
Program 500 Plus od początku budził ogromne za-
interesowanie – zarówno na forum krajowym, jak i lokal-
nym. Świadczenia przyznawane na 2 i kolejne dziecko 
obejmują wiele rodzin, także w naszej Gminie. Po kilku-
miesięcznych przygotowaniach i wielu pytaniach i wąt-
pliwościach, 1 kwietnia program oficjalnie ruszył w całej 
Polsce. W Gminie Suszec wnioski przyjmowano według 
ustalonego wcześniej harmonogramu. Przez cały kwie-

cień pracownicy GOPS pracowali w większym wymiarze 
godzin, a wnioski przyjmowano w dwóch punktach, aby 
jak najsprawniej obsłużyć wszystkich petentów. Wielu 
z mieszkańców Gminy zdecydowało się wysłać wnioski 
przez Internet. O tym, jak wygląda stopień realizacji pro-
gramu na koniec kwietnia oraz ile rodzin w Gminie zło-
żyło dotychczas wniosek w GOPS-ie, można przeczytać 
na stronie 6.

Program 500+ w Gminie Suszec
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W tym roku obchodzimy 1050-lecie zalążków 
kształtowania się państwowości polskiej. Mówienie 
bowiem o wydarzeniach z X wieku w kategoriach 
państwa byłoby nadużyciem. Istotne wydarzenia, 
które były decydujące dla powstania Rzeczypospo-
litej nastąpiły cztery stulecia później po Mieszku I, za 
Kazimierza Wielkiego.

Chrzest Mieszka I był swego rodzaju początkiem 
procesu, z którego później wszystko się wytworzyło. 
Ta woda, ten życiodajny płyn, bez którego nie ma 
życia na ziemi, a będący znakiem chrztu, która została 
wylana na głowę księcia Polan, dała początek naszej 
chrześcijańskiej cywilizacji. Pozwoliła czerpać siłę dla 
jej przyszłości. Polska nie ma pisanej historii pogań-
skiej, jak inne narody, pomimo że nasze ziemie od 
wieków były zamieszkiwane przez różne plemiona. 
Dlatego polskość jest ściśle związana z tym chrztem. 
Na temat tej istotnej dla narodu polskiego daty i przy-
jęcia przez Mieszka I chrztu krąży wiele mitów i bzdur, 
niemających kompletnie oparcia w jakichkolwiek do-
kumentach, bo takowych nie ma. Pozostały jedynie 
znikome zapiski. Istotnym jest to, że przyjęcie chrztu 
było początkiem nawrócenia wielu pogańskich ple-
mion, zamieszkujących nasze ziemie, na chrześcijań-
stwo, które było już dominujące w tamtym okresie 
w Europie. Oczywiście nie zawsze odbywało się to 
pokojowo, a wielokrotnie było okupione wieloma 
ofiarami. Gdyby nie było chrztu, tego początku, to nie 
byłoby państwa polskiego, ale też i narodu polskie-
go. Zamieszkujące nasze ziemie plemiona zostałyby 
prawdopodobnie wchłonięte przez, silne w tym okre-
sie, wspólnoty Germańskie, Czeskie lub inne. Przez 
chrzest staliśmy się częścią cywilizacji zachodnioeu-
ropejskiej, członkiem tej wspólnoty, oraz znaleźliśmy 
się w kręgu kultury łacińskiej. Religie pogańskie nie 
normowały moralności i wielu istotnych cech, nie-
zbędnych do tworzenia silnych wspólnot, ważnych 
dla ich rozwoju, gdyż wynikały one ze zwyczajów 
przodków. Woda, którą polewa się głowy przyjmując 
chrzest, jest nie tylko symbolem życia, ale i czystości. 
Bo to nią oblewamy codziennie swoje ciało. Jest sym-
bolem wejścia do wspólnoty, która w codziennym 
życiu kieruje się dobrem w każdym miejscu i czasie, 
dając przykład życia uczciwego, opartego na praw-
dzie, życzliwości, szacunku do każdego człowieka, 
potrafiącego odróżnić dobro od zła i kierująca się 
dobrem, choćby to wiele miało kosztować. Te piękne, 
zasadnicze chrześcijańskie zasady, oparte na uczło-
wieczeniu ludzkiej egzystencji i nadaniu jej sensu na 
naszej ziemi, były od czasów Mieszka I dla prawie 40 
pokoleń naszych rodaków siłą, która pozwalała nam 
przetrwać do dziś, pomimo historycznych zawirowań. 
Oczywiście, nie ustrzegliśmy się również zła i krzywd, 
które były naszym udziałem, ale chrześcijańskie su-
mienie zawsze nas ukierunkowywało na odcinanie się 
od wszelkich złych zachowań. Obecnie nasze poko-
lenie jest kolejnym ogniwem w tym łańcuchu i tylko 
od niego będzie zależeć, czy to, co się dzieje z naszą 
chrześcijańską cywilizacją,  będzie tylko muzealną 
ekspozycją, czy będzie to dalej siła, która ożywia nasz 
naród i całe społeczeństwo. Młodym ludziom należy 
szczególnie uzmysłowić, że ta chrześcijańska historia 
jest chlubą. A obecnie dotyczy to ich pokolenia, bo 
od ich dalszej drogi i kierunku, który obiorą, będzie 
zależeć ich przyszłość. To wiara naszych przodków, 
szczególnie w  czasach trudnych, zagrożenia, pozwa-
lała nam przetrwać, bo historia Polski to wydarzenia 
pełne chwały, ale i okresy trudne, wręcz upadlające. 
Trzeba też podkreślić, że na naszych ziemiach żyją 
od dawna razem chrześcijanie tradycji łacińskiej, 
greckiej, zachodniej i wschodniej, protestanci i inni 
wyznawcy. Przez pierwsze dwa wieki po chrzcie, 
Kościół w Polsce się zakorzeniał, wypierając wcze-
śniejsze wierzenia pogańskie. W 1340 roku, za sprawą 
Kazimierza Wielkiego, w granicach Polski znalazła 
się duża społeczność prawosławia. Kolejne lata to 
budowanie podwalin silnego państwa – Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów (Litwa, Polska). Wypracowa-
no wówczas model pokojowego współistnienia nie 
tylko chrześcijan katolików, prawosławia, ale i innych 
religii. Wielonarodowa i wielowyznaniowa rozległa 
Rzeczpospolita znalazła się u szczytu potęgi w drugiej 
połowie XVI i pierwszej XVII wieku. Charakteryzowała 
się unikalną na tle Europy tolerancją. Potop szwedzki 
i obrona Jasnej Góry przyczyniły się do zespolenia 
Polski z katolicyzmem, a stosunki międzywyznaniowe 
zaczęły się pogarszać w wyniku wykorzystywania ich 
do ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej 
przez kraje ościenne, tj. Rosję, Szwecję i Prusy, któ-
rym silna  Rzeczpospolita nie była na rękę. Upadek 
naszego kraju w XVIII w. oraz rozbiory sprawiły, że 
to katolicyzm stał się depozytariuszem idei trwania 
i oparciem narodu polskiego w latach germanizacji 
i rusyfikacji. Pomimo że naród był w ciągłej męce 
i brnął z niewoli w niewolę, to nie stracił swojej toż-
samości.  W czasach pierwszej i drugiej wojny świato-
wej Kościół był schronieniem dla wielu Żydów, a po 
drugiej wojnie walnie się przyczynił do przemian 
ustrojowych. Od chrztu Mieszka I przynależność 
naszych ziem wielokrotnie się zmieniała. I tak po tej 
wojnie kolejne zmiany pozostawiły poza granicami 

współczesnej Polski niemal połowę ziem drugiej 
Rzeczpospolitej. Powróciły natomiast do macierzy 
ziemie zachodnie i północne, które były przez ponad 
150 lat poza jej granicami. W konsekwencji zmian 
granic, po drugiej wojnie światowej mieliśmy do czy-
nienia z ogromnymi migracjami ludzi wygnanych 
ze swoich rodzinnych stron – zarówno Polaków, jak 
i innych narodowości, które obecnie są przesłanką 
mniejszej lub większej religijności na ziemiach, które 
współcześnie należą do Polski. 

Dziś  trzeba sobie uzmysłowić, że w dobie kon-
sumpcjonizmu w Europie cywilizacja chrześcijańska,  
która stanowiła o niebywałym rozwoju tego konty-
nentu, co jest niezaprzeczalne, gdy porównamy roz-
wój tego obszaru do pozostałych krajów świata, 
przeżywa kryzys. I to bardzo poważny. Wydaje się, 
a wręcz ostatnie wydarzenia to potwierdzają, że li-
beralizm, który zapanował nad językiem zachodnie-
go dyskursu, odniósł chwilowe zwycięstwo, które 
będzie jego ostateczną klęską. Nie jest on bowiem 
zbudowany na żadnym trwałym fundamencie, 
uwzględniającym prawdziwą naturę człowieka. Nie-
zaprzeczalnie stracił on kontakt z ludzkim światem 
i musi umrzeć. Otwartym pozostaje pytanie dotyczą-
ce dalszej drogi rozwoju, chociaż co do tego nie po-
winno być wątpliwości. Człowiek oprócz chleba dla 
zaspokojenia potrzeb fizycznych, potrzebuje również, 

a może o wiele bardziej, pokarmu duchowego, któ-
ry jest dla niego wsparciem w chwilach trudnych, 
w momentach niepowodzenia, których na ziemi 
ciągle doświadcza. Tak było od zarania dziejów, gdy 
narodziła się istota ludzka. Najwięksi badacze o an-
tychrześcijańskich poglądach coraz to częściej nie 
mają wątpliwości, że nawet w krajach uchodzących 
za najbardziej zlaicyzowane, w których największy 
odsetek ludzi deklaruje się jako ateiści, potrzeba 
wiary w „wyższą istotę”. Potrzeba posiadania życia 
także pozostaje nadal niezwykle istotna. Powszech-
ność ateizacji rozwiniętych społeczeństw jest duża. 
W szczególny sposób dotyka to młodego pokolenia. 
Jednak to młode pokolenie nie wie jeszcze, że jest 
pokoleniem, któremu, gdy się nie opamiętamy, prze-
każemy same gruzy. To ono odczuje to w niedługim 
czasie, gdy nasze pokolenie zejdzie ze sceny. A symp-
tomów tego i my  już doświadczamy obecnie. Chrze-
ścijańskie sumienie nie pozwoliłoby nam na przykład 
prowadzić życia ponad stan, zadłużając się kosztem 
przyszłych pokoleń. A to się już stało i dalej się dzie-
je. Takiego czegoś, w tak ogromnej skali żadne po-
kolenie kolejnemu w naszej historii nie zgotowało. 
Zachodni chrześcijanie nie mają już miejsc skupienia 
i budowania wspólnoty. W świątyniach chrześcijań-
skich i innych świątyniach zadomowili się islamiści 
lub inni „magicy”. Zachodnim społeczeństwom po-
została wiara pogan. Powrócono do wiary w czary, 
amulety, znachorów, hipnotyzerów, jasnowidzów, 
telepatów itp. Te pogańskie zwyczaje, które były 
przypisane pogańskim plemionom, pięknie się roz-
wijają, a wręcz świecą triumf, będąc dla wielu ho-
chsztaplerów intratnym biznesem. Zastosowano na 
człowieka broń atakującą organizm nie od zewnątrz, 
ale niszczącą go od środka – jak tasiemiec. Popular-
ne stały się sekty, które osłabiają i powodują rozłam 
rodzin, zaspokajających dotychczas genetyczne po-
trzeby człowieka. Kulty pseudo religijne, tak obecnie 
modne w dzisiejszych społeczeństwach zachodnich, 
dostarczają śmieciowego pożywienia. Co uważam 
za szczególnie groźne, to rozwój zjawiska kultu sza-
tana, tzw. „satanizm”. Rozrasta się on w niesamowitym 
tempie, a jest on niczym innym, jak symptomem 
niezwykłego natężenia zła w naszych czasach. Nigdy, 
nawet w czasach rozkwitu chrześcijaństwa, nie byli-
śmy wolni od zła. Rzecz w tym, że teraz przestaje się 
ono maskować jako zło i wychodzi z mroku jako do-
bro i pcha się w światło reflektorów. Gdyby sądzić po 
napisach na murach, to „satanizm” byłby wśród  mło-
dzieży drugą, po ślepej miłości do klubów, zamienia-
jącej się w fanatyzm, rozrastającą się w miastach i na 
wsiach religią. Z roku na rok w Europie i w Polsce 
rośnie liczba młodych ludzi uznająca wyższość zła 
nad dobrem, a trzeba pamiętać, że to oni będą rów-
nież wchodzili w kolejnych latach w struktury bizne-
su i władzy. „Naszym celem jest urządzić piekło na 
ziemi, a jak się nie uda, to wracać do domu” (czyli do 
piekła) -  to stwierdzenie zanotowane w czasie prze-
słuchań satanisty, który dokonał okrutnego morder-
stwa. Sądząc po ostatnim wyroku, łagodzącym pobyt 
w więzieniu dla mordercy wielu niewinnych istot 
ludzkich - Breivika – i przyznającym mu prawa nie 
mniejsze niż ciężko pracującym, dobrym obywate-
lom, należy się obawiać o przyszłość. Jeśli tak dalej 
pójdzie, to obecni europejscy włodarze już niedługo 
nawet „satanizm” uznają jako religię oficjalną, a nawet 
panującą. Panująca przez ostanie półwiecze religia, 
kult złotego cielca – pieniądza, potrafiła zaćmić umy-
sły. I to w myśl zasady poprawności politycznej, sta-
ło się to z umysłami wielu polityków i włodarzy obec-
nego świata oraz mieszkańców bogatych krajów, 
w tym i wielu naszych. Wnioskując z ich obecnych 
decyzji można stwierdzić, że wygląda to tak, jakby 
czekali po raz kolejny na barbarzyńców, bo może oni 
będą jakimś rozwiązaniem wobec naszej niemocy. 
Woda, która dla chrześcijan była i jest symbolem 
życia, bo takową w istocie ona jest, może być również 

Woda dała Rzeczpospolitą
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Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas



W tym miesiącu, wyjątkowo, Sesja Rady Gmi-
ny odbyła się w sali w Gminnym Ośrodku Kultury. 
W kwietniu Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie 
wyboru członków do Społecznej Rady Programowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czy członków 
do Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Suszcu. Zapoznali się też ze 
sprawozdaniem Wójta z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2015 r. oraz 
dyskutowali o zasobach pomocy społecznej za 2015 r. 
Komisja Rewizyjna zajmowała się zaś w tym miesiącu 
kontrolą transportu zbiorowego w Gminie Suszec. 

Rady wybrane na kolejną kadencję
Przy Bibliotece Publicznej w Suszcu działa Rada 

Biblioteczna, która jest organem opiniodawczym 
i doradczym Dyrektora i Organizatora w zakresie 
działalności Biblioteki. Rada ta opiniuje roczny plan 
działalności oraz wyraża opinię o ważniejszych za-
mierzeniach Biblioteki. W jej skład wchodzą: Wójt 
Gminy Suszec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu oraz 3 osoby wskazane przez radę Gminy 
Suszec. Na kolejną 3-letnią kadencję wybrano do 
Rady: Dorotę Chmiel, Natalię Kałużę oraz Małgorzatę 
Kanię.

Podobnie, w wypadku Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Rada wybrała 3 osoby tworzące Społeczną Radę 
Programową działającą przy GOK-u. Na najbliższą 
kadencję jej członkami zostali: Barbara Garus-Wyle-

żuch, Teresa Wyrobek i Łukasz Majorowski.
Pomoc społeczna coraz większa

Według raportu z działalności GOPS wynika, 
że z roku na rok zwiększa się ilość wypłacanych 
świadczeń oraz ilość osób korzystających z pomocy 
Ośrodka. W zeszłym roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wypłacił prawie 30 000 różnych świad-
czeń! W 2015 roku zwiększyła się znacznie ilość zadań, 
jakie wykonuje GOPS. To zasługa programu 500 Plus. 
Do jego obsługi potrzeba nowych pracowników oraz 
nowych pomieszczeń. Jak mówiła Wanda Florczak, 
kierownik Ośrodka w Suszcu: 

- Na tę chwilę rodzice złożyli wnioski na świadcze-
nia dla 1100 dzieci z całej Gminy. W tym miesiącu daje 
to kwotę wypłaty 550 000 zł. Jeśli na tym zakończyłoby 
się składanie wniosków, to do końca roku Gmina wyda 
na program ponad 5 mln zł. Przewidujemy jednak, że 
ilość wniosków podwoi się w następnych miesiącach. 
Jak widać, program 500 Plus to dla nas ogromne przed-
sięwzięcie i wyzwanie.

Transport zbiorowy pod lupą
To, w jaki sposób mieszkańcy Gminy podróżują 

do sąsiednich miast, jest przedmiotem troski Rad- 
nych już od dłuższego czasu. Gmina jest skomuniko-
wana z Żorami za pomocą MZK oraz kolei. Transport 
do Pszczyny od jakiegoś czasu nieco kuleje. A to za 
sprawą zmniejszonej liczby pociągów na trasie Ryb-
nik-Bielsko oraz niezbyt częstych przejazdów auto-

busów na trasie Pszczyna-Suszec. Problem jest tym 
bardziej dotkliwy, że jakość transportu ma wpływ na 
wybór przez młodzież szkół średnich oraz wyższych 
uczelni. Komisja Rewizyjna sprawdzała w kwietniu 
jakość oraz częstotliwość przejazdów komunikacji 
zbiorowej przez Gminę. Jednym z pokontrolnych 
wniosków, wysuniętych przez Radnych, było po-
wołanie zespołu, który analizowałby kompleksowo 
problemy transportu lokalnego. Wnioskowano także 
o możliwość synchronizacji kursów pociągów i au-
tobusów oraz o ulokowanie potencjalnego centrum 
przesiadkowego w Suszcu w okolicach dworca PKP.

Monika Panfil

symbolem unicestwienia. Bo równie dobrze można 
się w niej utopić. Dodatkowo zmiany klimatyczne 
mogą ten proces również przyśpieszyć, a na nie ma 
duży wpływ nieograniczony konsumpcjonizm. Po-
nadto obywatelską moralność zastąpiono słowem 
„tolerancja”, które z góry skazuje nas na odstąpienie 
od wszelkich norm społecznych. Od tej części spo-
łeczeństwa zachodniego, które dalej jeszcze trwa 
przy Prawdzie i ją niewzruszenie głosi – od tego bę-
dzie zależało, co powstanie na zgliszczach obecnej 
kultury chrześcijańskiej i czy biędzie potrafiła się ona 
obronić. Trzeba mieć nadzieję, bo cóż nam obecnie 
pozostało, że cuda zapowiedziane w Fatimie o po-
nownej chrystianizacji Rosji sprawdziły się i będą 
dotyczyły również Europy. Sprawa nie jest jeszcze 
przesądzona. Europa i Polska, będąca w kręgu tej 
cywilizacji, cywilizacji religijnej, cywilizacji prawa 
naturalnego, ma szanse na odrodzenie. Ratunek jest 
na wyciągnięcie ręki. Odtworzenia silnej zjednoczo-
nej Europy, opartej na chrześcijańskiej cywilizacji, bo 
ona się sprawdziła i jest jedyną z ludzką twarzą. Tyl-
ko silna, zjednoczona Europa może przeciwstawić 
się zagrożeniu Islamem. W rozdrobnieniu poniesie 
sromotną klęskę, w tym i Polska, poprzedzoną, trwa-
jącą kilka lat, agonią. A może założono, że Europa już 
spełniła swoją funkcję jak starożytny Izrael? Czy sta-

nie się z nami tak, jak z owocem, który po rozsianiu 
pestek umiera? Cieszmy się, że jeśli nawet umrzemy, 
to nie bezpotomnie. Przecież zanieśliśmy chrześci-
jaństwo do wielu krajów świata. Nie mamy się czego 
wstydzić. Obecnie ludy Ameryki Południowej i Środ-
kowej oraz Afryki, Filipin, a nawet Indii i Chin garną 
się do różnych kościołów. W pewnym sensie w ko-
ściołach tych panuje duch pierwszych chrześcijan. 
Hańbą będzie dla naszego pokolenia, że już w przy-
padku Polski w X wieku ludzie wiedzieli, że tylko 
dołączając do opartej na chrześcijańskiej cywilizacji 
Europy, będziemy siłą. Obecni wyznawcy Islamu co 
do tworzenia wspólnoty opartej o religię, bo tylko 
taka jest silna, nie mają żadnych wątpliwości. Podob-
nie jak Mieszko I w 966 roku. Chociaż prawdopodob-
nie można nawet założyć, że był ateistą, poganinem, 
a mimo to przyjął chrzest. Dziś religia jest w Europie 
silnym zapalnikiem ksenofobii. Jednak w dzisiejszej 
Europie i Polsce ksenofobia jest głęboko niesłuszna. 
Przykłady pokazują, że należy przede wszystkim bać 
się swoich, bo taka jest rzeczywistość. To nie obcy są 
winni naszego meta-kryzysu, który pojawił się na 
horyzoncie naszego, z pozoru nienaruszonego, świa-
ta. To my w Europie w stosunkowo komfortowych 
i bezpiecznych, w skali globu w ostatnich latach, 
warunkach zatraciliśmy sami poczucie rzeczywisto-

ści. Co gorsza, ten fałszywy obraz wpoiliśmy naszej 
młodzieży. Co się stanie, gdy się zorientują, jaką zgo-
towaliśmy im przyszłość, a wręcz im ją ukradliśmy? 
Przypomnijmy sobie chociażby lata 30. XX wieku. 
Przecież ten kryzys, jego depresja, jak obecnie widać, 
przekracza już tamte rozmiary. Aby go pokonać, mu-
simy z całą Europą stać się społeczeństwem obywa-
telskim w sensie dosłownym, tzn. takim, którego 
członkowie postrzegają siebie jako odpowiedzialne 
części wspólnoty, bez których aktywnego wkładu, 
jako indywidualne jednostki, nie jesteśmy w stanie 
przetrwać. Bezwzględnie musimy zejść z utartych 
ścieżek i nietypowych porównań. Inaczej czeka nas 
perspektywa skończoności naszej cywilizacji, która 
była i jest dla nowoczesnego myślenia czymś obcym, 
wręcz potwornym. I nie chodzi tu o perspektywę 
2500 roku, ale tą bliższą -  powiedzmy już 2050 roku. 
A może jeszcze bliższą. Dzieło zniszczenia musimy 
zatrzymać. Oczywiście nie będzie łatwo, bo naszą, 
dotkniętą kryzysem egzystencjalnym kulturę i skrzy-
wione założenia, którymi kierowaliśmy się przez 
ostatnie lata, a także zasady postępowania i myślenia 
trzeba w wielu przypadkach diametralnie zmienić. 
Miejmy jednak nadzieję, że uda się nam to osiągnąć.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas 
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W kwietniu br. wyłoniono wykonawców robót 
drogowych na terenie Gminy Suszec. Obejmują one: 
Przebudowę ul. Baraniok w Rudziczce na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kleszczowską do posesji nr 36 B,  
w tym na odcinku od skrzyżowania z ul. Kleszczow-
ską do skrzyżowania z ul. A. Napieralskiego o dłu-
gości około 715 mb, wykonanie nakładki z betonu 
asfaltowego na istniejącej konstrukcji, a na odcinku 
od skrzyżowania z ul. A Napieralskiego do posesji 
nr 36 B wykonanie pełnej konstrukcji jezdni. 

Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę 
DROGRÓD z Ćwiklic, opiewa na kwotę 160 877,86 
zł brutto. Zakończenie robót przewidziano do dnia 
30 września 2016 r.

Przebudowę ul. Deszczowej w Suszcu – Etap I 
– odcinek zachodni od skrzyżowania z ul. Stawową 
do skrzyżowania z ulicą Mokrą o długości około 

386,76 mb, w tym wyrównanie istniejącej podbu-
dowy oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego z fragmentem z kostki betonowej w miejscu 
kolizji drogi z magistralą wodociągową. 

Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę 
Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocław-
skich, opiewa na kwotę 91 208,66 zł brutto. Zakoń-
czenie robót założono do dnia 30 września 2016 r.

Przebudowę ul. Pszczyńskiej w Suszcu – od-
cinek boczny południowy, w tym wykonanie peł-
nej konstrukcji jezdni na odcinku o długości około 
205,0 mb wraz z przebudową słupa linii energetycz-
nej nN, kolidującego z drogą.

Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę 
DROGRÓD z Ćwiklic, opiewa na kwotę 80 109,48 zł 
brutto. Zakończenie robót zaplanowano do dnia 
30 września 2016 r.

W związku ze znacznymi oszczędnościami po-
wstałymi po wyłonieniu wykonawców na w/w ro-
boty, rozpoczęto procedurę przetargową mającą 
na celu wyłonienie wykonawców przebudowy ulicy 
Deszczowej w Suszcu – Etap II - odcinek wschodni 
o długości około 225,0 mb oraz przebudowy ulicy 
Bukowej w Suszcu – Etap I - odcinek wzdłuż budyn-
ku ośrodka zdrowia o długości około 117,0 mb. Roz-
strzygnięcie przetargów przewidziano początkiem 
maja, a zakończenie robót przewidziano w przy-
padku ul. Deszczowej w Suszcu do dnia 30 września 
2016 r., a w przypadku ulicy Bukowej w Suszcu do 
dnia 14 października 2016 r.

W dalszym ciągu trwają także remonty cząstko-
we na drogach gminnych we wszystkich sołectwach 
naszej Gminy.

Urząd Gminy Suszec

Sesja Rady Gminy

Inwestycje w Gminie

Życzenia dla Strażaków        
Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim 

pełniącym służbę najserdeczniejsze ży-
czenia. Życzymy Wam bezpiecznej służby, 

zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
Ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz niesie-
nie pomocy to obowiązki wpisane w Waszą 

codzienną służbę. Życzymy, aby była ona 
źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.

Wójt oraz Rada Gminy Suszec
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W sobotę 23 kwietnia w Muzeum Miejskim w Ty-
chach, w Dawnej Młótowni, po raz pierwszy zapre-
zentowano film pod tytułem „Śląskie skarby z Kamo-
jówki”. Jest to dokument, uwieczniający eksponaty 
znajdujące się w prywatnych zbiorach państwa Szen-
derów z Suszca. Maria i Fryderyk Szendera mieszkają 
w Suszcu, na tzw. Podlesiu, gdzie prowadzą Muzeum 
Regionalne Kamojówka. Powstało ono w roku 2007, 
a jego bazę stanowią, gromadzone od lat 70. XX wie-
ku, Zbiory Etnograficzne Rodziny Fryderyka Szendery. 
Jak czytamy na stronie Muzeum: „Właścicielem Mu-
zeum jest Fundacja Kamojowa, powołana między 
innymi w celu promocji ochrony dziedzictwa kultu-
ralnego regionu i edukacji regionalnej. W zasobach 
Muzeum znajdują się – jak do tej pory – dwa budynki 
wzniesione w warunkach współczesnych, ale będące 
rekonstrukcją historycznych XIX-wiecznych budowli. 
Zarówno kuźnia, jak i ośmiokątna stodoła są odtwo-
rzone według XIX-wiecznych planów i przy użyciu 
tradycyjnych technik i materiałów. Trzeci budynek, 
całkowicie współczesny, gromadzi, prezentuje i oży-
wia stare warsztaty rzemieślnicze oraz dziedziny życia 
gospodarstwa wiejskiego.”

Film, prezentowany w tyskim Muzeum, zrealizo-
wany został na zlecenie Fundacji Kamojowej w 2016 r. 

Materiał nagrywano w 2015 r. Miał on bardzo ciekawą 
konstrukcję. Widzowie wędrowali wraz z założycielem 
Muzeum Regionalnego Kamojówka, Fryderykiem 
Szenderą, po zgromadzonych w nim eksponatach. 
W czasie filmu, jako widzowie odwiedziliśmy m.in. 
kuźnię, drewnianą stodołę oraz poznaliśmy narzę-
dzia, jakimi dawniej pracowano na wsi pszczyńskiej. 
Wszystko zaś zostało okraszone ciekawymi, barw-
nymi opowieściami pana Fryderyka i prezentacją 
urządzeń, o działaniu czy zastosowaniu których 
większość współczesnych nie ma już pojęcia. Wśród 

nich znalazły się m.in.: stara fisharmonia, cytra, liczne 
maselnice, maszyna do produkcji cydru czy żarna.  
W trakcie filmu zaprezentowano także stroje regio-
nalne, pochodzących z kolekcji Marii Szendery.

Po projekcji odbyło się spotkanie z bohaterami 
filmu: Państwem Marią i Fryderykiem Szenderami 
z Suszca, Waldemarem Szenderą z Fundacji Kamojo-
wej oraz twórcami filmu: dr. Grzegorzem Sztolerem 
(reżyseria), Sławomirem Dąbrowskim (zdjęcia, mon-
taż) i Joanną Dąbrowską (dokumentacja fotograficz-
na). Zebrani goście, wśród których znalazł się m.in. 

Skarby z Kamojówki
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StodołaKuźnia

Nowy plac zabaw przy 
Przedszkolu w Suszcu

Przedszkole w Suszcu już w tym roku doczeka 
się nowego placu zabaw! Do 9 maja br. firmy mogą 
składać oferty na realizację zadania: „Budowa no-
wego placu zabaw i przebudowa istniejącego placu 
zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu”. W ra-
mach prac, które będą wykonane, zostanie wybu-
dowany nowy plac zabaw, który będzie połączony 
z już istniejącym. Na nowym placu zostanie położna 
nowa, bezpieczna nawierzchnia. Planowane jest tak-
że postawienie następujących urządzeń: zestawów 
zabawowych dla dzieci, zjeżdżalni, huśtawek, bujaka 
sprężynowego oraz skałki wspinaczkowej. W remon-
towanej części staną zaś: zestawy zabawowe, karu-
zela, bujaki, stoliki z siedziskami. Według planów, 
wykonawca powinien zostać wyłoniony na początku 
czerwca, a prace związane z budową i przebudową 
placu zabaw mają zakończyć się do 31 sierpnia 2016 r.

Urząd Gminy Suszec

W tym roku rekrutacja do przedszkoli przebie-
gała nieco inaczej niż w roku poprzednim. Przede 
wszystkim zmieniły się zasady dotyczące obowiązku 
szkolnego i przedszkolnego. Do szkoły w najbliższym 
roku szkolnym będą uczęszczać głównie dzieci, które 
uzyskały odroczenie w mijającym roku szkolnym, 
a które mają obecnie 7 lat. Niewielu rodziców, w skali 
Gminy, zdecydowało się na posłanie do szkoły dzieci 
6-letnich. W związku z tym znaczna część 6-latków 
pozostanie na kolejny rok w przedszkolach. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją, zdecydowano się utworzyć 
dodatkowe oddziały przedszkolne, gotowe przyjąć 
więcej dzieci. W Szkole Podstawowej w Radostowi-
cach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mi-
zerowie otwarto przy szkołach po jednym oddziale 
przedszkolnym, a w Suszcu utworzono oddział po-
południowy, w którym dzieci mogą uczęszczać na 
zajęcia od godz. 11:30. Dzięki temu zwiększono bazę 
miejsc w przedszkolach z 513 do 567. 

W pierwszej kolejności przyjmowano do przed-
szkoli dzieci 6-letnie, następnie wszystkie 5-latki 
i 4-latki, a w wypadku wolnych miejsc, także dzieci 
3- i 2,5-letnie. Co ważne, wielu rodziców spodzie-
wało się problemów z przyjęciem do przedszkola 
i nie składało wniosków w tym roku. Na przykład na 
176 dzieci w wieku 4 lat, wnioski o przyjęcie złożyli 
rodzice 121 dzieci. Ostatecznie w Gminie przyjęto 
do przedszkoli 71 4-latków. W poszczególnych miej-
scowościach sytuacja kształtowała się następująco:

W Suszcu, na 185 przyjętych dzieci, w 8 oddzia-
łach, 141 dzieci kontynuuje pobyt w przedszkolu, 
a 44 nowe zostały przyjęte na następny rok szkolny 
(w tym 16 dzieci 4- i 5-letnich oraz 28 dzieci 3-letnich).

W Radostowicach na 50 miejsc w przedszkolu, 
w 2 oddziałach kontynuuje pobyt 29 dzieci. Przyjęto 
także 21 nowych dzieci (6 dzieci w wieku 4 i 5 lat oraz 

15 dzieci w wieku 3 lat). W Oddziale przedszkolnym 
przy SP utworzony został oddział dzieci 6-letnich. 
W tej chwili zapisanych jest do niego 22 dzieci. 

W Kobielicach w 3 oddziałach przedszkolnych 
przyjęto łącznie 73 dzieci. Z tego 65 dzieci kontynu-
uje pobyt w przedszkolu, a 8 to dzieci nowoprzyjęte 
(3 dzieci w wieku 4 i 5 lat, a 5 dzieci w wieku 3 lat).

W Kryrach do 3 oddziałów przedszkolnych 
uczęszcza łącznie 68 dzieci. W tym 60 kontynuuje 
pobyt, a 8 rozpoczyna w tym roku swoja przygodę 
w przedszkolu (2 dzieci w wieku 4 lub 5 lat oraz 6 
dzieci w wieku 3 lat). 

W Mizerowie Zespół Szkolno-Przedszkolny dys-
ponuje 4 oddziałami, w których wystarczy miejsca dla 
91 dzieci. W przyszłym roku szkolnym kontynuować 
pobyt będzie 65 dzieci. Na dzień 22 kwietnia br. do 
oddziałów przedszkolnych w Mizerowie przyjęto 14 
nowych dzieci (5 z nich to dzieci 4- i 5-letnie, a 9 to 
dzieci 3-letnie).

W Rudziczce dla przedszkolaków przygoto-
wano 3 oddziały, w których jest łącznie 75 miejsc. 
64 dzieci będzie kontynuować swój pobyt w przed-
szkolu w przyszłym roku szkolnym. Przyjęto także 
11 nowych dzieci (3 w wieku 4 i 5 lat oraz 8 dzieci 
w wieku 3 lat).

W Gminie, na koniec kwietnia, znajdowały się 
jeszcze wolne miejsca w 2 oddziałach – w Radosto-
wicach oraz w Mizerowie. Do przedszkoli tych byli 
kierowani rodzice dzieci z miejscowości sąsiednich, 
które nie dostały się do placówek w swoich miej-
scowościach. 

Należy podkreślić, że nowoutworzone oddziały 
przy szkołach stoją na naprawdę wysokim poziomie. 
W salach jest dużo miejsca, a zaplecze zostało bardzo 
dobrze przygotowane na przyjęcie młodszych dzieci.

Oprac. Monika Panfil

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku zakończyło się 
zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 
na terenie Gminy Suszec. Zimowym utrzymaniem 
objętych zostało 101,30 km dróg gminnych, 25,20 km 
dróg powiatowych oraz 19,30 km chodników. Łącz-
ny koszt zimowego utrzymania dróg i chodników 
wyniósł 116 357,07 zł, z czego 31 132,62 zł to koszt 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. W kwiet-
niu przeprowadzono pozimowe sprzątanie dróg na 
terenie Gminy Suszec na powierzchni 40 341 m2 dróg 
powiatowych i na powierzchni 45 887 m2 dróg gmin-
nych. Łączny koszt sprzątania wyniósł 40 527,16 zł, 
z czego 18 960,22 zł to koszt pozimowego sprząta-
nia dróg powiatowych. Koszt zimowego utrzymania 

dróg powiatowych oraz ich pozimowego sprzątania 
został pokryty w całości przez Powiat Pszczyński na 
mocy porozumienia z dnia 16 września 2015 roku.  
Ze względu na łagodne warunki zimowe, uzyskano 
w tym roku znaczne oszczędności w stosunku do lat 
ubiegłych. Zaoszczędzone pieniądze zostaną prze-
znaczone na inwestycje gminne.

Urząd Gminy Suszec

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016

Dyrektorka Szkoły 
Podstawowej w               
Radostowicach wybrana

15 kwietnia br., w związku z kończącą się kaden-
cją obecnej pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ra-
dostowicach, odbyły się wybory nowego dyrektora 
placówki. Dokumenty na wspomniane stanowisko 
złożyła 1 kandydatka. W postępowaniu konkurso-
wym uzyskała ona aprobatę komisji i została wybra-
na na kolejną 5-letnią kadencję. Na kolejny okres na 
dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Radostowicach 
wybrano panią Małgorzatę Jakubik. Serdecznie-
gratulujemy wyboru.

GZOiS w Suszcu



Od 16 lat Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, przy współpracy m.in. z Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem 
„Sposób na Sukces”, Bankiem BGŻ BNP Paribas S. A., 
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” 
i Urzędem Patentowym RP oraz pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,  orga-
nizuje Ogólnopolski Konkurs „Sposób na Sukces”. Ma 
on za zadnie promować i wspierać przedsiębiorczość, 
tworzącą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. 
Celem Konkursu są także między innymi: aktywiza-
cja gospodarcza mieszkańców wsi; upowszechnia-
nie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach 
gospodarczych na obszarach wiejskich; wymiana 
doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami 
konkursu; promocja przedsięwzięć zrealizowanych 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub 
związanych z ochroną środowiska; promocja przed-
sięwzięć innowacyjnych, opartych o wykorzystanie 
lokalnego potencjału. W tym roku, w szesnastej 
edycji, wystartowała także firma z naszej Gminy. Do 
Konkursu zgłosiła się Grupa Producentów Grzybów 
POLOK Group. 

Spośród blisko 60 firm z całego kraju, które 
brały udział w pierwszym etapie zmagań konkur-
sowych, kapituła wyłoniła 30 najlepszych. Te zaś 
podlegały w ostatnich miesiącach ocenie komisji 
konkursowych. W siedzibie Grupy POLOK także zja-
wiła się w kwietniu 3-osoba komisja. Panie w skła-
dzie: Agnieszka Woszczek (z Centrum Doradztwa 

Alojzy Lysko wraz z małżonką, gratulowali bohaterom 
i twórcom filmu wspaniałej inicjatywy. Podkreślano 
także wielką wartość tej produkcji – zwłaszcza dla 
etnologów. Jak mówił Waldemar Szendera:

- Sami nie zdawaliśmy sobie sprawy, że musimy 
dokumentować nasze działania. Dopiero nasi przyja-
ciele, ludzie przyjeżdżający do nas z zewnątrz, podkre-
ślali wartość i istotność uwieczniania naszej pracy. Stąd 
też taka inicjatywa. Najpierw od pana Alojzego Lyski, 
zachęcającego do dokumentacji, a później od pana 
Grzegorza Sztolera, który wymyślił formułę tego filmu. 
Celem tej produkcji był pewien niedosyt, pozostawienie 
otwartego drugiego i trzeciego planu, w których jeszcze 
tyle się dzieje! Bo o kulturze śląskiej można mówić wciąż 
więcej i więcej. Najbardziej ucieszyła mnie opinia, że ten 
film to doskonały materiał edukacyjny dla studentów 
etnologii. To jest dla mnie bardzo optymistyczna in-
formacja. Zwłaszcza że współpracujemy z wydziałem 
Etnologii Uniwersytetu Śląskiego oraz z wydziałem bu-
downictwa Politechniki Poznańskiej, gdzie funkcjonuje 
katedra zabytkowego budownictwa drewnianego. Aku-
rat studenci tej drugiej uczelni byli nieodzowną pomocą 
przy budowie stodoły. 

Podczas rozmowy poruszono także temat sto-

Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – przedstawi-
cielka organizatora Konkursu), Marzena Pokora-Ka-
linowska (członek komisji oceniającej, dziennikarka 
miesięcznika „Farmer”) oraz Liliana Lehrer-Rychel 
(laureatka IV edycji Konkursu w kategorii Prywatny 
Przedsiębiorca, właścicielka Piekarni „Vini”), spo-
tkały się z zarządem firmy, aby ocenić, czy spełnia 

ona założenia konkursowe. Podczas wizytacji panie 
z komisji zadawały przedstawicielom Grupy wiele 
pytań. Między innymi o sposób uprawy grzybów, 
zwalczania chorób i szkodników, środki używane 
w procesie uprawy i sprzedaży pieczarek. Chciały tak-
że wiedzieć, ilu pieczarkarzy wchodzi w skład Grupy, 
czy firma współpracuje z lokalnymi producentami 
(np. w zakresie pakowania i sprzedaży grzybów), ile 

doły – budynku postawionego na wzór XIX-wiecz-
nych budowli, o którą upominają się ostatnio różne 
instytucje.

- W zasadzie ten budynek to skarbnica wiedzy dla 
młodych architektów, konstruktorów. Każdy z elemen-
tów jest przemyślany, a równocześnie ma za sobą lata 
historii. Ten obiekt to doskonałe narzędzie edukacyjne. 
I, szczerze mówiąc, nie rozumiemy sytuacji, w jakiej się 
w związku z tą stodołą znaleźliśmy. Zasugerowano, 
że instytucja finansująca nas chce tę stodołę zabrać. 
Powodem miało być nieprawidłowe rozliczenie pro-
jektu i nasze rzekome niedociągnięcia. Na razie nie 
wyobrażamy sobie sytuacji, w której stodoła miałaby 
zostać zabrana z Suszca. Natomiast mentalnie godzimy 
się z tym, że może jej tutaj zabraknąć. Jeśli nikt nam 
nie pomoże w wymyśleniu formuły uratowania tego 
budynku, może być różnie. W tej chwili pomaga nam 
tylko senator Czesław Ryszka, który wystąpił do Mini-
sterstwa Kultury o rozpoznanie możliwości anulowania 
rezultatów poprzedniej kontroli, oceniającej budynek 
stodoły jako budowlę, a nie jako produkt warsztatowy.

Kiedy budowaliśmy stodołę, nie byliśmy zobowią-
zani, aby ten budynek zachować. Natomiast uznaliśmy 
go za wartościowy, więc nie rozebraliśmy go i rozpo-

osób jest zatrudnionych w POLOK Group oraz czy są 
to osoby mieszkające w Gminie. Podczas trwającej 
ponad godzinę rozmowy komisja konkursowa oce-
niała, czy sposób na sukces, jaki wypracowała firma 
z naszej Gminy, okaże się wartym nagrodzenia.

Panie chciały także zobaczyć, jak wyglądają hale 
do pakowania oraz zaplecze, jakim dysponuje POLOK 
Group. Zwiedziły więc hale i miały okazję przyjrzeć 
się procesowi pakowania grzybów. Jak stwierdziły:

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem firmy. Uważamy, 
że jest prowadzona w dobry sposób, a całe zaplecze robi 
naprawdę duże wrażenie. W Konkursie szukamy firm 
i inicjatyw, które będą w jakiś sposób nowe, w których 
działaniu dostrzeżemy pewien „błysk”. I po tym, co tu 
zobaczyłyśmy, będziemy o tę Grupę walczyć podczas 
obrad!

Po etapie wizytacji, kolejnym krokiem jest spo-
tkanie wszystkich członków komisji, odwiedzają-
cych firmy w całej Polsce oraz dyskusje, mające na 
celu wyłonienie zwycięzców. Zostaną oni ogłoszeni 
w czerwcu.  Wtedy też zostaną wręczone nagrody 
oraz wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorców. 

Udział w tym konkursie to przede wszystkim 
renoma dla firmy. Znalezienie się wśród nagrodzo-
nych jest zaś swoistym potwierdzeniem najwyższej 
jakości produktów i usług proponowanych przez 
daną firmę/instytucję. Mamy nadzieję, że funkcjo-
nująca na terenie Gminy Suszec Grupa Producentów 
Grzybów POLOK Group znajdzie się wśród laureatów 
tegorocznej edycji Konkursu. Życzymy powodzenia!

Monika Panfil 

częliśmy proces legalizacji – zdobywania pozwoleń 
budowlanych itp. Instytucja zajmująca się zatwierdza-
niem budowli w naszym powiecie nałożyła na nas karę 
za postawienie budynku bez pozwolenia. I my tę karę 
uiściliśmy, po czym uzyskaliśmy możliwość zatwierdze-
nia stodoły jako obiektu użytkowego. Nie rozumiemy 
więc, dlaczego nałożono na nas drugi raz karę za to 
samo przewinienie – tym razem jednak niewspółmier-
nie większą, zatwierdzoną przez kontrolera z Urzędu 
Wojewódzkiego z Katowic. I to bez możliwości odwoły-
wania się od decyzji. Jeśli nie zapłacimy kary, budowla 
pojedzie do Bielska-Białej. My jednak nie zgodziliśmy się 
z zapisami pokontrolnymi i nie podzielamy stanowiska 
kontrolera. Poprosiliśmy o ponowną kontrolę. Ale…nie 
otrzymaliśmy na nią zgody! Czujemy się pokrzywdzeni. 
Liczymy na czyjąś pomoc. Zwłaszcza  mieszkańców 
Gminy. Mamy nadzieję, że ktoś pomoże nam rozwikłać 
tę sytuację i wymyślić sposób poradzenia sobie z tym 
problemem – dodawał Waldemar Szendera.

Muzeum Regionalne Kamojowa to miejsce, 
którym szczycą się władze Gminy Suszec i całego 
Powiatu. To miejsce na tyle ważne i wyjątkowe, że 
logiczna wydaje się walka o jego zachowanie w obec-
nym kształcie. Monika Panfil

POLOK Group w konkursie „Sposób na Sukces”
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Komisja konkursowa miała wiele pytań

Państwo Szenderowie odpowiadali na pytania publicznościReżyser Grzegorz Sztoler opowiada o pracy nad filmem
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Uczestnicy wyjazdu z naszej Gminy

Ciekawe prezentacje szkół

Kongres Misyjny w Rudach Raciborskich 

Giełda szkół w Suszcu 

Dnia 23 kwietnia 2016 r. członkowie należący 
do Koła Misyjnego w parafii pw. Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Rudziczce wzięli udział w Kongresie 
Misyjnym, który odbył się w Rudach Raciborskich, 
w sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Organizatora-
mi kongresu pod hasłem: „Od chrztu do misji” była 
Archidiecezja Katowicka, która zaprosiła do udziału 
wszystkie dzieci członków, należących do różnych 
organizacji, działających na terenach parafii.

Z naszej parafii byli to uczniowie należący do 
Koła Misyjnego. Ale w Kongresie mogli uczestniczyć 
także dorośli. Archidiecezja Gliwicka zaprosiła mło-
dzież, a Archidiecezja Opolska – dorosłych. Pojawili 
się również członkowie z innych archidiecezji. Gośćmi 
zaproszonymi, którzy opowiadali o swej działalności 
misyjnej, byli: Dyrektor Kół Misyjnych w Czechach 
Leoś Halbrśtat wraz z małżonką oraz ks. Stanisław, 
pełniący swoją posługę w Chinach. Uroczystą Mszę 
św. w obecności koncelebransów odprawił arcybi-
skup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

Jaką szkołę wybrać, czym się kierować podczas 
wyboru, jaka jest obecna oferta edukacyjna – tego 
wszystkiego można było się dowiedzieć w Gimna-
zjum w Suszcu. 22 kwietnia w Hali Sportowej, jak co 
roku, odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie ostatnich klas Gimnazjum z Suszca i z Kryr 
mieli okazję spotkać się z przedstawicielami szkół 
średnich z Żor, Pszczyny, a także jednej szkoły z Ryb-
nika. Wysłuchali prezentacji przygotowanych przez 
uczniów i nauczycieli, mogli też zadać pytania swoim 
starszym kolegom. Na Giełdzie zjawili się także ofi-
cjele: Krystyna Świerkot-Żmij – naczelnik Wydziału 
Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz 
Zdzisław Krzak – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Żorach, członek Zarządu Izby Rzemieślniczej. 

Podczas Giełdy zaprezentowały się szkoły z są-
siednich miast. Z Pszczyny były to: I LO im. B. Chro-
brego, Powiatowy Zespół Szkół im. J. Bema oraz 
Powiatowy Zespół Szkół im. K. Miarki. Z Żor poja-
wili się przedstawiciele: I LO im. K. Miarki, III LO im. 
Z. Herberta, Zespołu Szkół Budowlano-Informa-
tycznych im. M. Kopernika, Zespołu Szkół nr 2 im. 
ks. prof. J. Tischnera, Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Społecznych. 
Z Rybnika zaprezentował się Zespół Szkół Technicz-
nych (tzw. „Tygiel”).  

Szkoły zachęcały kandydatów do wyboru ich 
oferty na różne sposoby. Wiele z nich przygotowało 

 Następnie dzieci, młodzież oraz dorośli wzięli 
udział w rożnych grach i zabawach dla nich prze-
znaczonych. Można też było odwiedzić stoiska mi-
syjne oraz zjeść peruwiańską zupę. Bardzo ciekawy 
był również koncert muzyki gospel w wykonaniu 
zespołu „Przebudzenie”. Na zakończenie, wszystkie 
nasze problemy ofiarowaliśmy Bogu w Koronce do 
Miłosierdzia Bożego.

Pielgrzymkę zorganizowała  Małgorzata Kania 
– katechetka z Rudziczki. Dołączyły do niej parafie: 
Suszec, Kryry, oraz Kobielice. Bardzo gorąco i serdecz-
nie dziękuję paniom katechetkom: A. Wojciech, G. 
Gruszce, K. Krymer oraz s. Edycie – M. Pawelskiej, 
które przy swoich parafiach zorganizowały grupy 
i dołączyły do  pielgrzymki z Rudziczki. Podziękowa-
nia kieruję też do rodziców, którzy pojechali z gru-
pą do Rud Raciborskich oraz do tych, których dzieci 
wzięły udział w wyjeździe. W czasie spotkania Księża 
biskupi wyrazili nadzieję, że teraz my – uczestnicy 
spotkania – będziemy ewangelizować w naszych 

multimedialne prezentacje, humorystyczne filmiki 
oraz wystąpienia. Uczniowie szkół średnich, często 
mieszkańcy naszej Gminy, opowiadali o swoich do-
świadczeniach. Z roku na rok propozycje szkół po-
nadgimnazjalnych stają się coraz ciekawsze. Nie tylko 
ze względu na wysoki poziom edukacji. Szkoły biorą 
udział w programach międzynarodowej wymiany 
uczniów (Erasmus +), posiadają liczne osiągnięcia 
i nagrody, mają doskonale wyposażone sale i pra-
cownie oraz wyszkoloną kadrę. Wiele ze szkół kształci 
młodych ludzi w ciekawych, współczesnych zawo-
dach (np. informatyk czy fotograf ). Wychodzą też 
do uczniów z propozycjami kierunków nietypowych. 
Jedna ze szkół w Żor prowadzi na przykład klasę 
strażacką czy klasę obsługi pasażerów – stewardess 
i stewardów. Podczas Giełdy uczniowie mieli okazję 
dopytać uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimna-
zjalnych o szczegóły oferty edukacyjnej. Otrzymali 
też wiele folderów, ulotek i przewodników, mających 
im pomóc w podjęciu tej ważnej decyzji. 

- Uważamy, że taka giełda jest potrzebna i bar-
dzo przydatna. Pozwala ona usystematyzować wiedzę 
i rozsądnie wybrać dalszą edukację. Poza tym tak wiele 
szkół zgormadzonych w jednym miejscu daje nam do 
nich łatwiejszy dostęp. Nieraz nie mamy możliwości, 
aby uczestniczyć we wszystkich dniach otwartych. A tu-
taj – możemy dowiedzieć się, czego chcemy – mówili 
uczniowie.

parafiach, domach, bo już wkrótce zaplanowano 
następne spotkania.

I ja mam taką nadzieję, że w ten sposób Słowo 
Boże zagości na stałe w naszych sercach, bo Kościół 
jest kolorowy. Jest tak różny, jak każdy z nas.

Katechetka Małgorzata Kania

Młodzież chętnie uczestniczy w tego typu ini-
cjatywach. Pozwalają one na realne ocenienie oferty 
szkół ponadgimnazjalnych w naszym rejonie. Poma-
gają też młodym ludziom skierować myśli  na nowe 
kierunki rozwoju i edukacji. Należy jednak zaznaczyć, 
że jednym z podstawowych kryteriów, determinują-
cych wybór szkoły średniej przez młodych, pozostaje 
nadal miejsce zamieszkania. Wielu uczniów uzależnia 
wybór szkoły od czasu i jakości dojazdu do szkoły 
ponadgimnazjalnej. W głównej mierze to one mają 
wpływ na wybór szkoły w Żorach albo w Pszczynie. 
Niemniej Giełda Szkół pozostaje ważnym elementem 
corocznych poszukiwań dobrej szkoły.

Monika Panfil

Realizacja programu wiązała się z wieloma do-
datkowymi działaniami, budziła też pewne obawy.
Jednak szybko okazało się, że w naszej Gminie nie 
będzie większych problemów – ani z przyjmowaniem 
wniosków, ani z wydawaniem decyzji!

Realizacja ustawy o wychowaniu dzieci – Pro-
gram 500 Plus w Gminie Suszec odbywa się w sposób 
płynny, bez zbędnych utrudnień, dzięki wprowa-
dzeniu harmonogramu wydawania i przyjmowania 
wniosków. Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli to 
rozwiązanie.

Do dnia 26 kwietnia 2016 roku, do godziny 12:30 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przy-
jął 747 wniosków, w tym 564 w wersji papierowej. 
Aż 183 wnioski złożono w wersji elektronicznej. 

Na bieżąco trwa weryfikacja wniosków oraz 
stopniowe wystawianie decyzji, których do dnia 
dzisiejszego wystawiono około 190. Pierwsze wy-
płaty z programu 500 Plus przewidziane są na koniec 
miesiąca. Decyzje w ramach programu wydawane są 
na okres do końca września 2017 r. W sierpniu przy-
szłego roku będzie trzeba złożyć ponowny wniosek 

o przyznanie świadczenia.
8 kwietnia gościł u nas BUS 500 Plus – mobilny 

punkt informacyjny, z przedstawicielem Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania omó-
wiono i oceniono etap przyjmowania wniosków 
w naszej Gminie.

GOPS w Suszcu

Program 500+ w Gminie Suszec
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BUS 500+ w naszej Gminie

Liczba dzieci wyszczególnionych we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Data Na pierwsze dziecko Na drugie dziecko Dzieci łącznie

Do dnia 25.04.2016 r. 341 710 1051
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Śmiertelny wypadek w Ustroniu
3 kwietnia 2016 r. 32-latek jadący motocyklem 

zderzył się z toyotą. Zginął na miejscu. Do zdarzenia 
doszło w niedzielę po godz. 13:30 na skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej (popularnej Wiślanki) z Domini-
kańską. Ze wstępnych ustaleń drogówki wynika, że 
32-letni mieszkaniec Radostowic, kierujący moto-
cyklem honda, zderzył się z kobietą kierującą to-
yotą, która wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. 
Samochód, po zderzeniu z motocyklem, wywrócił 
się na dach. 32-letni motocyklista zginął na miejscu. 
Natomiast kierująca samochodem 43-letnia miesz-
kanka Kozakowic Górnych została przewieziona do 

Co roku Komenda Powiatowa Policji przygoto-
wuje zastawienia, w których prezentuje, jak wygląda 
stan bezpieczeństwa w całym Powiecie oraz w po-
szczególnych gminach. 

Przestępstwa
W ubiegłym 2015 r. na terenie podległym KPP 

w Pszczynie, przy spadku ogólnej ilości przestępstw 
stwierdzonych (o 253), zanotowano 3,1% wzrost 
wykrywalności w porównaniu do roku 2014. Jest to 
najwyższa wykrywalność, jaką odnotowała Komenda 
Powiatowa Policji w Pszczynie w przeciągu ostatnich 
lat. W zeszłym roku wzrosła liczba przestępstw kry-
minalnych (o 155 w porównaniu do 2014 r.). W Po-
wiecie odnotowano najwięcej: kradzieży cudzych 
rzeczy i włamań. Blisko 10% wszystkich przestępstw 
dotyczyło zaś tych z ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii. 

W Gminie Suszec statystyki przedstawiają się 
następująco w siedmiu podstawowych katego-
riach przestępstw (w porównaniu do roku 2014):

- kradzieże z włamaniem – w 2014 r. było to 27 
przypadków, a w 2015 r. 18 przypadków;

- kradzież mienia – w 2014 r. odnotowano 22 
przypadki, a w 2015 r. 26 przypadków;

szpitala. Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło 
do wypadku wyjaśniają policjanci kryminalni z cie-
szyńskiej komendy.

Kradzieże w Suszcu
19 marca 2016 r. o godz. 00:00 w Suszcu, na 

ulicy Dolnej, nieznany sprawca z otwartego garażu 
dokonał kradzieży trzech silników elektrycznych, burt 
do przyczepy oraz innych przedmiotów o łącznej 
wartości 5000 zł.

24 kwietnia 2016 r. o godz. 03:56 w Suszcu 
na ulicy Pszczyńskiej nieustalony sprawca dokonał 
zniszczenia drzwi wejściowych bocznych oraz obu-
dowy wyłącznika prądu budynku prywatnej firmy.  

- kradzież pojazdu – w 2014 r. zdarzyło się 6 ta-
kich przypadków, a w 2015 r. 2 przypadki;

- rozbój, wymuszenie rozbójnicze – w 2014 r. 
zgłoszono 2 takie sytuacje, a w 2015 r. 3 sytuacje;

- uszkodzenia mienia – w 2014 r. odnotowano 
5 przypadków, a w 2015 r. aż 12 przypadków;

- uszkodzenia ciała – w 2014 r. 10-krotnie zgła-
szano taki problem, a w 2015 r. 8-krotnie;

- bójka, pobicie – w 2014 r. zdarzyła się 1 taka 
sytuacja, a 2015 roku 2 sytuacje.

 Przestępczość nieletnich
W zakresie przestępczości nieletnich w 2015 ro-

ku policjanci KPP w Pszczynie ujawnili o 1 nieletniego 
sprawcę czynu karalnego mniej niż w roku poprzed-
nim. Jednak ogólnie wzrosła ilość czynów karalnych 
o 18 w stosunku do 2014 roku. Wskaźnik udziału nie-
letnich sprawców w ogólnej liczbie podejrzanych 
uległ wzrostowi o 0,2 %. Niestety, w Gminie Suszec, 
po Gminie Pszczyna, odnotowano największą ilość 
nieletnich sprawców czynów karalnych w Powiecie 
w 2015 r. (aż 11 osób). Nieletni w naszej Gminie po-
pełnili w ubiegłym roku 8 czynów karalnych. Policja 
występowała też w Gminie Suszec 6-krotnie z związ-
ku z przejawami demoralizacji nieletnich. 

Kronika policyjna

Bezpieczeństwo w naszej Gminie
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Uczniowie pisali test wiedzy

Wspominali Papieża i siostrę Faustynę 

Łączne straty spowodowane przez wandala oszaco-
wane zostały na 6500 zł.

Nietrzeźwi kierowcy znów zatrzymani
7 kwietnia 2016 r. o godz. 16:22 w Suszcu na 

ulicy Nowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji z Pszczyny zatrzymali 
do kontroli 39-latka, który, pomimo orzeczonego 
przez Sąd Rejonowy w Pszczynie zakazu, kierował 
motorowerem marki RHON, będąc w stanie nietrzeź-
wości. Przeprowadzone przez policjantów badanie 
wykazało 0,29 promila alkoholu w jego organiźmie. 

KPP w Pszczynie

Już po raz trzynasty w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Rudziczce zebrali się uczniowie klas 
IV-VI, aby uczestniczyć w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o św. Janie Pawle II i św. siostrze Faustynie. 
Tym razem do rywalizacji stanęło aż 19 drużyn i to nie 
tylko z naszej Gminy! 14 kwietnia szkoła w Rudziczce 
gościła u siebie młodzież ze Szkół Podstawowych 
z Żor, Czerwionki-Leszczyn, Suszca, Kryr, Mizerowa, 
Kobielic, Rudziczki, Radostowic, Rogoźnej, Roju, Row-
nia, Baranowic, Golasowic i Krzyżowic. 

Konkurs rozpoczął się od modlitwy oraz cytatu 
z  „Dzienniczka” siostry Faustyny:  „Wysyłam ciebie do 
całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać 
zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając 
do swego miłosiernego Serca […] Jesteś sekretar-
ką Mojego miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd 
w tym i przyszłym życiu”. W uroczystym rozpoczęciu 
uczestniczyli Wójt Gminy Marian Pawlas, Dyrektor 
GZOiS Zbigniew Łoza, Ksiądz Dziekan Karol Matera, 
pani Metodyk Mariola Karwot, Sołtys Rudziczki Sta-
nisław Godziek, Dyrektor ZSP Magdalena Merkel. 
W komisji oceniającej zmagania młodzieży zasiadły: 
Małgorzata Przontka, Barbara Sputek oraz Barbara 
Marcol. Konkurs, tradycyjnie już, podzielono na dwie 
części. Pierwsza – pisemna, sprawdzała stan wiedzy 
uczestników o dwóch wybitnych polskich świętych 
– Papieżu Janie Pawle II oraz, w związku z trwającym 
Rokiem Miłosierdzia, o siostrze Faustynie Kowalskiej. 

W czasie przerw dzieci skorzystały z poczę-
stunku, a także obejrzały występ uczennic z SP nr 3 

w Czerwionce-Leszczynach. Uczestnicy mieli okazję, 
aby się zintegrować, układając puzzle przedstawiają-
ce podobiznę siostry Faustyny, a później Jana Pawła 
II. Dzieci znalazły też czas, aby wspólnie zaśpiewać 
ulubione religijne pieśni. Uczennice z ZSP w Rudzicz-
ce przygotowały zaś występ słowno-muzyczny po-
święcony naszym świętym. 

Druga część konkursu polegała na odpowiada-
niu na pytania dotyczące życia Jana Pawła II i siostry 
Faustyny. Młodzież mogła wybierać z puli pytań za 1, 
2 lub 3 punkty. Dzieci musiały znać odpowiedź np. 
na pytania, kto był spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym siostry Faustyny; kto był prymasem Polski 
podczas wyboru Papieża Jana Pawła II albo gdzie 
i kiedy po raz pierwszy wystawiono publicznie obraz 
Jezusa Miłosiernego. Drużyny udzielały odpowiedzi 
w dwóch turach. Po nich udało się wyłonić zwycięz-
ców. Należy zaznaczyć, że uczniowie byli bardzo 
dobrze przygotowani i posiadali ogromną wiedzę 
na temat tych wybitnych postaci. Jak podkreślała 
organizatorka konkursu, Małgorzata Kania: 

- Wszyscy pięknie przygotowali się do konkursu 
i włożyli w niego dużo pracy. Każdy może więc czuć 
się wygrany. Dziękuję Wam wszystkim za obecność 
i wspólnie spędzony czas.

Konkurs zakończył się bardzo szczęśliwie dla 
uczestników. Aż 4 drużyny znalazły się na V miejscu: 
SP nr 17 z Żor, SP Golasowice, ZSP Kryry oraz ZSP 
Rudziczka. Na IV miejscu rywalizację zakończyła SP 
nr 11 z Roju, na III miejscu znalazła się SP nr 3 z Czer-

wionki-Leszczyn, na II miejscu uplasowała się SP z Ko-
bielic, a cały konkurs wygrała SP nr 15 z Żor. Młodzież 
otrzymała piękne upominki, a zwycięzcy dodatkowo 
wyjechali z Rudziczki z pucharem przechodnim, ufun-
dowanym przez GZOiS w Suszcu. Drugi przechodni 
puchar trafił do szkoły w Kobielicach. 

Całe spotkanie zakończyło się pięknym akcen-
tem. Po ponownym odczytaniu cytatu z „Dzienniczka” 
siostry Faustyny, wszyscy zebrani odśpiewali wspól-
nie „Barkę”. Takie konkursy mają bardzo ważny cel 
– przechowują pamięć o wyjątkowych postaciach – 
ludziach nam współczesnych, którzy nie ustali w dro-
dze do świętości. To dobry przykład dla młodzieży 
i ważna misja, jaką wyznaczyli sobie organizatorzy 
konkursu. A będzie on, z pewnością, trwał jeszcze 
wiele kolejnych lat.

Monika Panfil

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2015 r. w Powiecie Pszczyńskim odnotowano 

także mniejszą niż rok wcześniej ilość zdarzeń i wy-
padków drogowych. W całym Powiecie było to: 85 
wypadków, 13 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 
93 osoby zostały ranne, a 15 zginęło. Odnotowano 
również 990 kolizji i zatrzymano 195 nietrzeźwych 
kierowców. W Gminie Suszec w ubiegłym roku odno-
towano 1 przypadek śmiertelny w wypadku drogo-
wym oraz 16 rannych w różnych zdarzeniach w ruchu 
drogowym. W naszej Gminie w 2015 r. miało miejsce 
10 wypadków drogowych oraz 49 kolizji drogowych.

Działania interwencyjne
W 2015 r. policja interweniowała ogółem 418 

razy. To o 35 razy więcej niż w 2014 r. W ubiegłym 
roku 105 razy były to interwencje domowe, czyli 
o 17 mniej niż rok wcześniej. W innych wypadkach 
policjanci interweniowali w 2015 r. 293 razy (w sto-
sunku do 253 podobnych w 2014 r.) oraz 20 razy brali 
udział w interwencjach publicznych (w 2014 r. było to 
8 razy). Ogólnie więc musieli częściej bywać w naszej 
Gminie niż w 2014 r.

KPP w Pszczynie
Oprac. Monika Panfil
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Sala Sejmu Śląskiego należała do Kobiet

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna IV 
Gala Kobiet Sukcesu Śląska. Odbyła się ona 16 
kwietnia 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach. To tam uroczyście uhonorowano lau-
reatki Złotej Dziesiątki. Znalazły się wśród nich: dr 
Maria Buszman-Witańska – wykładowca Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach specjalizująca się 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prezes zarządu 
Lions. Strategic & Communication Advisory Sp. z o.o.; 
dr Agata Norek – artystka plastyk, absolwentka ASP 
w Katowicach, dyrektor artystyczna oraz współwła-
ścicielka firmy EA Art Ltd. z siedzibą w Londynie, 
przewodnicząca stowarzyszenia „Shields Against 
Violence SAV” e.V.; Beata Pierzchała – właścicielka 
firmy Nieruchomości Pierzchała, dyrektor regional-
nego BNI (Business Network International) na Śląsku 
(organizacji rekomendacji biznesowych); dr Łucja 
Staniczek – regionalistka, wiceprezes Związku Gór-
nośląskiego, prezes Bractwa Oświatowego Związku 
Górnośląskiego, inicjatorka Domu Śląskiego w Kato-
wicach; Ilona Słomian – prezes Społecznego Stowa-
rzyszenia Hospicjum Św. Kaliksta I w Tychach; Jolanta 
Koźmin - społecznik na Podbeskidziu, przewodnik 
górski, rowerzystka, twórczyni i szefowa Bielskiego 
stowarzyszenia Cyklistów; Teresa Semik – dzienni-
karka, publicystka Dziennika Zachodniego, autorka 
książek; Dagmara Skalska – psycholożka, artystka, 
autorka książek i publikacji internetowych, szkolenio-
wiec, działaczka feministyczna; Iwona Tyrna-Łojek – 
właścicielka firmy AKREO Szkolenia, założycielka Klu-
bu Kobiet Biznesu „Kultura Sukcesu” w Katowicach, 
założycielka Koła Przedsiębiorczych w Chorzowie. 
W tym zacnym gronie nie zabrakło także miejsca dla 
reprezentantki naszej Gminy – Agaty Lisowicz-Wali 
– menadżerki kultury, dyrektorki Gminnego Ośrodka 
Kultury w Suszcu! 

Nagroda i tytuł Kobiety Sukcesu Śląska przy-
znawane są aktywnym działaczkom, propagującym 
kulturę, mającym na uwadze dobro społeczne, chro-
niącym dziedzictwo. Słowem – tym, które robią naj-
więcej dla Śląska. Jak mówią organizatorzy konkursu: 
„W tej formule wyborów sukces postrzegany jest nie 
w materialnym wymiarze, ale jako społeczne uznanie 
lokalnych środowisk. Bohaterki naszych wyborów to 
wzory do naśladowania dla innych, nie tylko kobiet, 
pokazujące, jakimi wartościami warto kierować się 
w życiu, by zdobyć powszechny szacunek i podziw. 
Takie podejście do sukcesu jest alternatywne w sto-
sunku do tego, które lansuje wszechpanująca kultura 
konsumpcji, postrzegająca sukces jako pieniądze 
i sławę celebrycką.” Agata Lisowicz-Wala otrzymała 
znakomite rekomendacje, m.in. od Mariusza Wróbla, 
dyrektora Instytucji Filmowej Silesia-Film w Kato-
wicach: „[Agata Lisowicz-Wala] całe swoje zaanga-
żowanie i kompetencje poświęca na rzecz służby 
społeczności lokalnej i to bez hagiograficznego za-
dęcia. Przez to suszecka społeczność ma możliwość 
doświadczać w pełni profesjonalnego działania na 
polu animacji kultury w swojej gminie. Pani Agata 
ponadto łamie wiele stereotypów na temat funk-
cjonowania kobiet w społecznościach lokalnych.”

Tym ważniejsze jest dla nas, że już po raz kolejny 
nagrodzono przedstawicielkę naszej Gminy.  W 2014 
r. tytuł otrzymała Jadwiga Masny, prowadząca Zespół 
„Radostowianki”. Podczas Gali w Katowicach dyrek-
torka GOK-u mówiła:

- Mam to szczęście, że kocham to, co robię i robię 
to, co kocham. Moja codzienność pozwala na pracę 
z ludźmi, przebywanie z nimi i tworzenie czegoś wspa-
niałego. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi się tu-
taj znaleźć. Nie jest to mój sukces, ale sukces całego 
zespołu Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Jest to 
także sukces mojej rodziny, która wspiera mnie w swo-
ich działaniach. 

Pytamy tegoroczną laureatkę o tytuł, o tę inicja-
tywę, która przyniosła uznanie i pozwoliła dyrektorce 

GOK-u znaleźć się w Złotej Dziesiątce Kobiet Sukcesu 
Śląska.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Od czego zaczęło 
się staranie o tytuł Kobiety Sukcesu?

Agata Lisowicz-Wala: W 2012 r. po raz pierwszy 
byłam zaproszona na Galę Kobiet Sukcesu jako gość. 
Później, kiedy czynnie uczestniczyłam w konferen-
cjach menadżerów kultury w Katowicach, mówiąc 
o promocji ośrodków kultury i promocji gminy, do 
III edycji konkursu w 2014 r. zgłosił mnie ówczesny 
Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego Wie-
sław Bełz. O wyborze Kobiet Sukcesu decyduje zaś 
kapituła, złożona z wielu znamienitych postaci. W tym 
roku ponowiono zgłoszenie mojej kandydatury. Co 
ważne, nie jest to nagroda dedykowania światowi 
kultury, a raczej wszystkim obszarom życia – m.in. 
przedsiębiorczości, edukacji. Oprócz głosowania 
kapituły, odbywa się też głosowanie internautów, 
w którym udało mi się zdobyć drugie miejsce! To też 
dla mnie duże wyróżnienie. Dziękuję za wsparcie.

Nowiny: Z jakimi emocjami wiązało się otrzy-
manie tego tytułu?

Agata Lisowicz-Wala: Myślę, że każdy z nas po-
trzebuje uznania, dobrych słów, które motywują nas 
do dalszej pracy. Mam jednak dużo pokory wobec 
takich sytuacji. Nie zachłystuję się takim wyróżnie-
niem i nie osiadam na laurach. Dla mnie bardzo miłe 
jest to, że w takiej aglomeracji, jaką jest Śląsk, ktoś 
zauważył dyrektorkę Domu Kultury w stosunkowo 
małej miejscowości. To świadczy o tym, jak nasza 
instytucja się rozwija i zmienia. W tych kategoriach 
traktuję to wyróżnienie. Ale podkreślam też, że to 
jest sukces całego zespołu – wszystkich pań i panów, 
którzy pracują ze mną w Ośrodku Kultury. Lider bez 
zespołu nie jest liderem. Nic nie zrobiłabym sama. Ale 
też otrzymany tytuł jest swoistym ukoronowaniem 
trudu, pozwalającym wierzyć w to, że jeszcze dużo 
można zrobić.

Nowiny: Czyli daje to „kopa” do dalszych dzia-
łań?

Agata Lisowicz-Wala: Daje i to bardzo dużego. 
Myślę tymi kategoriami: skoro otrzymałam taką na-
grodę, muszę teraz pracować tak, aby utrzymywać 
ten sam poziom. Ciągle widzę w swojej pracy, ile 
jest jeszcze do zrobienia. To jest jak poszerzający się 
ocean – im więcej zrobimy, tym więcej odkrywamy 
obszarów, w których moglibyśmy działać i coś zrobić. 
A kultura pozwala na łączenie działań z przeróżnych 
dziedzin, np. na włączanie i poszerzanie wiedzy na 
temat niepełnosprawności. Panie, które zostały na-
grodzone podczas tegorocznej edycji konkursu Ko-
biet Sukcesu Śląska stworzyły wiele fantastycznych 
inicjatyw, z których można czerpać. Te spotkania 
i nagrody są bardzo inspirujące. Pozwalają na po-
szerzenie horyzontów, odkrywanie nowych pól, na 
których my też możemy przecież działać.

Nowiny: Zatem te spotkania i nagrody to przede 

wszystkim swoista inspiracja, pozwalająca coraz bar-
dziej otwierać się Gminnemu Ośrodkowi Kultury – na 
nowe działania, nowych ludzi, nowe możliwości.

Agata Lisowicz-Wala: Absolutnie tak. Wszystkie 
działania wychodzące poza Gminę Suszec z tym się 
wiążą. Spotykamy kogoś, z kogo doświadczeń może-
my czerpać na różny sposób – czy to wiedzę, czy do-
świadczenie, czy też inicjatywy. Są to też inspiracje do 
wymiany czy współpracy przy tworzeniu wydarzeń 
kulturalnych. Tak się stało np. z Festiwalem Bluestra-
cje. Poprzez wychodzenie na zewnątrz, doszliśmy do 
tego, że współtworzymy międzynarodowy festiwal! 
Podnosimy tym samym poziom kultury w Gminie. Co 
ważne – spotkanie z innymi inicjatywami pozwala na 
odejście i spojrzenie z dystansu na to, co się u nas 
dzieje. To jest bardzo potrzebne, żeby nie przestać 
się rozwijać, żeby nie osiąść na laurach i stwierdzić, 
że „jest dobrze i nic więcej nie trzeba robić”. Ważne 
jest dla mnie, że mogę się pochwalić tym, skąd je-
stem, co tworzymy. Jest mi niezmiernie miło, że na 
arenie wojewódzkiej zostaje wyróżniony suszecki 
dom kultury – i to w województwie, gdzie jest takich 
domów najwięcej. 

Nowiny: Jak na wyróżnienie zareagowała ro-
dzina?

Agata Lisowicz-Wala: Moja rodzina bardzo się 
ucieszyła. Mój mąż jest bardzo dumny. Muszę pod-
kreślić, że mam stałe wsparcie w moich najbliższych. 
Są wobec mnie bardzo wyrozumiali i bardzo lubią 
moją pracę w Ośrodku Kultury. Moje dzieci chętnie 
uczestniczą w różnych naszych imprezach, chętnie 
się w nie włączają.

Nowiny: Są motorem napędowym Pani działań?
Agata Lisowicz-Wala: Przede wszystkim mają 

ogromną akceptację wobec wszelkich moich pomy-
słów i działań, a także wobec mojej częstej absencji 
w domu. Dzięki temu, że wszyscy dzielimy pasje i ro-
zumiemy potrzebę rozwoju, potrafimy się wzajemnie 
wspierać. 

Nowiny: Czy sukcesy, które Pani odnosi jako 
dyrektor GOK-u, są na miarę Suszca czy większych 
ośrodków kultury?

Agata Lisowicz-Wala: Skłaniam się ku tezie, że 
wszystko jest możliwe, tylko trzeba w to uwierzyć. To 
jest jak z projektowaniem dobrych wydarzeń w swo-
jej głowie. Uważam, że wszystkie sukcesy są na miarę 
Suszca! Zwykliśmy przypisywać wielkie przedsię-
wzięcia i sukcesy dużym miastom, a takie nagrody 
pokazują, że w małych miejscowościach też można 
bardzo wiele osiągnąć. I nie jest kwestią miejsca, 
jego wielkości czy statusu to, co się uda osiągnąć. 
Kluczem są ludzie!

Nowiny: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję 
sukcesu i życzę wielu kolejnych.

Agata Lisowicz-Wala: Dziękuję

Rozmawiała Monika Panfil

Miejsce Kobiet jest na szczycie!



Już drugi raz, w ramach Bluestracji, na scenie 
suszeckiego Gminnego Ośrodka Kultury pojawił 
się artysta zza oceanu. Po zeszłorocznym występie 
Juwany Jenkins, w tym roku gościliśmy Big Dad-
dy’ego Wilsona. Jego koncert przypadł w ostatnim 
dniu XIX Międzynarodowego Festiwalu Bluestracje, 
współorganizowanego przez Chorzowskie Centrum 
Kultury, przy współpracy z różnymi organizacjami, 
w tym z naszym Ośrodkiem Kultury. Dzięki tej ini-
cjatywie, podczas jednego z Suszeckich wieczorów 
Konesera, 24 kwietnia w Suszcu zabrzmiał blues – i to 
w najlepszym wydaniu.

Festiwal ma za sobą wiele lat historii i tradycji. 
W czasie kolejnych jego edycji na scenach śląskich 
klubów i domów kultury gościli najlepsi artyści blu-
esowej sceny w Polsce, a także znakomici zagraniczni 
goście. Impreza ta stwarza możliwość wysłuchania 
niebanalnych wykonań oraz gwarantuje muzyczną 
ucztę – skierowaną nie tylko do zagorzałych fanów 
bluesa, ale także do tych, którzy dopiero rozpoczyna-
ją swoją przygodę z tym gatunkiem. Suszec dołączył 
do Festiwalu niedawno, ale publiczność już traktuje 
Gminny Ośrodek Kultury jako stały punkt na mapie 
bluesowego święta na Śląsku.

Tegoroczny koncert, przypadający na niedzielny 
wieczór, stał się niewątpliwie dobrą okazją do posłu-
chania bluesa na najwyższym poziomie. Na koncert 
Big Daddy’ego Wilsona zjechali się goście z całego 
Śląska, choć nie zabrakło też mieszkańców naszej 
Gminy. Krótkie wprowadzenie do imprezy zrobiła 
dyrektorka GOK-u, Agata Lisowicz Wala, przedstawia-
jąc historię artysty i porównując jego losy do żywota 
człowieka (Ślązoka) poczciwego:

- Big Daddy Wilson urodził się w Stanach Zjedno-
czonych, w małym miasteczku w Południowej Karoli-

nie. Gdy miał 16 lat, wstąpił do armii, a jego jednostka 
stacjonowała w Niemczech. Po niezbyt długim okresie 
służby zapragnął wrócić do domu, więc skłamał, że 
chce się ożenić w USA. Jednak gdy wrócił do domu, jego 
mama, zaniepokojona, już po kilku tygodniach odesłała 
go do Niemiec. Z tym krajem związał się więc na stałe. 
Tam spotkał swoją żonę, tam też poznał prawdziwego 
bluesa. Właśnie u naszych zachodnich sąsiadów roz-

poczęła się jego muzyczna kariera. Na swoim koncie 
ma kilkanaście płyt i niezliczone występy na scenach 
całego świata.  

Ten wyjątkowy artysta, grający na perkusji i wy-
stępujący w towarzystwie dwóch gitarzystów, porwał 
suszecką publiczność. Doskonale wyczuł panujący 
na sali nastrój i zachęcił, swoimi pełnymi energii 
utworami, otwartością i czarującą osobowością, do 
wspólnego wykonywania piosenek. Publiczność 
klaskała, śpiewała, dała się unieść tej niebanalnej 
i ciekawej muzyce. Stała się tym samym integralną 

częścią fantastycznego koncertu. 
W czasie występu Big Daddy Wilson kilkukrotnie 

powtarzał, że kto śpiewa bluesa, ten mówi prawdę. 
Prawdę o sobie, o tym, co go spotyka. Prezentowane 
utwory odnosiły się więc do wydarzeń z jego życia, 
np. do rodzącego się poczucia wyobcowania, zwią-
zanego z częstymi podróżami:

- Mam szansę odwiedzać wiele pięknych miejsc, 
podróżować po całym świecie. Jednak sprawia to, że 
rzadko bywam w domu. W Północnej Karolinie, skąd 
pochodzę, bywam na tyle rzadko, że czuję się tam tro-
chę jak obcy (Stranger). Stąd piosenka o takim właśnie 
tytule.

Artysta zaprosił publiczność w emocjonalną po-
dróż do miejsc, w których bywa i bywał. Jego historie, 
wypływające z głębi serca, mocno poruszyły publicz-
ność. Ci, którzy zebrali się w niedzielny wieczór w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury z pewnością na długo 
zapamiętają ten koncert. Tomasz Ignalski, dyrektor 
artystyczny Festiwalu Bluestracje przekonywał:

- Chcieliśmy, aby był to festiwal odbywający się 
na kameralnych scenach. Dzięki temu możliwy jest tak 
dobry kontakt artysty z publicznością. Udało się nam 
wychować publiczność gotową na bluesa, kochającą 
go. I to jest sukces naszego Festiwalu. Istniejemy coraz 
lepiej w społecznej świadomości.

Taką, kochającą bluesa publicznością, byli też 
słuchacze niedzielnego koncertu. Nie tylko doskonale 
wczuli się w atmosferę Festiwalu, ale dali się unieść tej 
wyjątkowej, płynącej wprost z serca muzyce. Najlep-
szym tego dowodem były gromkie oklaski i owacje 
na stojąco, jakie otrzymali artyści oraz wykonane bisy. 
Fantastyczny koncert, fantastyczne przedsięwzięcie, 
którego Gmina Suszec jest już stałą częścią!

Monika Panfil  

Bluestracje znów w Suszcu!
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Artysta porwał suszecką publiczność
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Warsztaty Majowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza 

na warsztaty decoupage, które odbędą się 13 maja 
br. (w piątek), o 17:00. 

Z pomocą prowadzącej, p. Barbary Szwedy, 
każdy samodzielnie wykona deskę z efektem tablicy, 
na której będzie można notować i zamieszczać wia-
domości np. dla członków rodziny. W warsztatach 
może wziąć udział każdy (bez względu na wiek). Ma-
teriały na zajęcia będą już zakupione (koszt 15 zł). 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci uczest-
nictwa: tel.: 32 448 86 92, e-mail: gbp@suszec.pl. 

Zapraszamy do odwiedzenia bloga: http://pa-
sjebarbara-art.blogspot.com/

Nie tylko czeska „Noc s Andersenem”
Co roku przybywa uczestników międzynaro-

dowej akcji czytelniczej zainicjowanej 15 lat temu 
przez Klub bibliotek dziecięcych Związku Biblio-
tekarzy i Pracowników Informacji oraz Knihowna 
Bedricha Benese Buchlowana z Republiki Czeskiej. 
Wg przesłanej informacji, w 2016 r. w „Noci s Ander-
senem” uczestniczyło prawie 96 tys. dzieci z 1633 
miejscowości. Wśród polskich 39 miejscowości zna-
lazł się i Suszec. Tradycyjnie, w okolicach 2 kwietnia, 
w nocy z piątku na sobotę, świętowana jest rocznica 
urodzin najsławniejszego autora baśni, Hansa Chri-
stiana Andersena. Tego dnia obchodzony jest także 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 

Celem „nocowania” jest zainteresowanie dzie-
ci lekturą, pokazanie im piękna słowa mówionego 
i uroku wspólnego głośnego czytania. I to wszystko 
w jeden czarodziejski wieczór w wielu miejscach 
naszej planety.

To niepowtarzalna akcja, a zatem i biblioteka 
w Suszcu co roku zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat, 
uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa. 
W tym roku wzięło udział 60 dzieci z gmin: Suszec, 
Pszczyna i Żory. Najwięcej dzieci zgłosiło się z Ru-
dziczki i Suszca. Wśród obecnych przeważały 9-latki.

Suszecka młodzież realizuje program „Młody 
Obywatel na sportowo”. Celem programu jest pro-
mowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz 
pobudzanie do aktywnych działań w swoim otocze-
niu. Spośród zaproponowanych tematów wybrano 
„Kronikę sportową” z lokalnym hasłem „Przywraca-
my do życia dawne gry i zabawy”. 

Młodzież postanowiła zorganizować trzy wyda-
rzenia, poprzez które ma nadzieję przywrócić zabawy 
z dzieciństwa w naszej lokalnej społeczności.

Grupę tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Publicznego w Suszcu oraz szkół po-
nadgimnazjalnych ościennych miast – Pszczyny i Żor, 
w osobach: Katarzyna Kluger, Wiktoria Olma, Ma-

Klub Działań Pozytywnych otrzymał dofinanso-
wanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Śląskie 
Lokalnie. Środki przyznano na projekt „Pozytywna 
Moc”, który zakłada działania wpływające na rozwój 
KDP i promocję wolontariatu w Gminie Suszec. W ra-
mach otrzymanego dofinansowania, Klub planuje: 
zorganizować 3 spotkania w Gimnazjach naszej 

Jak zawsze „nocowanie” było krótkie i niewygod-
ne, ale ciekawsze, bo bez rodziców i poza domem. 

Nic złego się nie stało, dzieci ubezpieczone, a do 
tego pod rzetelną opieką pielęgniarską p. Marii Pia-
sek.

Serdecznie dziękujemy p. Barbarze Szwedzie, 
która jako wolontariusz uczyła dzieci samodzielnego 
wykonania bransoletek kumihimo. Aktorzy krakow-
skiego Teatru Maska przyjechali z edukacyjnym spek-
taklem „Skradzione mądrości”. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Radostowicach solidnie się przygotowali 
i zaprezentowali ciekawe przedstawienie „Królewna 
się nudzi”. Urozmaiceniem był pokaz animatorki, Ka-
tarzyny Michny, która posiada już ogromne umiejęt-
ności w kręceniu hula hoopem. Swoich sił spróbowali 
także uczestnicy Nocy. Następnie nadeszła pora na 
poświadczenie swojej obecności w formie podpi-

rek Palarczyk, Tomasz Masełko, Bartłomiej Michna, 
Marta Palarczyk, Marta Gawałkiewicz, Paulina Rojek. 
Grupą zawiaduje bibliotekarz p. Katarzyna Michna. 

Młodzi społecznicy spotykają się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Suszcu, a swoje działania 
kierują do użytkowników biblioteki oraz uczniów 
lokalnych placówek oświatowych. 

Pracując metodą projektu, dla mieszkańców 
Gminy Suszec grupa przygotowała:

4 maja – uczniowie GP i SP w Suszcu będą mo-
gli spróbować swoich sił w GRACH PLANSZOWYCH 
(podczas przerw lekcyjnych, w bibliotece szkolnej),

18 maja – chętni mogą sprawdzić swoje umie-
jętności w robótkach ręcznych (młodzież zaprasza 
do GBP w Suszcu).

W czerwcu  przypominamy sobie wspaniałe ZA-
BAWY Z DZIECIŃSTWA. Będzie można zagrać w klasy, 
podchody czy czekoladę (przed budynkiem Domu 
Kultury, a w razie niepogody – w bibliotece).

Zainteresowanych tematem zapraszamy do od-

wiedzin fanpage’a PRZYWRACAMY DO ŻYCIA DAWNE 
GRY I ZABAWY na portalu społecznościowym Face-
book oraz strony biblioteki: www.biblioteka.suszec.pl 
w załączniku „Program Młody Obywatel na sportowo”.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa. 

K. Michna

Gminy, aby pozyskać nowych wolontariuszy, zorga-
nizować dla nich bezpłatne szkolenia i dzięki temu 
wprowadzić nowe animacje, które będą prezento-
wane podczas Dnia Suszca, Dożynek Gminnych czy 
Pikniku Rodzinnego na Osiedlu. Latem odbędzie się 
zaś cykl 12 spotkań dla dzieci, prowadzonych przez 
KDP, zatytułowanych „Podwórkowe Szaleństwa”.

sów na czeskich pocztówkach. Nagrodą za czynne 
uczestnictwo w tańcach i zabawach było, jak zawsze 
oczekiwane, rozkładanie mat i materacy. Oczywiste, 
że dzieci zapoznały się z biografią i twórczością An-
dersena. Czytano im baśnie, a także same sięgały 
do książek. A że pora nocna, to też odbył się pokaz 
piżamowców. Nad ranem prawie wszyscy zasnęli, ale 
już przed ósmą odwiedził bibliotekę Sołtys Suszca, 
p. Tadeusz Paszek, który podziękował obecnym za 
wytrwałość i wręczył pamiątkowe dyplomy. Grupą 
opiekowały się bibliotekarki: Danuta Balcarek, Dorota 
Kolarczyk-Bestwina, Teresa Nierząd, Maria Przontka, 
Stefania Zembala.

Paniom dziękujemy za opiekę, a dzieciom za 
spędzenie z nami „Nocy z Andersenem”. Zapraszamy 
ponownie 31 marca w 2017 roku.

G. Folek

KDP wciąż poszukuje osób chętnych do działa-
nia! Jeśli masz minimum 12, ale nie więcej niż 25 lat, 
lubisz pomagać innym, chcesz się rozwijać i spotkać 
ciekawych ludzi, możesz zostać wolontariuszem Klu-
bu. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy, szcze-
góły na stronie: www.kdpsuszec.pl.                                                

Monika Panfil

Wiadomości z Biblioteki

Dofinansowanie dla Klubu Działań Pozytywnych
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Uczestnicy „Nocy z Andersenem”
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Grupa realizująca projekt

Przywracamy do życia dawne gry i zabawy
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17 kwietnia w Hali Sportowej w Suszcu rozegra-
no Mistrzostwa Powiatu OSP w Piłce Nożnej Halowej. 
Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn: OSP Góra, OSP 
Pszczyna, OSP Studzienice, PSP Pszczyna, OSP Suszec, 
OSP Kryry. 

Zespoły podzielono w rozgrywkach na dwie gru-
py. W pierwszej znalazły się drużyny ze Studzienic, 
OSP Pszczyna i z Góry. W drugiej grupie grały drużyny 
z Suszca, Kryr i PSP z Pszczyny. Po meczach w fazie 
grupowej, z których każdy trwał po 12 minut, roze-

grano mecze o konkretne miejsca. Mecz o 5 miejsce 
wygrał zespół z Kryr, pokonując zawodników z Góry. 
Na 4 miejscu uplasowała się drużyna z Suszca, prze-
grywając walkę o miejsce na podium z zespołem 
z PSP z Pszczyny. Kolejne miejsce 2 zajęli zawodnicy 
z OSP z Pszczyny, a całe Mistrzostwa wygrali gracze 
z Studzienic.

Całe mistrzostwa stały na bardzo wysokim po-
ziomie. Doskonale przygotowani zawodnicy sprawili, 
że mecze pełne były walki i sportowej rywalizacji. 

Skład drużyny OSP Kryry: Agnieszka Gałusz-
ka, Ludwik Paszyna, Wojciech Fydrych, Wojciech 
Góra, Łukasz Góra, Dawid Morcinek, Błażej Świer-
kot, Mateusz Świerkot, Piotr Szymik.

Skład drużyny OSP Suszec: Mateusz Dubiel, To-
masz Urbanek, Marek Zacharek, Rafał Kiermasz, 
Tomasz Krent, Mateusz Glichowski, Bartosz Pod-
bioł, Rafał Witoszek, Dominik Mikołajec, Marek 
Gąsior, Maciej Witoszek.

Oprac. Monika Panfil

Mistrzostwa Powiatu OSP w Halowej Piłce Nożnej
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Zwycięzcy turniejowych zmagańLaureaci otrzymali cenne nagrodyRywalizacja była zacięta

Szachowi mistrzowie 

Głosuj na siłownię terenową od Nestlé w Suszcu!

Co roku w naszej Gminie odbywa się Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Suszec. 
W tym roku przypadała jego 15 edycja. Do Turnie-
ju zgłosiło się blisko 40 zawodników. Zawodnicy 
rywalizowali ze sobą w 11 rundach i byli kojarzeni 
komputerowo. W turnieju przygotowano nagrody 
dla najlepszych. W grupie osób dorosłych oraz ju-
niorów urodzonych w 2003 r. i starszych przewidzia-
no 3 nagrody finansowe oraz puchar dla zdobywcy 
pierwszego miejsca. Poza tym wręczano nagrody 
rzeczowe dla najlepszej zawodniczki, dla trzech 
najlepszych juniorów, dla najlepszej juniorki, dla 
najlepszego zawodnika po 50 roku życia oraz dla 
najmłodszych juniorów. Nagrody finansowe zostały 
ufundowane z kwoty wpisowego (wynoszącego 20 
zł od zawodnika).

Wyłącznie od aktywności internautów zależy, 
gdzie pojawi się 16 siłowni trenowych ufundowa-
nych w ramach jubileuszowego programu „Nestlé 
porusza Polskę”. W całym kraju można głosować na 
710 lokalizacji zgłoszonych przez gminy do konkursu. 
Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można 
oddać 1 głos. Pełna lista lokalizacji znajduje się na 
www.NestlePorusza.pl.

Jak głosować?
Na www.NestlePorusza.pl w sekcji „Głosowanie” 

należy wpisać województwo, miasto lub kod pocz-
towy (wystarczy wpisać nazwę Suszec, aby odnaleźć 
naszą lokalizację) i sprawdzić, czy w ta lokalizacja bie-
rze udział w konkursie. Po wysłaniu głosu, otrzyma-
my e-mail z linkiem weryfikującym. Dziennie można 
oddać 1 głos. Głosowanie trwa do 6 lipca 2016 roku.

Dlaczego warto?
Siłownia na świeżym powietrzu to miejsce, gdzie 

można aktywnie spędzić czas po lekcjach lub pod-
czas spaceru. Ćwiczyć można za darmo w dowolnej 
porze dnia. W siłowniach od Nestlé znajdzie się 9 
urządzeń, takich jak:

surfer i twister – wzmacnia koordynację ru-
chową, aktywuje mięśnie bioder oraz stawów bio-
drowych, 

orbitrek i biegacz – pobudza ruchy bioder, 
barków, ramion oraz nóg, 

wioślarz – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i gór-

Szachy to dyscyplina ucząca logicznego my-
ślenia, trenująca szybkość reakcji, poprawiająca 
koncentrację i organizację. Jej wartość jest nie do 
przecenienia. Tym bardziej należy się cieszyć, że 
można znaleźć amatorów tej rozrywki także wśród 
najmłodszych. Zawodników dopingowali, obecni 
na sali, rodzice, trenerzy oraz opiekunowie. Turniej 
zakończył się następującymi wynikami:

Grupa A
I miejsce, nagrodę finansową oraz puchar otrzy-

mał Eneasz Wiewióra. II miejsce i nagrodę finan-
sową wywalczył Arkadiusz Szmyd, a na III miejscu 
uplasowała się Monika Gonsior. Nagrody rzeczowe 
oraz tytuły w poszczególnych kategoriach otrzymali: 
dla najlepszej zawodniczki – Michalina Botor; dla 
najlepszego juniora – Daria Słupik, Szymon Czer-

nej partii pleców
poręcze i podciąg nóg – wzmacnia mięśni ra-

mion oraz mięśni brzucha
rower i jeździec – wzmacnia wydolności serca 

i płuc, poprawia koordynację ruchową oraz wzmacnia 
mięśnie nóg, ramion oraz górnej partii pleców.

Na każdym urządzeniu umieszczona będzie in-
strukcja, opisująca prawidłowy i bezpieczny sposób 
wykonywania ćwiczeń na danym sprzęcie. 

 „Nestlé porusza Polskę”
Program ogłoszono w lutym 2016 roku z okazji 

150-lecia firmy Nestlé. W pierwszym etapie gminy 
z całej Polski zgłaszały chęć posiadania siłowni na 
swoim terenie. Do 6 lipca internauci głosują, gdzie 
chcieliby widzieć siłownię terenową. W lokalizacjach, 
które zdobędą największą liczbę głosów, już jesienią 
będzie można ćwiczyć na siłowniach terenowych 
od Nestlé.

– Cieszymy się, że do projektu zgłosiło się tak wiele 
gmin, bo to znaczy, że Polacy chcą ćwiczyć i spędzać ak-
tywnie czas, a samorządy wspierają ich w tych potrze-
bach. Teraz wszystko w rękach głosujących – to od ich 
aktywności zależy, gdzie powstaną siłownie. My, jako 
organizatorzy, chcemy ułatwić dostęp do siłowni tym, 
którzy chcą ćwiczyć na świeżym powietrzu. Mamy na-
dzieję, że społeczności lokalne zaangażują się aktywnie 
w naszą Inicjatywę. W praktyce właśnie o to w tym pro-
jekcie chodzi – żeby wziąć odpowiedzialność za swoje 

wiński oraz Maciej Kuśka; najlepszą juniorką została 
Daria Słupik; a tytuł najlepszego zawodnika po 50 
roku życia wywalczył Stanisław Miskowiec.

Grupa B
W tej kategorii przyznawano tytuły oraz nagrody 

rzeczowe. I miejsce zdobyła Oliwia Czerwińska, na 
II miejscu znalazł się Igor Zaborski, na III miejscu po-
dium stanął Szymon Mejsak. Kolejne miejsca zajęli: 
IV miejsce – Paweł Kuczmik, V miejsce – Mateusz 
Makos, VI miejsce – Piotr Beńkowski. Najlepszymi 
juniorkami zostały: Anna Jureczko, Olga Więcek 
i Katarzyna Kuśka. Najlepszym juniorem urodzonym 
do 2006 r. został Nikodem Widera, najlepszym ju-
niorem urodzonym do 2008 roku wybrano Wiktora 
Tomeckiego, a najlepszym juniorem urodzonym do 
2010 roku okazał się Kacper Fojcik.

Oprac. Monika Panfil

najbliższe otoczenie i zmieniać je tak, żeby odpowiadało 
na potrzeby mieszkańców. Cieszymy się, że budując 
siłownie na świeżym powietrzu Nestlé przyczynia się 
do promowania aktywnego stylu życia – przekonuje 
James Knott, Lider inicjatywy Nestlé porusza Pol-
skę, Dyrektor ds. Rozwoju Kategorii Produktów 
i Kanałów Sprzedaży Nestlé Polska S.A.

Siłownia w Suszcu znajdowałaby się przy ulicy 
Lipowej, obok parkingu przy Urzędzie Gminy. Plene-
rowa siłownia byłaby z pewnością ciekawą alterna-
tywą dla wszystkich chcących trenować na świeżym 
powietrzu. Wszystko w naszych rękach dlatego go-
raco zachęcamy do głosowania!

Nestlé Polska
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To był bardzo emocjonujący weekend dla przed-
szkolaków z całej Gminy, a także dla ich rodzin i bli-
skich. 24 kwietnia w Hali Sportowej w Suszcu odbyła 
się VII Suszecka Olimpiada Przedszkolaków. Ponad 
100 dzieci brało udział w rozmaitych konkurencjach 
sportowych, rywalizując ze sobą o punkty i nagrody. 
Z trybun kibicowali im dumni rodzice i dziadkowie. 
Atmosfera w Hali przypominała tę z profesjonal-
nych zawodów sportowych – był doping, wuwuzele 
i gromkie brawa. Ale, co najważniejsze, było też dużo 
śmiechu i radości!

Na początku dzieci uroczyście wmaszerowały 
na salę, z tabliczkami prezentującymi nazwę przed-
szkola. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło oficjalne 
otwarcie Olimpiady przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Urbanka. W tym roku do zmagań 
sportowych stanęło 6 drużyn: 2 zespoły z przedszkoli 
w Suszcu oraz przedszkolaki z Rudziczki, Radostowic, 
Kobielic i Mizerowa. W I części Olimpiady udział brało 
po 10 zawodników z każdego zespołu. Oczywiście, 

W kwietniu przyznano środki dla zespołów 
sportowych z terenów naszej Gminy na realizację 
zadania pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży 
w dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, 
judo, organizacja ich udziału we współzawodnic-
twie sportowym”. Dotacja wyniosła łącznie 200 000 
zł w całej Gminie. 

dzieci mogły się wymieniać. Zawodnicy rywalizowali 
w następujących konkurencjach: przejście przez szar-
fę, bieg slalomem, bieg na czworakach, bieg z piłką, 
bieg przez hula hop, „sadzenie ziemniaków”, przejście 
przez tunel i drużynowy skok w dal. 

Podczas przerwy dzieci prezentowały krótkie 
występy artystyczne, a także mogły skorzystać z przy-
gotowanego dla nich poczęstunku. W II części zawo-
dów przedszkolaki wzięły udział jeszcze w dwóch 
konkurencjach: skoku przez tyczkę oraz strzelaniu 
na bramkę. Nad przebiegiem rywalizacji czuwało 16 
sędziów-wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego 
w Suszcu. Po tej części zawodów nastąpiło podli-
czenie punktów oraz oficjalne ogłoszenie wyników. 
Najlepsze okazało się Przedszkole z Rudziczki, zdo-
bywając 64 punkty i zajmując I miejsce. Tuż za nim, 
na II miejscu, z 63 punktami, znalazło się Przedszko-
le z Suszca (oddział przy ul. Wyzwolenia 2), a na III 
miejscu uplasowało się przedszkole z Mizerowa (57 
punktów). Miejsce IV przypadło przedszkolakom 

Kolejno środki otrzymały: Uczniowski Klub Spor-
towy „Czapla” na szkolenie dzieci i młodzieży w pił-
ce nożnej w sołectwie Kryry – 40 000 zł; Uczniowski 
Klub Sportowy „Josieniec” na prowadzenie sekcji piłki 
nożnej w Radostowicach – 29 000 zł; Ludowy Klub 
Sportowy „Mizerów” na prowadzenie sekcji piłki noż-
nej w Mizerowie – 44 000 zł; Górniczy Klub Sportowy 

z Radostowic (51 punktów), V miejsce zajęły dzieci 
z Kobielic (35 punktów), a na VI miejscu, z 33 punkta-
mi, znalazło się Przedszkole z Suszca (oddział przy ul. 
św. Jana). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal, a dla Przedszkola przygotowano puchary oraz 
drobny sprzęt sportowy. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu, 
Zbigniew Łoza, tak podsumował imprezę:

- To była piękna Olimpiada. Maluchy dały z sie-
bie wszystko. Nie chodzi o to, ile punktów kto zdobył. 
Najważniejsze, że dzieci i rodzice tutaj są, że spędzamy 
wspólnie czas. Dziękuję organizatorom, dyrektorom 
placówek, wolontariuszom i rodzicom za pomoc i po-
święcenie. Dzięki Wam ta impreza była tak wspaniała!

Suszecka Olimpiada Przedszkolaków to trady-
cyjna impreza, która cieszy się dużym zaintereso-
waniem i spotyka się zawsze z ciepłym przyjęciem 
dzieci i rodziców. To z pewnością doskonała okazja 
do integracji, wspólnego spędzania czasu i dobrej 
zabawy. 

Monika Panfil

„Krupiński-Suszec” na wspieranie i upowszechnianie 
współzawodnictwa sportowego wśród grupy junio-
rów i seniorów – 45 000 zł; Uczniowski Klub Sportowy 
„Suszec” na prowadzenie sekcji judo, prowadzenie 
sekcji piłki nożnej, prowadzenie piłki siatkowej dziew-
cząt w sołectwie Suszec – 42 000 zł.

Urząd Gminy Suszec

Przedszkolaki na start!

Środki dla zespołów przyznane
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Wszyscy uczestnicy Olimpiady 

Kinga Krawczyk wśród najlepszych (czwarta z lewej)

Brązowy medal w grze mieszanej dla Kingi Krawczyk
W Sosnowcu rozgrywano Indywidualne i Druży-

nowe Mistrzostwa Śląska Kadetek i Kadetów.
23 kwietnia rozegrano turniej drużynowy w któ-

rym startowały nasze zawodniczki - Kinga Krawczyk, 
Wiktoria Staroń i Zofia Kłapyta. Dziewczęta zagrały 
na miarę swoich możliwości, a nawet mogły sprawić 
niespodziankę i zakwalifikować się na Mistrzostwa 
Polski. W meczu z drużyną MKS Skarbek Tarnowskie 
Góry, przegrały nieznacznie, w meczu deblowym 
w piątym secie przegrywały 6:10, doprowadziły do 
równowagi, ale potem straciły dwa punkty z rzędu 
i droga do finałowej czwórki się zamknęła. Zawody 
zakończyliśmy na miejscu 6-7. 

W niedzielę rozegrano turniej indywidualny. Tu-
taj także dziewczęta pokazały charakter, uzyskując 
wyższe miejsca z rankingu. Kinga Krawczyk w tur-
nieju indywidualnym zajęła 9 miejsce, przegrywając 
o wejście do ósemki z wyżej rozstawioną zawodnicz-
ką z Mysłowic. W grze deblowej w parze z Anną Kulas 
(UKTS Sokół Orzesze) zdobyły 5 miejsce, przegrywa-
jąc z parą Gasz Alicja (KTS Mysłowice) Majewska Bo-
gusława ( UKS Huragan Sosnowiec) o finałową czwór-
kę w pięciu setach. Przysłowie mówi do trzech razy 

sztuka, więc w grze mieszanej w parze z Jakubem 
Suchoniem (UKTS Sokół Orzesze) Kinga wywalczyła 
zasłużony medal na Mistrzostwach Śląska. 

Cały turniej był bardzo męczący. Dużo emocji 
i energii zostawiliśmy na hali w Sosnowcu. Przed 

nami kolejne wyzwania i gra o awans na Mistrzo-
stwa Polski LZS-ów, które rozegrane zostaną 28 maja 
w Łaziskach Górnych.

Uczniowski Ludowy Klub
Tenisa Stołowego Pszczyna
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Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Susz-
cu, jak już pisaliśmy 
w poprzednim nume-
rze „Nowiny Suszeckiej 
Gminy”, opracowało 
nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków, 
które zostały zatwier-
dzone uchwałą Rady 
Gminy Suszec podczas 

sesji w dniu 31 marca br. i będą obowiązywały do 
30 kwietnia 2017 r.  

PGK Spółka z o.o. eksploatuje sieci wodociągowe 
we wszystkich sołectwach naszej Gminy oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej w sołectwach Suszec (oprócz 
osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej), Rudzicz-
ka, Kryry, Kobielice i w niewielkiej części Radostowic, 
a także dwie oczyszczalnie ścieków w Suszcu i Kobie-
licach. Większość odbiorców wody to gospodarstwa 
domowe i drobni odbiorcy przemysłowi, ale na tere-
nie Gminy Suszec występuje też kilku większych i je-
den duży odbiorca wody – KWK „Krupiński” w Suszcu.  

Oprócz urządzeń oczyszczalni ścieków PGK Sp. 
z o.o. eksploatuje 20 przepompowni ścieków.  

Warto tu po raz kolejny z przykrością wspo-
mnieć, iż część mieszkańców korzystających z sys-
temu kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się wy-
jątkowo niską kulturą jej użytkowania. Kanalizacja 
sanitarna traktowana jest jako zbiornik na wszystkie, 
dosłownie wszystkie odpady powstające w gospo-
darstwie. Doprowadza to do częstego zatykania się 
kanalizacji i jej niedrożności, a co gorsza do dewasta-
cji urządzeń przepompowni ścieków. Wymaga to od 
Przedsiębiorstwa dużych nakładów pracy i napraw, 
a co za tym idzie dużych kosztów. Innym przykła-
dem nieuczciwego postępowania jest nielegalne 
podłączanie instalacji odwodnienia posesji, rynien 
i rur spustowych do systemu kanalizacji sanitarnej. 
W przypadku wykrycia takich włączeń i ich nie zli-
kwidowania zastosowane zostaną sankcje karne, 
włącznie ze sprawą sądową.

  Niewątpliwie największy wpływ, i to bardzo 
niekorzystny, na wysokość przedmiotowych cen ma 
tutaj struktura zabudowy naszej Gminy. Gmina Su-

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Grupa Opis taryfowej grupy odbiorców Wyszczególnienie Cena/ 
stawka Netto

Cena/ 
stawka Brutto

Jednostka
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 wodęw 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 rozliczani 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

szec ma bardzo rozproszoną zabudowę. W ostatnich 
latach, kiedy bardzo głośny stał się w Polsce temat 
kanalizacji sanitarnej, a w szczególności oczyszczania 
ścieków komunalnych, do obiegu wszedł wskaźnik 
opłacalności ekonomicznej budowy zbiorczych sys-
temów kanalizacji sanitarnej, który wynosi 120 RLM/
km sieci (RLM – równoważna liczba mieszkańców, 
tj. można przyjąć że jest to 120 mieszkańców na km 
sieci). W Gminie Suszec dla istniejącej sieci wynosi 
on średnio ok. 60 RLM/km, zaś w gminach sąsiednich 
od 80 do 170, a przypadku miast wskaźnik ten jest 
jeszcze wyższy (nawet kilkunastokrotnie). Reasumu-
jąc, gdyby posiadaną długością sieci wodociągowej 
sprzedawać dwukrotnie więcej wody, czy posiadaną 
siecią kanalizacyjną odbierać dwu-, trzykrotnie więcej 
ścieków tzn. mieć co najmniej dwukrotnie więcej 
przyłączonych posesji, wtedy ceny zarówno wody 
jak i ścieków byłyby o wiele niższe. Niestety, taki jest 
urok naszej Gminy.  

Obniżka taryfy zarówno w przypadku
wody, jak i ścieków

Nieprzerwana realizacja inwestycji w zakresie 
wymiany sieci wodociągowych wykonanych ze stali 
na nowe wykonane z PE (w latach 2008-15 PGK Sp. 
z o.o. wymieniła ok. 55 km sieci) oraz racjonalna go-
spodarka powierzonym majątkiem i ciągła kontrola 
kosztów, jak i realizacja usług zewnętrznych w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy-
czyniły się do ustabilizowania taryf za świadczenie 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podobnym poziomie po-
cząwszy od 2009 r. (wynik ten obrazuje tabela 1). Od 
1 maja br. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
dla odbiorców zużywających do 2 tyś. m3/m-c ule-
gają obniżeniu o ok. 0,4 %, a są o ok. 2,3% wyższe 
od dotychczas obowiązujących dla odbiorców zuży-
wających powyżej 2 tyś. m3/m-c, natomiast taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają obniżone 
piąty rok z rzędu, tym razem o ok. 0,4 %.  

A tyle będziemy płacić od 1 maja 2016 r.
W tym roku z uwagi na to, iż taryfa za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę, jaką przedstawiło Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ulega 
nieznacznej obniżce, a jednocześnie Gmina Suszec 
boryka się z problemami finansowymi związanymi 
z trudną sytuacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 
Wójt Gminy Suszec zaproponował Radzie Gminy 
zniesienie dopłaty do taryfowych grup odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wynosząca 
obecnie 0,30 zł/m3 wody plus obowiązujący podatek 
VAT, co zostało na marcowej sesji przyjęte uchwałą 
Rady Gminy Suszec. Zmniejszona wartość dopłaty 
spowoduje nieznaczny wzrost ceny za zużytą wodę 
(choć w innych gminach jest drożej: Kobiór - 6,32 zł, 
Orzesze - 7,99 zł, Miedźna -  6,69 zł, plus 8% VAT). Jed-
nocześnie z uwagi na obniżoną wartość przedłożonej 
przez PGK Sp. z o.o. taryfy Wójt Gminy Suszec również 
postanowił obniżyć wartość dopłaty do poziomu 8,60 
zł/m3 ścieków plus obowiązujący podatek VAT (do-
tychczas było to 8,66 zł/m3 wody plus VAT). Obniżka 
ta spowoduje jednak bardzo niewielką zmianę ceny 
za oczyszczenie ścieków, bo zaledwie o 1 grosz/m3. 
Obniżenie dopłat, możliwe dzięki dobrym wynikom 
PGK Sp. z o.o., spowoduje oszczędności w budżecie 
Gminy Suszec, które zostały przeznaczone uchwałą 
Rady Gminy Suszec na inwestycje związane z budową 
nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na 
terenach przeznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod budownic-
two mieszkaniowe czy też usługowe. Podobnie sta-
nie się z zyskiem, jaki Spółka wypracowała na swojej 
działalności w roku 2015, przeznaczając go właśnie 
na budowę nowej infrastruktury wodociągowo 
– kanalizacyjnej.

Tabela 1: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odebrane oraz oczyszczone ścieki – netto (bez dopłaty).

Tabela 2: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę (z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Suszec ustalającej zerową stawkę dopłaty).

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taryfa za wodę netto zł/m3 5,65 5,84 5,84 5,90 6,10 6,15 6,15 6,13

opłata abonamentowa netto zł/m-c 7,34 8,44 9,50 9,85 10,21 10,30 10,30 10,30

Taryfa za ścieki netto zł/m3 17,42 17,94 18,45 17,67 17,54 17,50 16,12 16,07

opłata abonamentowa netto zł/m-c 9,52 9,52 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50



NUMER 5 (262) 17INFORMACJE

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 8,60 zł/m3).

Tabela 4. Miesięczny wzrost kosztów (brutto) łącznie z przyjętymi wartościami dopłat dla gospodarstw domowych będzie kształtował się w stosunku do dotychczasowych cen 
w przeliczeniu na ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków w następujący sposób:

Rysunek 1. Wartość dopłaty Gminy Suszec do taryfowych grup odbiorców usług zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w powiązaniu z po-
datkiem stanowiącym dochód Budżetu Gminy Suszec i amortyzacją stanowiącą odpis 
na inwestycje.

Rysunek 2. Wydatki inwestycyjne Przedsiębiorstrwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
a wartość odpisu amortyzacyjnego w latach 2008 – 2015 r.

Okres obowiązywania taryf Woda [zł/m3] netto Ścieki [zł/m3] netto

Cena bez podatku na rzecz Gminy Suszec

2016/17 5,49 12,70

Cena bez podatku na rzecz Gminy Suszec i amortyzacji

2016/17 3,85 9,22

Ilość zużytej 
wody/miesiąc

2015/16
(woda)
zł/m-c 

2016/17 
(woda)
zł/m-c

Wzrost w stosunku 
do 2015/16

zł/m-c

Wzrost w stosunku 
do 2015/16

%

2015/16 
(woda i ścieki)

zł/m-c

2016/17 
(woda i ścieki)

zł/m-c 

Wzrost w stosunku 
do 2015/16

zł/m-c

Wzrost w stosunku 
do 2015/16

%

3 m3 30,08 zł 30,98 zł +0,90 zł 2,9 65,60 zł 66,53 zł +0,93 zł 1,4

6 m3 49,04 zł 50,84 zł +1,80 zł 3,6 108,74 zł 110,60 zł +1,86 zł 1,7

9 m3 68,00 zł 70,70 zł +2,70 zł 3,9 151,88 zł 154,67 zł +2,79 zł 1,8

12 m3 86,96 zł 90,56 zł +3,60 zł 4,1 195,02 zł 198,74 zł +3,72 zł 1,9

Grupa Opis taryfowej grupy odbiorców Wyszczególnienie Cena/ stawka Netto Cena/ stawka Brutto Jednostka Miary

1 2 3 4 5 6

K1

1.

dostawcy ścieków niezależnie od ilości 
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 7,47 8,07 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 7,47 8,07 zł/m3

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

Wartość dopłaty, jaką Gmina przekaże PGK Spół-
ka z o.o. w trakcie obowiązywania nowych taryf to 
ok. 1,17 mln zł plus obowiązujący podatek VAT. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż PGK Sp. z o.o. co roku 
wpłaca do kasy gminnej podatek (w tym roku prawie 
880 tyś. zł), co stanowi dochód budżetu Gminy Su-
szec. Podatek ten stanowi w przypadku wody prawie 
10%, a w przypadku ścieków prawie 20% wartości 
taryfy. Znaczną część obydwu taryf stanowi koszt 
amortyzacji, czyli tzw. „odpisu na inwestycje”. I tak 
w przypadku wody to ok. 20%, a ścieków ponad 20% 
wartości taryfy. 

Jak wcześniej wspomniano, realizacja inwestycji 
modernizujących sieć wodociągową, czy też budowa 
nowych sieci wod-kan, cieszy, bo wpływa na wysoką 
jakość świadczonych usług oraz wpływa na rozwój 

Trudno porównywać się tutaj do taryf sąsiadu-
jących gmin powiatu pszczyńskiego czy też innych 
gmin w Polsce, gdyż taryfy za wodę i ścieki są indywi-
dualną, swoistą wypadkową wielu czynników, takich, 
jak rozproszenie zabudowy, gęstość zaludnienia, ilość 
sprzedanej wody czy oczyszczonych ścieków, dłu-
gości sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, istnienia 
dużych zakładów produkcyjnych czy usługowych, 
sposobu organizacji przez gminy zakładów wodo-
ciągowych i wiele innych (np. zwolnienia z lokalnych 
podatków infrastruktury wodociągowo-kanaliza-
cyjnej służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków czy braku lub 
symbolicznie naliczanej amortyzacji przez przed-
siębiorstwa wodno-kanalizacyjne). Można by tutaj 

naszej Gminy, ale też rośnie wartość całego majątku 
stanowiącego urządzenia wodociągowe i kanaliza-
cyjne. Gdyby w konstrukcji taryfy pominąć koszt 
podatku na rzecz Gminy Suszec oraz amortyzacji, 

przytoczyć przykłady, gdzie te ceny są niższe, ale 
również i takie, gdzie te ceny są znacznie wyższe. 

Jak już wspominaliśmy w poprzednim nume-
rze naszej gazety, od 1 maja br. właściciele nieru-
chomości, przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, 
a posiadających własne ujęcie wody (studnia), będą 
mogli skorzystać z możliwości opomiarowania tego 
ujęcia, celem rozliczania odprowadzonych ścieków 
do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia ryczałto-
wego. 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 

które z uwagi na rosnącą wartość majątku sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych również stale pną sie do 
góry, wówczas ceny za wodę i ścieki kształtowałyby 
sie następująco:

Jak więc widać, ostatecznie taryfy kształtują powyższe dwa składniki kosztów, a także poziom sprzedaży 
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  

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 
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Obóz piłkarski
Szkoła Podstawowa w Suszcu zaprasza dzieci 

i modzież szkół podstawowych klas IV-VI do udziału 
w obozie piłkarskim. Obóz odbędzie się w Łodygo-
wicach. Wyjazd z Suszca w poniedziałek rano 25 lipca 
br., powrót w sobotę 30 lipca br. w godzinach popo-
łudniowych. Organizator zapewnia: zakwaterowanie, 
wyżywienie, opiekę trenerską i medyczną, minimum 
6 godzin zajęć sportowych dziennie. Zapisy i dodat-
kowe informacje w Szkole Podstawowej w Suszcu, 
tel. 32 212 42 19. Liczba miejsc ograniczona. 

Hala Sportowa w Suszcu

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
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siodła

z redą i
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jego plombowania, a także późniejszej legalizacji. 
Ponadto, dla przypomnienia, informujemy, iż zo-

stały uchwalone stawki opłat za przyłączenie do sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej 
w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Suszcu. Ulegają one 
dość znacznej obniżce. Stawka za przyłączenie do 
sieci wodociągowej wyniesie netto 177,56 zł (dotych-
czas 352,16 zł), zaś brutto z 8% podatkiem VAT 191,76 

zł (dotychczas 380,33 zł). Stawka za przyłączenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie netto 245,81 zł 
(dotychczas 400,62 zł), zaś brutto z 8% podatkiem 
VAT 265,47 zł (dotychczas 432,67 zł).

Od 1 maja br. będzie obwiązywała również nowa 
stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 
na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogro-
dowej 2. Stawka ta wyniesie, podobnie jak w roku 

poprzednim, netto 7,94 zł/m3 ścieków, zaś brutto 
z 8% podatkiem VAT 8,58 zł/m3. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że ścieki mogą być dowożone przez 
podmioty, które posiadają odpowiednie zezwolenie 
Wójta Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmio-
tem stosownej umowy. Jednym z podmiotów reali-
zujących usługi wywozu ścieków jest PGK Sp. z o.o. 
w Suszcu (tel. 32 212 42 14 lub 44 88 090).  

PGK w Suszcu

Wnioski na płatności bezpośrednie za 2016 r. do 16 maja!

Formularz ewidencji zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

ARiMR przypomina! Aby otrzymać dopłaty bez-
pośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załączni-
kami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wnio-
sek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną 
osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub 
pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie 
płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzy-
mał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek 
spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na 
stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub 
wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szyb-
ką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie 

Przypomina się wszystkim właścicielom posesji 
zabudowanych oraz właścicielom działek położonych 
na terenie Gminy Suszec, na których realizowane są 
inwestycje budowlane o konieczności wypełnienia 
formularza dotyczącego posiadania zbiorników bez-
odpływowych i przydomowych oczyszczalni ście-
ków i dostarczeniu go do Urzędu Gminy Suszec do 
dnia 31.05.2016 r. (sekretariat I piętro) lub poprzez 
sołtysów. Wypełnienie formularza dotyczy również 

ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym 
przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, 
że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biu-
ra Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzy-
maniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach 
oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 
czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 
10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności 
jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawi-
dłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obsza-
rowych za 2016 r. do 16 maja, może liczyć na otrzy-
manie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć 
kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał 

właścicieli posesji podłączonych do sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Suszec. 

Równocześnie przepraszamy za nieprawidłową 
informację, dotyczącą braku konieczności składania 
formularzy przez właścicieli nieruchomości obecnie 
podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, zamiesz-
czoną w poprzednim numerze Nowin Suszeckiej 
Gminy (nr 3 (260) marzec 2016). 

Urząd Gminy Suszec

jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas 
za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności 
będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośred-
nich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą 
ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają 
co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować 
dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 
15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowią-
zani utrzymywać w gospodarstwie obszary proeko-
logiczne (EFA). Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

ARiMR



Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w X Otwartym Biegu Suszec-
kim. Dla uczestników przewidziano liczne atrakcje i nagrody. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. Nie ma ograniczeń wieko-
wych – można biegać w każdym wieku! 

PROGRAM  IMPREZY:

13:30 -14:00 Zapisy i weryfikacja (do biegów po godzinie 15:00 należy
 zapisać się najpóźniej 15 min. przed biegiem).
14:00  Otwarcie biegu.
14:15 -15:00 Wspólny start następujących kategorii wiekowych: rocznik 
2005-2006: dziewczęta i chłopcy – 800 m., rocznik 2003-2004: dziewczęta 
i chłopcy – 800 m., rocznik 2000-2002: dziewczęta – 800 m.
15:05 -15:30 Wspólny start następujących kategorii wiekowych: rocznik 
1999-1980: mężczyźni i kobiety – 3000 m., rocznik 1979 i starsi: mężczyźni 
i kobiety – 3000 m., rocznik 2000-2002: chłopcy – 3000 m.
15:40 -15:50 Kategoria wiekowa: rocznik 2007-2009: dziewczęta i chłop-
cy – 350 m.
16:00 -16:10 Kategoria wiekowa: rocznik 2010-2015: dziewczęta i chłop-
cy – 50 m.
16:30 Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

W kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum i w kategorii wieko-
wej 1-6 lat każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Ponadto w każ-
dej kategorii wiekowej w biegach na dystansie 800 i 3000 m., dla pier-
wszych 10 osób na mecie przewidziana jest pamiątkowa koszulka. 

Organizatorzy biegu zapewniają dodatkowe atrakcje sportowe dla 
najmłodszych, a dla zmęczonych smaczny, regenerujący posiłek z grilla. 

GZOiS w Suszcu

 „POLSKA BIEGA”
X Otwarty Bieg Suszecki

Sobota - 21 maja 2016 r.,
Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś” w Suszcu

Wykaz nieruchomości 
do oddania w najem

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na okres 10 lat. Przedmiotem najmu 
będą pomieszczenia użytkowe położone na parterze 
w budynku stanowiącym własność Gminy Suszec 
przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na prowadzenie 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Plano-
wane jest zawarcie kolejnej umowy najmu z do-
tychczasowym najemcą. Bliższe informacje można 
uzyskać w pok. nr 1 A – tel. 32 449 30 73.

Urząd Gminy Suszec

dmuchana. Podczas festynu odbędzie się także tur-
niej siatkówki oraz mecze piłki nożnej. Przewidziano 
wiele dodatkowych atrakcji, stoiska z jedzeniem, mu-
zykę do późnych godzin wieczornych.

GZOiS w Suszcu

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji 
(UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decy-
zję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca 
odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 
92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodu-
jących jedną świnię.

Urząd Gminy Suszec

Festyn na Osiedlu
Zapraszamy na Osiedlowy Festyn Sportowy po-

łączony z Dniem Dziecka, który odbędzie się 4 czerw-
ca na Osiedlu w Suszcu przy ul. Piaskowej. W pro-
gramie wiele atrakcji dla dzieci: konkursy sportowe 
dla najmłodszych, ściana wspinaczkowa, zjeżdżalnia 

Gminny Młodzieżowy 
Turniej Tenisa Stołowego

Serdecznie zapraszamy młodzież z terenu Gminy 
Suszec na Gminny Młodzieżowy Turnej Tenisa Sto-
łowego, który odbędzie się 14 maja 2016 r. o godz. 
10:00 w Szkole Podstawowej w Radostowicach. Za-
pewniamy transport na zawody. Szczegóły znaleźć 
można na plakatach w szkołach na terenie Gminy.     

Hala Sportowa w Suszcu

Wykaz nieruchomości 
do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz działek gruntowych, stanowiących 
własność Gminy Suszec przeznaczonych do wydzier-
żawienia w drodze przetargu na czas oznaczony do 
3 lat. W wykazie znajdują się działki nr 4138/141 
i 4139/141 o pow. łącznej 0,5814 ha, położone 
w Suszcu przy ul. Dolnej, przeznaczone do użytko-
wania pod plac manewrowy i parking. Bliższe infor-
macje można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 
73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.
pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

Uwaga rolnicy! Zmiana 
przepisów dotyczących 
zgłaszania przemieszczeń 
trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy do-
tyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. 
Zgodnie z nimi:

- każdy, kto zamierza chować świnie, nawet jed-
ną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować 
siedzibę stada,

- w przypadku przemieszczenia świni, dotych-
czasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz 
(nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 
dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR 
podając m.in. numery obu siedzib stad,

- zarejestrowania siedziby stada oraz zgłosze-
nia przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze 
powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Prze-
mieszczenie można również zgłosić listownie lub za 
pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika 
i uzyskaniu hasła dostępu.

Odbiór popiołu 
w miesiącach letnich

Wójt Gminy Suszec informuje zainteresowanych 
mieszkańców,  że od 1 maja  do 30  września  można 
dostarczać popiół we własnym zakresie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suszcu przy ul. 
Ogrodowej 2 w godzinach jego otwarcia (tj. w środy 
od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz w soboty od godz. 
8:00 do godz.13:00). 

Selektywnie zebrany popiół (niezanieczyszczony 
innymi odpadami) należy dostarczać we własnych 
pojemnikach (np. w workach), a następnie samo-
dzielnie przesypać do oznakowanego kontenera 
przeznaczonego wyłącznie na ten odpad.

Uwaga! Dostarczonego popiołu nie można 
wrzucać do kontenera wraz z pojemnikiem (np. 
z  workiem). 

Urząd Gminy Suszec

„Nowiny” w Internecie
Uwaga! Od kwietnia na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu można zna-
leźć archiwalne numery „Nowin Suszeckiej Gminy”. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: 
www.kulturasuszec.pl zakładka „Nowiny Suszeckiej 
Gminy”. GOK w Suszcu
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43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2, tel. 32 212 42 14, tel./fax. 32 448 80 90, tel. alarm. 32 448 80 70

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl
NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 23.039.000 zł opłacony w 100 %

1. KOPARKO – ŁADOWARKA  M-F 50B
Rok prod. – brak informacji. Opis stanu technicznego: KORPUS – kompletny, 
SILNIK Z OSPRZETEM – kompletny, pracuje prawidłowo, UKŁAD NAPĘDOWY
– kompletny, bez widocznych usterek, UKŁAD SIŁOWY – kompletny, wskazuje ce-
chy długiego okresu braku eksploatacji, może wymagać częściowej regeneracji, 
KABINA Z WYPOSAŻENIEM – kompletna, wnętrze mocno zużyte, WYPOSAŻENIE 
–zużyte w dużym stopniu. Cena wywoławcza: 16 060 zł (Podana wartość jest 
wartością  brutto,  zawiera  podatek  VAT 23%).

2. PRZYCZEPA  ASENIZACYJNA  T524 Ps30
Rok prod. – 1986. Opis stanu technicznego: KORPUS – kompletny, bez uszko-
dzeń, ZBIORNIK – zużyty w stopniu eksploatacyjnym, POMPA – wykazuje ślady 
długiego okresu braku działania, PODWOZIE – kompletne. Cena wywoławcza:
3 080 zł  (Podana  wartość  jest  wartością  brutto,  zawiera  podatek  VAT 23%).  

3. CIĄGNIK  ROLNICZY  URSUS  C355
Rok prod. - 1972. Opis stanu technicznego: KORPUS – kompletny, bez uszko-
dzeń, SILNIK Z OSPRZETEM – kompletny, pracuje prawidłowo, UKŁAD NAPĘ-
DOWY – kompletny, bez widocznych usterek, UKŁAD SIŁOWY – kompletny, bez 
wycieków, KABINA Z WYPOSAŻENIEM – bez uszkodzeń, WYPOSAŻENIE – kom-
pletne, zużyte w stopniu odpowiadającym okresowi eksploatacji. Cena wywo-
ławcza: 14 190 zł (Podana wartość jest wartością brutto, zawiera podatek VAT 
23%).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2, ogłasza 

sprzedaż ruchomości
będących własnością Spółki:

Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać w siedzibie Spółki od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym (tel. 32 212 42 14 lub 44 88 090). Oferty na poszczególne ruchomości, 
z danymi oferenta oraz nr telefonu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU” prosimy składać w siedzibie Spółki lub wysłać  
pocztą  na  adres  firmy  do  dnia  31.05.2016 r.  do  godz. 15:00.

W dniu 01.06.2016 r. o godzinie 12:00 nastąpi komisyjne otwarcie ofert
i wybrane zostaną najwyższe oferty. Składających najwyższe oferty poin-
formujemy  telefonicznie w tym samym dniu.



* 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

NIEDZIELA
15.05.2016

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

osobiście lub telefonicznie:
 32 212 44 91 w biurze GOK,

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

www.kulturasuszec.pl

 sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury

w Suszcu

Bilety:
od 1.05 do 15.05

35 zł/os 

godz. 18:00


