frekwencja w tych 
wyborach będzie wyrazem poparcia dla idei fun-
kcjonowania samorządu rolniczego i wyrazem po-
parcia dla naszych rolników, którzy zdecydują się 
kandydować i społecznie pracować w tym samorzą-
dzie, reprezentując interesy wszystkich naszych rol-
ników. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Czy wiesz, że:

1. Jeżeli jesteś płatnikiem podatku rolnego lub 
podatku dochodowego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, to z mocy obowiązującego prawa jes-
teś członkiem Izby Rolniczej (samorządu rolnicze-
go). 

2. Członkowie Izby Rolniczej nie muszą płacić 
składek członkowskich. Gmina przekazuje 2% na-
leżnego gminie podatku rolnego na pokrycie kosz-
tów działalności statutowej Śląskiej Izby Rolniczej.
   3. Będąc z mocy prawa członkiem Izby Rolni-
czej masz prawo wybierać władze tego samorządu 
rolniczego.  Masz  też  prawo  być  wybieranym. 

4. W każdym powiecie ziemskim działa Rada 
Powiatowa Izby Rolniczej. Tworzą ją wybrani w gmi-
nach delegaci.

5. Najbliższe wybory do Rady Powiatowej Ślą-
skiej  Izby  Rolniczej  odbędą  się  31.05.2015  r.

6. Z Gminy Suszec w tych wyborach mają zo-
stać wybrani dwaj delegaci do Rady Powiatowej 
Śląskiej  Izby  Rolniczej  w  Pszczynie.

Uwaga rolnicy! Zapraszamy na wybory do Izby Rolniczej
7. Z kilkuosobowego składu Powiatowej Rady     

w wyborach wewnętrznych zostaną wybrane dwie 
osoby do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby 
Rolniczej w Katowicach. Z grona członków Walnego 
Zgromadzenia zostanie wybrany Zarząd i Komisja 
Rewizyjna.

8. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Ra-
dy Powiatowej Izby Rolniczej musi wypełnić i zło- 
żyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, 
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę 
członków zawierającą co najmniej 50 podpisów 
poparcia. Druki te można otrzymać w UG Suszec lub 
w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory 
dokumentów wyborczych znajdują się także na 
stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod 
adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBO-
RY  DO  IZB  ROLICZYCH”.

9. Czytelnie wypełnione dokumenty należy 
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
maja 2015 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 
Katowice, ul. Jesionowa 9A.

10. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych 
do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu       
w siedzibie UG Suszec od 15.05.2015 r. Każdy rolnik 
może  sprawdzić,  czy  został  w  nim  ujęty.

11. W związku z wyborami członków do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej lokal wyborczy w Gminie 
Suszec będzie czynny w dniu wyborów (31 maja 
2015 r. – niedziela) w UG Suszec w godzinach 8:00-
18:00. Szczegółowe informacje o zasadach wybo-
rów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na 
stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz     
w  biurze  Izby  w  Katowicach  tel.:  32  258  04  45.

UG Suszec

Przetarg na dzierżawę
działek

Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone 
ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym 
na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy 
Suszec położonych w Rudziczce w rejonie ul. Kwia-
towej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec 16 kwietnia 2015 r. (termin wpłaty 
wadium 14 kwietnia 2015 r.) Bliższe informacje,        
w tym wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy 
oraz wysokości stawek czynszu i wadium można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy Lipo-    
wej 1, pok. nr 1A, tel.: 32 449 30 73 lub w Internecie:  
www.bip.suszec.iap.pl  w  dziale  ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gruntowej stano-
wiącej współwłasność Gminy Suszec przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres do 3 lat. W wykazie 
znajduje się udział w wysokości ¾ w prawie włas-
ności nieruchomości położonej w Rudziczce w re-
jonie zwałowiska KWK „Krupiński” oznaczonej nr 
działek 218/80, 219/78, 271/80 karta mapy 1 o po-
wierzchni łącznej 3,6741ha. Grunty przeznaczone  
są do wydzierżawienia pod tereny zagospodaro-
wania mas skalnych i ziemnych. Bliższe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy 
Lipowej 1,  pok. nr 1A,  tel.:  32  449  30  73.

UG Suszec

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz  błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego
wszystkim członkom i sympatykom
Związku Górnośląskiego w Suszcu
oraz mieszkańcom Gminy Suszec
i Powiatu Pszczyńskiego w imieniu
Zarządu Koła składa

Prezes Wojciech Lala

Wykaz telefonów służbowych
Sołtysów Gminy Suszec

Tadeusz Paszek (Suszec): 723 440 449

Stanisław Godziek (Rudziczka): 723 440 445

Wojciech Brudek (Kryry): 723 440 448

Lucyna Budziszak (Mizerów): 723 440 447

Bronisława Czarnecka (Kobielice): 723 440 446

Barbara Matula (Radostowice): 723 440 443
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej    
Sp. z o.o. w Suszcu opracowało nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. Nowe taryfy zostały zatwierdzone 
uchwałą Rady Gminy Suszec podczas sesji w dniu  
26 marca br. i będą obowiązywały do 30 kwietnia 
2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. eksploatuje sieci wodociągowe we 
wszystkich sołectwach naszej gminy oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej w sołectwach Suszec (oprócz 
osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej), Ru-
dziczka, Kryry, Kobielice i w niewielkiej części Rado-
stowic, a także dwie oczyszczalnie ścieków w  Susz-
cu  i  Kobielicach. 

Większość odbiorców wody to gospodarstwa 
domowe i drobni odbiorcy przemysłowi, ale na te-
renie Gminy Suszec występuje też kilku większych    
i jeden duży odbiorca wody - KWK Krupiński w Susz-
cu.  Oprócz urządzeń oczyszczalni ścieków PGK     

Nowe taryfy za wodę i ścieki
Sp. z o.o.  eksploatuje  20  przepompowni  ścieków.  
Warto tu po raz kolejny z przykrością wspomnieć, iż 
część mieszkańców korzystających z systemu kana-
lizacji sanitarnej charakteryzuje się wyjątkowo niską 
kulturą jej użytkowania. Kanalizacja sanitarna trak-
towana jest jako zbiornik na wszystkie, dosłownie 
wszystkie odpady powstające w gospodarstwie. 
Doprowadza to do częstego zatykania się kanali-
zacji i jej niedrożności, a co gorsza do dewastacji 
urządzeń przepompowni ścieków. Wymaga to od 
Przedsiębiorstwa dużych nakładów pracy i napraw, 
a co za tym idzie dużych kosztów. Innym przykła-
dem nieuczciwego postępowania jest nielegalne 
podłączanie instalacji odwodnienia posesji, rynien   
i rur spustowych do systemu kanalizacji sanitarnej. 
W przypadku wykrycia takich włączeń i braku ich 
likwidacji, zastosowane zostaną sankcje karne, 
włącznie  ze  sprawą  sądową.

Niewątpliwie największy wpływ, i to bardzo 
niekorzystny, na wysokość przedmiotowych cen  

ma tutaj struktura zabudowy naszej gminy. Gmina 
Suszec ma bardzo rozproszoną zabudowę. W ostat-
nich latach, kiedy bardzo głośny stał się w Polsce te-
mat kanalizacji sanitarnej, a w szczególności oczysz-
czania ścieków komunalnych, do obiegu wszedł 
wskaźnik opłacalności ekonomicznej budowy 
zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej, który 
wynosi 120 RLM/km sieci (RLM – równoważna liczba 
mieszkańców, tj. można przyjąć że jest to 120 miesz-
kańców na km sieci). W Gminie Suszec, dla istnieją-
cej sieci, wynosi on średnio ok. 60 RLM/km, w gmi-
nach sąsiednich od 80 -170, a przypadku miast 
wskaźnik ten jest jeszcze wyższy (nawet kilkunasto-
krotnie). Reasumując, gdyby posiadaną długością 
sieci wodociągowej sprzedawać dwukrotnie więcej 
wody czy posiadaną siecią kanalizacyjną odbierać 
dwu lub trzykrotnie więcej ścieków, tzn. mieć co 
najmniej dwukrotnie więcej przyłączonych posesji, 
wtedy ceny zarówno wody, jak i ścieków byłyby o 
wiele niższe.  Niestety – taki jest urok naszej gminy.

Nieprzerwana realizacja inwestycji w zakresie 
wymiany sieci wodociągowych wykonanych ze stali 
na nowe wykonane z PE (w latach 2008-14 PGK      
Sp. z o.o. wymieniła ok. 50 km sieci) oraz racjonalna 
gospodarka powierzonym majątkiem i ciągła     
kontrola kosztów, jak i rozwój usług zewnętrznych         
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej        

Taryfa za wodę bez zmian, a ścieki znowu tańsze
Sp. z o.o. przyczyniły się do ustabilizowania taryf     
za świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia       
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
podobnym poziomie począwszy od 2009 r. (wynik 
ten obrazuje tabela 1). Od 1 maja br. taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę pozostają na do-
tychczasowym poziomie dla odbiorców detalicz-

nych, a jedynie  o ok. 1,3% są wyższe od dotychczas 
obowiązujących dla odbiorców hurtowych, nato-
miast taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
zostają obniżone czwarty rok z rzędu, tym razem      
o ok. 8 %. W przypadku ścieków opłata za 1 m3 spa-
da o 1,38 zł, a opłata abonamentowa pozostaje bez 
zmian.    

PGK Suszec

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę – netto (bez dopłaty):

Skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich kosztów gospodarki wodno – ściekowej (łącznie z podatkiem od nieruchomości i amortyzacją)
stawki taryfowe przedstawiają się następująco:

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę (bez dopłaty):



Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (bez dopłaty):

W tym roku z uwagi na to, iż taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, jaką przedstawiło Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie ule-
ga zmianie, a jednocześnie Gmina Suszec ma wy-
sokie zobowiązania wobec Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej S.A., Wójt Gminy Suszec zaproponował Ra-
dzie Gminy zmniejszenie dopłaty do taryfowych 
grup odbiorców usług, ustalając wysokości dopłaty 
do wartości 0,30 zł/m3 wody plus obowiązujący 

podatek VAT (dotychczas było to 0,50 zł/m3 wody 
plus VAT), co zostało na ostatniej sesji przyjęte 
uchwałą Rady Gminy Suszec. Zmniejszona wartość 
dopłaty spowoduje nieznaczny wzrost ceny za zu-
żytą wodę (choć w innych gminach jest drożej: 
Kobiór - 6,32 zł, Orzesze - 7,99 zł, Miedźna -  6,69 zł, 
plus  8%  VAT). Jednocześnie z uwagi na obniżoną 
wartość przedłożonej przez PGK Sp. z o.o. taryfy 
Wójt Gminy Suszec również postanowił obniżyć 

wartość dopłaty do poziomu 8,66 zł/m3 ścieków 
plus obowiązujący podatek VAT (dotychczas było to 
10,04 zł/m3 wody plus VAT). Obniżka ta nie spo-
woduje jednak zmiany ceny za oczyszczenie ście-
ków. Obniżenie dopłat możliwe było dzięki dobrym 
wynikom PGK Sp. z o.o. i spowoduje oszczędności    
w budżecie Gminy Suszec.

PGK Suszec

Tyle będziemy płacić od 1 maja 2016 r.

Tabela 4
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
(z dopłatą z budżetu Gminy do pierwszej grupy taryfowej odbiorów wynoszącą netto 0,30 zł/m3):

Tabela 5
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki
(z dopłatą z budżetu Gminy do pierwszej grupy taryfowej odbiorów wynoszącą netto 8,66 zł/m3):
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Tabela 6
Miesięczny wzrost kosztów (brutto) łącznie z przyjętymi wartościami dopłat dla gospodarstw domowych będzie kształtował się w stosunku
do dotychczasowych cen w przeliczeniu na ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków w następujący sposób:

Wartość dopłaty, jaką Gmina przekaże PGK 
Spółka z o.o. w trakcie obowiązywania nowych taryf 
to ok. 1,23 mln zł plus obowiązujący podatek VAT. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż PGK Sp. z o.o. co 
roku wpłaca do kasy gminnej ok. 700 tyś. zł (w tym 
roku prawie 830 tys. zł), co stanowi dochód budżetu 
Gminy Suszec. Podatek ten stanowi w przypadku 
wody prawie 9,4%, a w przypadku ścieków prawie 

21% wartości taryfy. Znaczną część obydwu taryf 
stanowi koszt amortyzacji, czyli tzw. „odpisu na in-
westycje”. I tak w przypadku wody to ok. 20%, a ście-
ków ok. 21% wartości taryfy. 

Jak wcześniej wspomniano, realizacja inwes-
tycji modernizujących sieć wodociągową czy też 
budowa nowych sieci wodno-kanalizacyjnej, cieszy, 
bo wpływa na wysoką jakość świadczonych usług 

oraz wpływa na rozwój naszej Gminy, ale też rośnie 
wartość całego majątku, który stanowią urządzenia 
wodociągowe i kanalizacyjne. Gdyby w konstrukcji 
taryfy pominąć koszt podatku na rzecz Gminy Suszec 
oraz amortyzacji, które z uwagi na rosnącą wartość 
majątku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
również stale pną sie do góry, wówczas ceny za wo-
dę  i  ścieki  kształtowałyby  się  następująco:

Jak więc widać, ostatecznie taryfy kształtują 
powyższe dwa składniki kosztów, a także poziom 
sprzedaży usług zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków. Sprzedaż wody z roku na rok jest 
niestety coraz niższa, co niekorzystnie przekłada się 
na ostateczny kształt taryfy, która jednak w tym ro-

ku  nie  ulega  zmianie. Przekazując dopłatę Spółce, 
w budżecie Gminy nie ma konieczności przezna-
czania środków na wymianę starych sieci wodo-
ciągowych, ponieważ działalność w tym zakresie 
całkowicie spoczywa na PGK Sp. z o.o. Pozostała 
część środków na inwestycje realizowane pocho- 

dzi z innych źródeł finansowania, w tym przede 
wszystkim z dofinansowania WFOŚiGW w Katowi-
cach, ugód z JSW S.A. KWK Krupiński w Suszcu i zys-
ku  wypracowanego  przez  PGK  Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Suszec

Rysunek 1. 
Wartość dopłaty Gminy Suszec do taryfowych grup odbiorców usług zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w po-
wiązaniu z podatkiem stanowiącym dochód Budżetu Gminy Suszec  i amor-
tyzacją stanowiącą odpis na inwestycje.   

Rysunek 2.
Wydatki inwestycyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
a wartość odpisu amortyzacyjnego w latach 2008 – 2014 r.  
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Trudno porównywać się tutaj do taryf sąsiadu-
jących gmin powiatu pszczyńskiego czy też innych 
gmin w Polsce, gdyż taryfy za wodę i ścieki są in-
dywidualną, swoistą wypadkową wielu czynników, 
takich jak rozproszenie zabudowy, gęstość zalud-
nienia, ilość sprzedanej wody czy oczyszczonych 
ścieków, długości sieci wodociągowo – kanalizacy-
jnych, istnienia dużych zakładów produkcyjnych 
czy usługowych, sposobu organizacji przez gminy 
zakładów wodociągowych i wiele innych. Można by 
tutaj przytoczyć przykłady, gdzie te ceny są niższe, 

ale również i takie, gdzie te ceny są znacznie wyższe. 
Ponadto zostały uchwalone stawki opłat za 

przyłączenie do sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej, będącej w posiadaniu PGK           
Sp. z o.o. w Suszcu. Stawka za przyłączenie do sieci 
wodociągowej wyniesie netto 352,16 zł, zaś brut-   
to z 8% podatkiem VAT 380,33 zł. Stawka za przy-
łączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 
netto 400,62 zł, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 
432,67 zł.

Od 1 maja br. będzie obwiązywała również no-

wa stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyj-
nymi na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy ulicy 
Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 7,94 zł/m3 
ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 8,58 zł/m3. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki 
mogą być dowożone przez podmioty, które po-
siadają odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Su-
szec, po podpisaniu z tym podmiotem stosownej 
umowy. Jednym z nich jest Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu - telefon:     
32 212 42 14  lub  32 448 80 90.  

PGK Suszec

Pod koniec marca rozpoczęła się II runda A 
klasy sezonu 2014/2015. W pierwszym meczu GKS 
Krupiński w rezerwowym składzie wygrał z LKS 
Czarków. Zawodnicy suszeckiej drużyny rozegrali 
bardzo dobry mecz, ustalając ostateczny wynik 
spotkania na: 7-1. Zespół rozegrał także dwa mecze 
IV ligi – oba u siebie. Spotkanie z GTS Bojszowy za-
kończyło się przegraną naszej drużyny i wynikiem: 
1-0. Drugi mecz, w którym Krupiński podejmował 
Jedność Przyszowice zakończył się wynikiem: 0-0. 

Następne mecze GKS rozegra w Wielką Sobotę  
(04.04.2015 r.) i będą to derby z Iskrą Pszczyna. Mecz 
odbędzie  się  w  Pszczynie  o  godz. 13.00.

11.04.2015 r. Krupiński zagra u siebie z Górni-
kiem Pszów. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00. 
Z kolei 25.04.2015 r. suszecki zespół będzie podej-
mował u siebie Fortecę Świerklany. Mecz zaplano-
wano  na  godz. 16:30.

Wszystkich kibiców oraz fanów piłki zaprasza-
my  na  mecze  GKS-u  Krupiński.

GKS Krupiński

GKS Krupiński Suszec
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GKS Krupiński Suszec - Terminarz II rundy A klasy sezonu 2014/2015:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PRZECIWNIK

LKS Czarków
LKS Rudołtowice – Ćwiklice
LKS Studzienice
UKS Josieniec Radostowice
LKS Wisła Wielka
FORTUNA Wyry
LKS Studzionka
ZET Tychy
LKS Gardawice
LEŚNIK Kobiór
SIÓDEMKA Tychy
SOKÓŁ Wola
JUWE Jaroszowice
LKS Goczałkowice
UKS CZAPLA Kryry

DATA 

 28.03.15
06.04.15
11.04.15
19.04.15
25.04.15
02.05.15 
10.05.15 
16.05.15 
24.05.15
27.05.15 
31.05.15
04.06.15 
07.06.15
13.06.15 
20.06.15

 MIEJSCE

Na wyjeździe
 U siebie

Na wyjeździe
U siebie

Na wyjeździe
Na wyjeździe

U siebie
Na wyjeździe

U siebie
Na wyjeździe

U siebie
Na wyjeździe

U siebie
Na wyjeździe

U siebie

GODZINA

15.00
16.00
16.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00



* 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

CEBULOWY 
DOMOWY 

CZOSNKOWY 
Z  BOCZKIEM 

P.W. EKa Sp. z o. o., ul. Św. Jana 13,
43-267 Suszec, tel. 32 32 89 212, www.eka.pl

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

Juwana Jenkins - śpiew 

Charlie Slavík - harmonijka 

Mirek Sova - gitara 

Hanz Sedlář - perkusja 

Zdeněk Novák - bas

JUWANA
JENKINS

& THE OLD DOGS 

Bilety: 20 zł

koncert w ramach
XVIII Międzynarodowego festiwalu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na koncert

26 kwietnia 2015
godz. 18.00

do nabycia w biurze
GOK w Suszcu, ul.Ogrodowa 22  

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

Hanz Sedlář - perkusja 

Zdeněk Novák - bas

JUWANA
JENKINS

& THE OLD DOGS 

Bilety: 20 zł

koncert w ramach
XVIII Międzynarodowego festiwalu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na koncert

26 kwietnia 2015
godz. 18.00

do nabycia w biurze
GOK w Suszcu, ul.Ogrodowa 22  

KONKURS NA REPORTAŻ
FOTOGRAFICZNY
„4 RAJD MIKOŁOWSKI W OBIEKTYWIE”
Odcinek specjalny rajdu w Suszcu
Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy fotograficy zarówno amatorzy,
jak i profesjonaliści, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z autorów może nadesłać min. 3 a max. 6 fotografii.  Zdjęcia
muszą być wywołane w formacie min. 30x40 cm.
Miejsce dostarczenia prac: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec. 
Termin nadsyłania prac: 19 kwietnia 2015 – 6 maja 2015 r.

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




