
Każdy z nas marzy o własnym kącie, o miejscu, któ-
re będzie mógł zorganizować po swojemu. Pomysłów 
na dom jest wiele. Niektóre mniej, inne bardziej śmiałe. 
Właściciele „Domu TypOwego” z Radostowic postanowili 
wybudować osiedle domów jednorodzinnych w Radosto-
wicach. Nie będą one co prawda przypominać okrągłego 
domu, w którym mieszkają państwo Baron, ale zostały 
zaprojektowane przez tego samego architekta – znane-

go w Polsce i na świecie – Roberta Koniecznego. Mają to 
być tzw. „Domy Optymalne” – wybudowane z dbałością 
o materiały, wyróżniające się zastosowanymi rozwiązania-
mi i jakością wykonania. Poza tym mają być ekonomiczne 
w utrzymaniu i odpowiadać na różne potrzeby inwesto-
rów. Nam Państwo Baron opowiadają o swoich planach 
i nowym osiedlu, które powstanie w Radostowicach.  

    Czytaj więcej na stronie 8-9
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Ostatnie wydarzenia pozbawiają nas już złu-
dzeń. Jesteśmy na wojnie. Dramaty, jakie rozegrały 
się w Brukseli, wcześniej w Paryżu i innych miejscach 
pokazują nam, że wszyscy musimy się w Europie 
w najbliższych latach nauczyć żyć na co dzień z czy-
hającymi na każdym kroku zagrożeniami utraty życia 
czy kalectwem. Śmierć w miejscach publicznych staje 
się regułą, a nie wyjątkiem, i to również w cywilizo-
wanej Europie. 

Ten bezpieczny dotychczas port (oaza dobro-
bytu), do którego wszyscy podążali w poszukiwa-
niu lepszej egzystencji, a którym była Europa, stracił 
swoje walory. Nie łudźmy się, ta sytuacja szybko się 
nie zmieni. A jeśli w ogóle, to raczej na gorsze. Być 
może niedługo będziemy gotowi oddać wolność 
za bezpieczeństwo. Wszelkie zapewnienia europej-
skich liderów dotyczące powrotu do normalności, 
są ułudą. I na pewno nie stanie się to w najbliższych 
latach. O ile jeszcze w Europie Zachodniej w ogóle 
jest to możliwe. To przekonanie jest oparte na braku 
głębokiej refleksji dotyczącej dotychczas obranego 
kursu politycznego, braku jednomyślności, ale także 
na stanie umysłów społeczeństwa europejskiego 
i skomplikowanej sytuacji światowej. Pomimo dra-
matów, dalej nie potrafimy wyzwolić się z lewackiego 
zaczadzenia umysłów wielu ludzi i związanej z tym 
tzw. poprawności politycznej (polegającej w rzeczy-
wistości na okłamywaniu ludzi co do istoty zjawisk 
zachodzących na świecie) oraz konsumpcjonizmu 
odartego z jakichkolwiek zahamowań.

Dlatego działania, które czynią rożne służby, 
agendy państwowe w kwestiach antyterrorystycz-
nych są działaniami bez głębszego sensu i nabierają 
cech, którym brakuje zdrowego rozsądku, nie roz-
wiązują bowiem kompletnie problemu. Widząc ich 
bezradność, niekiedy wydaje się, że przekroczyliśmy 
punkt, po którym możliwy jest raczej już tylko jakiś 
kataklizm lub rozpad. Przydatność choćby najnowo-
cześniejszej broni w walce z terroryzmem jest zniko-
ma. Dziś widać, że niewidzialne bombowce – szczyt 
osiągnięć techniki – są coraz mniej potrzebne, bo tak 
naprawdę nie są przystosowane do bombardowania 
niewidzialnych celów. Pierwszoplanową rolę odgry-
wają dziś grupy zawodowych morderców. Akcent 
przenosi się z broni na człowieka, a tu istotną rolę, 
oprócz wyszkolenia, odgrywa pogarda śmierci, która 
praktycznie jest pogardą życia. Swojego i cudzego.

Europa stała się drugim Izraelem, gdzie miesz-
kańcy, pomimo wszędobylskiego wojska i policji, 
narażeni są każdego dnia na to, że bomba może wy-
buchnąć wszędzie – w autobusie, kinie, teatrze, na 
targu, w restauracji itd. Niestety, Europejczycy będą  
musieli przyzwyczaić się do tych nowych czasów. Je-
dyne, co można zrobić obecnie, aby nie przybrały one 
jeszcze koszmarniejszych rozmiarów, to dogadywać 
się i zawierać cyniczne sojusze, ugody z różnej ma-
ści terrorystami. Obecnie czyni się to coraz częściej, 
mając świadomość, że jest to droga donikąd, stan 
tymczasowy, prowadzący w efekcie do unicestwienia. 
Bardzo to przykre, ale na terroryzm w obecnej formie 
pracowała cywilizacja zachodnia latami, a i obecnie 
rządzący nie są w tym względzie bez winy.

Terroryzm w zakamuflowanej formie nierzadko 
wspomagało wiele demokratycznych rządów. Dlate-
go nie jest on dziełem izolowanych grup ekstremi-
stów, ale jest zjawiskiem masowym. Terroryści wyzna-
ją wartości absolutne i uważają, że każdy kompromis 
ze światem niewiernych, którym dla nich jest Zachód, 
jest rzeczą niegodną. Niestety na taką opinię, mając 
w pamięci kolonializm i obecny wyzysk krajów bied-
niejszych, szczególnie Afryki, oraz upadek moralny 
społeczeństw, nasza cywilizacja w pełni zasłużyła. 
Równocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że to, 
co 10 lat temu brano jeszcze za chore urojenia, staje 
się rzeczywistością. 

To przykre, ale my – Europejczycy, nazywają-
cymi się „chrześcijanami”, torowaliśmy i dalej toru-

jemy drogę ekspansji dla tej morderczej ideologii 
sekty wywodzącej się z Islamu, wyznającej jedynie 
kult śmierci. Jeśli ludność Zachodu się nie opamięta, 
w tym również wielka rzesza naszych rodaków, i nie 
uderzy w sedno zagrożenia, które tkwi w naszych 
duszach, to doprawdy - do tego, że zielona flaga 
kalifatu załopoce nad Bazyliką Św. Piotra, będzie 
bliżej niż myślimy. Chrześcijaństwo, wielowiekowa 
podstawa bytu i rozwoju Europy, jej fundament, 
cierpi na nieuleczalną chorobę, chorobę rozpadu 
tożsamości. Terroryści idealnie wycelowują w pustkę 
duchową, jaką u wielu wytworzył styl życia mieszkań-
ców naszego kontynentu. Jak powiedział Arystoteles, 
państwo wielu narodów wymaga silnej armii i religii. 
Założyciele Unii Europejskiej znali tę prawdę, ale ich 
następcy ją totalnie zignorowali.

To właśnie zachodni chrześcijanie przez ponad 
wiek indoktrynowani, zaślepieni konsumpcjoni-
zmem, coraz mniej są dumni z własnej przeszłości, 
coraz częściej się natomiast jej wstydzą (niekiedy 
słusznie) i za nią przepraszają. Czy zastanawiają 
się w imię czego to robią? Własnej zguby! Czy nasi 
praojcowie, którzy budowali ten fundament przez 
wieki, wyobrażali sobie, że w tak krótkim czasie go 
zniszczymy?

Trzeba równocześnie sobie jasno powiedzieć, 
że jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Ale aby 
tę walkę wygrać, musimy sobie odpowiedzieć na 
fundamentalne pytanie: czy potrafimy zjednoczyć 
się wokół wartości, fundamentu, na którym Europa 
rozkwitała? Jeżeli naszym ideałem będzie społeczeń-
stwo pojmowane jak dotychczas - jako zbiór ludzi, 
których nie łączy w istocie nic poza przekonaniem, 
że wszystko wolno i nieokiełzanym konsumpcjoni-
zmem, to nie ma szans na przetrwanie. Wtedy w naj-
lepszym wypadku czeka nas życie niewolnicze w re-
zerwacie, a o wolności możemy zapomnieć. Ponadto 
wielu mieszkańców Europy, żyjących w demokratycz-
nych krajach, zachłystując się wolnością, zapomniało 
kompletnie o obowiązkach wobec rodziny i ojczyzny.

Tylko odnowienie Europy w duchu chrześci-
jańskim, a więc wzajemnej miłości, poszanowania 
praw Bożych i natury, odbudowanie ducha wspól-
noty, może nas uratować przed najgorszym – tak, 
jak uratowaliśmy się przed bolszewizmem i innymi 
zarazami. Jednak obecnie nic nie wskazuje na to, aby 
tak się stało. Najlepszym przykładem jest ludobój-
stwo chrześcijanin w Afryce, na które nie ma żadnej 
reakcji elit europejskich. Czy się wstydzą? A skoro się 
wstydzą, to co proponują za chrześcijaństwo? To, że 
nasz kontynent zasiedlały i będą zasiedlać inne nacje, 
jest nieuniknione, a wręcz można rzec – jest rzeczą 
na tym świecie naturalną. Choćby sama demografia, 
która na przestrzeni wieków w różnych krajach jest 
różna, będzie decydowała o wędrówkach ludów.

Kołowrót dziejów ciągle się toczy. Obecnie po-
nownie zatacza koło i tego nie unikniemy, ale czy 
nasza cywilizacja się na tym kole nadal utrzyma – za-
leży od nas samych. Oczywiście, jest to proces, który 
potrwa. To, co obecnie przeżywamy, ma znamiona 
i wręcz odniesienie dokładnie do przypadku upadku 
Imperium Rzymskiego w V wieku naszej ery. Wtedy, 
tak jak dziś, były wielkie różnice, wręcz olbrzymie, 
w życiu i zamożności, technice, kulturze itd. pomię-
dzy ludnością zamieszkującą Imperium Rzymskie, 
a pozostałą ludnością świata. Wtedy też bogaty Rzym 
był gnębiony przez kryzys demograficzny, a „barba-
rzyńcy” – ludy, które napłynęły do Europy, bo tak ich 
nazywano - tak jak obecnie, nie grzeszyli dzietnością.

Dla Europy jednak dziś sytuacja jest o wiele 
bardziej dramatyczna. Rzym przegrał, Imperium się 
rozpadło, ale kultura i religia Rzymian były tak silne, 
że „barbarzyńcy” przyjęli je za swoje. Szczególna to 
sytuacja, bowiem do czasu ostatniego upadku im-
perium chrześcijanie zdołali nawrócić znaczną część 
barbarzyńców, łagodząc ich gwałtowność. Wszyscy 
prawie przyjęli religię od pokonanych Rzymian, włą-

czając w to niewierzących. To pozwoliło potomkom 
upadłej cywilizacji zasymilować się z nowym ludem 
i dalej kłaść podwaliny pod przyszłą rzymsko-ger-
mańską Europę.

Wędrówki ludów na przestrzeni wieków zawsze 
występowały. Jednak przetrwały cywilizacje o silnej 
tożsamości. Co dziś zachodnia cywilizacja może za-
oferować wojującemu Islamowi? Zgniłą moralność, 
chamstwo, pustkę duchową, postchrześcijan, których 
jedynym celem życia jest konsumpcjonizm i jego 
wzrost. Przecież choćby plagę chamstwa, zgorszenia 
itp. można łatwo zobaczyć i można jej doświadczyć, 
otwierając jakiekolwiek portale internetowe. Pieniac-
two, populizm, zohydzenie – bezwzględnie tam kró-
luje. Ponadto upadek cesarstwa rzymskiego pokazał, 
jak kolejne ludy niewieściały (przepraszam za to sło-
wo) pod wpływem dobrobytu i gwarantowania im 
przez rządzących bezpieczeństwa, ulegając następ-
nym falom głodnych, brudnych i zdeterminowanych.

Dodatkowo, czy przeciętny Europejczyk zdaje 
sobie sprawę, że ten dobrobyt w wielu przypadkach 
jest okupiony dramatami wielu innych ludzi, a nie 
tylko jego pracy. Jakże może o tym wiedzieć, będąc 
indoktrynowanym, w tym szczególnie młodzież, ide-
ologią sukcesu, czarną wizją kościoła, chrześcijaństwa 
oraz wychwalaniem ideologii wyzwolenia itd.?

Nie dziwmy się, że w obliczu ostatnich wyda-
rzeń wielu ludzi czuje się zagubionych. Nie rozumieją 
tego, co się dzieje, bo i historii nie znają. Dlatego 
Europa współczesna drugim Rzymem nie będzie. 
Już dzieje się wręcz odwrotnie. To część Europej-
czyków przechodzi na Islam. Rzymianie mieli wiarę, 
niewzruszenie wierzyli w swą misję, mieli pewność, 
że wyznają prawdziwą wiarę i nie wahali się o tym 
przekonywać „barbarzyńców”. Wiedzieli, że strzegą 
pięknego dziedzictwa i czerpali z tego moc.

Również „barbarzyńcy”, którzy przyczynili się do 
obalenia Imperium, chociaż byli wielu narodowości 
i kierowali się innymi motywami, będąc w większości 
niewierzący, przyjęli kulturę Rzymian. 

Obecnie ludzie nacierający na Europę to Afry-
kanie, indoktrynowani przez zbrodniczą sektę misją 
nawrócenia mieszkańców starego kontynentu na 
Islam. To, że sekty morderców pod hasłami religij-
nymi Islamu zdobywają na naszym kontynencie 
również sympatyków, jest wynikiem także naszego 
europejskiego „barbarzyństwa” z przeszłości – tego 
oczywistego kolonializmu, a i obecnego, ukrytego 
dziś pod szczytnymi hasłami niesienia różnych po-
mocy biednym krajom. W przeszłości tym ludziom 
odbierano chleb, niszczono ich środowisko, eksplo-
atując grabieżczo surowce, zmuszano do katorżni-
czej pracy, czyniąc ich sobie poddanymi. Otwartego 
kolonializmu zaniechano, ale trwa on dalej i polega 
na wyzysku, tylko prowadzonym w bardziej wyrafi-
nowanej formie. 

Ponadto, nie tak dawno temu rozmontowano 
struktury państwowe za sprawą państw zachodnich 
w wielu krajach Afryki. Gdyby nie interwencja Zacho-
du, to praktycznie ci ludzie, pod wodzą obalonych 
dyktatorów, robiliby rewolucje w swoich krajach. Szy-
ici, sunnici, wahabici wojowaliby przeciwko sobie 
tak, jak to robili od wieków. Nasza cywilizacja przez 
chciwość i głupotę dokonała rzeczy niemożliwej – 
zjednoczyła praktycznie cały radykalny świat Islamu 
przeciwko sobie.  

Ta bogata w ropę, rożne surowce, rzadkie mi-
nerały, Afryka stała się oazą wojen plemiennych, 
podsycanych pieniędzmi różnych grup interesu i za-
interesowanych państw, co prowadzi do masowego 
ludobójstwa, biedy i nieszczęść, jakich nie doświad-
czyła ludzkość tych terenów na przestrzeni dziejów. 
Bogactwa naturalne stały się przekleństwem tego 
kontynentu w przeszłości i nadal nim są. Gehenna 
tych ludzi powinna być wyrzutem sumienia całej cy-
wilizacji zachodniej. Jednak ekspansywna kolonizacja 
tych krajów w przeszłości zmieniła tylko charakter 

Ludzkie wartości lub śmiercionośna pycha
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Podczas marcowej Sesji Radni podjęli wiele 
uchwał. Tym razem tematami najważniejszymi oka-
zały się: ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjęcie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli w Gminie Suszec, programy zdro-
wotne na rok 2016 oraz remonty dróg. 

Taryfy za wodę i ścieki
Od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. ustalono 

nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzenie ścieków. Kwota opłat zmieniła 
się nieznacznie ze względu na decyzję Rady Gminy 
o zaprzestaniu dopłat w wysokości 30 gr do 1 m3 
wody. Decyzja ta została podyktowana potrzebą 
szukania oszczędności w budżecie Gminy. Jak za-
pewnia prezes PGK, nie będzie ona jednak mocno 
odczuwana przez gospodarstwa domowe. Więcej 
na ten temat na str. 16.

Drogi do remontu
Wraz z nadejściem wiosny na wielu drogach po-

jawiły się dziury i wyrwy w nawierzchniach. Radni 
i Sołtysi ze wszystkich sołectw zgłaszali swoje uwagi 

w tym zakresie. W przetargu na naprawy nawierzchni 
wybrano już firmy, które będą wykonywały roboty 
drogowe w tym roku. Od kwietnia w Gminie rozpocz-
ną się prace naprawcze.

Nauczyciele będą się kształcić
Stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli szkół 

i przedszkoli to ważny element dbałości o poziom 
edukacji w Gminie. W tym roku przyznano dofinan-
sowania dla nauczycieli na studia podyplomowe 
z zakresu: j. angielskiego w przedszkolu, przyrody, 
historii, j. polskiego, pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedago-
giki, informatyki, socjoterapii, gimnastyki korekcyj-
nej, coachingu rozwojowego, plastyki, biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej i tyflopedagogiki. 
Wsparto także kursy kwalifikacyjne z socjoterapii, 
j. angielskiego i metodyki nauczania j. angielskiego 
w okresie wczesnoszkolnym. Łączna kwota planowa-
na na dokształcanie wyniesie 42 759 zł.

Programy zdrowotne w Gminie
Tradycyjnie już, przyjęto programy profilaktycz-

ne, mające pomóc mieszkańcom Gminy w zapobie-

ganiu i leczeniu najczęstszych schorzeń. W 2016 roku 
realizowane będą następujące programy: „Program 
profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020”; 
„Program profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 
2015-2020” oraz „Program profilaktyki zakażań me-
ningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu 
o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C 
na lata 2015-2020”.

Monika Panfil

i tak naprawdę trwa nadal. Poprzez dozbrajanie róż-
nej maści bojówek, mafijnych grup utrzymujących 
miejscową ludność w poddaństwie i katorżniczej pra-
cy. Wiele krajów Afryki opanowały gangi zatrudnia-
jące w potwornych warunkach miejscową ludność, 
w tym wiele dzieci, za miskę strawy, przy eksploatacji 
cennych minerałów, surowców. 

Czy przeciętny Polak, Europejczyk zastanawia się 
nad tym, że w wielu naszych telefonach, kompute-
rach, smartfonach, ze względu na stosowanie w tych 
urządzeniach minerałów rzadkich, które pozyskuje 
się w dużych ilościach, szczególnie w krajach afry-
kańskich, kryje się krew wielu biednych, bezlitośnie 
okradanych i wykorzystywanych w ciężkiej pracy 
mieszkańców Afryki? O tym wiedzą wszyscy wielcy 
tego świata, a sądzę, że wielu z nas tę wiedzę odrzuca, 
bo to nas nie dotyczy.

Wprowadzanie przepisów, nadzorowanych 
przez różne agendy ONZ itp. (które tak naprawdę nie 
działają), aby nie dochodziło w tych krajach do takich 
procederów, są tylko fikcją, kojącą nasze sumienia. 
Gdzie tu są prawa człowieka, o które tak ochoczo 
cywilizowany świat się upomina? 

Co gorsza, wszyscy wiemy, że firmy kupujące su-
rowce od różnej maści „bandytów-przedsiębiorców” 
działających na kontynencie afrykańskim, w więk-
szości płacą bronią i amunicją. Takich transakcji nie 
wymyśliłby nawet Lucyfer. Ale widać kapitalistyczny 
świat i zaślepione konsumpcjonizmem społeczeń-
stwo tego nie widzą lub udają, że nie chcą widzieć bo 

im jest dobrze. Wobec wykorzystywania przemocy, 
panującego głodu i innych zaraz w Afryce kompletnie 
zobojętnieliśmy. Te prawdy stały się wręcz frazesa-
mi, jakby były czymś naturalnym. Zapominamy, że 
żyjemy w epoce Internetu i ci biedacy są coraz to 
bardziej świadomi swojego losu i ciemiężców. Ale 
ta era się kończy i, jak widać, przychodzi już wielu 
ludziom cywilizowanego świata drogo za to płacić. 
Nie dziwmy się, że następuje potworna radykalizacja 
tych ludzi, którą bezwzględnie wykorzystują islamscy 
bandyci. Jesteśmy w oczach biednych łupieżcami, 
ludźmi niemoralnymi. Gdy ich nie zrozumiemy i im 
nie pomożemy, to armia radykałów, ludzi gotowych 
na wszystko, będzie potwornie się rozrastać.

Pamiętajmy, że w tej walce uczestniczą dzieci, 
które wyrastają na bardzo niebezpiecznych terrory-
stów w przyszłości. A jest ich, ze względu na bombę 
demograficzną, w tych krajach potężna liczba. Dziś 
prawie każdemu dziecku w Afryce arkana walk, wojny 
nie są obce, tak samo jak świat Internetu, którym 
karmimy społeczeństwo. Chyba nikomu z wyobraźnią 
nie trzeba tłumaczyć, co będzie, gdy te dzieci dorosną 
i staną do konfrontacji z naszymi. Kiedy my troszczy-
my się, czy nasze dziecko będzie miało kolejnego 
iPhone’a, oni ćwiczą i uczą się, jak unicestwić „nasz 
świat”. Nic tak nie radykalizuje, jak poczucie wyklu-
czenia oraz wydrwienia. A oni właśnie to obecnie 
odczuwają.

Te wiatry przemian obecnie nie docierają do nas 
tylko od gorącej Afryki, ale również od wielu państw 

z ustabilizowaną demokracją, jak np. USA. Przy okazji 
prawyborów widać tam, jak wielkie następuje rozdar-
cie społeczne. I tutaj trudno zrzucić winę na Islam. Po 
prostu niesprawiedliwy podział dóbr, obiecywanie 
kolorowej rzeczywistości, zanik wartości duchowych, 
doprowadzają do rozdarcia tożsamości społecznej 
wspólnoty. Obyśmy uniknęli najgorszego. Najgorsze 
to podzielić się.

To, co wydawało się iluzją – przepowiednie No-
stradamusa, w określonej perspektywie naprawdę 
mogą się sprawdzić, gdy Świat, Europa, nie podejmie 
zdecydowanych działań w kierunku naprawy, nie 
wyciągnie nauki z historii. 

Trzeba być przygotowanym na okrucieństwa 
XXI wieku. Ale świat jeszcze potrwa, historia będzie 
się toczyć dalej, bo nasza cywilizacja na pewno nie 
osiągnęła jeszcze pełnej miary plugastwa. Wygląda 
na to, że ilość zła w otaczającym nas świecie, skoro 
do dziś przetrwał, jest wielkością stałą, a mimo jego 
agresywności i potęgi, dobro wciąż istnieje i wciąż 
się odradza, zwycięża. To ono w ostateczności zwy-
cięży, chociaż już niekoniecznie przy udziale naszej 
cywilizacji, w Europie i dzisiejszych tzw. krajach do-
brobytu. Końca historii na pewno nie doświadczymy 
z powodu Islamu. Ale europejska cywilizacja z pew-
nością ucierpi. 

Poddajmy nasze postępowanie głębokiej re-
fleksji. Miłość niech będzie naszym przewodnikiem, 
a świat i nasza ojczyzna będą lepsze.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Wykonawcy na remonty cząstkowe wybrani
W drodze przetargu wyłoniono wykonawców 

na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie 
Gminy Suszec do grudnia 2016 r. Najkorzystniejszą 
ofertę na zadanie o nazwie „Remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral-
no-asfaltowymi” złożyła Firma STRADA z Jastrzę-
bia-Zdroju. Zaproponowana kwota to 140 105 zł. Na 
inne roboty remontowe dróg, w tym naprawy dróg 
tłuczniowych, uzupełnianie ubytków w nawierzch-
niach asfaltowych metodą „na zarzutkę”, wykony-
wanie nakładek asfaltowych itp., najlepszą ofertę 
złożyła firma Drogród Szymon Tetla z Ćwiklic. Oferta 
opiewa na kwotę 77 637 zł.  

Wykonawca remontów w Urzędzie wybrany
Budynek Urzędu Gminy czeka dalsza część re-

montu. W marcu został wyłoniony wykonawca prac. 
W ramach remontu planowane jest dostosowanie 

budynku Urzędu Gminy Suszec do aktualnych prze-
pisów p. poż wraz z przebudową części pomieszczeń 
biurowych. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiór-
kowe, polegające na: likwidacji okien, powiększeniu 
otworów okiennych, rozbiórkach ścianek podpara-
petowych i ścian likwidowanych, odbiciu tynków, 
skuciu posadzek oraz montaż nowych nadproży, 
wykonanie zamurowań i wymurowań w miejscach 
po likwidowanych oknach, nowych ścian, montaż 
ślusarki aluminiowej, montaż stolarki drewnianej, 
wykonanie nowych posadzek, instalacje elektrycz-
ne remontowanych pomieszczeń oraz reszta insta-
lacji wg opracowania branżowego, za wyjątkiem 
oddymiania, wykonanie robót uzupełniających, to-
warzyszących i wykończeniowych, usunięcie szkód 
powstałych na i poza terenem budowy w trakcie 
realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. Plan 
obejmuje wykonanie w ok. 90% elektryki w bu-

dynku. Prace wykonywane są z myślą o utworzeniu 
dodatkowych pomieszczeń dla GOPS-u, aby przy-
gotować Ośrodek na obsługę Programu 500 Plus. 
Przetarg wygrała firma PLATER sp.j. z Łąki, propo-
nując kwotę 192 042 zł. Roboty ruszą już w kwietniu.

Boisko w Suszcu na ukończeniu
Choć wykonawca ma czas do czerwca 2016 r. na 

dokończenie remontu boiska przy Hali Sportowej 
w Suszcu, prace postępują bardzo szybko. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie i łagodnej zimie, udało się wy-
konać większość zaplanowanych robót. Poprawiono 
drenaż, przygotowano boisko i bieżnię, podbudo-
wy, zamontowano piłkochwyty, naprawiono kostki 
i podjazdy. Ostatnim - zależnym jednak od pogody 
- etapem prac będzie pokrycie nawierzchnią boiska 
i bieżni oraz wymalowanie pasów. Zakończenie in-
westycji planowane jest w kwietniu.

Urząd Gminy Suszec

Sesja Rady Gminy

Inwestycje w Gminie

Majowe zaproszenia
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 

Gminy do udziału w tradycyjnej mszy świętej w inten-
cji Dużej i Małej Ojczyzny, która odbędzie się 3 Maja 
2016 r. o godz. 9:00 w Kościele pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Suszcu oraz w przemarszu pod 
pomnik ofiar wojen, powstań, faszyzmu i stalinizmu, 
aby uczcić pamięć poległych. Z kolei o godz. 11:30 
pod wiatą św. Krzysztofa przy Parafii św. Stanisława 
B. i M. w Suszcu odbędzie się spektakl pt. „Noe”.

Urząd Gminy Suszec
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- To naprawdę wspaniała uroczystość. Przeżyć ra-
zem 50, 55 czy 60 lat w jednym małżeństwie – wydaje 
się nie lada sztuką i sukcesem. Zwłaszcza w porównaniu 
do dzisiejszych czasów. Dlatego należą się Wam słowa 
uznania – także za to, że jesteście wzorem dla młodych 
małżeństw. Udowadniacie, że gdy w sercu jest miłość 
i zgoda, można razem przeżyć ponad pół wieku. Dla 

Was słowo „rozwód” nie istniało i nadal nie istnieje. 
Chwała Wam za to! Dziękujemy Wam za piękny wzór, 
który dajecie. – mówił Wójt Marian Pawlas do par, 
które 17 marca zebrały się w Cafe Gaudi, aby wspól-
nie obchodzić złotą, szmaragdową i diamentową 
rocznicę ślubu. Małżonkowie z 50-letnim stażem 
otrzymali od Prezydenta RP odznaczenie w postaci 

medalu, a wszystkim zebranym jubilatom wręczono 
kwiaty, listy gratulacyjne i upominki. Dla świętują-
cych były to bardzo wzruszające chwile. 

- Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. I to 
właśnie Wy jesteście tego żywym wzorem i przykładem, 
godnym naśladowania. Mimo różnych przeciwności 
losu, dotrzymaliście danego sobie przyrzeczenia. Myślę, 
że było to możliwe tylko dlatego, że darzyliście się wza-
jemnym uczuciem i poszanowaniem. Wasza postawa 
to piękny wzór i przykład dla kolejnych pokoleń – pod-
kreślała przedstawicielka Urzędu Stanu Cywilnego, 
Regina Indeka. Swoje uznanie dla par wyraził także 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek.

Seniorzy, po części oficjalnej, zostali zaproszeni 
do stołów, aby wspólnie wznieść toast i odśpiewać 
tradycyjne „Sto lat”. Podczas poczęstunku zebrani 
mieli czas, aby porozmawiać, powspominać i nacie-
szyć się tą ważną uroczystością. Jak sami przyznawali:

- Kiedyś były inne czasy. Nawet nie przeszyło nam 
do głowy się rozwodzić! Trzeba ze sobą wytrwać, skoro 
się przysięgało – na dobre i na złe.

Wszystkim świętującym swój jubileusz serdecz-
nie gratulujemy pięknych chwil. Życzymy także wiele 
zdrowia, sił i wytrwałości w kolejnych latach.

Pary małżeńskie obchodzące 50 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego (10 par):

Maria i Józef Kula, Anna i Ludwik Mańdok, Danu-
ta i Hieronim Mazur, Maria i Wiktor Mikołajec, Magda-
lena i Sylwester Musiolik, Bożena i Stanisław Nowak 
(małżonka nie doczekała uroczystości), Agnieszka 
i Antoni Skaźnik, Aniela i Józef Skaźnik, Józefa i Hen-
ryk Stebel, Maria i Alojzy Wuzik.

Pary małżeńskie obchodzące 55 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego (9 par):

Elżbieta i Jan Cimała, Monika i Jan Gretka, Marta 
i Edward Koczar, Gertruda i Robert Kokot, Małgorza-
ta i Florian Kukla, Magdalena i Paweł Kwaśny, Irena 
i Teofil Paszek, Salomea i Augustyn Paździor, Jadwiga 
i Józef Staroń.

Pary małżeńskie obchodzące 60 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego (3 pary):

Ernestyna i Tadeusz Hoszek, Karolina i Paweł 
Kloczkowski, Janina i Józef Michna.

Monika Panfil

Całe życie razem
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Pary, które przeżyły wspólnie 55 i 60 lat

Jubilaci świętujący złotą rocznicę ślubu

Około 200 kobiet bawiło się w sobotę 12 marca 
2016 r. na II Powiatowym Dniu Kobiet, zorganizowa-
nym przez Związek Górnośląski koło Suszec, Powiat 
Pszczyński, Gminę Suszec i Gminę Brenna. Impreza to 
kontynuacja Europejskiego Dnia Kobiet – corocznych 
spotkań, zapoczątkowanych na naszych terenach 
przez europosłankę Małgorzatę Handzlik. Tegoroczny 
Dzień Kobiet odbył się pod hasłem „Hanyski i Górolki”. 
W sobotni wieczór na sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu zebrały się panie niemal z całego Śląska. By-
ły kobiety z Gminy Suszec, z całego powiatu pszczyń-
skiego (w tym z Pszczyny) czy np. z Jastrzębia-Zdroju. 
Pojawiły się także liczne reprezentantki Gminy Brenna 
– członkinie tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Każda z przybyłych została wyjątkowo przywita-
na i otrzymała kwiaty. Wyczytano także nazwiska 
wszystkich pań i nagrodzono je oklaskami. Imprezę 
współprowadziła Agata Tucka-Marek, wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu, która razem z Wojciechem 
Lalą, prezesem ZG koło Suszec przywitała świętujące 
kobiety. Życzenia dobrej zabawy złożyli także: Wójt 
Gminy Suszec – Marian Pawlas, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Pszczyńskiego – Barbara Bandoła, 
Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Janusz Król oraz 
Wójt Gminy Brenna – Jerzy Pilch.

- Życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Ale także, w imieniu wszystkich panów, którzy w okoli-
cach 8 marca pojawiają się z kwiatami i upominkami, 
życzę Wam, żeby Wasze święto trwało cały rok – żeby-
ście były doceniane i kochane! – mówił Starosta Cie-
szyński. Wtórowali mu pozostali zaproszeni goście, 
składając na ręce pań wyrazy uznania i życzenia ra-
dości, uśmiechu i wielu wyjątkowych chwil.

Z okazji II Powiatowego Dnia Kobiet przygoto-
wano liczne atrakcje i konkursy. Można było wygrać 
np. bony do wykorzystania w sklepie Esotiq, zapro-
szenie do salonu fryzjerskiego Diva w Pszczynie czy 
otrzymać zestawy kosmetyków od firmy Oriflame. 
Podczas spotkania odbył się także pokaz nowocze-
snej mody góralskiej marki Lulu Design ze Szczyrku. 
Chętne panie mogły też opowiedzieć żarty i wice – 
za co nagradzano je salwami śmiechu, burzliwymi 
oklaskami i… swojskimi jajkami! Liczne konkursy 
i wspólne zabawy spotkały się z dużym odzewem 
uczestniczek.

Do biesiadowania zachęcał zespół Duo Vocal 
oraz goście specjalni – Kapela Góralska „Malinio-
rze” z Brennej. Panie doskonale się bawiły. Wieczór 
upłynął przy pysznym śląskim i góralskim jedzeniu, 
wspólnych śpiewach i w radosnej atmosferze. 

Spotkanie było doskonałą okazją do świętowa-
nia kobiecości, ale także do integracji i przenikania 
się różnych, choć tak podobnych kultur – śląskiej 
i góralskiej. Z pewnością było to bardzo ciekawe 
przedsięwzięcie. Jak mówiły panie zebrane w GOK-u: 
„Za rok chcemy znów się tu spotkać”! A, jak mówiła 
Agata Tucka-Marek, impreza ta ma szansę stać się nie 
tylko powiatową, ale wręcz wojewódzką, bo zjeżdżają 
na nią panie z różnych zakątków naszego regionu. 
I dobrze się bawią!

Monika Panfil

II Powiatowy Dzień Kobiet
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Cały Powiat bawił się w Suszcu



Panie z kryrskiego KGW lubią spędzać ze sobą 
czas. W marcu dobrą okazją do spotkania było trady-
cyjne święto wszystkich przedstawicielek płci pięknej 
– Dzień Kobiet. Z tej okazji około 20 pań świętowało 
10 marca w sali Remizo-Świetlicy w Kryrach. Zebra-
nym podano pyszny ciepły posiłek, a potem deser. 
Przy wspólnym, pięknie przystrojonym stole, wśród 
śmiechów, żartów i rozmów, mieszkanki sołectwa, 
należące do tamtejszego Koła, postanowiły uczcić 
swoje święto.

- To nasza tradycyjna impreza – mówiła Przewod-
nicząca Koła Maria Kudła. – Spotykamy się tutaj, bo 
chcemy śpiewać, rozmawiać, spędzić razem czas i się 
pośmiać. Najważniejsze jest dla nas to, żeby było we-
soło i na luzie. Myślę, że istotna jest możliwość wyjścia 
z domu. Dlatego dążymy do spotkań. Zresztą to daje 

Wiele trudu, pracy, ale i satysfakcji przyniósł na-
uczycielom i uczniom program, który realizuje Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce. W roku szkol-
nym 2014/2015 placówka przystąpiła do „Śląskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie” oraz do „Śląskiej 
Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie” i ubiegała 
się o uzyskanie specjalnych certyfikatów. Po blisko            
3 latach ciężkiej pracy – udało się! 21 marca 2016 r.           
władzom ZSP w Rudziczce wręczono certyfikaty, 
potwierdzające uczestnictwo oddziału szkolnego 
i przedszkolnego w programie na okres 1 grudnia 
2015 r. – 30 listopada 2018 r., zatwierdzone przez 
śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera. 

Proces przygotowania i wdrażania zasad progra-
mu trwał już od 2013 roku. Wtedy to dwa 3-osobowe 
zespoły rozpoczęły serię szkoleń i spotkań, mających 
pomóc w przygotowaniu placówek do uczestnictwa 
w programie. Koordynatorką z ramienia szkoły zosta-
ła Mariola Zyzańska, towarzyszyły jej zaś: Joanna 
Czech oraz Magdalena Krawczyk. W oddziałach 
przedszkolnych odpowiedzialną za program została 
Ewelina Wilczek, a wspomagały ją: Róża Smorzik 
wraz z Renatą Kuś. Głównym zadaniem zespołów 
odpowiedzialnych za promocję zdrowia było opra-
cowanie planu pracy z dziećmi i przygotowywanie 
akcji zwracających uwagę zarówno najmłodszych, 
jak i ich rodziców na zdrowy styl życia. W ramach 
takich działań, w szkole rodzice i uczniowie zostali 

nam wszystkim tyle radości!
Faktycznie, panie świetnie czują się w swoim 

zapoznani z zasadami zdrowego żywienia. Wszyscy 
uczniowie w trakcie lekcji uczyli się też przeciskać 
naturalne soki z sokowirówki. Odbył się również 
„Dzień Zdrowej Przekąski”, podczas którego ucznio-
wie świetlicy szkolnej i Samorządu Uczniowskiego 
przygotowali apel o zdrowym odżywianiu, a po ape-
lu każdy uczeń i nauczyciel miał szansę skosztować 
zdrowej przekąski – czyli owoców. Realizowano także 
program „Nie pal przy mnie proszę”, mający na celu 
edukację antytytoniową. Wszystkie działania odby-
wały się zaś w ramach tematu przewodniego: ODŻY-
WIAJ SIĘ ZDROWO I BĄDŹ AKTYWNY. Przedszkolaki 
z kolei uczestniczyły w zajęciach na temat zdrowego 
żywienia i higieny, prowadzonych przez Intendentkę, 

towarzystwie. Razem jadły, śmiały się, rozmawiały. 
Widać było, że lubią tego typu imprezy. Na koniec 
każda otrzymała piękne żonkile – upominek z okazji 
Dnia Kobiet.

Do kryrskiego Koła Gospodyń Wiejskich nale-
ży 38 osób, a ostatnio przystąpiły do niego 4 nowe 
członkinie. I są to młode osoby – pełne wigoru i za-
pału, co gwarantuje przetrwanie KGW przez kolejne 
lata. Koło z Kryr działa bardzo aktywnie. Nie dość, że 
panie potrafią się dobrze zorganizować, to również 
współpracują ze szkołą, Sołtysem i Radą Sołecką, 
jednostkami organizacyjnymi Gminy czy innymi 
Kołami. Z pewnością jest to ciekawa organizacja, 
która, oby jak najdłużej, była aktywna i przyciągała 
młode członkinie.

Monika Panfil

higienistkę oraz panie z KGW z Rudziczki. Dzieci włą-
czały się też w różne aktywności związane z tematem 
zdrowego odżywiania i stylu życia – np. uczestnicząc 
w wycieczkach do sklepu ze zdrową żywnością czy 
przygotowując samodzielnie posiłki. Dzieci otrzymy-
wały także zbilansowane, zdrowe posiłki i przekąski. 
Wszystko to budowało w nich odpowiednie nawyki 
żywieniowe. Program przygotowany dla najmłod-
szych nosił nazwę ZDROWY PRZEDSZKOLAK.

- Tak naprawdę ten program uwypuklił  to, co już 
od dawna stosowaliśmy w szkole i przedszkolu. Zaczęli-
śmy zwracać większą uwagę np. na to, jakie śniadania 
dzieci przynoszą do szkoły, co piją. Sklepik szkolny też 
przeszedł transformację – próżno tam szukać tłustych 
i niezdrowych przekąsek. Chcieliśmy zwrócić uwagę 
dzieci i rodziców na to, co spożywają i jak żyją. I, po 
blisko 3 latach, widzimy różnicę w ich zachowaniu i na-
wykach! Ale nic nie udałoby się zrobić bez wsparcia 
i pomocy całego zespołu – pracowników placówki i bez 
rodziców, którzy stanęli na wysokości zadania i wspiera-
li nas we wszystkich działaniach i inicjatywach – mówi 
Magdalena Merkel, Dyrektor ZSP w Rudziczce.

Uzyskanie certyfikatu to nie koniec. Koordyna-
torki zapewniają, że program zdrowego odżywiania 
i stylu życia będzie kontynuowany, bo moda na zdro-
wie nie przemija. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Monika Panfil 

Kobiety świętują

ZSP w Rudziczce promuje zdrowie!
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Spotkanie pełne śmiechu i radości

Jak co roku, w Remizo-Świetlicy w Rudziczce 
pojawiło się wiele mieszkanek Rudziczki – członkiń 
tamtejszego KGW – aby wspólnie świętować wyjąt-
kowy dla wszystkich kobiet dzień. Zaproszeni goście 
– Sołtys Stanisław Godziek i Radny Henryk Pruciak 
życzyli paniom spełnienia marzeń, uśmiechu i wielu 
pięknych dni. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce spotkało 
się w tym roku jednak nie tylko po to, aby uczcić 
Dzień Kobiet. W czasie zebrania, które odbyło się 10 
marca, wybierano nowy Zarząd. W 2016 roku zakoń-
czyła się 4-letnia kadencja poprzedniego Zarządu. 
Podczas wystąpienia Przewodnicząca rudzickiego 
KGW, Małgorzata Przontka, podsumowała działalność 
Koła. Panie w ciągu tych lat wielokrotnie wyjeżdżały 
na wycieczki, kuligi, organizowały zabawy karnawało-
we, dni kobiet i babskie combry, współorganizowały 
dni seniora, przeprowadzały w szkołach lekcje poka-
zowe i spotkania z uczniami, w czasie których uczyły 
dzieci np. wykonywania sałatki warzywnej. Członki-
nie KGW w Rudziczce od lat współpracują z Sołtysem 
i Radą Sołecką, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
i różnymi organizacjami z terenów Gminy i sołec-
twa. Opiekują się figurką Matki Bożej Fatimskiej, włą-
czają się w dbanie o Kościół i aktywnie uczestniczą 

w wielu uroczystościach. Wielokrotnie brały także 
udział w rozmaitych konkursach kulinarnych, nieraz 
zdobywając pierwsze miejsca, wyróżnienia i głów-
ne nagrody (np. podczas zeszłorocznego Festiwalu 
Śląskich Maszkietów „Chochla 2015” w Pszczynie).

- To, co wydarzyło się w naszym Kole, to w głównej 
mierze zasługa członkiń Zarządu, które chętnie podej-
mują się organizacji różnych imprez. I za to im bardzo 
dziękuję. Zwłaszcza za zaangażowanie i miłą atmos-
ferę pracy. Słowa wdzięczności należą się też dyrekcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za dobrą współpracę, 

Sołtysowi, Radnym, księdzu Proboszczowi i wszystkim, 
którzy są nam życzliwi i pomagają nam w organizacji 
różnych imprez i inicjatyw. Te 4 lata były czasem prze-
pełnionym pracą i rozmaitymi wydarzeniami – mówiła 
Przewodnicząca Koła. 

Następnie członkinie Koła dokonały wyboru no-
wego Zarządu. Zmieniło się w nim niewiele, bo, jak 
mówiły panie obecne na sali: „nie zmienia się tego, co 
dobrze funkcjonuje”. W Zarządzie znaleźli się: Stani-
sław Godziek – Prezes Kółka Rolniczego, Małgorzata 
Przontka – zastępca Prezesa, Przewodnicząca KGW, 
Elżbieta Karnas – zastępca Przewodniczacej, Joan-
na Buchta – Skarbnik, Aniela Balcarek – Sekretarz, 
Alicja Buchta – członek.

Po wyborach goście mogli skupić się na wspól-
nym świętowaniu. Od panów obecnych na uroczy-
stości panie otrzymały piękne tulipany. Dzień Kobiet 
w Rudziczce trwał w najlepsze jeszcze dłuższy czas 
– przy doskonałym jedzeniu, domowych ciastach, 
rozmowach, śpiewach i żartach. Jak zwykle – w do-
skonałej atmosferze. 

Nowo wybranemu Zarządowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy realizacji wszystkich zamierzonych 
celów w następnych latach pracy.

Monika Panfil

Wyborczy Dzień Kobiet w Rudziczce
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Zarząd KGW prawie bez zmian
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Pyszne soki dla wszystkich
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Policjanci z Pszczyny wyjaśniali przyczyny wy-
padku drogowego, który miał miejsce 19 lutego. 
Ucierpiała w nim pasażerka Peugeota. Do czołówki 
doszło na prostym odcinku ul. Pszczyńskiej w Ru-
dziczce. Tuż przed godziną 22:00 zderzyły się tam 
dwa samochody. Nie wiadomo dlaczego 21-letni 
mieszkaniec Rudziczki, który kierował golfem, zjechał 
na przeciwny pas ruchu. Był trzeźwy w chwili zdarze-
nia, podobnie jak kierująca peugeotem, 45-letnia 
pszczynianka. To pasażerka tego drugiego samocho-
du została ranna i z podejrzeniem pęknięcia miednicy 
przewieziona do szpitala. Policjanci ustalają, jaki był 
dokładny przebieg tego wypadku.

27 lutego, o godzinie 14:10, na skrzyżowaniu 
ulic Nierad i Skotniczej w Kryrach, zderzyły się dwa 
samochody. Ze wstępnych ustaleń policjantów wyni-
ka, że kierowca VW Passata, 24-letni obywatel Czech, 
wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej zderzył się 

3 marca br. w Szkole Podstawowej im. J. Korcza-
ka w Suszcu odbył się IV Gminny Konkurs Matema-
tyczny 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 opiekunów przywitała 
pani wicedyrektor szkoły Blandyna Godowska.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie 
zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych 
uczniów klas młodszych, promowanie ich dorobku 
i osiągnięć, kształtowanie umiejętności logicznego 
myślenia, popularyzacja matematyki wśród uczniów 

z jadącym główną drogą Renault Laguną, kierowa-
nym przez 35-letnią mieszkankę Kryr. Obydwoje 
kierowców było trzeźwych w chwili zdarzenia. Do 
szpitala zostali przewiezieni: pasażerka Laguny z ura-
zem kręgosłupa i pasażerka Volkswagena z urazem 
miednicy, twarzy oraz klatki piersiowej. 

Policjanci z Pszczyny ustalają okoliczności wy-
padku drogowego z dnia 8 marca, do którego doszło 
w Suszcu. Zderzyły się dwa samochody: ciężarowe 
Volvo i Fiat Seicento. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi 
w chwili zdarzenia. Do szpitala trafił 19-letni kierowca 
Fiata, u którego lekarze podejrzewali wstrząśnienie 
mózgu. Zdarzenie odnotowano kilka minut po 12:00 
na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Baranowickiej 
i Świetego Jana. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynikało, że młody kierowca Seicento wyjeżdżał 
z ulicy podporządkowanej – Św. Jana. W bok jego 
auta uderzył TIR, który jechał główną drogą w kie-

klas młodszych, sprawdzenie umiejętności posłu-
giwania się metodami i językiem matematycznym 
w nowych sytuacjach i w sytuacjach życia codzien-
nego oraz zachęcanie uczniów do poznawania zasad 
zdrowej rywalizacji. W czasie konkursu dzieci rozwią-
zywały zadania matematyczne o różnym stopniu 
trudności, również wykraczające poza podstawę 
programową. Obejmowały one wiadomości i umie-
jętności praktyczne, rachunek pamięciowy, zadania 
tekstowe (także nietypowe). 

I miejsce zdobyła Maria Łakomiak – uczenni-
ca z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce,              

Kronika policyjna

IV Gminny Konkurs Matematyczny
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Wyróżnieni emeryci

Seniorzy pełni wigoru

Życzenia dla Strażaków        
Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim peł-

niącym służbę najserdeczniejsze życzenia. Życzy-
my Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji oraz zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. Ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz 
niesienie pomocy to obowiązki wpisane w Waszą 
codzienną służbę. Życzymy, aby była ona źródłem 
satysfakcji oraz powodem do dumy.

Wójt oraz Rada Gminy Suszec

runku Pszczyny. 41-letni kierowca ciężarowego Volvo 
był trzeźwy w chwili zdarzenia, podobnie jak ranny 
kierowca z Suszca, który swoje prawo jazdy miał do-
piero pół roku. Jaki był przebieg i co było powodem 
wypadku, wyjaśniają śledczy zajmujący się tą sprawą.

KPP Pszyczyna

II miejsce – Mateusz Krymer – uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Suszcu, III miejsce – Paulina Dyrna – 
uczennica Szkoły Podstawowej w Suszcu. 

Pani Blandyna Godowska wręczyła wszystkim 
uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie: Maria Łakomiak i Mateusz Krymer 
reprezentować będą naszą gminę na Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym dla uczniów klas II – III, 
który odbędzie się 6 kwietnia w Czerwionce – Lesz-
czynach. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ży-
czymy powodzenia na kolejnych etapach zmagań.

SP w Suszcu

To już tradycja. Co roku w okolicach Dnia Kobiet 
suszecki Ośrodek Kultury wypełnia się emerytami 
należącymi do Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Koło Suszec. Wspólne świętowanie 
rozpoczyna się zawsze od Mszy Świętej w Kościele 
p.w. św. Stanisława B. i M. w Suszcu. Następnie niemal 
300 osób spotyka się na sali GOK-u, aby uczcić świę-
to wszystkich pań, ale też po to, żeby podsumować 
miniony rok pracy organizacji. W tym roku 9 marca 
spotkanie miało wyjątkowy charakter, bo wybierano 
nowy Zarząd. Wśród zaproszonych tego dnia gości 
pojawili się m.in.: Wójt Marian Pawlas, Przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Dyrektorka 
GOK-u Agata Lisowicz-Wala, członkowie Zarządu 
Rejonu PZERiR w Pszczynie, Radni Gminy, przedsta-
wiciele organizacji działających na terenie Gminy 
oraz suszecki ksiądz proboszcz i siostry zakonne. Nie 
zabrakło także, związanego z PZERiI, Chóru „Pogodna 
Jesień”, który uświetnił spotkanie swoimi występami. 

W tym roku Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Koło Suszec obchodził 30-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji zaproszeni oficjele złożyli 
na ręce Przewodniczącego Zarządu Koła – Józefa 
Kołodziejczyka – gratulacje i życzenia dalszej owoc-
nej pracy.

- Pragniemy podziękować za Państwa dotychcza-
sowe zaangażowanie, wzajemne zrozumienie i każdą 
aktywność, która przyczynia się do upowszechniania 
działalności społeczno-kulturalnej w środowisku senio-
rów. Życzę państwu, aby takich wspaniałych rocznic 
było jak najwięcej! – mówił Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Urbanek. Wtórowali mu inni goście, 
życząc kolejnych lat pełnych sukcesów oraz wręczając 
przedstawicielom Zarządu kwiaty i upominki.

Następnie, w imieniu PZERiI, wręczono kwiaty 
najstarszym członkom Koła obecnym na sali – pani 
Łucji Gałuszce, 92-letniej mieszkance Kryr, oraz panu 
Janowi Kuśnierzowi – 88-letniemu mieszkańcowi 

Mizerowa.  Odznaczono także zasłużonych emery-
tów. Byli to: Róża Gaszczyk, Irena Plinta, Stanisław 
Kałuża, Jan Kojzar i Józef Kołodziejczyk. Wręczono 
również podziękowania dla długoletnich członków 
Koła. Wśród nich znaleźli się: Józef Bujar, Alojzy 
Kuś, Rozalia Łakota, Helena Stęchły, Gertruda 
Czech, Urszula Hałasa, Kazimierz Hałasa, Anna 
Kuśnierz, Klara Mikołajec, Marta Polok i Otylia 
Staniek.  Specjalne podziękowania trafiły do Ireny 
Muras i Alfreda Kotasa. 

W kolejnej części spotkania Przewodniczący 
ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie 
z działalności Związku. W poprzednich latach człon-
kowie wielokrotnie wyjeżdżali na wycieczki, piel-
grzymki, odwiedzali Kościoły, organizowali festyny 
i spotkania. Jak wyliczono, w ciągu tych 30 lat zorga-
nizowano 380 imprez, w których uczestniczyło blisko 
23 tys. osób! To robi wrażenie. Kiedy przystąpiono 
do wyboru nowego Zarządu, obecni na sali członko-
wie PZERiI Koło Suszec jednogłośnie wyrazili swoją 
opinię: „Zarząd działał i działa bardzo dobrze. Nie 
zmienia się tego, co dobrze funkcjonuje!”. Nic więc 
dziwnego, że z sali padały propozycje utrzymania 
dotychczasowego Zarządu. Wybory nie przyniosły 

zatem wielu niespodzianek. Po formalnym zgłosze-
niu kandydatur, skompletowano nowy Zarząd Koła. 
Przez najbliższe lata będzie on działał w składzie: 
Józef Kołodziejczyk – przewodniczący, Jan Koj-
zar – wiceprzewodniczący, Lija Paszek – sekretarz, 
Lidia Urbanek – skarbnik. Członkami Zarządu zostali: 
Arkadiusz Boryś, Joanna Dębska, Róża Gaszczyk, 
Irena Plinta, Maria Szala. Gratulujemy nowemu Za-
rządowi. Życzymy także wiele sił, uśmiechu i wigoru 
w kolejnych latach.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło Suszec organizuje wiele wycieczek i wyjazdów. 
Do udziału w nich zaprasza nie tylko członków, ale 
także wszystkich chętnych mieszkańców Gminy. Na 
ten rok zaplanowano rozliczne atrakcje. 

Wczasy: 3 – 25 czerwca – wczasy emeryc-
kie w  Mrzeżynie; Wycieczki i pielgrzymki: 21 kwiet-
nia – tradycyjna pielgrzymka do Częstochowy i Domu 
Ojca Pio; 16 – 17 maja – pielgrzymka do Lichenia 
i okolic; 26 – 27 maja – pielgrzymka do Spycimierza 
na Boże Ciało; 13 lipca – tradycyjna  pielgrzymka do 
Turzy Śląskiej na Dzień Chorego; 8 sierpnia – piel-
grzymka do Olszowa i na Górę Św. Anny; 17 – 19 
sierpnia – wycieczka turystyczno-krajoznawcza do 
Wiednia i Morawski Kras; 20 września – wycieczka 
turystyczna do Karwiny i Ostrawy; 6 – 9 września 
– wody termalne Szaflary; 4 – 6 październik – wy-
cieczko-pielgrzymka do Torunia i okolic. 

Wszystkich chętnych, zainteresowanych wyjaz-
dami oraz chcących poznać szczegóły organizacyj-
ne, zapraszamy na dyżury Zarządu PZERiI w dawnej 
siedzibie GCI z tyłu budynku GOK-u: 6 i 20 kwietnia, 
4 i 18 maja, 8 i 22 czerwca w godz. 9:00 – 11:30; 
a także 6 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 
12 i 26 października, 9 i 23 listopada oraz 7 i 14 grud-
nia w godz. 9:00 – 11:00. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie internetowej www.suszec.pl.

Monika Panfil
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W dniu 15 marca 2016 r. około godziny 15:40 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Pszczynie przyjęło informację o zadymieniu na 
poddaszu budynku jednorodzinnego w Kryrach przy 
ul. Nierad. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży 
pożarnej stwierdzono, że w wyniku uszkodzonego 
przewodu kominowego doszło do pożaru dachu. 
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu 
rozpoznania, działania strażaków polegały na po-
daniu prądów gaśniczych wody na miejsce objęte 
pożarem, a następnie rozbiórce uszkodzonego ko-
mina oraz spalonej konstrukcji dachu. W dalszej fa-
zie akcji oddymiono i przewietrzono budynek oraz 
sprawdzono go pod kątem występowania tlenku 
węgla. Zniszczone poszycie dachowe zabezpieczono 

Ostrzegamy! Wystarczył jeden słoneczny week-
end, aby pszczyńscy strażacy rozpoczęli działania 
związane z gaszeniem pożarów traw. W dniach 18 
i 19 marca 2016 r. trzykrotnie wyjeżdżali do gaszenia 
nieużytków oraz terenów leśnych w całym powiecie. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Pszczynie apeluje, o zachowanie ostrożności oraz 
rozsądku, gdyż w 94 % przypadków pożary te po-
wstają na skutek działalności człowieka!

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 roślin-
nych. Przyczyną ponad 94% pożarów jest działal-
ność człowieka, gdyż nadal wśród wielu osób panuje 
przekonanie, że wypalanie traw powoduje jej szyb-
szy i bujniejszy odrost, przynosząc więcej korzyści 
ekonomicznych. Nic bardziej błędnego, ponieważ:

W lutym i marcu w naszej Gminie odbyły się 
spotkania strażackie podsumowujące miniony rok 
pracy. W czasie zebrań wybierano także nowe Zarzą-
dy. Strażacy zaprosili na zebrania przedstawicieli PSP 
w Pszczynie oraz włodarzy Gminy. W trakcie zebrań 
nagradzano i odznaczano także członków, którzy 
zasłużyli się w szczególny sposób dla jednostki lub 
przepracowali określoną liczbę lat.

Spotkanie w Kryrach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kryrach liczy łącznie 

38 członków. Z tego 33 to mężczyźni, a 5 kobiety. 
Czynny udział w akcjach może brać 21 członków. 
W minionym roku Strażacy z Kryr wyjeżdżali 4 razy 
do pożarów, a 16 razy do miejscowych zagrożeń – 1 
raz do wypadku drogowego i 15 razy do usuwania 
skutków wichur. W działaniach uczestniczyło: 32 ra-
towników przy pożarach, 113 osób przy miejscowych 
zagrożeniach (w tym 8 przy wypadku drogowym 
i 105 przy usuwaniu skutków wichur). W trakcie spo-
tkania poruszano tematy związane z bezpieczeń-
stwem w Gminie Suszec, rozmawiano o remoncie 
remizy i zakupie nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. Wybrano także nowy Zarząd. W gło-
sowaniu jawnym wyznaczono następujące osoby: 
Marcin Folek (Prezes), Marcin Kudła (Wiceprezes 
– naczelnik), Marek Blaut (Sekretarz), Marcin Janosz 
(Skarbik), Stanisław Gruszka (Gospodarz), Janusz 
Beer (Członek), Jerzy Gruszka (Członek).

Spotkanie w Rudziczce
W Rudziczce Ochotnicza Straż Pożarna to łącznie 

37 członków. W tym 32 to mężczyźni, a 5 kobiety. 18 
członków może brać czynny udział w akcjach. W mi-
nionym roku Strażacy z Rudziczki wyjeżdżali aż 11 
razy do pożarów i 13 razy do miejscowych zagrożeń, 
w tym 3 razy do wypadków drogowych, 9 razy do 

przy użyciu materiałów dostarczonych przez właści-
ciela. W działaniach, które zakończono po godzinie 
17:00, uczestniczyły 3 zastępy z JRG  w Pszczynie oraz 
1 zastęp z OSP w Kryrach.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie apeluje o ostrożność i prze-
strzeganie przepisów przeciwpożarowych!!!

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów, wła-
ściciel, zarządca lub użytkownik m.in. budynku jed-
norodzinnego ma obowiązek usuwać zanieczyszczeń 
z przewodów kominowych dymowych i spalinowych:

- min. raz na 6 miesięcy w okresie ich użytkowania, 

1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z powietrza,

2) do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt,

3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie, 
które jest szczególnie groźne dla osób przebywają-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zaczadzenia,

4) wypalanie traw powoduje ponadto zmniejsze-
nie 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 jego 
kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod 
kontroli,

usuwania skutków wichur i 1 raz na inną interwen-
cję. W działaniach tych łącznie uczestniczyło: przy 
pożarach 66 osób, przy miejscowych zagrożeniach 
ogółem 76 osób (w tym: przy wypadkach drogowych 
18 osób, przy usuwaniu skutków wichur 54 osoby, 

w innych działaniach 4 osoby). W trakcie spotkania 
przybliżano temat bezpieczeństwa w Gminie Suszec, 
dyskutowano o budowie nowej remizy i zakupie 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wy-
łoniono także nowy Zarząd. W głosowaniu jawnym 
wybrano następujące osoby: Krzysztof Kasperczyk 
(Prezes), Czesław Bańka (Wiceprezes – naczelnik), 
Janusz Skwarc (Wiceprezes), Artur Kasperczyk 
(Zastępca naczelnika), Daniel Michalik (Skarbik), 
Paweł Paździor (Członek).

Spotkanie w Suszcu
Suszecka Ochotnicza Straż Pożarna to jedna 

z liczniejszych w Gminie. Należy do niej łącznie 40 
członków. W tym 30 to mężczyźni, a 10 kobiety. 16 

dla palenisk opalanych paliwem gazowym lub ciekłym,
- min. raz na 3 miesiące w okresie ich użytkowania, 

dla palenisk opalanych paliwem stałym.
Ponadto, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budow-

lane, właściciel, zarządca lub użytkownik domu jed-
norodzinnego co najmniej raz w roku musi dokonać 
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 
spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych.

Pamiętaj!!! Niewłaściwie eksploatowane pie-
ce, przewody kominowe spalinowe i dymowe mo-
gą doprowadzić do powstania pożaru lub silnie 
trującego tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie 
dla wszystkich mieszkańców.

                         KP PSP w Pszczynie

6) ogień z nieużytków często przenosi się na 
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez 
wiele dziesiątek 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 nieużyt-
ków, bardzo często zaangażowana jest duża ilość 
strażaków i sprzętu, który w tym czasie może być 
potrzebny do ratowania życia i mienia ludzkiego 
w innym miejscu.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem 
traw giną lub zostają ranni podpalacze, przypad-
kowe osoby oraz strażacy!

KP PSP w Pszczynie

członków może brać czynny udział w akcjach. W mi-
nionym roku Strażacy z Suszca wyjeżdżali aż 20 razy 
do pożarów i 20 razy do miejscowych zagrożeń, 
w tym 3 razy do wypadków drogowych, 12 razy do 
usuwania skutków wichur i 5 razy na inną interwen-
cję. W trakcie spotkania w Suszcu poruszano temat 
modernizacji i rozbudowy remizy oraz dyskutowano 
o możliwościach pozyskania nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Wyłoniono także, w głoso-
waniu jawnym, nowy Zarząd. W jego skład wchodzą 
następujące osoby: Jan Koch (Prezes), Szymon Wi-
tosza (Wiceprezes – naczelnik), Maciej Witoszek 
(Zastępca naczelnika), Mateusz Faruga (Sekretarz), 
Grzegorz Pisarek (Skarbik), Marek Gąsior (Członek), 
Jakub Lala (Członek).

Spotkanie w Mizerowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Mizerowie liczy 

sobie aż 51 członków. Oprócz tego w tym sołectwie 
działa 30-osobowa drużyna młodzieżowa. W minio-
nym roku Strażacy z Mizerowa wyjeżdżali 7 razy do 
pożarów i 3 razy do miejscowych zagrożeń, w tym 
1 raz do usuwania skutków wichur i 2 raz na inne 
interwencje. W działaniach tych łącznie uczestniczyło: 
przy pożarach 42 osoby, przy miejscowych zagroże-
niach ogółem 18 osób (w tym: przy usuwaniu skut-
ków wichur 6 osób, w innych interwencjach 12 osób). 
W trakcie spotkania skupiono się przede wszystkim 
na propozycjach podjęcia działań mających przy-
ciągnąć i zainteresować młodzież działaniami OSP. 
Wybrano także nowy Zarząd w składzie: Andrzej 
Kojzar (Prezes), Przemysław Moś (Wiceprezes – na-
czelnik), Mateusz Moś (Sekretarz), Henryk Gamża 
(Skarbnik), Stanisław Smorzik (Członek), Mateusz 
Czech (Członek), Marek Grabowski (Członek).

Oprac. Monika Panfil
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Odznaczeni zasłużeni członkowie OSP 

Interwencje Straży Pożarnej

Pożary traw

Spotkania strażackie
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go w dużej mierze z energii promieniowania słonecz-
nego, z tą różnicą, że w domu aktywnym rezygnuje 
się z rozwiązań nieprzyjaznych człowiekowi. Pasywne 
korzystanie z energii promieniowania słonecznego 
(ogrzewanie przez transparentne elementy ściany ze-
wnętrznej) wzbogacone zostaje w domu aktywnym 
m.in. o lokalne wytwarzanie prądu elektrycznego 
i optymalne wykorzystywanie go na potrzeby bu-
dynku. „Dom Optymalny” jest jak dobry samochód 
w wersji podstawowej. Każdy z inwestorów wybie-
rających taki dom, może go wyposażyć w elementy, 
które go najbardziej interesują. Budujemy domy we-
dług zasady architektury zrównoważonej. Czyli tak, 
jakby nie było żadnych nowoczesnych technologii. 
W tym sensie, że kierujemy się swoistymi tradycyj-
nymi metodami rozkładu pomieszczeń, zasadami, 
wedle których kiedyś budowano i sytuowano domy 
na działkach i w przestrzeni. Myślimy o domu, jego 
ułożeniu i rozkładzie, zanim zaczniemy budować. 
Przewidujemy, co mogłoby stanowić problem (np. 
silna ekspozycja okien na stronę południową czy pół-
nocną), a dopiero potem projektujemy i budujemy.

Nowiny: A koszty? Czy takie domy nie będą 
drogie?

Katarzyna i Tomasz Baron: Zależy nam na rów-
nowadze. Optymalizujemy koszty budowy, koszty 
użytkowania i realizujemy 5 zadań energetycznych 
(zapewnienie ciepła zimą, zapewnienie chłodu latem, 

prawidłowa wentylacja, wystarczająca ilość światła 
dziennego i dobre światło sztuczne, wykorzystanie 
lokalnie wytwarzanego prądu na potrzeby budynku). 
Dzięki temu dom ten nie będzie drogi dla inwestora 
– ani w budowie ani w późniejszym użytkowaniu! 
Budujemy domy jak 100 lat temu, ale ze współcze-
snymi wygodami i rozwiązaniami.

Nowiny: „Domy Optymalne” podążają za współ-
czesną modą np. w kwestii aranżacji przestrzeni?

Katarzyna i Tomasz Baron: Obawiam się termi-
nu „moda”, ponieważ ona szybko przemija, a architek-
tura to coś trwałego. Aranżacja przestrzeni to sprawa 
indywidualna – jedni czują się dobrze w otwartych 
przestrzeniach, inni lubią intymne zakamarki. Dla-
tego zachęcamy – przyjdź i porozmawiaj z nami, to 
nic nie kosztuje.

Dom został zaprojektowany zgodnie ze schema-
tem, według którego ludzie na co dzień funkcjonują. 
Cały parter jest otwarty. Dzięki centralnemu trzonowi 
kominowemu, parter domu nie ma ścian działowych 
czy podpór, co ułatwia jego urządzenie. Część dzien-
ną stanowi duża, otwarta powierzchnia, podzielona 
ażurowymi schodami na część kuchenno-jadalnia-
ną po jednej stronie i przestronny pokój dzienny po 
drugiej. W projekcie przewidziana jest również opcja 
parteru z pokojem gościnnym bądź gabinetem. Na 
piętrze zaplanowano sypialnie, łazienkę z pralnią oraz 
garderobę. Każdy pokój ma wyjście na zadaszony 
balkon. Umieszczenie korytarza w środku domu 
pozwoliło na zminimalizowanie komunikacji i mak-
symalne wykorzystanie powierzchni. Chcemy, aby 
nasze domy pozostawały atrakcyjne przez wiele lat. 
Stąd ich prosta bryła i zastosowane rozwiązania.

Katarzyna i Tomasz Baron – para od kilkunastu 
lat zajmująca się tworzeniem filmów dokumental-
nych o budownictwie i architekturze, mieszkająca 
w jednym z najbardziej interesujących domów nie 
tylko w naszej Gminie, ale i w Polsce – realizuje am-
bitny projekt. W Radostowicach powstanie osiedle 
6 domów jednorodzinnych (tzw. „Domów Opty-
malnych”), w których zrównoważono wszystkie nie-
zbędne parametry i rozwiązania: koszt budowy, koszt 
użytkowania oraz 5 zadań budynku, warunkujących 
komfortowe i zdrowe użytkowanie. Dodatkowo bryła 
budynku i jego wnętrza będą indywidualnie modyfi-
kowane na potrzeby konkretnego inwestora i lokali-
zacji. Autorem projektu jest znany architekt – Robert 
Konieczny z KWK Promes, wielokrotnie nagradzany 
i doceniany, twórca m.in. „Domu TypOwego”, w któ-
rym mieszkają pani Katarzyna i pan Tomasz z rodziną. 
Jak mówią o swoim nowym przedsięwzięciu miesz-
kańcy Radostowic: 

Od kilkunastu lat z pasją zajmujemy się architek-
turą i budownictwem. Dzięki filmowym kontaktom 
z architektami i budowniczymi z różnych krajów eu-
ropejskich, poznaliśmy różne metody i technologie 
budowania. Wiele z nich znamy w najmniejszych 
szczegółach, śrubka po śrubce, warstwa po warstwie 
– od procesu produkcyjnego aż po montaż na budowie. 
Kilka lat temu zbudowaliśmy modelowy dom energo-
oszczędny, dlatego wiemy, jak ważny jest każdy etap 
procesu budowlanego. Dobry dom powstaje bowiem 
jako rezultat współpracy specjalistów z różnych dzie-
dzin. Dyrygentem tej inżynierskiej orkiestry powinien 
być architekt. Taki właśnie zespół specjalistów zapro-
siliśmy do pracy nad „Domem Optymalnym”. 

W rozmowie z nami opowiadają o swojej pasji, 
o domu, w którym mieszkają i planach na przyszłość 
– o powstającym właśnie osiedlu domów jednoro-
dzinnych i o tym, jak tego typu architektura może 
trafić w różne miejsca kraju.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Domy, które planu-
jecie wybudować, są wyjątkowe.

Katarzyna i Tomasz Baron: Od dawna mieliśmy 
marzenie, aby zaproponować polskiemu inwestorowi 
dobrą architekturę jednorodzinną za dostępne pie-
niądze. Taką, która z jednej strony odpowiadałaby 
jego potrzebom i przyzwyczajeniom estetycznym, 
a z drugiej – spełniała najwyższe europejskie standar-
dy budowania. Mierzi nas schizofreniczność sytuacji, 
w której z jednej strony krytykuje się inwestorów 
prywatnych za ich kiczowaty gust architektoniczny, 
a z drugiej – katalogi domów gotowych, przygotowy-
wane przecież przez architektów, pełne są propozycji, 
w których forma dawno przerosła funkcję. Dlatego 
też do współpracy zaprosiliśmy Roberta Koniecznego 
– znakomitego architekta, którego wyjątkowe osią-
gnięcia – zwłaszcza w architekturze mieszkaniowej 
– potwierdziło wiele polskich i zagranicznych nagród. 
Chodzi bowiem o to, aby zbudować jak najefektyw-
niej, korzystając z budżetu i ze sprawdzonych, do-
brych rozwiązań, a później użytkować jak najtaniej, 
przy zachowaniu odpowiedniego komfortu i estetyki. 
My sami przyjęliśmy w procesie projektowym pozy-
cję potencjalnego inwestora – świadomego, wciąż 
chcącego czegoś więcej i za mniejsze pieniądze. 
Dzięki współpracy wielu osób powstał dom, który, 
jak sądzimy, spełni oczekiwania wielu inwestorów, 
a w wielu aspektach – pozytywnie zaskoczy.

Nowiny: Dom budowany według najnowszych 
trendów?

Katarzyna i Tomasz Baron: Ująłbym to tak: 
budowany w sposób jak najbardziej tradycyjny, 
a następnie wzbogacony o nowe technologie… 
Dlatego stawiamy przede wszystkim na sprawdzo-
ne rozwiązania. Domy, które powstaną, mogą być 
domami aktywnymi, ale decyzja należy do inwestora. 
Koncepcja domu aktywnego jest kolejnym krokiem 
na drodze rozwoju domów energooszczędnych. Jest 
rozwinięciem zasad domu pasywnego, korzystające-

Nowiny: Zebraliście wiele doświadczeń i obser-
wacji, współpracowaliście ze znanym architektem 
i stworzyliście coś wyjątkowego…

Katarzyna i Tomasz Baron: Projekt architekto-
niczny budynku jest dziełem Roberta Koniecznego 
i jego zespołu. My pracowaliśmy nad zrównoważe-
niem 5 zadań energetycznych budynku oraz kosz-
tów budowy i użytkowania. Robertowi Konieczne-
mu zależało przede wszystkim na stworzeniu bryły 
domu, która nie będzie „psuła krajobrazu” i która się 
nie zdezaktualizuje. Ma ona zawierać to, czego po-
trzebujemy do wygodnego życia – np. garaż, taras, 
ale tworzyć przy tym wszystkim wrażenie spójności. 
Potrzeba poznania i zrozumienia tematu, aby wybrać 
najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania. Przez 
naszą pracę – tworzenie filmów o architekturze, wie-
le dowiedzieliśmy się o technologiach, sposobach 
budowania i wygodzie użytkowania. Dzięki temu 
proponujemy teraz inwestorom coś, co po prostu 
jest sprawdzone i będzie wygodne w użytkowaniu.

Nowiny: Ciekawe jest to, że można wybierać 
spośród kilku opcji domu.

Katarzyna i Tomasz Baron: Tak, to inwestor 
ostatecznie zadecyduje o wymiarach domu, o ele-
wacji, o tym, czy będzie garaż, czy go nie będzie.
Zastrzegamy jednak, że chcemy mieć ogólną pieczę 
nad wyglądem całego osiedla. Dla inwestorów spoza 
Śląska mamy póki co ofertę domów prefabrykowa-
nych, z czasem będą to także domy murowane – jak 
na naszym pierwszym osiedlu. Co ważne – nasz archi-
tekt dostosuje ten dom do jego działki. Każdy będzie 
miał więc taki dom, który najbardziej odpowiada 
warunkom i umiejscowieniu.

Nowiny: Domy mają powstać w Radostowicach, 
blisko centrum miejscowości. To atrakcyjna lokali-
zacja?

Katarzyna i Tomasz Baron: Uważamy, że Ra-
dostowice to świetna lokalizacja. Wszędzie, gdzie 
chcemy dojechać, jest blisko – zarówno do Pszczyny, 
jak i do Żor. Optymalny jest też dojazd do Katowic 
czy innych dużych miejscowości. Szkoła, ośrodki 
kultury, lokalna społeczność – wszystko w Gminie 
na wysokim poziomie! Do tego odnaleźliśmy tutaj 
spokój i atmosferę, którą zachwyca się coraz więcej 
nowych mieszkańców.

Nowiny: Co różni Was od przeciętnych dewe-
loperów?

Katarzyna i Tomasz Baron: Nad projektem pra-
cował zespół kilkunastu różnych specjalistów – jak 
w przypadku dużych publicznych inwestycji, dlatego 
jest dopracowany. Autorzy projektu dostosują go do 
potrzeb inwestora, czyli w pewnym sensie będzie 
to projekt indywidualny. Wysoka jakość projektu 
zostanie utrzymana na budowie – każdy z 16 eta-
pów budowy będzie potwierdzony protokolarnym 
odbiorem. I do tego wszystkiego nie jesteśmy dewe-
loperem – sprzedajemy inwestorowi działkę z fun-
damentami i następnie budujemy dla niego dom. 
Stosujemy sprawdzone technologie i systemy, wybra-
ne do projektu przez inżynierów a nie handlowców. 
Teraz rozpoczynamy budowę domu pokazowego. 
A potem będą powstawać kolejne budynki – zależnie 
od liczby inwestorów.

Nowiny: Państwo sami zdecydowaliście się 
na odważny krok – mieszkacie w bardzo ciekawym 
domu.

Katarzyna i Tomasz Baron: Tak, to także pro-
jekt Roberta Koniecznego. Był on pomyślany z moż-
liwością budowy na dwóch różnych działkach. Ale 
tak naprawdę projekt ten pasuje na każdą działkę. 
Poza tym wewnątrz jest duża przestrzeń, możliwa 
do różnorodnego zagospodarowania. Wierzymy, że 
jeżeli dom jest dobrze zaprojektowany, jeśli chodzi 
o przestrzeń, to nie ma już więcej czego projektować. 
Potem pozostaje tylko kwestia estetyki w wykoń-
czeniu. Dlatego nasz dom jest podzielony jak tort 
– może być bardziej lub mniej zamknięty, zależnie 

Mieszkać po swojemu
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Takie domy powstaną w Radostowicach



Nie jeden, ale aż trzy dni trwał tegoroczny Jar-
mark Wielkanocny. Zorganizowano go na parkingu 
obok Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Była to, 
tradycyjnie już, wspólna inicjatywa Sołtysa Suszca 
i Rady Sołeckiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. 
Całe wydarzenie odbywało się w namiocie, gdzie 
wystawcy prezentowali swoje świąteczne propozy-
cje. Podczas Jarmarku można było zakupić domowe 
ciasta, ciasteczka i wypieki. Było swojskie masło i ma-
karony, a także miód, sprzedawany przez lokalnych 
pszczelarzy. Kupujący mogli też wybierać z szerokiej 
gamy ozdób i dekoracji świątecznych, a nawet kupić 
ciekawy i niebanalny prezent dla najbliższych. Jak 
zwykle, nie zabrakło też sprzedających palmy. Taki 
wybór produktów z pewnością stanowił duży atut 
tego wydarzenia. 

Ważną częścią tegorocznego Jarmarku Wielka-
nocnego były różnorodne atrakcje, towarzyszące 
przedświątecznym zakupom. W piątek na scenie 
przygotowanej pod namiotem zaprezentowali się 
młodzi artyści z naszej Gminy. Najpierw odbyły 
się występy grup tanecznych: K-BUM, CHILL OUT 
i FREESMILE. Następnie można było wysłuchać Ani 

od naszych potrzeb. Stanowi dobry przykład cieka-
wej, nietuzinkowej architektury. Uważamy, że jest 
potrzeba edukacji społeczeństwa, uczenia pewnej 
otwartości – także w sferze architektury. 

Nowiny: Z jakim odbiorem spotyka się Państwa 
dom?

Katarzyna i Tomasz Baron: Z przeróżnym! Nie-
którzy są zachwyceni, inni w ogóle nie rozumieją, jak 
można mieszkać w okrągłym domu albo zaaranżo-
wać jego przestrzeń. Kiedy wchodzą do nas do domu, 
są zdziwieni przestrzenią i jego ustawnością. Z pew-
nością nie można przejść obok tego domu obojętnie.

Nowiny: A skąd pomysł na taki kształt?

Gałuszki i Michaliny Wituły. Na sobotę przewidzia-
no atrakcję muzyczną w postaci występów: Chóru 
„Pogodna Jesień”, Regionalnego Zespołu Śpiewa-
czego „Radostowianki” oraz Zespołu Śpiewaczego 
„Mizerowianie”. Niewątpliwie sukcesem okazały się 
Warsztaty Wielkanocne prowadzone przez Pracow-
nię EtnoJura z Żarek, w trakcie których można było 
nauczyć się wykonywania m.in. dekoracji z siana. 
Podczas warsztatów powstawały piękne kurki czy 
wiklinowe zajączki. Te piękne ekologiczne dekoracje 
z pewnością przystroiły domostwa uczestników i zo-
staną jeszcze nieraz wykorzystane! W czasie Jarmarku 
przygotowano także animacje dla najmłodszych. To 
zasługa niezawodnego Klubu Działań Pozytywnych. 
Na niedzielę zaplanowano z kolei rozstrzygnięcie 
konkursu poetyckiego „Kropla mej duszy – odcie-
nie miłości” oraz konkursu plastycznego na kartkę 
wielkanocną. 

Uwieńczeniem tegorocznego Jarmarku był kon-
cert zespołu DagaDana. Jak sami o sobie mówią: 
„Dagadana jest polsko-ukraińskim kwartetem, łą-
czącym różne style muzyczne. Przeplatając jazz, folk 
i elektronikę tworzą niepowtarzalny język zespołu. 

Katarzyna i Tomasz Baron: Kształt budynku 
jest wynikowy. Architekt badał, jak różne rzuty bu-
dynku wpisują się w różne działki. Okazało się, że koło 
dobrze pasuje na działki o różnorodnych kształtach 
Proszę to sprawdzić – to znaczy narysować np. bar-
dzo wąski prostokąt i wrysować w niego koło a obok 
kwadrat. Dostrzeże Pani, że koło lepiej się wpisuje, 
bo nie zamyka tak działki, jak kwadrat.

Nowiny: Wasz dom otrzymał wiele nagród, zo-
stał nawet doceniony w albumie „101 najciekawszych 
polskich budynków dekady”. 

Katarzyna i Tomasz Baron: Nasz dom doczekał 
się ponad dwustu publikacji na całym świecie, ale 

Pełne humoru koncerty, pokazują, że jest to ten ro-
dzaj muzyki, który uszczęśliwia zarówno słuchaczy, 
jak i twórców. Ciepłe wokalizy, przetwarzanie głosu 
na żywo, akustyczne brzmienie perkusji i kontraba-
su oraz wykorzystanie dziecięcych instrumentów 
muzycznych, to recepta DagaDany na oczarowanie 
słuchacza dźwiękami, których nigdy dosyć. Między-
kulturowy projekt powinien przypaść do gustu każ-
demu słuchaczowi otwartemu na słowiańską duszę, 
szaloną z jednej, łagodną z drugiej strony.” Zespół ma 
na swoim koncie 5 płyt. Podczas spotkania w Suszcu 
prezentował utwory zwłaszcza z najnowszej – „Meri-
dian 68”. Występ DagaDany, pomimo wieczornego 
chłodu, rozgrzał wszystkich słuchaczy. Było etnicz-
nie, multikulturowo, radośnie. Pozytywna energia, 
płynąca od artystów sprawiła, że było to doskonałe 
zakończenie trzydniowego wydarzenia. 

Tegoroczny Jarmark stanowił novum, jeśli cho-
dzi o tego typu imprezy. Dawał przede wszystkim 
możliwość rozłożenia swoich świątecznych zakupów 
w czasie. Z pewnością była to ciekawa, pełna atrakcji 
propozycja.

Monika Panfil

nas i tak najbardziej cieszy, kiedy przychodzą ludzie 
i dobrze się tu czują. W obu inwestycjach stawiamy 
na dobrą architekturę. Zależy nam na rozwiązaniach, 
które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne, 
a przy tym ponadczasowe! 

Nowiny: Dziękuję za rozmowę. Życzę powodze-
nia w realizacji najbliższych planów.

Katarzyna i Tomasz Baron: Dziękujemy.

Więcej informacji na temat powstającego w Ra-
dostowicach osiedla można uzyskać pod adresem: 
www.dom-optymalny.pl

Monika Panfil
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Koncert DagaDany zakończył JarmarkLaureaci konkursów otrzymali nagrody

Dzieci również dobrze się bawiłyByło z czego wybierać!

Jarmark w świątecznej atmosferze
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W niedzielę, 20 marca podczas Jarmarku Wielka-
nocnego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursów na „Kartkę Wielkanocną” oraz „Kropla Mej 
Duszy - odcienie miłości”. Laureatom i laureatkom 
wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

 Poniżej przedstawiamy wyniki obydwu konkur-
sów, serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych wydarzeniach!

  Konkurs Poezji Twórczości Własnej „Kropla 
mej duszy – odcienie miłości”

 Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu już po raz VII 
ogłosił konkurs poetycki, do którego zgłosiło się 44 
artystów słowa z województwa śląskiego. Konkurs 
oceniało wykwalifikowane w dziedzinie literatury 
jury, powołane przez organizatora w składzie: Aneta 
Hanak, Adam Radosz oraz Wacław Kostrzewa.

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach 
wiekowych, w których laureatami zostali:

–  I kategoria wiekowa: dzieci od 10 do 12 lat 
(udział wzięło 8 osób): I miejsce: Aleksandra Kudła 
ze Studzionki za utwór: „Śniło mi się kiedyś”, II miejsce: 

I kategoria wiekowa: dzieci od 10 do 12 lat

I miejsce: Aleksandra Kudła

 „ Śniło mi się kiedyś…”

Śniło mi się kiedyś,
że hodowałam konie,
że miałam kotów pięć,
a psów chyba z sześć!!!

Śniło mi się kiedyś,
że miałam złotą rybkę, 
życzenia mi spełniała,
tyle, ile chcesz!!!

A o godzinie szóstej mama mnie zbudziła,
i wszystko zniknęło: konie, koty, psy,
a rybka została w swoim akwarium
i właśnie śpi.

Śniło mi się kiedyś…  

II miejsce: Filip Pieniądz

 „Dla Brata”

Odkąd pojawił się w naszym domu,
nie wydawało się nikomu,
że nic nie będzie tak samo – 
do mamy będzie wołał „,mamo”,
do taty będzie mówił „tato”.
Zapytacie więc – co ja na to?
A my kochamy się z całych sił
i chcę by zawsze radosny był.
(Jesteśmy) Jak dwie krople wody jesteśmy podobni
trochę rozbrykani i zawsze pogodni.

„Dla mamy” 

Mamusiu moja droga,
nigdy nie byłaś dla mnie sroga.
Płucom moim oddech dałaś,
tęczowe życie wymalowałaś.
Ty jak gwiazda wśród obłoków –
drogę mi wskazujesz w mroku.
Kocham Ciebie z całych sił,
Chcę, bym zawsze z tobą był. 

Filip Pieniądz z Poręby za utwory: „Dla brata”, „Mój 
kochany psiak” oraz „Dla Mamy”, III miejsce: Kamil 
Dulemba z Poręby za utwór: „Szczęście”, 

– II kategoria wiekowa: młodzież od 13 do 15 
lat (udział wzięło 11 osób): I miejsce: Aleksandra 
Nocoń z Kobielic za utwór: „Śladami św. Franciszka”, 
II miejsce: Pola Malinowska z Jankowic za utwór: 
„Czas”, III miejsce: Ewa Lukasek z Gilowic za utwór: 
„Szczęście”, 

– III kategoria wiekowa: od 16 lat i dorośli 
(udział wzięło 11 osób): I miejsce: Grażyna Janota 
z Mysłowic za utwory: „Październik 2015” oraz „PERY-
GEUM 27.09.2015”, II miejsce: Bronisław Sztuchlik ze 
Studzionki za utwór: „Powołanie”, III miejsce: Marek 
Kucak z Pawłowic za utwór: „W niebie nasze matki”.

 Powiatowy konkurs plastyczny na Kartkę 
Wielkanocną 

Kierując się regulaminem konkursu, komisja 
w składzie: Sebastian Mrozek, Agnieszka Zielonka-
-Mitura oraz Joanna Musiolik oceniła 301 prac. 

Komisja oceniła prace w 3 kategoriach, a laure-

 „Mój kochany psiak”

Twoje oczy jak gwiazdy błyszczące,
odbijają się w promieniach słońca.
Często biegamy razem po łące, 
naszym zabawom nie ma końca.
Twoja sierść czarna, lśniąca i gładka, 
tulenie Ciebie to dla mnie gratka.

III miejsce: Kamil Dulemba 

„Szczęście”

Kochać można kwiaty, drzewa,
ale to nie to co nam potrzeba.
Być szczęśliwie urodzonym,
znaczy znaleźć męża, żonę.
Ukochaną mieć osobę,
to się przecież szczęściem zowie.

II kategoria wiekowa: młodzież od 13 do 15 lat

I miejsce: Aleksandra Nocoń

 „Śladami św. Franciszka”

Wokół nas tyle drzew zielonych,
tyle kwiatów kwitnących.
Trawy pachnące,
ptaki ćwierkające.
Jeziora błękitne,
w których żaby rechoczą.
I nawet malarz nie namaluje
tego, co wiosną każdy człowiek czuje.

Mnóstwo strumieni
i rzek falujących.
Lekko grzejące słoneczko
i okrągły biały księżyc o północy.
Czarne niczym smoła cielę,
ssące matki mleko.
Ruda wiewiórka uciekająca przed ludźmi,
którzy spacerują po parku.
Czy masz odwagę,
by docenić to, 
co dawno, dawno temu stworzył Bóg?

Czy masz odwagę,
by sprzeciwić się wojnom

atami i laureatkami konkursu zostali: 
– I kategoria: klasy I - III SP: I miejsce: Jakub 

Jochem (SP Rudołtowice), II miejsce: Zuzanna Toma-
nek (ZSP Studzienice), III miejsce: Franciszka Pitura 
(SP Rudołtowice), I wyróżnienie: Weronika Koczy 
(POPP Pszczyna), II wyróżnienie: Weronika Rybak 
(Krzyżowice), 

– II kategoria: klasy IV - VI SP: I miejsce: Maja 
Błotnicka (SP nr 18 Pszczyna), II miejsce: Agata 
Drączkowska (Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyj-
no-Wychowawczy z Pszczyny), III miejsce: Emilia Ma-
giera (SP im. Powstańców Śląskich w Miedźnej), I wy-
różnienie: Aleksandra Miszczyk (ZSP Krzyżowice), 
II wyróżnienie: Michalina Pytlik (SP Radostowice),

– III kategoria: gimnazjum: I miejsce: Izabela 
Zemła (PG nr 1 Pszczyna), II miejsce: Martyna Skap-
czyk (PG nr 1 Pszczyna), III miejsce: Hanna Gruszka 
(GP Kryry), I wyróżnienie: Monika Kołoczek (GP Ko-
biór), II wyróżnienie: Katarzyna Cofała (GP Kobiór).

Wszystkim laureatom i laureatkom serdecznie 
gratulujemy.

Agnieszka Zielonka-Mitura

i głupocie ludzi,
którzy nie potrafią uszanować życia?

Czy masz odwagę,
by pokochać to,
czego inni ludzie nienawidzą?

II miejsce: Pola Malinowska 

„Czas”

Ucieka przez palce
Chowa się po kątach
Śmieje się za plecami
Często znika
Ale zawsze jest
Raz daleko
Raz blisko
Drwi z nas
Demaskuje wady i zalety
Przyspiesza, zwalnia
Odchodzi w zapomnienie
Jest pomyślny
Lub bolesny
Nigdy się nie cofa
Unika wzroku
Zawsze idzie przed
Jest bezlitosny
Kiedy chce – zabiera
Kiedy chce – daje
Niektórzy go pragną
Inni – nienawidzą
Jesteśmy od niego zależni
Choć tak bardzo się różnimy
Każdy go ma
Dużo lub niewiele
Nie zmarnujmy go 

III miejsce: Ewa Lukasek 

„Szczęście”

Szczęście to pełna, radosna rodzina.
Szczęście to każda zdrowa godzina.
Szczęście to smutek dzielony z bliskimi.
Szczęście to obiad z kluskami śląskimi.
Szczęście to wieczór z mamą i tatą.
Szczęście to dom z ogromną rabatą.

Wyniki konkursów

Wiersze nagrodzone w Konkursie Poezji Twórczości
Własnej „Kropla mej duszy - odcienie miłości”:
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Refleksje dotyczące życia i śmierci nurtują nas 
na każdym etapie naszej egzystencji ziemskiej. W ra-
mach przygotowania się do III etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego uczennice Gimnazjum 
Publicznego w Suszcu podjęły ww. temat w formie 
felietonów. Dziewczęta zostały laureatkami Konkursu. 
W tym numerze zaprezentujemy ich teksty dotyczące 
tematu życia i śmierci. Czy w rozważaniach o śmierci 
można odnaleźć receptę na życie?

Tekst Anny Mrukwy
Tak wiele istot na tym świecie pojawia się i znika. 

Rosną tak jak my, chodzą po tej planecie, po czym 
umierają. Mało kto zauważa ich istnienie, nie mó-
wiąc o odejściu. Czy i w naszym przypadku nie jest 
podobnie? Czym się od nich różnimy?

Na pewno jesteśmy ludźmi. To można przyjąć 
za pewnik, ale jakie są tego konsekwencje odnośnie 
naszego bytu? Kamienie też istnieją, a nie myślą, nie 
poruszają się ani nie czują. Egzystują, po prostu są. 
Zwierzęta i rośliny, tak jak my, zmieniają swoje po-
łożenie – chociaż trochę – i czują bodźce. Lecz one 
nie myślą, nie wysuwają wniosków, nie kochają, po 
prostu kierują się instynktem i trwają z dnia na dzień, 
walcząc o przetrwanie. Jednak czy taka wegetacja 
jest godna pożądania, czy naprawdę można nazwać 
ją życiem? Jedyny jej cel to dotrwanie do następne-
go dnia. A przecież tak wielu ludzi decyduje się na 
wybranie „przedreptania” do śmierci.

Właśnie. Ponury Żniwiarz. Czym on jest, a raczej 
– dlaczego żyjemy, skoro i tak jesteśmy skazani na 
bycie martwymi? To chyba dość powszechne pytanie. 
Już w starożytności pewien grecki filozof (Arystote-
les) sformułował hipotezy – klucz do wielu pytań 
rozpoczynających się od „dlaczego?”. Według niego, 
gdy tłumaczymy, jak – na przykład – to się dzieje, że 
pada deszcz, oprócz tego, co wiemy ze szkoły, mu-
simy podać cel tego zjawiska – aby rośliny mogły 
rosnąć. A zatem chyba należy odwrócić pytanie – czy 
żyjemy dlatego, że umrzemy? W końcu te dwa stany 

są nieodłączne, nie docenilibyśmy życia bez cienia 
ulotności, nie da się o nich pisać, rozdzielając je cał-
kowicie. Być może śmierć jest celem? Prawdopodob-
nie kiedyś się tego dowiemy, w każdym razie teraz 
wiadomo na pewno, że zapewnia życiu wyjątkowość, 
świeżość, ulotność, kruchość.

Niektórzy tak bardzo skupiają się na tym, by żyć, 
że zapominają, aby to robić. Inni je przesypiają, nie za-
uważywszy, że otrzymali niezwykły dar. Czy dlatego, 
że kiedyś się skończy, nie jest nam dany na zawsze? 
Nie doceniają, gdyż go utracą? Może tak, lecz czy fak-
tycznie możemy przyjąć jednoznaczne stanowisko 
odnośnie przemijania? Jest tak wiele aspektów, tak 
wielu rzeczy nie uwzględniamy. Zabrakłoby papieru, 
gdyby próbowano opisać życie w całości. W każdym 
razie, czyż nie jesteśmy połączeni? Wpływamy na 
siebie nawzajem, zawsze zostawiamy jakiś ślad. Nasze 
szczęście zależy od szczęścia innych. Zatem i nasze 
życia są częścią czegoś większego, nieuchwytnego 
dla nas. Można to porównać do niezwykłego haftu 
-  znamy tylko jedną nić, tą naszą, ale i ją nie w całości 
pojmujemy. I chociaż ścieg się kończy, tworzy pasmo 
w ogromnej, cudownej tkaninie.

Tak wielu ludzi próbowało zrozumieć życie, wy-
ciągnąć wnioski z tego, co byli w stanie zauważyć. 
Zostali nazwani filozofami, poszukiwaczami mądro-
ści. Byli zdziwieni tym, co widzieli i doszli do wniosku, 
że niewiele wiedzą. Starali się żyć „głębszym nurtem”, 
dążąc do czegoś więcej. I dziś tacy chodzą po zie-
mi, każdy może zostać filozofem. Jednak chyba nie 
chodzi o teoretyzowanie życia, lecz „spełnianie” go.

Ludzie zupełnie różnie pojmują nasz byt tutaj. 
Wielu się nad nim w ogóle nie zastanawia. Jednak 
jeśli bez tego żyją dobrze, wplatając piękną nić do 
tego przysłowiowego haftu, czyż nie są lepsi niż teo-
retycy? Antoni Czechow powiedział: „Pytasz, czym 
jest życie. Równie dobrze możesz spytać, czym jest 
marchewka. Marchewka to marchewka i tyle.”

Życie to niezwykłe zjawisko. Nie wystarczy lat 

człowiekowi, by je zrozumieć i przekazać tę wiedzę 
następnym pokoleniom. Od tysiącleci ludzie wspól-
nymi siłami dążą do poznania jego sensu i osiągnię-
cia celu – szczęścia, bo chyba wszyscy tego pragną, 
choć wiele osób już o tym zapomniało. Stąd zapewne 
bierze się niezrozumienie, że wyjątkowość całego 
haftu, zachwycająca oczy, pochodzi od piękna po-
jedynczych nici.

Kiedyś w szkole zapytano pewnego chłopca, 
co chciałby robić w przyszłości. On wyznał, że być 
szczęśliwym. Powiedziano mu, że nie zrozumiał py-
tania. Chłopczyk odpowiedział, że to nieprawda. To 
oni według niego nie zrozumieli życia. Lecz w ta-
kim razie: czym jest szczęście? Czy odpowiedź jest 
w oświadczeniu kolejnego człowieka, że jest ono 
miłością, niczym innym? Że kto potrafi kochać, jest 
szczęśliwy?

Tyle osób mądrzejszych i bardziej doświadczo-
nych ode mnie próbowało przede mną pojąć nasz 
byt. Mam zaledwie niecałe szesnaście lat, nie mogę 
się z nimi równać w uzyskiwaniu odpowiedzi. Lecz 
czy to znaczy, że tylko wybitni mają jej szukać? Co 
ze stwierdzeniem małego chłopca? A może odpo-
wiedź już mamy – wypisaną w naszych sercach – 
tylko nie potrafimy jej odczytać? I w końcu, nawet 
gdy nie potrafimy zrozumieć tego, co jest nam dane, 
pozostaje pytanie: jaką wartość przedstawia nasz 
byt? „Jeżeli nawet życie ludzkie jest bezcenne, postę-
pujemy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej 
warte niż życie ludzkie… Ale co?” – Antoine de Sa-
int Exupery. Cóż ma potęgę śmierci, która przerywa 
to, co oczywiste w naszej egzystencji, czym jest ta 
siła, która sprawia, że przekraczamy granice samych 
siebie, jeśli nie miłość? Czy to ona rozświetla mroki 
naszego niezrozumienia?

Tekst Katarzyny Urynowicz
Klimat Polski zalicza się do umiarkowanych, 

w których występują cztery pory roku, a jedną z nich 
jest zima, więc sądzę, że każdy z nas wie, czym jest 

Życie i śmierć...

Szczęście to uśmiech babci i dziadka.
Szczęście to miła, spokojna sąsiadka.
Szczęście to kubek gorącej herbaty.
Szczęście to nie mieć niczego na raty.
Szczęście to buziak od bliskiej osoby.
Szczęście to spokoju świętego trzy dobry.
Szczęście to deser w malutkim barze.
Szczęście to brak fotografii w radarze.
Szczęście to zdrowie i mocne spanie.
Szczęście to w słońcu spacerowanie.
Szczęście to dom pełen miłości.
Szczęście to częste chwile czułości.
Szczęście to kogoś jest przytulanie.
Szczęście to jest prezentów dawanie.
Szczęście to być kochanym i kochać.
Szczęście to jak najmniej w życiu szlochać
Szczęście to kilku przyjaciół dobrych.
Szczęście to troszkę w portfelu drobnych.
Szczęście to każda chwila życia…
Każda magiczna, warta przeżycia.

III kategoria wiekowa: od 16 lat oraz dorośli

I miejsce: Grażyna Janota

„Październik 2015”

w deszczu
lepiej smakuje herbata
zaparzone piramidy
smak pomarańczy na języku
w deszczu
poduszka lepiej  układa się
pod głową
migrena przechodzi w tęczę
chmury zwiastują orzeźwienie

znika wczorajszy dzień
łatwo o nic 
takie niepozorne 
zanurzenie w koc
z kamionki kubek
goździki w zębach
jeszcze nie śnieg
a deszcz już gra
kołysanki

„PERYGEUM 27.09.2015”

czekałam na zaćmienie
za ileś lat
może nie starczyć pary spojrzeń
w żelaznej oprawie

czerwony wzejdzie nad ranem
będzie najbliżej
może zrzuci księżycowy pył
róże małego księcia
złote runo

będę niewyspana
szczęśliwa ze spotkania
wspólnych zdjęć
romansu o świcie

apokalipsa przyjdzie
kiedy indziej

II miejsce: Bronisław Sztuchlik

„Powołanie”
 
Orałem pole,
ziemia zadudniła,
głos z wnętrza,

niczym boska siła
wezwał mnie.
Koń stanął w miejscu,
pług w kilof się zmienił,
zacząłem kopać,
księżyc mi świecił.
Pole jeziorem się stało,
koń zdechł bez pracy,
zostałem drążownikiem
podziemnych korytarzy.

III miejsce: Marek Kucak

„w Niebie nasze Matki”

w Niebie nasze Matki wyrabiają z chmur 
uszka i muszelki, krzątają się po kuchni
z podwiniętymi rękawami rubinowej sukienki,
składają ogień miłosierdzia w sercu Boga.

sprzątają Dom, myją okna, zmieniają firany,
nakrywają do stołu, siadają po prawicy,
z mądrymi minami gospodyń, dumnie z chleba
wypieczonego z swoich małych ciał.

z Nieba nasze Matki wyciągają do nas
ciepłe dłonie, przeczesują grzywki, wyprawiają
w podróż dookoła świata, Wniebowzięte
z obrazków, które dostaliśmy w dzieciństwie

patrzą na nas jakby chciały powiedzieć
nie martw się dziecko wszystkim co tu i tu.
uśmiechnięte Marie Piekarskie i Śnieżne,
które bawią na kolanie Jezuska, słuchają 

cierpliwie naszych sumień i, z doprawdy
matczyną miłością, wstawiają się za nas.
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Na trasie z Rybnika do Pszczyny przez Żory 7 par 
pociągów zamiast 4? To możliwe! Centrum Zrów-
noważonego Transportu, w ramach projektu „Kolej 
na dobrą Kolej”, opracowało projekt optymalizacji 
przewozów kolejowych w województwie śląskim. 
Pociągów ma być więcej, a dofinansowanie mniejsze. 
Teraz zbiera podpisy za wdrożeniem tego planu od 
grudniowej zmiany rozkładu jazdy.

Jak za mniejsze pieniądze niż teraz może jeź-
dzić o 13% więcej pociągów?

– Nasze analizy potwierdziły możliwość znacz-
nego zwiększenia efektywności przewozów. W tej 
chwili zdarzają się przypadki, że pociągi w czasie 12-
to godzinnej zmiany wykonują zaledwie kilka kursów, 
a przez większość czasu stoją na bocznicy. Wraz z za-
łogą. W naszej propozycji pociągi jeżdżą wahadłowo 
przez cały dzień. Ponieważ koszty takie, jak wynagro-
dzenia czy utrzymanie taboru są już pokryte, niewiele 
potrzeba, aby uruchomić nowe kursy – mówi Krzysztof 
Rytel, prezes CZT.

Plan opracowany przez Centrum zakłada zwięk-
szenie liczby pociągów o 13% i wprowadzenie cy-
klicznych rozkładów jazdy, zapewniających częstotli-
wość co godzinę przez cały dzień na większości linii, 
z zagęszczeniem w szczytach do co pół godziny na 
najważniejszych odcinkach. Na najbardziej peryferyj-
nych liniach częstotliwość nie byłaby niższa niż co 2-3 
godziny. Wszystko to przy braku zwiększenia dotacji 
dla Kolei Śląskich, a wręcz przy jej spadku o 7,9 mln zł.

To działa!
Dodatkowe koszty (zmienne) związane z nowy-

mi pociągami w całości pokryją wpływy z biletów od 
nowych pasażerów. Ci pojawią się wraz ze zwiększe-

rękawiczka. Czasami zdarza się, że jest ona obrócona 
na lewą stronę i trzeba przyprowadzić ją do ładu, 
co nieraz bywa uciążliwe, gdyż trzeba wywijać pa-
lec po palcu. Przeczytałam kiedyś, że śmierć jest do 
tego podobna – powoli przewracamy rękawiczkę 
naszego życia na drugą stronę. Zawsze robimy to 
jednak po to, aby było lepiej i wszystko toczyło się 
w prawidłowy sposób, więc może nasza egzysten-
cja na Ziemi to tylko podszewka? Może dopiero po 
odejściu z tego świata poznajemy prawdziwe barwy, 
których wcześniej nie poznaliśmy? Czego więc tak 
bardzo się boimy?

„Być albo nie być – oto jest pytanie” – deklamu-
je książę duński Hamlet, wymalowany atramentem 
z pióra Szekspira i, niestety, nieraz na tym kończy się 
nasza znajomość tego pięknego monologu. Dalej 
mówi: „Umrzeć – usnąć – i nic poza tym – i przyjąć, że 
śmierć uśmierza boleść serca i tysiące tych wstrząsów, 
które dostają się ciału w spadku natury.” Po chwili 
jednak zaczyna się wahać co do trafności tego stwier-
dzenia: „Któż by dźwigał brzemię życia, (…) gdyby 
nam woli nie zbijała z tropu obawa przed tym, co 
będzie po śmierci, przed nieobecną w atlasach kra-
iną, skąd żaden jeszcze odkrywca nie wrócił i gdyby 
wzgląd ten nie kazał nam raczej znosić zło znane niż 
rzucać się w nowe.” Boimy się umrzeć, ponieważ nie 
jesteśmy pewni tego, co czeka nas później, boimy się 
uwierzyć w jakikolwiek obraz życia inny niż ten na 
Ziemi. Boimy się odkryć nowe aspekty egzystencji, 
ponieważ mogą różnić się od naszych wyobrażeń, 
możemy się na nich zawieść. Czy jednak po każdej 
burzy nie przychodzi słońce? Czy po każdym smutku 
nie przychodzi radość, a po każdym rozczarowaniu 
– szczęście?

Każdy z nas wie na pewno, że przyjdzie dzień 
jego odejścia, ale nigdy nie może dokładnie go 
określić, wskazać konkretnej godziny. Niepewność 
pewności śmierci jest niemal paradoksalna. Często po 
prostu odrzucamy od siebie myśli o nieuniknionym, 
rzucając się w wir codziennych zajęć, nieraz bagate-
lizując przy tym kwestie naprawdę istotne. Tyle razy 
powtarzamy, że zrobimy coś jutro, za chwilę, zaraz… 

niem częstotliwości. Że to nie mrzonki, pokazuje cho-
ciażby przykład linii Poznań – Wągrowiec, na której 
w ciągu ostatnich 3 lat zwiększono liczbę pociągów 
2-krotnie, a liczba pasażerów wzrosła 3-krotnie. 

Normalna kolej dla Rybnika, Żor i Pszczyny
Jedną z linii, która najbardziej zyskałaby na zmia-

nach, jest linia łącząca 3 kilkudziesięciotysięczne mia-
sta: Rybnik, Żory i Pszczynę. W relacji Rybnik – Żory – 
Pszczyna CZT proponuje zwiększenie liczby połączeń 
z 4 do 7 i wprowadzenie kursów w cyklu co dwie 
godziny przez cały dzień. W tej chwili na tej trasie jeż-
dżą tylko 4 pociągi dziennie, a przerwy w kursowaniu 
sięgają niemal 6 godzin (odjazdy z Pszczyny w kie-
runku Rybnika: 5:22, 8:25, 14:17 i 17:35). W propozycji 
CZT pociągi odjeżdżają z Pszczyny do Rybnika o go-
dzinie: 6:19, 8:59, 10:59, 12:59, 14:59, 16:59 i 18:59. 
Powroty z Rybnika o: 6:32, 8:32, 10:32, 12:32, 14:32, 
16:32 i 18:32. Wszystkie ww. kursy zaplanowane są 
w relacji z/do Bielska-Białej. 

Zyska całe województwo
Wzrost z  8 do 17 par pociągów przewiduje się 

także na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Gó-
ry. Na linii Czechowice-Dziedzice – Oświęcim z obec-
nie zawieszonym ruchem regionalnym zaplanowano 
6 par pociągów dziennie. Ponadto projekt przewiduje 
zwiększenie liczby pociągów co najmniej o 1-2 pa-
ry dziennie praktycznie na wszystkich pozostałych 
liniach. 

Niska częstotliwość połączeń to niejedyny mi-
nus kolei na Śląsku. CZT uważa, że należałoby także 
zmienić ceny biletów. Te, zwłaszcza w obrębie GOP, 
w większości przypadków nie są konkurencyjne wo-
bec transportu autobusowego. Dobrymi przykładami 

Zapominamy o tym, że nasza przyszłość wcale nie 
jest czymś pewnym i przesądzonym. Myślimy, że na-
sze niezamknięte sprawy muszą zostać skończone 
i uznajemy, że w związku z tym należy nam się jeszcze 
kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok… Sądzę, że popeł-
niamy w ten sposób niemały błąd, ponieważ każda 
sekunda to nieskończony ogrom łaski. Powinniśmy 
cieszyć się z tego, co zostało nam dane, nie zaś wykłó-
cać cię ciągle o więcej i bezustannie narzekać. Teraz 
jest ostatecznym czasem, aby kończyć wszystko, co 
zaczęliśmy, aby pojednać się z ludźmi i ze światem, 
aby zacząć naprawdę kochać.

Są takie dni, kiedy boimy się każdego szmeru 
i każdego cienia. Jesteśmy wtedy niespokojni, roz-
proszeni i w pewnym stopniu przypominamy zwie-
rzynę uciekającą przed myśliwymi. Czujemy, że coś 
strasznego się zbliża, ale nie wiemy dokładnie, czego 
mamy się spodziewać… Czasami też wydaje nam 
się, że jesteśmy już w trakcie końca naszego życia 
i jesteśmy niemal przekonani, że wszystko nagle się 
rozpływa, znika, zamazuje… Niekiedy zaczynamy 
się zastanawiać nad źródłem tych emocji, ale ciężko 
je znaleźć. Są to chwile mroku, którym nie możemy 
się poddać.

Bardzo dużo do myślenia dają nam sytuacje, 
w których umierają ludzie w najsilniejszych latach 
swojego życia. Nieraz zmuszają nas one do zastano-
wienia się nad własnym życiem, jego sensem i zro-
zumieniem, że jesteśmy istotami kruchymi. Często 
boimy się przyznać do tej naszej słabości, okłamu-
jąc samych siebie przekonaniem o nieśmiertelności. 
Wierząc w nią, potęgujemy tylko nasz strach przed 
śmiercią, tworzymy jeszcze większy kontrast pomię-
dzy różnymi aspektami egzystencji. Powinniśmy być 
zawsze przygotowani na nasz ostatni dzień.

Wszelakie obawy tracą jednak znaczenie w świe-
tle wiary. „Życie to sen, z którego obudzimy się w ra-
mionach Ojca”. Pobyt na Ziemi to tylko krótki etap 
naszego życia, a śmierć jest bramą do nowej rze-
czywistości. My jednak boimy się nowości, brakuje 
nam odwagi, aby zaufać do końca i uwierzyć w coś, 
czego nie da się naukowo udowodnić. Odrzucamy 

do naśladowania w tym zakresie jest województwo 
podkarpackie czy świętokrzyskie. Specjalne oferty 
(Taryfa Podkarpacka, Bilet Świętokrzyski) przygoto-
wane w odniesieniu do cennika przewoźników auto-
busowych, przyciągają nowych pasażerów do kolei.

– Realizacja naszego projektu bardzo zwiększyłaby 
efektywność wykorzystania taboru. Zwiększenie liczby 
kursów o 13% wcale nie spowoduje większego zapotrze-
bowania na tabor. Wprost przeciwnie. Obecnie liczba 
taboru wraz z rezerwą w województwie śląskim to 67 
składów. W projekcie CZT jest ich tylko 59 (z tego 41 
w ruchu, 18 w rezerwie) – podkreśla Rytel.

Zmniejszenie ilości taboru o 8 starych jednostek 
wypożyczonych od Przewozów Regionalnych spo-
woduje z kolei ogromne oszczędności (rzędu 14,4 
mln złotych rocznie). Wynika to z faktu, że są one 
wynajmowane niezwykle drogo. Dlatego dobre za-
planowanie ich pracy i wygospodarowanie zbędnych 
sztuk do oddania jest tak kluczowe. Będzie też do-
datkowa korzyść: na trasach częściej niż dotychczas 
będzie pojawiał się nowy tabor. Mimo że połączeń 
będzie więcej niż obecnie, starych składów w użyciu 
będzie mniej.

Podpisz petycję!
Obecnie CZT, aby zwiększyć poparcie dla pro-

jektu, zbiera podpisy pod petycją. To bardzo waż-
ne, żeby było ich jak najwięcej. Podpisanie petycji 
w Internecie zajmuje tylko chwilę, wystarczy wpisać 
imię, nazwisko, miejscowość i adres e-mail. Petycja 
dostępna jest pod adresem: www.czt.org.pl. Każdy 
podpis to większa szansa na zmiany!

Centrum Zrównoważonego Transportu
 oprac. Monika Panfil

myśli o zbawieniu i wieczności, żyjemy tylko tu i te-
raz, zapominamy, błądzimy, szukamy… Śmierć jest 
nazywana „narodzinami dla Nieba”, więc powinien to 
być wręcz moment dla nas upragniony, oczekiwany 
z nadzieją wśród burz i przeciwności życia. Zbyt czę-
sto nie przyjmujemy tego do wiadomości, przez co 
nasze życie ubożeje.

Nie mamy racjonalnego powodu, aby bać się 
śmierci. Jest ona nieunikniona, strach przed nią może 
jedynie zatruć nam życie. Chwytajmy więc każdą 
chwilę, która jeszcze nam pozostała, aby w godzinę 
odejścia móc orzec, że wypełniliśmy każdą naszą 
sekundę w odpowiedni sposób.

Więcej pociągów na trasie Rybnik-Pszczyna już w grudniu?

Dotacja ze środków   
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa  
Narodowego

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu otrzymał do-
tację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Do-
mów Kultury” i już wkrótce rozpocznie modernizację 
suszeckiego Domu Kultury. W ramach dotacji zosta-
nie wyremontowana sala widowiskowa, zakupiony 
sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy oraz nowe 
okotarowanie sceny i okien. Główne prace remonto-
we zaplanowane są na okres wakacyjny, a uroczyste 
otwarcie sali odbędzie się we wrześniu.

GOK w Suszcu



rowach odprowadzających ścieki z ww. posesji, nio-
sących większy ładunek energetyczny, a tym samym 
szybciej zarastających. 

Dochody Gminnej Spółki Wodnej w ubiegłym 
roku wyniosły ogółem 135 281,05 zł, z tego:

- składki członkowskie – 79 298,82 zł,
- dotacja z Urzędu Gminy – 50 000 zł,
- stan salda z roku ubiegłego – 5 982,23 zł.
Ogółem ściągalność składek w poszczególnych 

sołectwach prezentuje poniższa tabela. 
Średni koszt konserwacji rowów spółkowych wy-

niósł 7,96 zł za 1 mb, a koszenie 1 mb rowu wyniosło 
2,43 zł. W okresie minionego roku na terenie obję-
tym działalnością GSW w Suszcu wykonano ogółem 
13 497 mb rowów melioracyjnych na łączną kwotę 
111 077 zł, pomijając wykonawstwo zastępcze w ra-
mach składek członkowskich pana Józefa Rozmusa 
(Mizerów), pana Tadeusza Gruszczyka (Kryry) oraz 
RSP Brzeźce (Kobielice) na kwotę 8 359 zł.

Nie możemy pominąć faktu, iż tak duża ilość ro-
wów melioracyjnych, jaka została wykonana w ubie-
głym roku, jest wynikiem dofinansowania Gminnej 
Spółki Wodnej przez tutejszy Urząd Gminy kwotą 
50 000 zł. W tym miejscu należą się szczególne słowa 
podziękowania Wójtowi Gminy Suszec – panu Ma-
rianowi Pawlasowi, który to z dużym zrozumieniem 
traktował potrzeby Spółki, za wsparcie finansowe 
i za jego otwartość w rozwiązywaniu jej problemów. 
Dziękuję również Radzie Gminy za przychylność 
w działaniach Spółki.

Szanowni mieszkańcy Gminy! Pragnę zaapelo-
wać o uiszczanie składek na rzecz GSW, bo dzięki 
drożności rowów melioracyjnych nadmiar wody 
gruntowej jest należycie i skutecznie odprowadzany 
z naszych posesji, budynki i mieszkania chronione 
są od podtopień, a grunty rolne należycie zagospo-
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Działanie Spółek Wodnych reguluje ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019) oraz Statut Spółek, 
a nadrzędnym celem jest utrzymanie i eksploatacja 
urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych. Ten cel 
zapisany został w Statucie Gminnej Spółki Wodnej 
w Suszcu. Jest to działalnośc społeczna bez osiągania 
zysków.

Art. 170 Prawa Wodnego mówi, że członek 
Spółki Wodnej jest obowiązany do wnoszenia skła-
dek i ponoszenia na jej rzecz innych, określonych 
w Statucie, świadczeń, niezbędnych do wykonywania 
statutowych zadań Spółki. Wysokość składek i in-
nych świadczeń na rzecz Spółki Wodnej powinna 
być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez 
członków Spółki. 

Art. 171 mówi, że jeżeli osoby fizyczne lub 
prawne, niebędące członkami Spółki Wodnej oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej odnoszą korzyści z urządzeń Spółki lub 
przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której 
ochrony Spółka została utworzona, obowiązane są 
do ponoszenia świadczeń na rzecz tej Spółki. 

Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa 
wyżej, ustala, w drodze decyzji, Starosta na wniosek 
Spółki Wodnej. Zapłata składek i innych świadczeń 
na rzecz Spółek Wodnych podlega zasadom Ordy-
nacji Podatkowej, a więc należności z tego tytułu 
maja charakter podatku i mogą być ściągane w trybie 
egzekucyjnym z doliczeniem odsetek ustawowych. 
Składki i inne świadczenia na rzecz Spółek Wodnych 
mają charakter daniny publicznej i nie można ich 
uniknąć. W 2016 r. Walne Zgromadzenie Delegatów 
GSW uchwaliło następujące stawki składek człon-
kowskich:

- 17 zł od 1 ha fizycznego,
- 17 zł od posesji niezabudowanej,       
- 26 zł od posesji zabudowanej podłączonej do             
   kanalizacji sanitarnej,
- 32 zł od posesji zabudowanej bez kanalizacji,
- 50 zł od prowadzonej działalności gospodarczej.

Decyzją Walnego Zgromadzenia kwoty te pozo-
stają niezmienione od 2 lat, mimo wniosków niektó-
rych członków Zarządu Spółki o ich podwyższenie. 
Wyższe składki na rzecz GSW powinny dotyczyć po-
sesji zabudowanych bez kanalizacji, nieposiadających 
skutecznie działającej przydomowej oczyszczalni 
ścieków oraz nieutylizujących systematycznie ście-
ków przez ich wywożenie do oczyszczalni ścieków. 
Jest to sygnał do zastosowania wyższych stawek 
z przyczyn wzrostu kosztu usług melioracyjnych na 

darowane. 
Jednocześnie pragnę podziękować Zarządowi 

Gminnej Spółki Wodnej w Suszcu za społeczną pracę 
na rzecz społeczeństwa Gminy Suszec, za ich bezin-
teresowność, a także wszystkim, którzy z nimi współ-
pracowali, pomagali i wspierali jego działalność.

Przewodniczący Zarządu GSW Damian Gębała
Spółka Wodna po wyborach

W Spółce Wodnej zakończyła się kadencja do-
tychczasowego Zarządu. W związku z tym posiedze-
nie delegatów, które odbyło się 17 marca w Urzę-
dzie Gminy w Suszcu, było zebraniem wyborczym. 
W trakcie posiedzenia Przewoniczący Zarządu GSW, 
Damian Gębała, przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Spółki. Jak podsumowywał:

- To, co robi Spółka, a także to, co ustalamy na 
zebraniach, to sprawy niezwykle ważne, decydujące 
o tym, jak się nam wszystkim żyje w naszej Gminie. Mu-
simy sobie zdać sprawę, że stan rowów, dbanie o nie   
- to nasza wspólna odpowiedzialność.

W czasie wystąpienia tłumaczył także zasady 
funkcjonowania Spółki i podkreślał, jak ważne dla 
właściwego utrzymania stanu rowów jest rzetelne 
opłacanie składek. Następnie wybrano nowy Zarząd 
Spółki. Wyznaczono do niego delegatów z każdej 
miejscowości. Z Kryr: Wojciecha Łakotę i Teresę Si-
korę, z Mizerowa: Piotra Kałużę i Tadeusza Łakotę, 
z Kobielic: Antoniego Kusia i Tadeusza Błąkałę, 
z Radostowic: Bronisława Poloka i Zbigniewa Koca, 
z Suszca: Damiana Gębałę, Grzegorza Gardawskie-
go oraz Mieczysława Malcharka. Prezesem został 
ponownie wybrany Damian Gębała.

Na zakończenie Przewodniczący Zarządu przed-
stawił plan działania Spółki na obecny rok. Nowemu 
Zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Monika Panfil

Działalność Spółki Wodnej

Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór wniosków 
na dofinansowanie kosztów demontażu i utyli-
zacji pokryć dachowych zawierających azbest 
(eternitu).

W związku z możliwością uzyskania przez Gmi-
nę dotacji ze środków Narodowego i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na zadanie z zakresu usuwania wyrobów 
azbestowych w 2016 roku informuję, że zaintere-
sowani mieszkańcy, planujący wymianę azbesto-
wych pokryć dachowych, będą mogli w miesiącu 
kwietniu br. składać w tej sprawie wnioski  do Wójta 
Gminy Suszec.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania uję-
te w posiadanym przez Gminę „Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec 
na lata 2013– 2032”. Dofinansowanie obejmuje kosz-
ty związane z demontażem, pakowaniem, transpor-
tem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych lub 
innych elementów zawierających azbest. Dofinaso-

wanie w formie dotacji może wynieść do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 zł za 
Mg (tonę). Kwota dofinansowania zależna będzie od 
wielkości otrzymanych środków finansowych i ilo-
ści złożonych wniosków. Jeśli dofinansowanie nie 
pokryje całości danego zadania, wówczas wniosko-
dawca będzie zobowiązany pokryć pozostałe koszty. 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane 
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 
W związku z tym, osoby planujące w 2016 r. demon-
taż azbestowych pokryć dachowych będą mogły 
złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suszec w terminie 
do 29 kwietnia 2016 r. Prace objęte dofinansowa-
niem, tj. demontaż, pakowanie, transport i utyliza-
cję wyrobów zawierających azbest będzie musiała 
wykonać specjalistyczna firma wyłoniona przez 
Wnioskodawcę spośród 3 uzyskanych ofert. Termin 
zakończenia planowanego zadania przewiduje się 
na dzień 10 października 2016 r.

UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany będzie 

do wyboru specjalistycznej firmy zgodnie z zasadami  
wynikającymi z prawa zamówień publicznych oraz 
uczciwej konkurencji, gwarantującymi wykonanie 
zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 
Prace związane z przedmiotowym zadaniem trzeba 
będzie zgłosić w Wydziale Architektury i Budownic-
twa w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w termi-
nie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 
Wyłoniona przez Wnioskodawcę firma (spośród 3 
ofert) będzie zobowiązana do zgłoszenia w terminie 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem ww. prac Po-
wiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego 
w Pszczynie oraz Okręgowemu Inspektoratowi Pracy 
w Katowicach i Państwowemu Powiatowemu Inspek-
torowi Sanitarnemu w Tychach.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Suszec lub pod numerem telefonu: 32 449 30 71. 
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy pok. 
nr 3 oraz na stronie internetowej www.suszec.pl.                                                                                        

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji eternitu 

Miejscowość Plan Wykonanie % Wykonania

Suszec 36 786 zł 26 126,18 zł 71%

Kryry 24 124 zł 16 623 zł
+ wykonawstwo zastępcze 3 758 zł

68% 
z wykonawstwem 84%

Radostowice 16 337,50 zł 13 022,40 zł 80%

Kobielice 17 247 zł 13 964 zł
+ wykonawstwo zastępcze 1 050 zł

81%
z wykonawstwem 87%

Mizerów 17 969 zł 9 563,24 zł
+ wykonawstwo zastępcze 3 551 zł

71%
z wykonawstwem 78%

Suma 112 463,50 zł 79 298,82 zł 78%
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Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Suszcu 
opracowało nowe tary-
fy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie 
ścieków. Nowe taryfy 
zostały zatwierdzone 
uchwałą Rady Gminy 
Suszec podczas sesji 
w dniu 31 marca br. 
i będą obowiązywały 
do 30 kwietnia 2017 r.  

Od 1 maja br. taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę dla odbiorców zużywających do 2 tyś.  
m3/m-c ulegają obniżeniu o ok. 0,4 %, a są o ok. 2,3% 
wyższe od dotychczas obowiązujących dla odbior-
ców zużywających powyżej 2 tyś. m3/m-c (JSW S.A. 
KWK Krupiński), natomiast taryfy za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków zostają obniżone piąty rok z rzędu, 
tym razem o ok. 0,4 %.  

Skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich 
kosztów gospodarki wodno–ściekowej (łącznie z po-
datkiem od nieruchomości i amortyzacją) stawki ta-
ryfowe przedstawiono w tabelach.

Ponadto zostały uchwalone stawki opłat za przy-
łączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej, będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Susz-
cu. Ulegają one dość znacznej obniżce. Stawka za 
przyłączenie do sieci wodociągowej wyniesie netto 
177,56 zł (dotychczas 352,16 zł), zaś brutto z 8% po-
datkiem VAT 191,76 zł (dotychczas 380,33 zł). Stawka 
za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wynie-
sie netto 245,81 zł (dotychczas 400,62 zł), zaś brutto 
z 8% podatkiem VAT 265,47 zł (dotychczas 432,67 zł).

Od 1 maja 2016 r. właściciele nieruchomości, 
przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, a posiada-
jących własne ujęcie wody (studnia) będą mogli sko-
rzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia, 
celem rozliczania odprowadzonych ścieków do ka-
nalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia ryczałtowego. 
Oczywiście decyzja o przejściu na taki system należy 
do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wo-
dociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., jak 
i posiadania własnego ujęcia wody ilość ścieków od-
prowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako 
suma wskazań wodomierzy na przyłączu wodociągo-
wym, jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiada-
nia wyłącznie własnego ujęcia wody będzie to ilość 
wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. W przy-
padku podjęcia decyzji o chęci zabudowy takiego 
wodomierza, należy zwrócić się do Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem 
o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. 
W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy tego 
wodomierza właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowied-
niego bezpiecznego miejsca jego zabudowy (np. 
przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, nato-
miast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wodomie-
rza, jego wbudowania w przygotowane miejsce oraz 
jego plombowanie, a także późniejszą legalizację.

Rada Gminy Suszec na tej samej sesji uchwaliła 
dopłatę do taryfowych grup odbiorców usług zbio-
rowego odprowadzania ścieków w wysokości netto 
8,60 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 9,29 zł. Dopłatę 
Gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.. Natomiast nie będzie już od 
1 maja br. dopłaty do taryfowych grup odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Szerzej o konstrukcji taryf napiszemy w następ-
nym numerze gazety „Nowiny Suszeckiej Gminy”.

PGK w Suszcu

Niższe taryfy za wodę i ścieki 

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców

Wyszczegól-
nienie

Cena/ 
stawka
Netto

Cena/ 
stawka
Brutto

Jednost-
ka

Miary

1 2 3 4 5 6

W1

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2000 m3/m-c

rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 20,60 22,25 zł/2 m-ce

W2

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2000 m3/m-c rozliczani

na podstawie wodomierza głównego
w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 12,06 13,02 zł/1 m-c

W3

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2.000 m3/m-c rozliczani
na podstawie przeciętnych norm
zużycia w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 20,35 21,98 zł/2 m-ce

W4

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2000 m3/m-c rozliczani

na podstawie wodomierza głównego
w cyklu 2-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru

ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 22,50 24,30 zł/2 m-ce

W5

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2000 m3/m-c rozliczani

na podstawie wodomierza głównego
w cyklu 1-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru

ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 13,95 15,07 zł/1 m-c

W6

odbiorcy zużywający wodę
w ilości do 2000 m3/m-c rozliczani

na podstawie wodomierza głównego
w cyklu 2-miesięcznym, posiadający 
dodatkowy wodomierz do pomiaru

ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody

Cena za 1 m3 6,13 6,62 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 22,48 24,28 zł/2 m-ce

W7

odbiorcy zużywający wodę
w ilości powyżej 2000 m3/m-c rozlicza-

ni na podstawie
wodomierza głównego
w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 5,38 5,81 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 2500,00 2700,00 zł/1 m-c

Grupa Opis taryfowej grupy
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/ 
stawka
Netto

Cena/ 
stawka
Brutto

Jednost-
ka

Miary

1 2 3 4 5 6

K1
dostawcy ścieków niezależnie od ilości 

rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 16,07 17,36 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce

K2
dostawcy ścieków niezależnie od ilości 

rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 16,07 17,36 zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę, stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków:



NUMER 4 (261) 17INFORMACJE

Wnioski przyjmowane są codziennie w biurze 
nr 1 (parter Urzędu Gminy Suszec za Punktem Kaso-
wym Banku) oraz w Sali posiedzeń (I piętro Urzędu 
Gminy Suszec).

Wnioski złożone od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 
1 lipca 2016 r. zostaną wypłacone z nadpłatą od 
1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będą wydawane i przyjmowane od po-
niedziałku do piątku, jednak w celu usprawnienia 
realizacji zadania, GOPS Suszec zwraca się z prośbą 
o dostosowanie się do przedstawionego w tabeli 
harmonogramu.

UWAGA! Informujemy, że godziny przyjmo-
wania wniosków mogą ulec zmianie w zależności 
od potrzeb. Prosimy o śledzenie stron interneto-
wych Urzędu Gminy Suszec (www.suszec.pl) oraz 
GOPS Suszec (www.gopssuszec.pl).

Urząd Gminy Suszec

Harmonogram wydawania i przyjmowania wniosków w Programie 500 +
Kwiecień

Poniedziałki Rudziczka + Suszec ul. Piaskowa

8:00-17:00

Wtorki Suszec (bez ul. Piaskowej)

Środy Radostowice

Czwartki Kobielice + Kryry

Piątki Mizerów

Maj

Poniedziałki Rudziczka + Suszec ul. Piaskowa 8:00-17:00

Wtorki Suszec (bez ul. Piaskowej)

8:00-15:00
Środy Radostowice

Czwartki Kobielice + Kryry

Piątki Mizerów

Płatność za wywóz    
śmieci - sprostowanie

W ostatnim numerze „Nowin Suszeckiej Gminy” 
znalazła się informacja o płatności za śmieci. Podano, 
że ma być ona uiszczana do 24 dnia każdego mie-
siąca. Opłata ma być uiszczana kwartalnie do dnia: 
24 marca, 24 czerwca, 24 września i 24 grudnia.

Za zaistniałe nieporozumienie przepraszamy.

Jak ekonomicznie ogrze-
wać węglem i drewnem?

To nie zły opał kopci, tylko kiepski palacz. Poniżej 
prezentujemy prostą zasadę poprawnego palenia 
w piecu. Dzięki niej w twoim domu będzie cieplej za 
mniejsze pieniądze, a palenie w piecu przestanie być 
drogą przez mękę. Podstawowa zasada prawidłowe-
go palenia w piecu: NIE ZASYPUJ ŻARU!

źródło: www.czysteogrzewanie.pl

troszeczkę szacunku dla sąsiada, otoczenia, a przede 
wszystkim dla siebie. Tylko tyle i nic więcej.

Urząd Gminy Suszec

zachowanie wcale nie przeszkadza. Widać to po 
zaśmieconych rowach, lasach, terenach zielonych. 
Mnóstwo plastiku, różnych puszek i innych śmieci. 
A ilu, co jest już barbarzyństwem, spaliło po prostu 
plastik i śmieci w piecu?

Zwracając uwagę na problem śmieci, trudno jest 
nie poddać się negatywnym emocjom, bo takich od-
padów praktycznie nigdzie nie powinno być. Przecież 
za ich odbiór płacimy. Są odbierane bezpośrednio 
sprzed posesji - zarówno segregowane jak i niese-
gregowane. Widocznie niektórzy nie dorośli, aby 
żyć w cywilizowanym społeczeństwie i zachowują 
się jak imigranci, którzy przybyli z terenów, gdzie 
edukacja ekologiczna zatrzymała się „w średniowie-
czu”. Przecież tutaj nie trzeba wielkiego wysiłku, tylko 

Śmieci, śmieci... 
Nastała wiosna i widać, ile po naszej Gminie 

i sąsiednich porusza się ludzi, którym niechlujne 
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Odbiór wyrobów                             
zawierających azbest 

W czerwcu 2016 r. Urząd Gminy Suszec prze-
prowadzi III etap odbioru wyrobów zawierających 
azbest, zdeponowanych na nieruchomościach 
położonych w Gminie Suszec. Przypomina się za-
interesowanym, że etap ten obejmie posesje ujęte 
w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013–2032”.  
Jeśli wyroby azbestowe zalegają na posesjach, a nie 
zostały dotychczas zinwentaryzowane, można zgłosić 
ten fakt  telefonicznie do Urzędu Gminy Suszec pod 
nr. tel. 32 449 30 71  w terminie do końca kwietnia br.                                                                                                                                

        Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Punkt konsultacyjny dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin 

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych czynny jest w każdy 
wtorek od 15:00 do 20:00 i mieści się w pomieszcze-
niu po byłym GCI z tyłu budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22. Konsulta-
cje prowadzi specjalistka ds. uzależnień w procesie 
certyfikacji, Pani Joanna Rataj. Telefon kontaktowy: 
609 547 899.

Urząd Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości do 
oddania w najem 

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomo-
ści przeznaczonej do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem 
najmu będzie grunt o powierzchni 335 m2 zloka-
lizowany w Suszcu przy ul. Klubowej przeznaczony 
pod prowadzenie kawiarni – grunt pod budynkiem 
wraz z zapleczem oraz ogródek piwny. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec 
pok. nr 1 A – tel. 32 449 30

 Urząd Gminy Suszec

nią osoby niepełnosprawne, są odliczenia w ramach 
ulgi rehabilitacyjnej, wydatki na leki, wydatki ponie-
sione przez niepełnosprawnych rodziców oraz kwe-
stie dotyczące dokumentów, jakie powinny zostać 
złożone urzędowi skarbowemu, żeby można było 
skorzystać z odliczeń.

Doradcy podatkowi będą dyżurować pod nu-
merem telefonu 513 152 218, gdzie osoby niepełno-
sprawne będą mogły uzyskać informacje o przysłu-
gujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. 
Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podat-
kowy będzie oddzwaniał na własny koszt.

Tegoroczna odsłona jest siódmą edycją wspólnej 
akcji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Kra-
jowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. 
Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha 
Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego. Każdego 
roku doradcy podatkowi udzielają w ramach akcji 
kilkuset konsultacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Doradcy Podatkowi     
niepełnosprawnym

Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach 
od 9:00 do 15:00 doradcy podatkowi ze Śląskiego 
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
będą prowadzili bezpłatne konsultacje dotyczące 
ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym 
i ich rodzinom.

Najczęstszymi zagadnieniami, z którymi dzwo-

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00

Policja – numery do dzielnicowych: 
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów, Rudziczka) 
tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749 
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715 

Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 212 42 14

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

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

IV Powiatowe Targi Pracy 
i Aktywności Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym po raz czwarty 
organizuje Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Spo-
łecznej, które odbędą się 14 kwietnia 2016 r. w Po-
wiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie, 
ul. Zamenhofa 5a od godziny 10:00.

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz in-
stytucje wspierające rynek pracy, zainteresowane 
udziałem w wydarzeniu do dokonywania zgłoszeń. 
Stanowisko wystawiennicze oraz udział w Targach 
jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Starosta Pszczyński Paweł Sadza. 

Szczegółowych informacji udziela: Pośrednictwo 
Pracy - tel. 32 210 27 34, faks 32 210 27 62, e-mail: 
targipracy@pup-pszczyna.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
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więcej
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Olimpiada                      
Przedszkolaków 

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki 
wraz z rodzicami i opiekunami na Olimpiadę Przed-
szkolaków, która odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 
14:00 na Hali Sportowej w Suszcu. Dobra zabawa 
gwarantowana!

Hala Sportowa w Suszcu

Akcja PIT 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

informuje, że w związku z Akcją PIT uruchomiono 
dodatkowe punkty przyjmowania zeznań podatko-
wych. Zapraszamy 6  i 20 kwietnia w godzinach od 
7:30 do 14:30 do GOK-u w Suszcu, gdzie można zło-
żyć zeznanie podatkowe, pobrać druki zeznań wraz 
z załącznikami oraz uzyskać niezbędne informacje. 
Pracownicy urzędu pomagają w elektronicznym 
przesyłaniu zeznań (w tym celu podatnicy muszą 
przynieść kopię zeznania za rok 2014). 

Urząd Skarbowy w Pszczynie



X Halowe Mistrzostwa OSP Powiatu 
Pszczyńskiego w piłce nożnej

Serdecznie zapraszamy na X Halowe Mistrzostwa Ochotniczych Straży Po-
zarnych Powiatu Pszczyńskiego w piłce nożnej, które odbędą się w niedzielę  
- 17 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Hali sportowej w Suszcu. 

Hala Sportowa w Suszcu

Terminarze piłkarskich rozgrywek        
ligowych sezonu 2015/2016

Z IV-ligowego zespołu GKS Krupiński ubyli: Grzegorz Świenty – Górnik Radlin, 
przybyli: Konrad Cieślak – MKS 32 Radziejów, Bartosz Wójcik – BKS Stal Bielsko-Bia-
ła, Łukasz Michalczuk – LKS Baranowice, Patryk Będźkowski – Pierwszy Chwałowice 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
W sobotę 12 marca 2016 r. na Hali Sportowej w Suszcu rozegrano Halowy 

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny: Miłośnicy 
Kobielic, Radostowice, Fortuna Wyry i Z.G. Suszec. Mecze rozgrywano według 
następującej kolejności: 16:00 Miłośnicy Kobielic - Radostowice 2:1,16:25 For-
tuna Wyry - Z.G. Suszec 1:2, 17:00 Miłośnicy Kobielic – Fortuna Wyry 1:3, 17:25 
Radostowice - Z.G. Suszec 0:2, 18:00 ZG Suszec - Miłośnicy Kobielic 2:1, 18:25 
Radostowice – Fortuna Wyry 3:0. Klasyfikacja końcowa: I miejsce: Z.G. Suszec, 
II miejsce: Radostowice, III miejsce: Fortuna Wyry i Miłośnicy Kobielic.

NUMER 4 (261) 19SPORT

L.P Przeciwnik Data Godzina Wynik

1 JSP SZCZAKOWIANKA 19.03.2016 15:00 3:1

2 JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE 26.03.2016 13:00 1:1

3 GTS BOJSZOWY 02.04.2016 16:00 0:0

4 SPÓJNIA LANDEK 09.04.2016 16:00

5 ROW II RYBNIK 16.04.2016 16:00

6 GRANICA RUPTAWA 23.04.2016 17:00

7 GKS RADZIECHOWY WIEPRZ 27.04.2016 17:30

8 POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 30.04.2016 17:00

9 GWAREK ORNONTOWICE 07.05.2016 17:00

10 TYSKI SPORT II 15.05.2016 11:00

11 UNIA RACIBÓRZ 21.05.2016 17:00

12 DRZEWIARZ JASIENICA 25.05.2016 18:00

13 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 29.05.2016 17:00

14 FORTECA ŚWIERKLANY 04.06.2016 17:00

15 ISKRA PSZCZYNA 11.06.2016 17:00

L.P Przeciwnik Data Godzina Wynik

1 OKS JUW-E TYCHY-JAROSZOWICE 19.03.16 16:00 3:2

2 KRUPIŃSKI II SUSZEC 28.03.16 16:00 1:4

3 LEŚNIK KOBIÓR 02.04.16 16:00 2:0

4 SOKÓŁ ORZESZE 09.04.16 16:00

5 FORTUNA WYRY 16.04.16 16:00

6 SIÓDEMKA TYCHY 23.04.16 17:00

7 LKS RUDOŁTOWICE - ĆWIKLICE 30.04.16 17:00

8 LKS STUDZIENICE 03.05.16 17:00

9 ZET TYCHY 07.05.16 17:00

10 LKS WISŁA WIELKA 14.05.16 17:00

11 UKS JOSIENIEC RADOSTOWICE 21.05.16 17:00

12 LKS FRYDEK 26.05.16 17:00

13 ISKRA PSZCZYNA II 29.05.16 17:00

14 LKS GARDAWICE 04.06.16 17:00

15 LKS STUDZIONKA 11.06.16 17:00

L.P Przeciwnik Data Godzina Wynik

1 LKS CZARKÓW 28.03.16 16:00 3:0

2 LKS II GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 03.04.16 16:00 0:1

3 LKS BRZEŹCE 10.04.16 16:00

4 POLONIA MIĘDZYRZECZE 17.04.16 16:00

5 STAL CHEŁM ŚLĄSKI 23.04.16 17:00

6 LKS WOSZCZYCE 08.05.16 15:00

7 CZARNI PASEK 15.05.16 15:00

8 UKS WARSZOWICE 22.05.16 15:00

9 POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE 29.05.16 15:00

10 ZNICZ JANKOWICE 05.06.16 14:00

11 LKS WISŁA MAŁA 12.06.16 13:00

12 LKS KRZYŻOWICE 19.06.16 13:30

13 ZET II TYCHY 26.06.16 13:00

L.P Przeciwnik Data Godzina Wynik

1 FORTUNA WYRY 19.03.16 15:00 1:1

2 CZAPLA KRYRY 28.03.16 16:00 4:1

3 LKS RUDOŁTOWICE - ĆWIKLICE 02.04.16 16:00 1:2

4 LKS STUDZIENICE 10.04.16 16:00

5 ZET TYCHY 16.04.16 16:00

6 LKS WISŁA WIELKA 24.04.16 17:00

7 UKS JOSIENIEC RADOSTOWICE 30.04.16 17:00

8 LKS FRYDEK 03.05.16 17:00

9 ISKRA II PSZCZYNA 08.05.16 17:00

10 LKS GARDAWICE 15.05.16 17:00

11 LKS STUDZIONKA 22.05.16 17:00

12 OKS JUW-E TYCHY-JAROSZOWICE 26.05.16 17:00

13 SIÓDEMKA TYCHY 29.05.16 17:00

14 LEŚNIK KOBIÓR 04.06.16 17:00

15 SOKÓŁ ORZESZE 11.06.16 17:00

L.P Przeciwnik Data Godzina Wynik

1 SIÓDEMKA TYCHY 19.03.16 16:00 0:7

2 LKS FRYDEK 28.03.16 16:00 1:2

3 ISKRA PSZCZYNA II 02.04.16 16:00 3:1

4 LKS GARDAWICE 09.04.16 16:00

5 LKS STUDZIONKA 16.04.16 16:00

6 OKS JUW-E TYCHY-JAROSZOWICE 23.04.16 17:00

7 KRUPIŃSKI II SUSZEC 30.04.16 17:00

8 LEŚNIK KOBIÓR 03.05.16 17:00

9 SOKÓŁ ORZESZE 07.05.16 17:00

10 FORTUNA WYRY 14.05.16 17:00

11 CZAPLA KRYRY 21.05.16 17:00

12 LKS RUDOŁTOWICE - ĆWIKLICE 26.05.16 17:00

13 LKS STUDZIENICE 29.05.16 17:00

14 ZET TYCHY 04.06.16 17:00

15 LKS WISŁA WIELKA 11.06.16 17:00

GKS Krupiński - terminarz rozgrywek IV LIGI Grupy II Czapla Kryry - terminarz rozgrywek A Klasy

LKS Mizerów - terminarz rozgrywek B Klasy

GKS Krupiński II Suszec - terminarz rozgrywek A Klasy UKS Josieniec Radostowice - terminarz rozgrywek A Klasy



* 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


