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Wiosną więcej czasu spędzamy na świeżym powie-
trzu. Mamy więcej energii i chęci na zabawę i aktywność 
fizyczną. Naprzeciw naszym potrzebom wychodzą m.in. 
Sołtysi, szkoły, Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Suszcu. W nadchodzącym miesiącu prze-
widziano wiele ciekawych propozycji – rozpoczynając od 
tradycyjnego biegu suszeckiego na „Gwarusiu”, poprzez 
Rodzinny Rajd Rowerowy „Na kole bez gmina”, na rozryw-

kach kulturalnych kończąc. W maju odbędzie się teatralny 
występ plenerowy w ramach „Maszyny w Żniwach” pod 
Wiatą św. Krzysztofa przy Kościele w Suszcu czy – w bardziej 
zacisznych warunkach – koncert operowo-operetkowy 
„Dwóch Tenorów i Ona”. Wszystkie dzieci zapraszamy zaś już 
dzisiaj na Dzień Zbira – czyli całkiem nową imprezę, która 
będzie się odbywać cyklicznie w Dzień Dziecka. 11 czerwca 
zaplanowano zaś 17. Dzień Suszca. Atrakcji nie zabraknie!

Czas na zabawę!
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Prezentujemy Ustawę antysmogową, podjętą przez 
Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 r. Jest to 
ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza w naszym 
regionie.

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJE-
WÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 
96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 
z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
§ 1. 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziały-

waniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach ad-
ministracyjnych województwa śląskiego wprowadza się 
ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy, 
określone niniejszą uchwałą.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczę-
ciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze 
uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.

§ 2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ogra-
niczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, 
w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu 
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 
z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrze-
wania lub

2) wydzielają ciepło lub
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
§ 3. Podmiotami, dla których wprowadza się ogra-

niczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje 
wskazane w § 2.

§ 4. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 
1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które 
spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadcze-
niem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jed-
nostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 
akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

§ 5. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 
2 i pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, 
które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektyw-
ności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla se-
zonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 
1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 
z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. 
Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wy-
kazania spełniania wymagań określonych w niniejszym 
zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów 
i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika 
II w/w rozporządzenia.

§ 6. W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się 
stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wo-
jewództwa Śląskiego.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 
roku z następującymi wyjątkami:

1) wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku 
będą obowiązywać:

a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produk-
cji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji 
spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 
303-5:2012,

2) wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, 
będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że in-
stalacje te będą:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 
80 % lub

b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające 
redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. 
a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 
z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
Stanisław Gmitruk

Uchwała antysmogowa - 
co należy wiedzieć

Kogo dotyczy?
Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która 

będzie dotyczyć wszystkich użytkowników kotłów, pieców 
i kominków na paliwo stałe w Śląskiem od 1 września tego 
roku, a więc:

• mieszkańców,
• prowadzących działalność gospodarczą
  (kotły o mocy do 1 MW),
• właścicieli budynków wielorodzinnych,
• spółdzielni, wspólnot,
• samorządów lokalnych.

Co reguluje uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń 

grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj pa-
liw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać 
i co można spalać.

Po co nam ona?
Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić 

do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym 
przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego 
komfortu życia.

Czy poza sezonem grzewczym mogę używać węgla 
brunatnego / mułów węglowych / flotokoncentratów / 
wilgotnego drewna?

Przede wszystkim należy podkreślić, że zakazy i ogra-
niczenia dotyczą całego roku kalendarzowego. Osoba po-
siadająca aktualnie takie paliwo może z niego korzystać 
wyłącznie do końca sierpnia bieżącego roku.

Zamierzam wybudować dom, który będzie ogrze-
wany kotłem na paliwo stałe (węgiel lub pellet). Co ozna-
czają dla mnie zapisy uchwały antysmogowej?

Jeśli eksploatacja kotła nastąpi po 1 września tego 
roku, trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada 
certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub 
kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozpo-
rządzeniem Komisji Europejskiej).

Zamierzam wybudować dom i wyposażyć go m.in. 
w kominek. Co powinienem wziąć pod uwagę?

Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. 
kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakre-
sie minimalnych poziomów efektywności energetycznej 
i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe.

Użytkowany przeze mnie kocioł niedługo nie bę-
dzie się już nadawał do użytku. Od kiedy obowiązują 
mnie wymogi uchwały antysmogowej?

Jeśli wymiana kotła zaplanowana jest po 1 września 
2017 roku, będzie trzeba wymienić kocioł na klasę 5 (posia-
da certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) 
lub na kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).

Przed tą datą nie obowiązują regulacje. Należy jednak 
mieć na uwadze, że zamontowany przed 1 września br. 
kocioł niespełniający norm emisyjnych będzie mógł być 
użytkowany maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku).

Od 2005 roku ogrzewam dom kotłem węglowym, 
który nie ma żadnego certyfikatu. Do kiedy mam czas 
na jego wymianę i na jaki kocioł muszę go wymienić?

Wskazany kocioł ma aktualnie 12 lat, a więc mieści się 
w kategorii „powyżej 10 lat”. Czas na jego wymianę – do koń-
ca 2021 roku (użytkowanie jeszcze przez 4 lata). Wymiana 
musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów:

• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt,
• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt,
• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt 

lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemo-
we, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa 
itp.

Dogrzewam dom kominkiem na drewno.
Jakie zastosowanie ma w stosunku do mnie uchwa-

ła antysmogowa?
Jeśli kominek nie spełnia wymagań ekoprojektu 

(spełnianie minimalnych poziomów efektywności ener-
getycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), można go eks-
ploatować wyłącznie do końca roku 2022, a więc jeszcze 
przez 5 lat. Takie wymagania są opisane w instrukcji dla 
instalatorów i użytkowników urządzenia. Nie oznacza to 
jednak konieczności wymiany kominka, jeśli zostanie on 
wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję 
pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

Niezależnie od powyższego od 1 września br. należy 
zadbać, aby drewno stosowane w kominku było suche (tzn. 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 20% – można to 
uzyskać dobrym sezonowaniem).

W uchwale antysmogowej mowa jest o paliwach 
stałych: węglu, drewnie. Czy to oznacza, że tylko taki 
sposób ogrzewania domu jest preferowany?

Uchwała antysmogowa reguluje sposób spalania paliw 
stałych w gospodarstwach domowych, bo są one główną 
przyczyną niskiej emisji. Uchwała nie zakazuje w żaden 
sposób ogrzewania budynku w inny sposób. Preferowane 
systemy ogrzewania to:

a) systemy ciepłownicze,
b) ogrzewanie gazowe,
c) elektryczne ogrzewanie akumulacyjne,
d) odnawialne źródła energii,
e) instalacje spalające biomasę.

Co reguluje uchwała?
Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń 

grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj pa-
liw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać 
i co można spalać.

Uchwała zakazuje spalania biomasy stałej o wilgot-
ności powyżej 20%. Co to oznacza i jak to stwierdzić?

Biomasa stała jest tu rozumiana jako drewno, pellet, 
słoma itp. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzy-
skać poprzez jego sezonowanie przez okres około dwóch 
lat. Warto zauważyć, że różne gatunki drewna suszy się 
zupełnie inaczej – wykorzystując inne techniki, dążąc do 
osiągnięcia innego poziomu wilgotności i stosując zupełnie 
inne temperatury. Różne gatunki drewna mają zupełnie 
inne optymalne parametry, co wymusza stosowanie na 
nich innych technik suszenia i dalszej obróbki. Suszenie 
naturalne trwa od pół roku do kilku lat w zależności od 
wymiarów drewna i jego wilgotności wynikającej z gatun-
ku drzewa i pory roku, w którym drzewo zostało ścięte. 
Drewno może być także suszone sztucznie i tu pożądaną 
wilgotność można uzyskać w ciągu kilku do kilkunastu 
dni. Stopień wilgotności drewna każdy jego użytkownik 
może stwierdzić samodzielnie przy zastosowaniu prostego 
wilgotnościomierza, natomiast przy wilgotności powyżej 
23-25% wystarczy dotknięcie ręki, aby odczuć, że drewno 
jest mokre. Wybierając drewno, zwracajmy uwagę na jego 

Uchwała antysmogowa
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wilgotność i gatunek. Im bardziej suche i twarde (buk lub 
dąb), tym lepiej i wydajniej.

Jakie drewno jest najlepsze do palenia w kominku?
Przede wszystkim suche. Suszenie naturalne trwa od 

pół roku do kilku lat w zależności od wymiarów drewna 
i jego wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, 
w którym drzewo zostało ścięte. Najlepsze gatunki drzew 
do palenia w kominku to:

• dąb – pali się wolno i długo, posiada wysoką wartość 
opałową i dodatkowo nadaje się do wędzenia potraw,

• grab – uchodzi za najlepszy opał, pali się długo i daje 
dużo ciepła,

• jesion – to drewno zawiera mało wody już w stanie 
świeżym, a do tego schnie bardzo szybko, pali się długo 
i równomiernie,

• buk – ma wysoką wartość opałową.
Unikaj drewna drzew iglastych, które posiada dużo 

żywicy, przez co zanieczyszcza piec plamami, tworzy dużo 
dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz przewody ko-
minowe.

Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szko-
dliwe?

Spalanie wilgotnej biomasy prowadzi do znacznej emi-
sji szkodliwych dla zdrowia substancji; ponadto jest mniej 
wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje 
zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna spala 
się nawet dwukrotnie więcej, co przekłada się na wyższe 
koszty ogrzewania. Im większa zawartość wody w drewnie 
opałowym, tym niższa temperatura spalania, a to oznacza 
brak całkowitego spalania części lotnych – niespalone gazy 
uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza osadzają 
się w kominie i na wymienniku kotła, obniżając dodatkowo 
jego sprawność i przyspieszając korozję.

Czy zamiast wymiany kotła nie mogę po prostu 
zmienić sposobu rozpalania na tzw. „górne spalanie”?

Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie 
kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
wg normy PN-EN 303-5:2012 podyktowane jest nie tylko 
wyłączeniem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także 
zastąpienie ich takimi, których parametry pracy zapewnią 
najlepsze warunki procesu spalania, a tym samym najwyż-
sze standardy emisyjne. Pojawiające się w ostatnim czasie 
inne rozwiązania, które w sposób łatwy i bezinwestycyjny 
mają istotnie ograniczyć zjawisko smogu, z oczekiwaną 
poprawą jakości powietrza nie mają za wiele wspólnego. 
Do takich metod należy koncepcja tzw. „górnego spalania”.

Na podstawie przeprowadzonej przez Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW) analizy zagad-
nienia, a także wykonanych wielu badań na stanowiskach 
testowych w laboratorium akredytowanym oraz w warun-
kach poligonowych, należy stwierdzić, że spalanie z zasto-
sowaniem techniki rozpału złoża paliwa stałego „od góry” 
(tak zwane „górne spalanie”):

• nie zawsze jest wykonalne technicznie: to znaczy 
możliwe do przeprowadzenia w każdym pozaklasowym 
urządzeniu grzewczym, np. ze względu na rozwiązania 
konstrukcyjne i wymiary elementów urządzenia,

• nie zawsze jest bezpieczne dla użytkownika: co 
wynika zarówno z konstrukcji urządzenia grzewczego, jak 
i specyfiki układu kominowego (wartość i stabilizacja ciągu 
w czasie). Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych testów 
badawczych na stanowisku wyposażonym w sprzęt pomia-
rowy i układy monitoringu podczas badań prowadzonych 
przez doświadczonych pracowników zajmujących się na co 
dzień badaniem procesów spalania paliw stałych,

• nie zawsze prowadzi do zmniejszenia emisji za-
nieczyszczeń: co wykazano w testach spalania zarówno 
różnych węgli, jak i biomasy przeprowadzonych w IChPW 
w ostatnich 2 latach,

• nie zawsze będzie możliwe do powszechnego wdro-
żenia: głównie z uwagi na stan świadomości i przyzwy-
czajenia osób ogrzewających przez lata swoje mieszkania 
węglem. Należy podkreślić, że górne spalanie jest bardziej 
czasochłonne, a więc mniej wygodne w praktycznym co-
dziennym stosowaniu (prawidłowo realizowane za każdym 
razem wymaga ponownego rozpalania kotła). Górne spala-
nie prowadzi ponadto w wielu przypadkach do obniżenia 
mocy kotła – a więc do zmniejszenia komfortu cieplnego 
użytkownika.

Idea „górnego spalania”, czyli spalania współprądowe-
go, nie jest niczym nowym. Jej stosowanie (w większości 
przypadków, gdzie jest to możliwe i bezpieczne) przynosi 
pozytywny efekt, ale należy pamiętać, że nie jest to efekt, 
który pozwoli na dotrzymanie standardów jakości po-
wietrza. Nawet jeśli przyjąć, że wszystkie zainstalowane 
obecnie pozaklasowe kotły komorowe i piece będą od tej 
pory użytkowane metodą „górnego spalania”, biorąc pod 
uwagę najlepsze wyniki, jakie uzyskano w laboratorium 
IChPW, które przeprowadziło liczne serie badawcze, nie 
jest możliwe osiągnięcie kryteriów emisji nawet 3 klasy 
wg PN-EN 303-5:2012.

Dlaczego w uchwale antysmogowej brak jest za-
kazu spalania śmieci?

Taki zakaz już obowiązuje na mocy ustawy o odpa-
dach.

Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów 
uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postano-
wień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony 
środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograni-
czeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 
grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna 
wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man-
datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, 
a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych 
w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem 
uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 
334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu 
prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Wydział 
Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

Na przełomie marca i kwietnia ogłoszono przetargi 
oraz wybrano wykonawców na remonty i przebudowy 
dróg w gminie. 

Wykonawcy remontów cząstkowych dróg gmin-
nych na terenie gminy Suszec w 2017 r. wybrani! 

W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą 
ofertę na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
mieszankami mineralno-asfaltowymi złożyła firma: E-BUD 
Łukasz Budzyk, ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice, za cenę: 
139 640,67 zł brutto. Inne roboty remontowe dróg wykona 
zaś firma Drogród Szymon Tetla, mieszcząca się przy ul. 
Męczenników Oświęcimskich 37a w Ćwiklicach, za cenę: 
77 637,60 zł brutto.

Przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach 
Wybrano wykonawcę robót w Kobielicach. Najkorzyst-

niejszą ofertę, spośród 4 złożonych, przedstawiła firma: 
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 
55-040 Kobierzyce za cenę: 315 848,37 zł brutto.

Planowane prace obejmą przebudowę ul. Kościelnej 
w Kobielicach na odcinku od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką DW935 ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Stara 
Droga o długości około 220 mb wraz z przebudową sieci 
wodociągowej kolidującej z drogą, w tym m.in.: wykonanie 
przebudowy fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami, korytowanie pod projektowane nawierzchnie, wy-
konanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z be-
tonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 1101 m2, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni parkingu 
z płyt ażurowych wraz z ciągami komunikacyjnymi z kostki 
betonowej na łącznej powierzchni około 500 m2, wykonanie 
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodników z kostki 
betonowej na łącznej powierzchni około 224 m2, wykonanie 
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdów z kostki 
betonowej, wykonanie (odtworzenie) zjazdów z betonu 
asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa, humusowanie 
skarp wraz z obsianiem. Planowane zakończenie prac ma 
nastąpić do 31 sierpnia 2017 r.

Przebudowa fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce
Ogłoszono także przetarg na wykonawcę robót w Ru-

dziczce. Zakres robót obejmuje: wykonanie przebudowy 
fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce na odcinku od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką DW935 ul. Pszczyńską o dłu-
gości około 650 mb wraz z budową odwodnienia, w tym 
m.in.:  wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami 
rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami, koryto-
wanie pod projektowane nawierzchnie, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego 
na łącznej powierzchni około 2361 m2, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych i nawierzchni opaski z kostki betonowej 
na łącznej powierzchni około 820,70 m2, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdów z kostki betono-
wej, przekładka nawierzchni istniejących zjazdów z kostki 
betonowej, wykonanie (odtworzenie) zjazdów z betonu 
asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa, humuso-
wanie skarp wraz z obsianiem. Koniec prac ma nastąpić 
do 20 października 2017 r.

Inwestycje

450 tyś. zł. To słuszne działanie. OSP w Kryrach także otrzyma 
samochód, kiedy remiza zostanie odpowiednio przystosowana 
do nowego pojazdu – dodawała Irena Muras.

Pomoc społeczna w Gminie Suszec
Według raportu przygotowanego przez GOPS w Susz-

cu, w naszej gminie w 2016 r. zmniejszyła się liczba osób 
korzystająca z pomocy wsparcia (dot. zasiłków jednorazo-
wych oraz dzieci korzystających z dożywiania w szkole). 

Zwiększyła się natomiast liczba osób bezdomnych 
oczekujących wsparcia w postaci schronienia i wyżywienia 
oraz osób oczekujących wsparcia w postaci pracy socjalnej. 

W minionym roku zmniejszał się też liczba dzieci po-
chodzących z naszej gminy, przebywających w domu dziec-
ka. Największa część środków jest wypłacana przez GOPS 
w ramach świadczeń 500+. W minionym roku wypłacono 
z tego tytułu 6 335 510,57 zł, a opieką objęto 1027 rodzin. 

Nastąpił też wzrost liczby świadczeniobiorców, którzy 
korzystają ze świadczeń rodzinnych. Ilość osób korzysta-
jących ze świadczeń zwiększyła się, gdy osoby składające 
wniosek o świadczenie w ramach Programu 500+, dowie-
działy się, że kwalifikują się do otrzymania świadczeń ro-
dzinnych. Oprac. Monika Panfil

W ostatni czwartek miesiąca, 27 kwietnia br., Radni 
oraz włodarze Gminy Suszec zebrali się na Sesji Rady Gminy. 
Tym razem dużo uwagi poświęcono zmianom dokonanym 
w budżecie Gminy, wynikającym m.in. z planowanych zaku-
pów samochodów bojowych dla OSP. Zapoznano się także 
z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej na lata 2014-2016 
wraz z prognozą na rok 2017 i 2018. Komisja Rewizyjna 
przedstawiła wyniki kontroli kosztów dowozów dzieci do 
szkół w gminie, a Wójt Gminy Suszec przedstawiał sprawoz-
danie ze swojej działalności.

Nowe wozy i inwestycje dla OSP
W kwietniu odbyło się zebranie przedstawicieli OSP 

działających w gminie z władzami Gminy Suszec. Podczas 
spotkania Strażacy z Suszca i Kryr wskazywali na potrze-
bę zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Władze Gminy przychyliły się do tych próśb i postanowiły 
zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. 

W pierwszej kolejności samochód ma otrzymać jed-
nostka OSP z Suszca. Część środków na zakup wozu uda 
się uzyskać dzięki umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW. Reszta 
zostanie sfinansowana z budżetu Gminy. 

Samochód dla jednostki z Kryr zostanie zakupiony jako 
drugi. Najpierw bowiem należy przystosować tamtejszy 
budynek remizy, aby zmieścił się w niej nowy pojazd. 

Podczas Sesji Radni dyskutowali na temat zasadności 
podjętej decyzji i kosztów przewidywanych inwestycji.

- Dziwi mnie, że akurat w tym momencie, niecały mie-
siąc po zamknięciu kopalni, podejmujemy decyzję o zakupie 
wozów. Obawiam się o naszą wiarygodność podczas starań 
o uniknięcie fizycznej likwidacji KWK. Chciałbym także wie-
dzieć, dlaczego zdecydowano się na zakup dwóch samocho-
dów – mówił Henryk Pruciak.

- Podejmując decyzję o tej inwestycji oraz o kolejności 
zakupu samochodów kierowaliśmy się przede wszystkim jedną 
sprawą – bezpieczeństwem. Te samochody powinny trafić do 
OSP, aby strażacy mogli dbać o mieszkańców gminy – komen-
tował Damian Gębała.

- Rozpatrując sprawę od strony finansowej musimy 
wiedzieć, że mieliśmy w planach przeznaczyć na  samochód 
w Suszcu 750 tyś. zł. W tym otrzymaliśmy 298 106 zł z umo-
rzenia pożyczki z WFOŚiGW z konkretnym przeznaczeniem 
na zakup wozu. Nie da się z tych środków kupić używanego 
samochodu. A zatem nowy pojazd będzie kosztował nas ok. 

Sesja Rady Gminy
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W nagrodę oraz w podziękowaniu za udział 
wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz książki. Jury 
przyznało też wyróżnienia dla: Radosława Masnego, 
Tatiany Pyrek oraz Martyny Skrzypczyk. III miejsce 
w Gminnym Konkursie Recytatorskim zajęła Aleksan-
dra Gryglik, II miejsce przyznano Hannie Zielonce, 
a I miejsce zdobyła Hanna Fonferek. Dziewczęta, 
które zajęły dwa pierwsze miejsca, reprezentowały 
naszą gminę na Rejonowym Festiwalu Słowa w Bo-
guszowicach.

Konkurs ten odbył się 11 kwietnia w Domu Kul-
tury w Boguszowicach. Hanna Fonferek zajęła w nim 
III miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom etapu gminnego! Ży-
czymy powiedzenia tym, którzy wezmą udział w ko-
lejnej edycji konkursu – tym razem być może na sali 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Monika Panfil

Urbaniec, Paulina Witała, Weronika Figura, Natalia 
Kiecok.

- W Powiatowym Dniu Frankofonii naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie klas I i III. Ich współpraca 
układała się doskonale. Nasze przygotowania do tego 
wydarzenia trwały bardzo długo. Zaczynając od zebra-
nia chętnych do udziału, poprzez tworzenie scenariuszy 

i wybór najlepszych pomysłów, na rekwizytach kończąc. 
Tym ostatnim poświęciliśmy tym razem wiele uwagi. I to 
się okazało kluczem do sukcesu! Na uznanie zasługu-
je ogromne zaangażowanie uczniów. Poświęcili swój 
wolny czas na to, aby jak najlepiej przygotować się do 
Frankofonii. Praca z tą młodzieżą dała mi wiele radości 
i ogromną satysfakcję. Cieszę się, że w naszej szkole 
dzieci chętnie uczą się języka francuskiego - mówiła 
nauczycielka Daria Siatka.

Gratulujemy utalentowanej młodzieży z Gimna-
zjum w Kryrach oraz ich opiekunce. Życzymy także 
podobnych sukcesów podczas kolejnej edycji Powia-
towego Dnia Frankofonii. Oprac. Monika Panfil

W czwartek 30 marca w ZSP w Kryrach odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski. Spotkanie rozpo-
częło się przedstawieniem, przygotowanym przez 
kółko teatralne klas II – III szkoły podstawowej z Kryr. 
Dzieci zaprezentowały historię „Brzydkiego Kacząt-
ka”. Zabawna, pełna pięknych strojów sztuka bardzo 
przypadła do gustu publiczności. Dzieci, przebrane 
za zwierzęta żyjące w gospodarstwie, dały popis ak-
torskich umiejętności. Były piosenki, tańce i spora 
dawka humoru. Po występie mali artyści otrzymali 
gromkie brawa. 

Następnie uczestnicy Konkursu udali się do 
szkolnej biblioteki. To tam 18 dzieci zaprezentowało 
swoje recytatorskie talenty. W konkursie udział wzięli 
uczniowie klas II i III w wieku 7-9 lat ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy. Każdą placówkę 
reprezentowały 3 osoby. Jury w składzie: Agata Liso-
wicz-Wala, Teresa Nierząd i Jolanta Paszek przy-

28 marca w Publicznym Gimnazjum nr 
1 w Pszczynie odbyła się 11 edycja Powiatowego 
Dnia Frankofonii. Podczas jego obchodów ucznio-
wie z pięciu szkół z powiatu pszczyńskiego rywali-
zowali w wielu ciekawych konkursach. Powiatowy 
Dzień Frankofonii ma za zadanie promocję obszarów 
frankofońskich na całym świecie, a także integrację 
środowisk frankofońskich naszego powiatu. Język 
francuski jest obecny w dwóch liceach i trzech gimna-
zjach powiatu pszczyńskiego – I LO im. B. Chrobrego 
w Pszczynie, III LO w Pszczynie, Publicznym Gimna-
zjum nr 1 w Pszczynie, Publicznym Gimnazjum nr 
5 w Pszczynie oraz Gimnazjum Publicznym w Kryrach. 
Wydarzenie zawsze jednoczy uczniów uczestniczą-
cych w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.

Co roku obchody Powiatowego Dnia Frankofonii 
odbywają się w innej szkole. W tym roku w wydarze-
niu wzięli udział m.in.: Franck Pezza – delegat Rządów 
Walonii – Brukseli w Warszawie, starosta pszczyński 
– Paweł Sadza, burmistrz Pszczyny – Dariusz Skrobol, 
a także przedstawiciele Rządów Wspólnoty Francu-
skiej i Regionu Walonii, Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach czy Uniwersytetu Śląskiego. Gminę Suszec 
reprezentowali: wójt Marian Pawlas oraz dyrektor 
Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Zbigniew Łoza. 
Patronat nad imprezą objęli burmistrz Pszczyny, Da-
riusz Skrobol, starosta pszczyński, Paweł Sadza, Pol-
skie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur, a także 
Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie.

- Już od pięciu lat uczestniczę w Powiatowym Dniu 
Frankofonii i co roku ten przyjazd jest dla mnie równie 
emocjonujący. Gratuluję wam wyboru języka francu-
skiego. Jego znajomość otworzy wam drzwi do pięciu 
kontynentów, bo na pięciu kontynentach język francu-
ski jest obecnych. W ponad 80 krajach świata mówi się 
po francusku. Dlatego znajomość tego języka będzie dla 

słuchiwało się wierszom wykonywanym przez dzie-
ci. Obok utworów dobrze znanych i lubianych (np. 
„Zosia Samosia”, „Kwoka” czy „Stefek Burczymucha”) 
pojawiły się także te mniej popularne, choć piękne 
i wymagające dużych zdolności interpretacyjnych. 
Jury oceniało dobór repertuaru (czy jest on dopa-
sowany do możliwości percepcyjnych wykonawcy), 
kulturę słowa (dykcję, emisję głosu, tempo recytacji, 
modulację, intonację, akcentowanie), interpretację 
utworu („prawdę” mowy scenicznej). Wybór nie był 
łatwy. Dzieci włożyły dużo pracy w przygotowanie 
i prezentację wierszy. Panie z komisji miały więc bar-
dzo trudne zadanie.

- Podczas tego Konkursu nigdy nie jest łatwo. Za-
wsze mamy problem z wyborem tej jednej, najlepszej 
osoby. Wszyscy zaprezentowaliście równy, wysoki po-
ziom. Cieszymy się, że mamy w gminie tyle zdolnych dzie-
ci – mówiła przewodnicząca jury Agata Lisowicz-Wala.

was paszportem na świat. Stworzy wam większe szanse 
na rynku pracy – podkreślał Franck Pezza, delegat 
Rządów Walonii – Brukseli w Warszawie. 

Podczas Powiatowego Dnia Frankofonii ucznio-
wie z pięciu szkół rywalizowali ze sobą w wielu 
konkursach, np. na scenkę kabaretową, karaoke po 
francusku, przedstawienie dialogu w restauracji czy 
najlepszy układ taneczny do muzyki francuskojęzycz-
nej. Wśród zwycięzców znaleźli się także uczniowie 
Gimnazjum z Kryr. Triumfowali oni, zajmując pierwsze 
miejsca w:

- konkursie na scenkę kabaretową „Un peu d’hu-
mour”; w składzie: Michał Stebel, Nadia Świerkot, 
Zuzanna Janduda, Hanna Paszkowska, Honorata 
Małys i Klaudia Witała;

- konkursie na najlepszy układ taneczny „Alors, 
on danse”; w składzie: Agata Dyrda, Marta Łazarczyk, 
Hanna Pustelnik, Julia Fydrych, Anna Janduda i Zu-
zanna Kumor;

- konkursie na przygotowanie plakatu „Le week-
-end à Bruxelles” – Daria Słupik;

- konkursie na scenkę z filmu „On apprend avec 
Louis de Funès”; w składzie: Zuzanna Janduda, Hanna 
Paszkowska, Honorata Małys i Paulina Łakota;

Ogromne brawa należą się także innym zaan-
gażowanym uczniom. W konkursie karaoke wzięły 
udział: Karolina Ziebura, Paulina Łakota, Julia Boryś. 
Uczennice przepięknie zaśpiewały ,,Avenir’’.  W kon-
kursie plastyczno-językowym wzięli udział: Szymon 
Czysz, Hanna Gruszka, Aleksandra Szkołda, Agata 
Wojtas, Emilia Podbioł. Ich prace zostały zaprezen-
towane na wystawie. Makietę Notre Dame de Pa-
ris wykonała Karina Kwoka. W konkursie na dialog 
w restauracji wystąpili: Michał Stebel, Anna Janduda, 
Maksymilian Biela. Przepyszne tarty francuskie przy-
gotowały: Marta Łazarczyk, Agata Janosz, Wiktoria 

Konkurs Recytatorski

Język francuski to przyszłość!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych tematyką kultury i jej rozwoju w gminie 
Suszec na spotkanie, które odbędzie się 12 maja 
2017 r., o godz. 17:30, w sali widowiskowej GOK 
w Suszcu.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach, a jego istotą będzie 
zebranie informacji i spostrzeżeń na temat funkcjo-
nowania kultury i związanych z nią zagadnień w na-
szej gminie oraz współpraca przy wypracowywaniu 
nowych rozwiązań i pomysłów. 

Zebrane informacje, pomysły i rozwiązania po-
służą do stworzenia Strategii Rozwoju Kultury dla 
gminy Suszec. Zależy nam na opinii i spostrzeżeniach 

zarówno osób uczestniczących, jak i nieuczestniczą-
cych w naszych działaniach, dlatego też zachęcamy 
do wzięcia udziału w spotkaniu. 

Sugestie i spostrzeżenia można też przesyłać 
drogą mailową na adres: aga@kulturasuszec.pl.

GOK

Spotkania dotyczące kultury
Informacja o wygranych 
konkursach na dyrektorów 
szkół

W dniu 19 kwietnia 2017 r. odbyły się 2 kon-
kursy na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kobielicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rudziczce. 

Do konkursu zgłosili się dotychczasowi dyrek-
torzy tych szkół, którzy wygrali konkursy na wspo-
mniane stanowiska. Powierzenie stanowisk nastąpi 
dnia 1 września 2017 r. na okres 5-letniej kadencji.

GZUW Suszec
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Uczniowie z Kryr zwyciężyli w wielu konkursach



zostawić coś, ale nie zabierać. Ewentualnie możemy 
wymienić jeden przedmiot za inny.

Nowiny: Jak często odwiedzane i znajdowane są 
skrzynki, którymi się opiekujecie?

Kacper Mandla: W sezonie – czyli od początku 
wiosny do później jesieni – kiedy jest w miarę ciepło 
i trwa sezon rowerowy, to w weekendy każda jest 
znajdowana ok. 3-4 razy. W tygodniu jest to ok. 10-
15 znalezień.

Nowiny: Czy równie często musicie odwiedzać 
swoje skrytki?

Aleksander Suszyński: Nie. Jeśli coś się dzieje 
ze skrytką, zazwyczaj otrzymujemy informację. Gdyby 
np. został zniszczony logbook, inni użytkownicy nas 
o tym powiadomią.

Nowiny: Myślicie, że geocaching to rozrywka dla 
każdego?

Kacper Mandla: To zdecydowanie rozrywka dla 
każdego. Moi rodzice, a nawet dziadkowie próbują 
swoich sił w geocachingu. To naprawdę świetna za-
bawa – trochę jak w chowanego, tylko na światową 
skalę. Geocaching jest popularny na całym świecie. 

Aleksander Suszyński: Mi udało się zainte-
resować tą ideą wujka i kuzynów, którzy mieszkają 
w Anglii.

Nowiny: Gdzie w Polsce najdalej od domu zna-
leźliście skrzynki?

Aleksander Suszyński: Ja szukałem w Szczyrku 
i podczas wakacji w Gdańsku.

Kacper Mandla: Ja w Szczecinie i w okolicach 
Nowego Sącza. 

Nowiny: Czy społeczność zainteresowana geoca-
chingiem w Polsce funkcjonuje gdzieś poza portalem 
internetowym? Zawiązują się jakieś znajomości?

Aleksander Suszyński: Oczywiście. Organizo-
wane są nawet zjazdy/zloty osób, które zajmują się 
skrzynkami – np. po to, żeby się wymieniać pomysłami 
i doświadczeniami: jak wykonać, jak schować skrytkę. 
To ważny element zabawy, bo można zrobić naprawdę 
ciekawe skrzynki – np. w karmniku, pod kamieniem, 
w kamieniu. Geocaching pobudza kreatywność.

Nowiny: Sztuka nie polega więc tylko na trafieniu 
w wyznaczone miejsce, ale też na tym, żeby znaleźć 
skrytkę.

Aleksander Suszyński: Najciekawsza skrytka, 
z jaką się spotkałem, znajdowała się niedaleko starego 
torowiska. Była to budka dla ptaków, obok której sie-
dział sztuczny ptaszek. Bałem się podejść do karmnika 
i czekałem chyba z pół godziny aż ptak odleci! 

Nowiny: Ile czasu najdłużej szukaliście skrzynki?
Kacper Mandla: Mi raz odnalezienie skrzynki 

zajęło na miejscu 1,5 godziny. Był to przecięty w pół 
pień, przyłożony w taki sposób, że nie dało się tego na 
pierwszy rzut oka zauważyć. Dopiero kiedy się o niego 
potknąłem, znalazłem skrytkę.

Nowiny: A jak wyglądają Wasze skrzynki?
Kacper Mandla: Jedna z nich to pojemnik po 

tabletkach musujących, oklejony taśmą, a do niego 
przytwierdzone są liście.

Nowiny: Kierowaliście się jakimś konkretnym 
celem/myślą wybierając miejsca, w których umieści-
liście skrytki?

Kacper Mandla: Stworzyliśmy serię „Poznaj Su-
szec”. Skrzynki umieściliśmy w takich miejscach, żeby 
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Skrytki znajdziemy w ważnych dla Suszca miejscach

osoby, które nie mieszkają w Suszcu, mogły zobaczyć 
ciekawe miejsca – np. „Gwaruś” czy okoliczne lasy. 
Wybraliśmy lokalizacje, których nie widać na pierw-
szy rzut oka, przejeżdżając chociażby ul. Pszczyńską, 
a które są ciekawe i urokliwe – idealne na piesze i ro-
werowe wyprawy.

Nowiny: Od razu wiedzieliście, w jakich punktach 
umieścicie skrytki czy raczej pomysły pojawiały się 
stopniowo?

Kacper Mandla: Najpierw oglądaliśmy miejsce, 
w którym możemy schować skrytkę, później dobiera-
liśmy pojemniki. Na końcu powstawał opis lokalizacji. 
W skrytkach są krótkie informacje dotyczące miejsca, 
w którym się znajdują – po to, żeby zainteresować 
poszukiwaczy skrzynek Suszcem.

Nowiny: Czy pojemniki mają jakiś stopień trud-
ności, jeśli chodzi o sposób ukrycia?

Aleksander Suszyński: Tak. Określa się go przy 
zakładaniu skrzynki. Jest nawet stopień „1” - czyli 
skrzynka, którą może znaleźć także osoba niepełno-
sprawna. 

Nowiny: Skrzynki można zakładać tylko w lasach 
czy parkach?

Aleksander Suszyński: Nie. Kiedyś udało się nam 
znaleźć jedną na żorskim rynku. Oczywiście wzrasta 
wówczas stopień trudności, bo trzeba ukryć ją w miej-
scu, gdzie przewija się wiele osób.

Nowiny: Uczęszczacie obaj do technikum. Czy 
wśród Waszych znajomych są osoby, które interesuje 
geocaching?

Aleksander Suszyński: Oczywiście. Geocaching 
to doskonały sposób spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Są nim więc zainteresowani np. harcerze. 
Geocaching to połączenie świata wirtualnego (map) 
ze światem rzeczywistym, w którym trzeba te skrytki 
odnaleźć. Jest tu też miejsce na element rywalizacji – 
np. kto znajdzie więcej skrzynek.

Nowiny: Czy opieka nad skrzynką jest bardzo 
absorbująca?

Kacper Mandla: Trzeba sobie zdawać sprawę, 
że założenie skrzynki wiąże się z odpowiedzialnością. 
Musimy dbać o nasze skrytki i interesować się, co się 
z nimi dzieje – np. sprawdzać e-mail co jakiś czas.

Nowiny: Czy z takim obowiązkiem poradzi sobie 
każdy?

Aleksander Suszyński: Tak, bez problemu. Jeśli 
zaś chcemy po prostu zostać poszukiwaczami skrytek 
– nie mamy żadnych obowiązków... tylko przyjemność 
z szukania. Ta zabawa może się zacząć i skończyć, kiedy 
tylko chcemy. 

Kacper Mandla: Zasady tej gry są proste: szukaj, 
znajdź skrytkę, zaloguj się i daj znać innym, że ją zna-
lazłeś. Ale też szanuj – nie niszcz pracy innych. Ta gra 
jest stworzona po to, aby docenić piękno przyrody 
i jej pomagać. Dlatego nie można chować skrzynek 
w rezerwatach, w pomnikach w taki sposób, żeby 
naruszały ich strukturę.

Nowiny: To Wasi rodzice zainteresowali Was ge-
ocachingiem czy odwrotnie?

Aleksander Suszyński: Ja zainteresowałem tą 
zabawą mojego tatę. Teraz wspólnie szukamy skrzynek 
podczas naszych wyjazdów.

Kacper Mandla: U mnie było podobnie. Tacie 
tak spodobał się ten pomysł, że za każdym razem, 
gdy gdzieś jedziemy, to szukamy skrzynek rodzinnie. 
Można powiedzieć, że w ten sposób integruje się cała 
rodzina – mama, tata, ja i brat.

Nowiny: Myślicie, że geocaching jest dobrym 
sposobem, żeby wypromować Suszec?

Aleksander Suszyński: Moim zdaniem tak. Jest 
tu wiele ciekawych miejsc. I to nie tylko w Suszcu, ale 
w całej gminie. Zwłaszcza, że w niektórych miejsco-
wościach nie ma ani jednej skrytki. W Niemczech np. 
na miejscowość przypada średnio 30 skrzynek. Jest 
więc ogromny potencjał, żeby u nas było podobnie.

Nowiny: Gdyby pojawił się ktoś zainteresowany 
współpracą i założeniem kolejnych skrzynek, np. w na-
szej gminie, może liczyć na Waszą pomoc?

Aleksander Suszyński: Oczywiście. Nam także 
przyda się każda pomoc. Zwłaszcza w sprawach wy-

Geocaching to gra terenowa przeznaczona dla 
osób, które używają odbiorników GPS. Polega ona 
na poszukiwaniu tzw. skrytek, uprzednio ukrytych 
przez innych uczestników zabawy. Skrytki te ukrywa 
się przeważnie w interesujących miejscach (np. od-
osobnionych lokalizacjach albo np. takich, które posia-
dają ciekawą historię). Każda skrytka zawiera dziennik 
odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, 
a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja 
miejsca, w którym ukryto skrytkę, przekazywana jest 
przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez 
wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jed-
nej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. ser-
wisów geocachingowych. Jeden z popularniejszych 
w Polsce to geocaching.pl.

Dwaj pasjonaci geocachingu z Suszca – Kacper 
Mandla i Aleksander Suszyński, którzy opiekują się 
7 skrytkami zlokalizowanymi w Suszcu, przybliżają 
zasady tej ciekawej terenowej gry.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Kiedy zaczęliście się 
interesować geocachingiem? 

Kacper Mandla: Około 4 lata temu. Najpierw 
zainteresowałem się ja, a później „wciągnąłem” w tę 
przygodę także Olka.

Nowiny: Rozpoczęliście od szukania skrytek?
Kacper Mandla: Tak. Musieliśmy poznać zasady 

działania geoachingu. Nie pamiętam już, gdzie znala-
złem pierwszy geocach. Wyruszyłem na poszukiwania 
z ciekawości. Chciałem się przekonać, czy naprawdę 
w wyznaczonym miejscu uda mi się cokolwiek znaleźć. 
Faktycznie odnalazłem pojemnik, a w środku logbook. 
Stwierdziłem wówczas, że to świetna zabawa. Coś, 
co można robić w ramach rozrywki. Nie jest to zo-
bowiązująca forma zabawy, można ją traktować jako 
swoiste hobby. 

Aleksander Suszyński: Moja przygoda z geoca-
chingiem zaczęła się kilka miesięcy po tym, jak Kacper 
zaczął szukać skrytek. Pamiętam dobrze naszą wypra-
wę do Żor. Znaleźliśmy tam starą wojskową skrzynię 
po amunicji schowaną w lesie. To było coś!

Nowiny: Jak ukryć w lesie skrzynię wojskową?
Aleksander Suszyński: Ta, którą znaleźliśmy, była 

zakopana i przykryta liśćmi. 
Nowiny: Wyruszając na wyprawę trzeba mieć ze 

sobą kompas i GPS. Co najlepiej zabrać?
Kacper Mandla: Kompas, GPS, telefon. Najłatwiej 

jest z telefonem. Ale jeśli ktoś chce mieć więcej zabawy 
przy szukaniu, może spisać współrzędne geograficzne 
i korzystać tylko z kompasu.

Aleksander Suszyński: Przed samą wyprawą 
warto dobrze się przygotować. Zależnie od miejsca, 
w które się udajemy, powinniśmy zabrać ze sobą od-
powiedni strój – np. grubsze buty czy długie spodnie 
do lasu.

Nowiny: Wyprawy poszukiwawcze mogą trwać 
cały dzień?

Kacper Mandla: Oczywiście! Często wyznaczamy 
sobie trasy od jednej skrytki do kolejnej. Ja zrobiłem 
kiedyś 75 km na rowerze, szukając geocachy.

Aleksander Suszyński: Mój rekord to 22 km 
zrobione w górach w Chorwacji.

Nowiny: Zatem geocaching to rozrywka mię-
dzynarodowa! Ale nawet w Suszcu znajdziemy kilka 
skrytek. Sami je założyliście?

Kacper Mandla: Tak. W tej chwili to 7 skrytek.
Nowiny: Jak działa system informacji jeśli chodzi 

o działanie takiej skrytki?
Kacper Mandla: Każdy, kto znajdzie skrzynkę, 

dodaje na ten temat wpis za pomocą aplikacji. Może 
to zrobić w domu albo na miejscu – z pomocą telefonu 
komórkowego. Po dodaniu informacji, my – jako jej 
opiekunowie – także otrzymujemy powiadomienie 
o odnalezieniu skrytki. Mamy wówczas dane na temat 
tego, co się dzieje z naszą skrzynką czy o tym, jak ona 
wygląda. 

Nowiny: Co znajduje się w skrytkach?
Aleksander Suszyński: Zawsze jest tam logbook, 

zazwyczaj także ołówek, często małe upominki – mogą 
to być np. zabawki z jajka niespodzianki. Zasada doty-
cząca przedmiotów w skrzynce jest taka, że możemy 

Wkręć się w geocaching
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Program profilaktyki zakażeń menigokoko-
wych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szcze-
pienia przeciwko meningokokom z grupy C

Zakażenia meningokokowe wywołane są przez 
bakterie z gatunku Neisseria meningitidis. Choroba 
jest trudna do zidentyfikowania, ponieważ sympto-
my nie różnią się istotnie od grypowych. Charakte-
rystycznym objawem zakażenia jest wysypka wybro-
czynowa. Bakterie z gatunku Neisseria meningitidis 
(meningokoki) są najczęściej przyczyną sepsy (po-
socznicy), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie płuc, ucha środkowego, osierdzia, wsier-
dzia, stawów. Nie leczona choroba meningokoko-
wa stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia. Celem programu jest obniżenie liczby 
zakażeń meningokokowych wywołanych bakterią 
z grupy C u dzieci i młodzieży objętych programem. 
Cel będzie realizowany poprzez wdrożenie szcze-
pień przeciwko meningokokom grupy C. Program nie 
uwzględnia zakażeń wywołanych przez meningoko-
ki z grupy B, gdyż medycyna nie dysponuje jeszcze 
szczepionką uodporniającą na szczepy bakterii z ga-
tunku Neisseria meningitidis. Adresatem programu są 
dzieci z grupy największego ryzyka: dzieci w drugim 
roku życia (rocznik 2015) i młodzież w wieku czterna-
stu lat (rocznik 2003), które zamieszkują w gminie Su-
szec i dostarczą zaświadczenie o nie zaszczepieniu p/ 
meningokokom z grupy C wydane przez punkt szcze-
pień posiadający indywidualną kartę uodpornienia 
dziecka. Grupa docelowa zostanie poinformowana 
o realizacji programu poprzez akcję informacyjną 
organizowaną przez Gminę Suszec. Informacje otrzy-
mają także szkoły, do których uczęszcza młodzież.

UG Suszec

cież chodzi o dzieci. Nowa reforma jest chaotyczna, 
niedopracowana i kosztowna, a jej wprowadzanie 
odbywa się nie tylko kosztem nauczycieli, ale przede 
wszystkim młodego pokolenia. Strajkowaliśmy, bo 
zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu. 
Walczyliśmy też o swoje prawa, miejsca pracy i godne 
wynagrodzenia. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy myślicie, że ta-
kie protesty mają realny wpływ na reformę oświaty? 

Lucyna Musiolik: Nawet jeśli reformy oświa-
ty nie da się już zatrzymać, nie możemy siedzieć 
z założonymi rękami, musimy walczyć o przyszłość 
edukacyjną dzieci, o miejsca pracy i warunki zatrud-
nienia dla nauczycieli. Naszym protestem chcieliśmy 
zademonstrować niezgodę na plany rządu. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy w naszej gmi-
nie istnieje realne zagrożenie, że nauczyciele stracą 
pracę? 

Lucyna Musiolik: Dyrektorzy szkół i władze 
naszej Gminy robią wszystko, by nie było zwolnień, 
jednak spodziewamy się tego, że w związku z reformą 
nauczyciele będą tracili pracę, nastąpi łączenie eta-
tów. Ludzie będą musieli jeździć od szkoły do szkoły.

Protest nauczycieli stał się głosem w sprawie 
przyjętej reformy edukacji. Ci, którzy w nim uczest-
niczyli, wyrazili zaniepokojenie sytuacją, w jakiej się 
znaleźli. Czy ZNP uda się osiągnąć zamierzony rezul-
tat – okaże się w najbliższym czasie. 

Monika Panfil

Zadaniem własnym Gminy w zakresie zapew-
nienia równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej jest opracowanie i realizacja programów 
zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 
Wójt Gminy Suszec podjął działania zmierzające do 
dalszej realizacji świadczeń zdrowotnych dla miesz-
kańców gminy Suszec, które nie podlegają refundacji 
przez NFZ. Proponowane programy zdrowotne były 
realizowane w latach 2015-2016 i będą kontynuowa-
ne w latach 2017-2020. Programy te cieszyły się du-
żym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. 

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 
w naszej gminie realizowane będą trzy programy: 
program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa, program 
profilaktyki chodu w wieku 55+, program profilaktyki 
zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży 
w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom 
z grupy C. Dwa pierwsze programy będą realizowane 
przez: Prywatną Praktykę Rehabilitacyjną Jaro-
sław Gumiński, z siedzibą w Suszcu, ul. Piaskowa 35. 
Zaś Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 
wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia 
przeciwko meningokokom z grupy C będzie reali-
zować Lekarska Spółka Partnerska „REMEDIUM” 
w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2.

Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa
Według badań, ból kręgosłupa lędźwiowego 

jest najczęstszą przyczyną ograniczenia aktywności 
ludzi młodych. W wieku od 20 do 55 lat jest jedną 
z przyczyn niezdolności do pracy. Większość cho-
rych z przewlekłymi bólami kręgosłupa lędźwiowego 
można efektywnie leczyć zachowawczo. Program 
wprowadzony w naszej gminie ma zmniejszyć wystę-

W piątek 31 marca w całej Polsce zastrajkowali 
nauczyciele. Także w naszej gminie w tym dniu trzy 
placówki szkolne przystąpiły do strajku. Były to: GP 
w Suszcu, GP w Radostowicach oraz ZSP w Kryrach.  
Jak wyglądał strajk w praktyce? Mogli w nim wziąć 
udział wszyscy pracownicy. Strajk polegał na zbio-
rowym powstrzymaniu się pracowników oświaty 
od wykonywania pracy w godzinach 7:30 – 15:30. 

O co walczyli nauczyciele? Jak można było prze-
czytać w odezwie wystosowanej przez Związek Na-
uczycielstwa Polskiego do nauczycieli i rodziców, 
walczyli oni:

„ - o podwyższenie statusu zawodowego! 
Domagamy się 10% podwyżki oraz wzrostu udziału 
płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu. DLA-
CZEGO? Od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie! 
Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy 
system wynagradzania nauczycieli, proponując likwi-
dację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodat-
ków. To może oznaczać zmniejszenie płac nauczycieli, 
czyli czeka nas obniżka wynagrodzeń!

- o miejsca pracy! Żądamy niedokonywania 
wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pra-
cowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r. 
DLACZEGO? Bo w ciągu następnych pięciu lat refor-
ma edukacji może spowodować ogromne zwolnienia 
w oświacie!

- o utrzymanie warunków pracy i płacy! Żąda-
my niedokonywania na niekorzyść zmian warunków 
pracy do 31 sierpnia 2022 r. DLACZEGO? Bo w wyniku 
reformy edukacji każdy może stracić zatrudnienie na 

powanie dysfunkcji kręgosłupa poprzez kształtowa-
nie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu 
życia. Program skierowany jest do mieszkańców gmi-
ny Suszec w wieku 20-55 lat. Do programu zostaną 
zakwalifikowane osoby, skierowane z powtarzającym 
się bólem kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego lub 
szyjnego przez POZ lub lekarzy specjalistów, którzy 
podejmą decyzję o konieczności wykonania u pa-
cjenta zabiegów rehabilitacyjnych. 

Program profilaktyki chodu w wieku 55+
Uszkodzenia kości, przebyte choroby, urazy 

i zmiany inwolucyjne u osób starszych mogą wpły-
wać na zmianę chodu. Zaburzenia chodu znacznie 
ograniczają zdolność wykonywania codziennych 
czynności związanych z samoobsługą oraz zmniej-
sza aktywność rodzinną i społeczną. Z kolei brak 
aktywności fizycznej wpływa ujemnie na fizjologię 
człowieka. 

Jak wskazują dane, prawidłowa rehabilitacja dla 
osób starszych, w której oprócz ćwiczeń czynnych 
były ćwiczenia zmiany pozycji i nauka podnoszenia 
się po ewentualnym upadku, wykazały korzystny 
wpływ na możliwości wykonywania czynności życia 
codziennego i chodu.

Celem głównym programu jest poprawa stanu 
zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami chodu. 
Będzie on realizowany poprzez prowadzenie działań 
rehabilitacyjnych zwiększających szanse na samo-
dzielne życie i samodzielne realizowanie własnych 
potrzeb osób objętych programem. Program skiero-
wany jest do osób w wieku 55-80 lat zamieszkałych 
na terenie gminy Suszec. Grupa docelowa zostanie 
poinformowana o realizacji programu poprzez akcję 
informacyjną organizowaną przez Gminę Suszec. 

dotychczasowych zasadach!”
Nauczyciele w piątek 31 marca powstrzymali się 

od pracy, a rodzice, w geście solidarności, nie wysyłali 
tego dnia dzieci do szkoły. Lucyna Musiolik – w imie-
niu Zarządu Oddziału ZNP w Suszcu odpowiedziała 
na kilka naszych pytań.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Strajkowały wszyst-
kie gimnazja w gminie. Nauczyciele zjednoczyli się 
w tej sprawie? 

Lucyna Musiolik: Strajkowali wszyscy nauczy-
ciele w gimnazjach w gminie Suszec. W ten sposób 
chcieliśmy pokazać naszą solidarność! Wierzymy, 
że tylko wspólne działania mogą przyczynić się do 
odbudowy dialogu społecznego i zatrzymania złej 
reformy edukacji. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Rodzice także wy-
kazali się wsparciem dla nauczycieli? 

Lucyna Musiolik: Z racji tego, że reforma 
oświaty odnosi się do całego społeczeństwa i jego 
przyszłości, dotyczy nie tylko nauczycieli, a również 
samorządowców, uczniów i rodziców. Rodzice wyka-
zali się jak zawsze ogromną wyrozumiałością. Poprali 
akcję strajkową poprzez zapewnienie opieki dzieciom 
w dniu strajku. Zatem można powiedzieć, że wspól-
nie zawalczyliśmy o przyszłość polskiej edukacji! To 
wsparcie było dla nas bardzo ważne. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: O co tak naprawdę 
chodzi nauczycielom? 

Lucyna Musiolik: Walczyliśmy przede wszyst-
kim o szkołę, gdyż uważamy, że zmiany powinny 
być dokonane z należytą starannością, bo tu prze-

Programy zdrowotne w naszej gminie

Nauczyciele strajkowali

magających kreatywności, jak np. wymyślenie tego, jak 
schować pojemnik. Trzeba też stworzyć historię albo 
opisać wybrane miejsca. Dobrze by było, gdyby były 
to osoby mieszkające na co dzień w tych miejscowo-
ściach, żeby pomóc wybrać odpowiednią lokalizację. 
Przy okazji 25-lecia GOK-u powstał pomysł, aby założyć 

nowe skrzynki. Tematem przewodnim byłaby kultura. 
Jeśli znajdą się chętne osoby, chcielibyśmy wspólnie 
znaleźć ciekawe miejsca w całej gminie i kreatywnie 
umieścić w nich skrzynki.

Nowiny: Życzę powodzenia i dziękuję za roz-
mowę.

Aleksander Suszyński i Kacper Mandla: Dzię-
kujemy.

Osoby chętne do współpracy, zachęcamy do kon-
taktu z biurem Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozmawiała Monika Panfil



zatrzymanych, prokurator z Prokuratury Regionalnej 
w Katowicach zastosował dozory policyjne i zakazy 
opuszczania kraju.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Nieudane zakupy przez Internet
4 kwietnia 2017 r. o godz. 12:06 w Radostowi-

cach mieszkanka tej miejscowości na portalu aukcyj-
nym od osoby podającej się za mieszkańca Rybnika 
zakupiła zabawkę firmy Fisher Price „klocuszek na 
garnuszek” za kwotę 60 zł i do chwili obecnej nie 
otrzymała zakupionego przedmiotu.

Kierowcy nie stosują się do przepisów
Kompletnym zlekceważeniem przepisów i bra-

kiem wyobraźni wykazał się zatrzymany we wtorek 
wieczorem do kontroli drogowej traktorzysta z Ko-
bielic. Mężczyzna z przeszło promilem alkoholu w or-
ganizmie jechał główną drogą przez wieś. Naraził 
tym na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, lecz także 
innych uczestników ruchu drogowego.

We wtorek 4 kwietnia, kwadrans przed 19:00, 
w trakcie pełnionej służby na ulicy Spacerowej w Ko-
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Wpadli podczas krojenia
Nielegalny biznes tytoniowy w powiecie psz-

czyńskim, w naszej gminie, zlikwidowali funkcjona-
riusze z katowickiego Urzędu Celno-Skarbowego 
wspólnie z policjantami CBŚP. Na gorącym uczyn-
ku podczas krojenia nielegalnego tytoniu wpadło 
5 mężczyzn. Mundurowi zabezpieczyli prawie 4,5 to-
ny tytoniu, papierosy oraz elektryczne maszyny do 
cięcia tytoniu z kompletnym osprzętem.

Funkcjonariusze śląskiej Służby Celno-Skarbowej 
wspólnie z policjantami CBŚP z Bielska-Białej podej-
rzewali, że w jednym z magazynów w powiecie psz-
czyńskim może odbywać się nielegalna produkcja 
krajanki tytoniowej. Mundurowi wkroczyli do bu-
dynku, w którym właśnie działała nielegalna krajalnia 
tytoniu. Na miejscu zostało trzymanych 5 mężczyzn 
w wieku od 36 do 52 lat, którzy obsługiwali maszyny.

Na miejscu mundurowi zabezpieczyli duże ilości 
suszu i krajanki tytoniowej, a także wyprodukowane 
papierosy. Do magazynu Śląskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego trafiło prawie 4,5 tony tytoniu, ponad 
pół tysiąca papierosów, dwie elektryczne maszyny do 
cięcia tytoniu z kompletnym osprzętem, bęben do 
parowania i suszenia tytoniu oraz maszyny służące do 
produkcji i suszenia tytoniu. Według funkcjonariuszy 
kontroli celno-skarbowej, gdyby towar trafił na rynek, 
Skarb Państwa straciłby ponad 2,5 mln złotych.

Prokurator Regionalny w Katowicach przed-
stawił mężczyznom zarzuty związane z udziałem 
w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popeł-
nieniem przestępstw karno-skarbowych. Grozi im 
do 5 lat pozbawienia wolności. Lider, który również 
znajdował się w magazynie, odpowie dodatkowo za 
kierowanie zorganizowaną grupą. W tym przypad-
ku może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Wobec 

bielicach, mundurowi zatrzymali do kontroli kierow-
cę Ursusa. Styl jego jazdy wskazywał na to, że mógł 
znajdować się w stanie nietrzeźwości. Przypuszczenia 
okazały się słuszne. Mężczyzna miał ponad promil 
alkoholu w organizmie. W najbliższym czasie o losie 
63-letniego mieszkańca Kobielic zadecyduje sąd. Za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości prawo 
przewiduje nawet do 2 lat więzienia. 

Tego samego dnia o godz. 20:22 także w Ko-
bielicach na ul. Spacerowej policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej mężczyznę w wieku lat 55 za-
mieszkałego w powiecie pszczyńskim, który kierował 
motorowerem Boatian będąc w stanie nietrzeźwości 
( I badanie 0,37 mg/l, II badanie 0,38 mg/l).

7 kwietnia 2017 r. o godz. 16:59 w Mizerowie 
na ul. Wyzwolenia policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego KPP w Pszczynie zatrzymali do kontroli 
mężczyznę zamieszkałego w Bielsku-Białej, który 
kierował pojazdem mimo zatrzymania uprawnień 
przez uprawniony organ.

15 kwietnia o godz. 16:00 na ul. Św. Jana w Susz-
cu, 23-letni motocyklista w trakcie wykonywanego 
manewru wyprzedzania w miejscu zabronionym zde-
rzył się ze skręcającym w lewo Peugeotem, którym 
kierował 34-letni mężczyzna. Jak się okazało, motocy-
klista był nietrzeźwy (0,57 mg/l). 23-letni mieszkaniec 
powiatu pszczyńskiego z ogólnym potłuczeniami 
ciała został przewieziony do szpitala.

16 kwietnia 2017 r. o godz. 00:30 w Radostowi-
cach na ul. Wysokiej policjanci z Pszczyny zatrzymali 
do kontroli drogowej mężczyznę w wieku 23 lat, za-
mieszkałego w powiecie pszczyńskim, który kierował 
samochodem marki Mazda pomimo cofnięcia mu 
uprawnień do kierowania przez uprawniony organ.

KPP w Pszczynie

Kronika policyjna

zrównoważonego rozwoju i transportu, którego realiza-
cję deklarują wszyscy od gmin po władze państwowe. 
Poza tym to kolejny powód, by zostawić samochód 
w garażu - przekonuje Aleksander Kopia, oficer ro-
werowy województwa śląskiego.

Bezpłatny przewóz rowerów to ciekawa opcja 
dla osób, które mieszkają, pracują bądź uczą się 
w miejscach oddalonych od stacji kolejowych. Korzy-
stając z oferty Kolei Śląskich, będą mogły zaoszczę-
dzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas 
potrzebny do pokonania drogi do pracy i do domu. 

Urząd Marszałkowski

Rowerowe atrakcje województwa śląskiego mają 
być teraz na wyciągnięcie ręki. Już od sierpnia podróż 
jednośladem po regionie będzie tańsza, a wszystko 
za sprawą Kolei Śląskich, które zapewnią darmowy 
przewóz rowerów. Wystarczy spakować rower do 
pociągu i wybrać się w podróż po regionie. Bezpłatny 
przewóz rowerów będzie obowiązywać we wszyst-
kich pociągach rozkładowych Kolei Śląskich w na-
stępujących relacjach: Katowice – Tarnowskie Góry 
– Lubliniec – Częstochowa, Rybnik – Żory – Pszczyna, 
Wodzisław Śląski – Chałupki – Racibórz, Katowice 

– Oświęcim oraz Cieszyn – Czechowice-Dziedzice.
Dzięki temu rowerzyści zyskają lepszy dostęp 

do atrakcji turystycznych regionu – od wyjątkowych 
obiektów industrialnych rozmieszonych na Szlaku 
Zabytków Techniki, przez zabytki historyczne, aż po 
urokliwe zakątki przyrody. To okazja, by poznać atrak-
cje regionu, te na co dzień niedostępne i oddalone 
od miejsca zamieszkania, a także doskonała forma 
spędzania wolnego czasu.

- System łączenia przejazdów kolejowych i rowe-
rowych jest popularny w Europie i wpisuje się w system 

Kolejami Śląskimi za darmo przewieziesz rower

czas drugiego warsztatu pracowano nad badaniem 
lokalnych zasobów dziedzictwa oraz prowadzeniem 
edukacji kulturalnej. Spotkanie i warsztat z eksper-
tem-badaczem dotyczył badań przeprowadzonych 
przez Narodowe Centrum Kultury w związku ze zbli-
żającą się 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Ich 
celem było pogłębienie wiedzy na temat stosunku 
Polaków do historii Polski, Święta Niepodległości, 
obchodzenia świąt państwowych i narodowych oraz 
patriotyzmu. Teraz przed koordynatorami pracowity 
etap zapoznania zespołu swojej instytucji z założe-
niami programu i zadaniami, z jakimi będą musieli 
się zmierzyć. 

Projekt „Zaproś nas do siebie!”  jest realizowany 
przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego 
Centrum Kultury, w ramach programu „Kadra Kul-
tury”.

Cieszymy się, że pracownicy GOK po raz kolejny 
mogą skorzystać z propozycji NCK.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury
Oprac. Monika Panfil

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu po raz ko-
lejny bierze udział w projekcie prowadzonym przez 
Narodowe Centrum Kultury. Co warto podkreślić, 
Ośrodek został zakwalifikowany do programu jako 
jeden z zaledwie 20 placówek z całej Polski. „Zaproś 
nas do siebie!” to projekt profesjonalizacyjny wspie-
rający rozwój lokalnych instytucji kultury. Instytucje 
biorące udział w projekcie otrzymają od Narodowego 
Centrum Kultury wsparcie w zakresie: wzmocnienia 
kompetencji pracowników instytucji kultury w ob-
szarze programowania i rozwoju oferty programo-
wej instytucji; przygotowania oferty programowej 
i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej 
na tożsamości miejsca; pomocy w przygotowaniu 
opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów 
kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kultu-
rowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy 
potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Projekt „Zaproś nas do siebie” jest realizowany 
przez kilka miesięcy – od kwietnia do listopada 2017 
roku – w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyj-

nych, spotkań i konsultacji z ekspertem. W dniach 
3 - 5 kwietnia 2017 roku, w Domu Pracy Twórczej 
w Radziejowicach, zainaugurowano realizację pro-
jektu. W szkoleniu wstępnym uczestniczyli koordy-
natorzy z 20 instytucji kultury zakwalifikowanych do 
projektu. Założone cele projektu to m.in. zbudowanie 
oferty programowej na rok 2018, opartej na:

- wzmacnianiu i promocji lokalnych zasobów 
kulturalnych,

- edukacji kulturalnej mieszkańców,
- budowaniu marki instytucji kultury i regionu,
- obchodach 100-lecia odzyskania Niepodle-

głości.
Szkolenie składało się z dwóch sesji warszta-

towych, spotkania z ekspertem oraz prezentacji lo-
kalnego dziedzictwa kulturalnego przygotowanych 
przez uczestników. Pierwszy warsztat był poświęco-
ny projektowaniu oferty instytucji kultury, opartej 
o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne, 
podczas którego wzmacniane były kompetencje pra-
cowników instytucji kultury w zakresie mapowania 
obszarów działania i modelu instytucji kultury. Pod-

GOK znów w projekcie „Zaproś nas do siebie!”
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Nielegalna krajalnia tytoniu 
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nia i fantazji. Uczestnicy mogli zabrać ze sobą wyko-
nane ozdoby i przystroić nimi swoje domy.

Uwieńczeniem Jarmarku był Koncert Pasyjny, 
który odbył się w Kościele pw. św. Stanisława B. i M. 
Stanowił on także swoiste wprowadzenie w obchody 
Wielkiego Tygodnia. Koncert wykonali wspólnie: Chór 
Parole Melodiche ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum Publicznego w Suszcu oraz Chór Kameralny 
Canticum Novum działający pod patronatem parafii 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Utwory organowe zagrał zaś Szy-
mon Cichoń – organista i dyrygent. Muzykę scalił 
komentarz poezji Romana Brandstettera i Józefa Wit-
tlina. Koncert stanowił misterium złożone z muzyki 
chóralnej i organowej. Pieśni przeplatały wiersze o te-
matyce wielkopostnej. Całość skłaniała do zadumy. 
Licznie przybyli słuchacze w skupieniu wysłuchali 
koncertu, a następnie gorącymi oklaskami nagro-
dzili artystów. Wśród publiczności, oprócz włodarzy 
Gminy, obecny był również Roland Comte – dyrektor 
Teatru z Rive de Gier we Francji oraz Ireneusz Wajda. 
Panowie, będąc pod wrażeniem suszeckich artystów, 
zaproponowali Canticum Novum możliwość między-
narodowej współpracy. Z gośćmi spotkał się także Za-
stępca Wójta Gminy Suszec – Czesław Smusz. Jarmark 
Wielkanocny cieszy się co roku wielkim zaintereso-
waniem. Towarzyszące mu imprezy są zaś ogromnym 
atutem, zwiększającym atrakcyjność tych wydarzeń. 
Brawo dla organizatorów i wszystkich uczestników 
Wielkanocnego Jarmarku.

Oprac. Monika Panfil

Każdy z nas chce przyjemnie spędzić Święta. 
Dekorowanie domu, pieczenie ciast i ciasteczek, ku-
powanie upominków, którymi potem obdarowujemy 
najbliższych – to nieodłączne elementy przedświą-
tecznych przygotowań. Z myślą o mieszkańcach Susz-
ca, a także o lokalnych producentach rękodzieła, po 
raz kolejny zorganizowano Jarmark Wielkanocny. Tym 
razem odbył się on w plenerze, w Niedzielę Palmową 
9 kwietnia pod Wiatą św. Krzysztofa przy Parafii św. 
Stanisława B. i M. w Suszcu. Niemal przez cały dzień 
– od 8:00 do 18:00 suszczanie (i nie tylko) mieli okazję 
nabyć wiele pięknych, nietuzinkowych produktów. 
Na Jarmarku nie zabrakło tradycyjnych wyrobów i ła-
koci. Pojawiły się też liczne dekoracje okołoświątecz-
ne. Odwiedzający mogli kupić np. foremki do ciast, 
pisanki z wydmuszek, palmy wielkanocne, świeczniki, 
poduszki itp. Było w czym wybierać, a chętnych nie 
brakowało. Dla wielu Jarmark stanowi obowiązkowy 
punkt przedświątecznych przygotowań. Dzięki takim 
inicjatywom lokalni twórcy, producenci i rękodziel-
nicy mają okazję zaprezentować swoje produkty, 
a mieszkańcy nabyć coś wyjątkowego, wykonanego 
z pasją i zaangażowaniem. Wystawcy z uznaniem 
wypowiadali się o organizacji przedsięwzięcia:

- Jesteśmy tu już kolejny raz i niezmiennie cieszy-
my się przyjeżdżając do Suszca. Ludzie nas już znają, 
wypatrują naszego stoiska. Zawsze panuje tu miła at-
mosfera, więc chętnie wracamy! – mówili wystawcy 
z ekoforemki.pl.

Organizatorzy zadbali także o dodatkowe atrak-
cje. W czasie Jarmarku wręczono nagrody dla lau-

reatów konkursu „Kartka wielkanocna”. Jury miało 
bardzo trudne zadanie. Spośród nadesłanych 281 
prac musiało wyłonić te najlepsze w każdej z trzech 
kategorii. Po długich naradach wybrano laureatów. 
Najwyższe miejsca oraz wyróżnienia zdobyli:

Szkoły podstawowe klasy I-III: 
I miejsce: Antonina Solarska (SP Rudołtowice)
II miejsce: Maja Bołdys (SP Rudołtowice)
III miejsce: Jeremi Wątor (SP Poręba)
Wyróżnienia: Zuzanna Chrószcz (SP Radostowice) 
oraz Sonia Kiernozek (SP Suszec)

Szkoły podstawowe klasy IV–VI:
I miejsce: Hanna Mazur (SP Kobiór)
II miejsce: Kinga Sosna (SP Poręba)
III miejsce: Oskar Rozmus (SP Radostowice)
Wyróżnienia: Oliwia Malarek (SP Radostowice), Zo-
fia Drzyzga (SP Radostowice), Maja Błotnicka (SP 
18 Pszczyna), Karolina Ćwierz (PCK-ul), Karolina 
Pławecka (ZSP Studzienice)

Gimnazjum:
I miejsce: Hanna Gruszka (GP Kryry)
II miejsce: Zuzanna Machynia (ZS Wola)
III miejsce: Natalia Gąska (PG nr 5 w Studzionce)

Wszystkie nadesłane prace można oglądać w ga-
lerii „OKO” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Dla najmłodszych w czasie Jarmarku przygoto-
wano także różne warsztaty rękodzielnicze, prowa-
dzone przez Kazimierę Sawicką oraz Barbarę Szwedę. 
Podczas warsztatów można było np. stworzyć własną 
ozdobę świąteczną wykonaną metodą szydełkową 
czy udekorować wydmuszkę według własnego uzna-

Jarmark Wielkanocny
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Młodzież musiała się wykazać umiejętnościami

społu-Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce. Dzieci, 
przygotowane przez panią Irenę Zielonkę przed-
stawiły muzyczną wersję wiersza „Rzepka”, a także 
zaprezentowały piękny taniec z chustami. Następnie 
na scenę wkroczyli piątoklasiści, przygotowani przez 
panią Magdalenę Krawczyk. Młodzież zaprezentowa-
ła zabawną scenkę zatytułowaną „Randka w ciemno”. 
Wszystkie występy bardzo przypadły do gustu wi-
dzom, a młodych artystów nagrodzono gorącymi 
brawami. Po części artystycznej, przyszedł czas na 
wręczenie kwiatów dla najstarszych seniorów obec-
nych na sali. W tym roku upominki otrzymali: pan 
Paweł Kloczkowski oraz pani Maria Michalik. 

Spotkanie seniorów upłynęło w przyjaznej at-
mosferze. Obecnym przygrywał na akordeonie Ma-
rek Kapias, który zachęcał do wspólnego śpiewania 
znanych i lubianych utworów, tj. „Szła dzieweczka 
do laseczka” czy „O Marianno”. Dla obecnych był to 
wyjątkowy dzień i okazja do miłego spotkania.

Monika Panfil

Szkół Podstawowych). Gratulujemy uczniom z Ra-
dostowic i Mizerowa wygranej w etapie gminnym 
i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

Oprac. Monika Panfil

W czwartek 20 kwietnia odbyło się tradycyjne 
spotkanie osób starszych, mieszkających w Rudzicz-
ce. Jak zawsze, rozpoczęła je msza w kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbe. Następnie uczestnicy 
udali się na salę remizo-świetlicy. Tam przywitali ich 
organizatorzy spotkania – Sołtys Stanisław Godziek 
wraz z Radą Sołecką oraz KGW. 

- Życzę Wam wszystkim dużo błogosławieństwa, 
zdrowia, darów bożych, radości z emerytury oraz po-
ciechy z wnuków. Obyśmy się w przyszłym roku znów 
wszyscy tutaj spotkali – mówił Sołtys.

Po krótkiej modlitwie uczestnicy zasiedli do 
pysznego posiłku. Po nim życzenia obecnym złożył 
ks. Bartosz Cieślar – proboszcz parafii ewangelicko-
-augsburskiej w Żorach:

- Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj z Wami 
przeżywać te chwile. Spotykamy się w niesamowitym 
czasie – w tygodniu niosącym piękną wieść, że Pan Bóg 
najpierw gotowy był umrzeć, aby później zmartwych-
wstać. Chcę Wam życzyć, abyśmy potrafili odnajdywać 

Dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9:00 w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie odbył się 
Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym. Były to eliminacje gminne do Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Szkoły podstawowe wystawiały 4-osobowe druży-
ny (2 dziewczyny i 2 chłopców), a gimnazja druży-
ny 3-osobowe. Turniej miał charakter trzyetapowy. 
Pierwszy etap polegał na rozwiązywanie testu. Mło-
dzi ludzie musieli udowodnić, że znają przepisy i po-
siadają ogólną wiedzę o ruchu drogowym. W drugim 
etapie sprawdzano umiejętności młodzieży w zakre-
sie jazdy rowerem po torze sprawnościowym. Trzeci 
etap zaś polegał na udzieleniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Jury przyglądało się zawodnikom. 
Sędziowie odejmowali punkty karne startującym 
uczestnikom toru rowerowego, natomiast fachowiec 
z pszczyńskiej drogówki kontrolował przebieg testu. 

swoje życie we właściwym miejscu, żebyśmy zanad-
to nie bali się ludzi, świata, a nawet swoich słabości 
i swojego przemijania. Chcę Wam też życzyć aby w spo-
łeczności, którą tworzycie od lat, ten czas był dla Was 
szczególny. Abyście potrafili się wzajemnie wspierać. 
Życzę każdemu i każdej z Was radosnej wielkanocnej 
światłości. I tego, żebyśmy znów się spotkali – może za 
rok, może wcześniej.

Swoje słowo skierował też do rudziczan Wójt:
- Do pięknych słów ks. Proboszcza ja dołączam 

życzenia: wiary, nadziei i miłości oraz wzajemnego 
szacunku. Poza tym zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Podczas spotkania przewidziano także część ar-
tystyczną. Rozpoczął ją występ nauczycielek z ZSP, 
które przygotowały krótkie, humorystyczne scenki. 
Ich myślą przewodnią były słowa: „Młodość to czas 
na zdobywanie, średni wiek – na poprawę, a starość 
– na wydawanie”. Wierszyki odnoszące się do ludzi 
w starszym wieku, rozbawiły publiczność do łez. Po 
nich na scenie pojawili się uczniowie klasy III b z Ze-

W turnieju na etapie gminnym uczestniczyły drużyny 
ze wszystkich trzech gimnazjów (GP Kryry, GP Rado-
stowice i GP Suszec) oraz uczniowie z czterech szkół 
podstawowych: SP Suszec, SP Radostowice, ZSP Kry-
ry, ZSP Mizerów. Po zaciętej rywalizacji i wyrównanej 
walce, I miejsce w kategorii Gimnazjum zajęło GP 
w Radostowicach, reprezentowane przez Mateusza 
Bobca, Marcina Klimę oraz Macieja Jaworskiego. 
Opiekunem chłopców była Teresa Wyrobek. I miej-
sce w kategorii Szkół Podstawowych zajął Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie. W zwycięskiej 
drużynie znaleźli się: Daria Jaciubek, Zuzanna Sko-
rupka, Jakub Czysz i Wiktor Gruszka. Opiekunką 
grupy była Beata Kukla.

Zwycięzcy 10 kwietnia pojechali do Wisły Małej, 
gdzie odbył się powiatowy finał rowerowych poty-
czek. Podczas finału zwyciężyły drużyny z Miedźnej 
(kategoria Gimnazjum) oraz Wisły Małej (kategoria 

Spotkanie seniorów w Rudziczce

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
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Jarmark Wielkanocny - warsztaty dla dzieci



zabawy 
zajęcia dla dzieci

od 6 - 12 lat z gliną

poniedziałek (co 2 tygodnie) 
8 i 22 maja

w godz. 17:00-18:30

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście
lub telefonicznie: 32 212 44 91 w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22,

43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

prowadzącą: Beata Bąk-Ścierska
cena: 20 zł (1 spotkanie), 30 zł (2 spotkania), 81 zł (karnet na 3 miesiące) 

w salce przy parafii
 pw. Imienia Maryi w Radostowicach,

ul. Dworcowa 38

KRÓTKI FILM O GOK-U
KONKURS NA

Termin dostarczenia prac
upływa 26 maja 2017 r.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród odbędzie się 11 czerwca 2017 r.
podczas 17. Dnia Suszca.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców regionu

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

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu
dostępnym na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl

17.
SUSZCASUSZCA

DZIEŃDZIEŃ
11.06.201711.06.2017

Tereny zielone przy GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22Tereny zielone przy GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

17.17
Występy artystyczne dzieci:
grupy baletowe, gitarowe, akrobatyczne,
Freesmile, On The Beat, Mini On The Beat,
Mini Mini On The Beat, Point Squad,
Chill Out, K-Bum, K-10,
uczestnicy zajęć: „Rytmiki”,
„Klubu Jasia i Małgosi”, „Tańczące Brzdące”
oraz języka angielskiego dla dzieci.

Rozstrzygnięcie konkursu
na „Krótki Film o GOKu”

- wesołe miasteczko, 
- dmuchańce,  
- animacje dla dzieci prowadzone
  przez Klub Działań Pozytywnych
- konkursy z nagrodami,
- akcja DKMS „Dzień Dawcy Szpiku”

PROGRAM: 

Atrakcje towarzyszące:

15:00

17:15

oFF KulturA18:45
Dream Atlas19:45

Carrantouhill17:30

KAMIL BEDNAREK
z zespołem

21:00

 RODZINNY
RAJD ROWEROWY

„Na kole bez gmina”

21 maja 2017 r. 

 – rejestracja i zbiórka
uczestników przy Hali Sportowej

w Suszcu, ul. Szkolna 130a,
– trasa: wyrzutnia rakiet

w lesie kobiórskim,
  wspólne ognisko przy
 Muzeum Regionalnym

„Kamojówka” w Suszcu,
ul. Kolonia Podlesie 5.

Program rajdu:
14:30 15:00

15:00 – 17:00

17:00

–

–

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
i Gminny Ośrodek Sportu

Organizatorzy:

WSTĘP
WOLNY!od pn. do pt. w godz. 8:30 – 19:30. Osoby niepełnoletnie

mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.

Zapisy na rajd przyjmowane są w biurze GOK w Suszcu,



Informacji o zapisach udziela od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 biuro GOK w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl.

Koszt: 180 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia,
opieka, ubezpieczenie)

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W programie: zajęcia językowe, warsztaty,
gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.

Liczba miejsc ograniczona!

Wakacje
z językiem
angielskim

23-29.07.2017

Pó³koloniePó³kolonie
| turnus:  3   7.07.2017
| | turnus:  10   14.07.2017
godz.  7:45   16:15
Koszt jednego turnusu:  270 z³
Koszt obydwu turnusów:  500 z³
Zajêcia dla dzieci ze szkó³ podstawowych.

W programie:  zajêcia sportowe, taneczne,
muzyczne, artystyczne, animacyjne,
wycieczki, basen, kino. 
W cenie:  wszystkie atrakcje, obiady,
podwieczorki, opieka.

Liczba miejsc ograniczona!

|
|

|

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

21 MAJA 2017   GODZ. 11:30   WSTĘP WOLNY!

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

SPEKTAKL W WYKONANIU 
POD WIATĄ ŚW. KRZYSZTOFA PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA

BISKUPA I MĘCZENNIKA W SUSZCU - UL. ŚW. JANA 55

TEATRU GRY I LUDZIE

„KŁOPOTY KACPERKA
GÓRECKIEGO SKRZATA”
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Koncert Boo Boo Davisa



zerwalnie związana z Deltą Missisipi.
Do Europy przyjechał po raz pierwszy w kwiet-

niu 2000 roku i od tego czasu bywa na Starym Kon-
tynencie co najmniej dwa razy w roku. Ma na koncie 
dziesięć płyt wszystkie bardzo dobrze przyjęte przez 
publiczność i krytyków. O wydanej w 2008 r. „Name 
of the Game” opiniotwórczy amerykański magazyn 
bluesowy „Living Blues” napisał, że jest jak powiew 

świeżego powietrza. Płyta, choć studyjna, była nagry-
wana „na setkę”, dzięki czemu zawarte na niej dźwięki 
są naładowane emocjami, a brzmienie jest bardzo 
spójne. Inny amerykański magazyn, „Blues Bytes”, 
również wyraża się o twórczości Davisa w superlaty-
wach: „Rewelacja! Wielbiciele chropowatego bluesa 
chicagowskiego w stylu Howlin’ Wolfa z pewnością 
pokochają to nagranie. Żarliwie polecam!”

W połowie roku 2008 zrodziła się idea grania 
w trio, bez basisty. Ten oryginalny i rzadko realizo-
wany przez muzyków pomysł spotkał się z aprobatą 
publiczności, która często nie może uwierzyć, że tak 
pełne brzmienie jest generowane przez zaledwie 
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Boo Boo Davis 

trzech ludzi. Oryginalności dodaje mu z pewnością 
niecodzienna perkusja, stworzona przez Johna Ger-
ritse’a: instrument liczy sobie ponad 60 lat, a jego 
głównym składnikiem jest 28-calowa stopa. Grają-
cy na gitarze Jan Mittendorp wybiera instrument 
barytonowy, co stanowi kolejny istotny składnik 
oryginalnego brzmienia.”

W niedzielny wieczór 23 kwietnia w sali Ośrodka 
Kultury zebrała się grupa wielbicieli bluesa. W na-
strojowej atmosferze, przy stolikach oświetlanych 
świecami, uczestniczyli w koncercie amerykańskiego 
bluesmana. Niektórzy nawet, zachęcani przez muzy-
ków, tańczyli w rytm granych utworów. Blues niesie 
ze sobą energię. To ten rodzaj muzyki, obok którego 
nie da się przejść obojętnie. Artyści bluesowi w swo-
ich dziełach opowiadają o życiu, doświadczeniach, 
o swoim sposobie widzenia świata. Tak było również 
podczas koncertu, który odbył się w Suszcu.

- Słuchanie Boo Boo Davisa to było niesamowite 
doświadczenie. Ta muzyka uwodzi, wciąga, fascynuje. 
Z pewnością był to bardzo udany i ciekawy koncert. 
Niesamowite instrumenty i głos Boo Boo sprawiły, że 
naprawdę poczułem bluesa – mówi jeden z uczest-
ników koncertu.

Boo Boo Davis dał w Suszcu niemal 2-godzinny 
koncert. Jednak świętowanie 20-lecia Bluestracji nie 
ograniczyło się jedynie do występów. Elementem 
obchodów jubileuszu Festiwalu w Suszcu była wspól-
na konsumpcja tortu przez artystów, organizatorów 
(w tym pomysłodawcę Festiwalu Tomasza Ignalskie-
go) oraz publiczność. Nie zabrakło też pokoncer-
towych rozmów czy spotkania Boo Boo i zespołu 
z publicznością oraz podpisywania płyt. Jak zwykle, 
blues spotkał się w Suszcu z ciepłym przyjęciem. Ten 
rodzaj muzyki ma w naszej gminie swoich wielbicieli, 
a ich ilość z roku na rok rośnie – także dzięki temu 
Festiwalowi. Oprac. Monika Panfil

Jak podaje czeska Knihovna w Uherském Hradišti, 
od wielu lat koordynująca międzynarodową „Noc z An-
dersenem”, w 2017 imprezę biblioteczną zorganizowa-
ło 1678 placówek, w tym 39 polskich, a uczestniczyło 
w nich aż 98 tysięcy dzieci. Tegoroczną „Noc” można 
zaliczyć do najspokojniejszych ze wszystkich 9 do-
tychczasowych. Wśród obecnych przeważały dzieci 
z klas II-IV. Po raz pierwszy tak wielu uczniów, bo aż 
18, zgłosiło się z Kryr. Nie dla wszystkich starczyło miej-
sca (ci będą zaproszeni na czerwcową Noc Bibliotek). 
Wielu uczestniczyło w „Nocy” po raz pierwszy, ale były 
też stałe bywalczynie. Wiktoria Olma i Emilia Piasek to 
rekordzistki:  już po raz piąty nocowały w bibliotece! 
Emilii odśpiewano chóralne „Sto lat” z okazji jej kolej-
nych urodzin (zawsze obchodzi je w czasie „Nocy”). 
Pierwszą biblioteczną „Noc” przetrwały też najmłodsze 
dwie pierwszoklasistki: Magdalena Malcharek i Natalia 
Przontka. 

A cóż w czasie tej magicznej „Nocy” się działo?
Już na początku obecnych rozruszali aktorzy 

Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” spekta-
klem „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”. 
Temat – oczywiście proczytelniczy. Artyści przedsta-
wili historię Zosi, która biorąc książkę z rąk bibliote-
karki – pani Sowy – przeżyła przygodę swego życia. 
Poprzez tajemnicze zaklęcia w starej księdze poznaje 
Kangura z dziurą w brzuchu, sympatyczną Pszczółkę 
oraz krakowskiego Szewczyka, który chce się zatrud-
nić w bibliotece i jeszcze za etat dopłacić. Czary, ma-
gia… w tym pomagali Zosi uczestnicy „Nocy”.  Po raz 
kolejny odwiedzili Suszec Marzena Kocurek i Tomasz 
Gruszczyk – pomysłodawca projektu edukacyjnego 
„Czytelnia Kultury”. Nasi goście przygotowali prezen-
tację multimedialną i wprowadzili obecnych w świat 
historii pisma i książki. Dzieci zobaczyły książkę Ray-
monda Queneau „Sto tysięcy miliardów wierszy” (nie 
do przeczytania w ciągu całego życia!), dziwną książkę 

Blues na dobre zagościł w naszej gminie i ma się 
coraz lepiej. Kolejny już raz w GOK-u odbył się koncert 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bluestracje. 
Co więcej w tym roku impreza obchodziła 20-lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji na suszeckiej scenie 
wystąpił znany i ceniony muzyk – Boo Boo Davis. Jak 
możemy przeczytać na temat postaci i twórczości 
muzyka: „Boo Boo Davis to jeden z ostatnich „praw-
dziwych” bluesmanów – takich, którzy grają bluesa 
opartego na swoich własnych, ciężkich doświadcze-
niach życiowych.

Urodził się i wychował w miejscowości Drew 
w stanie Missisipi. Leży ona w samym sercu Delty, 
czyli krainy, która pod koniec XIX i w pierwszej po-
łowie XX wieku stała bawełną. To właśnie podczas 
pracy na polu Boo Boo wyrobił sobie silny głos, który 
jest dzisiaj jego znakiem firmowym. Ten głos rozgrzał 
do czerwoności niejeden głośnik, a podobno kilka 
nawet popsuł…! Ponieważ praca na polu wymagała 
dużej ilości rąk do pracy – również dziecięcych – Boo 
Boo nie miał okazji chodzić do szkoły i z tego powo-
du nigdy nie nauczył się czytać ani pisać. Muzyka 
była tradycyjnym zajęciem w rodzinie Boo Boo: jego 
ojciec, choć żył z bawełny, potrafił grać na kilku in-
strumentach. W rodzinnym domu Boo Boo częstymi 
gośćmi byli John Lee Hooker, Elmore James i Robert 
Pete Williams, z którymi nieraz muzykował jego oj-
ciec. Stała obecność muzyki w domu skłoniła Boo 
Boo do grania na harmonijce i śpiewania w kościele 
już w wieku pięciu lat. Jako trzynastolatek grał też 
na gitarze, a po kolejnych pięciu latach występował 
z ojcem i starszymi braćmi jako The Lard Can Band.

Na początku lat 60. Boo Boo przeprowadził się 
z Delty bardziej na północ, do St. Louis, gdzie wrósł 
w lokalną muzyczną scenę. Jednak pomimo tej prze-
prowadzki jego muzyka do dziś pozostaje w swym 
duchu i atmosferze dogłębnie „południowa”, niero-

Od 2003 r. w Polsce organizowana jest Noc Mu-
zeów. W tym roku przypada ona na wieczór 20 maja. 

Wśród instytucji kultury biblioteki są postrzegane 
jako najbardziej dostępne i dlatego już od 3 lat orga-
nizowana jest też NOC BIBLIOTEK.

Tegoroczne hasło to „Czytanie porusza”. W tym 
roku także i biblioteka suszecka zaprasza dzieci z klas 
I-VI gminnych szkół podstawowych na wieczorno-noc-
ne (całkiem bezpłatne) poznanie biblioteki.

Nie dla wszystkich starczyło miejsca na organi-
zowaną wiosną „Noc z Andersenem”. Niestety, mimo 
wcześniej dostarczonych deklaracji rodziców, na „Noc” 
dotarło tylko 54 dzieci. 

Szkoda, bo kolejnych 30 chętnych czekało na 
wolne miejsca. Dlatego postanowiono zorganizować 
kolejny nabór, ale tylko dla dzieci, dla których zabra-
kło miejsca. Ustalono już termin: z piątku na sobotę 
– 3 czerwca 2017 r. 

Rezerwowi – zapisani na „Noc z Andersenem” (30 
osób) zostaną powiadomieni telefonicznie, a pozostali 
mogą się już zgłaszać i pobrać do wypełnienia zgodę 
rodzica na uczestnictwo dziecka w nocnej imprezie 
bibliotecznej. Proszę pamiętać, że decyduje kolejność 
zapisów, a pozostało jeszcze tylko 30 wolnych miejsc.

Czekamy na zgłoszenia w bibliotece [tel. 32 448 
86 92]

GF

– w formie tekturowego pudełka i tajemniczą książ-
kę-butelkę. Próbowano gry na bębnie afrykańskim, 
porozumiewania się językiem migowym, pisano na 
maszynie do pisania i wszystkim udało się podpisać 
pismem klinowym. Każde dziecko tworzyło obraz skła-
dający się ze słów, a w efekcie po złożeniu powstała 
wspólna praca – książka (do przeglądnięcia w biblio-
tece). Mimo że w trakcie spotkania poruszano trudne 
tematy, obecni słuchali z ogromną powagą. Starszych 
zadziwił też  9-letni Ignacy Pogoda z Kryr, który wykazał 
się wiedzą  nt. literatury starożytnej.

Po północy uczono dzieci wiązania i ekspreso-
wego rozplątywania sznurów, a co poniektórzy mieli 
okazję spróbować swoich sił przy sztuczkach z karta-
mi. Była też czarodziejska kostka i skrzynia, magiczne 
łączenie metalowych kół, przelewanie mleka do rulo-
nu z gazety, wlewanie do szklanki wody ze złożonej 
gazety… To wszystko obecni mieli okazję zobaczyć 
dzięki pokazom iluzjonisty MARIO – p. Marcina Klęka.

Nad ranem wykonano wspólne zdjęcie, przygo-
towano „primaaprilisową” prezentację, quizy i spraw-
dzian wiedzy znajomości baśni Andersena oraz trochę 
filmowych wspomnień z poprzednich „Nocy”. I dopiero 
po wypisaniu jedynych w swoim rodzaju pocztówek 
można się było rozkładać na matach i pogawędzić.

Renata Chodura przeczytała dzieciom „Księż-
niczkę na ziarnku grochu”, a Anita Kurzac – „Cisarovy 
Nove Sukienki”. Właśnie ta bajka, wydrukowana po raz 
pierwszy 180 lat temu, była wyznaczona jako temat 
tegorocznej „Nocy”. Przez całą noc pielęgniarską pie-
czę nad dziećmi sprawowała p. Maria Piasek.16 osób 
nie zdrzemnęło się ani na chwilę. Ranem, po herbatce 
i spałaszowaniu bułek maślanych, wręczono wszystkim 
uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Dzieci niewyspane, 
ale całe i zdrowe oddano (stęsknionym?) rodzicom. 
Gratulujemy wytrwałości i zapraszamy niezrażonych 
niespaniem za rok. Bibliotekarze GBP w Suszcu

Noc Bibliotek Magiczna Noc

Bluestracje w Suszcu
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W kategorii najmłodszych juniorów startują-
cych w Turnieju zwyciężył Artur Ferens. Na kolej-
nych miejscach uplasowali się: II miejsce – Jan Kot, 
III miejsce – Olga Więcek, IV miejsce – Sebastian 
Burak, V miejsce – Michał Płanak. Nagrodę dla naj-
starszego zawodnika zdobył Stanisław Miskowiec. 

Turniej Szachowy to nie tylko okazja do spraw-
dzenia swoich umiejętności w grze w szachy, ale tak-
że doskonała okazja do ćwiczenia strategii i treningu 
umysłowego. 

O sensie i konieczności organizacji tego typu 
wydarzeń mówi sędzia Dawid Boruta:

- Myślę, że Turnieje Szachowe będą się cieszyć coraz 
większą popularnością. Zainteresowanie tą grą będzie 
rosło wraz z pojawieniem się szachów w szkole. Zresztą 
już dziś do Suszca przybyło dużo młodzieży. Szachy uczą 
myślenia strategicznego, podejmowania decyzji czy 
ponoszenia konsekwencji swoich posunięć. Pomagają 
się skupić. To bardzo dobra lekcja dla każdego młodego 
człowieka. Jestem nauczycielem szachów i widzę, jak 
zmieniają one sposób myślenia u dzieci. Każdy mło-
dy człowiek powinien się nauczyć na czym polegają 
szachy. One są miniaturowym odwzorowaniem życia. 
Zasad gry można nauczyć się w ciągu jednego dnia. 
Natomiast sama gra to miliony kombinacji… można 
się „uczyć” szachów całe życie! Wierzę, że z czasem coraz 
więcej ludzi będzie doceniać tę grę i stale będzie rosło 
grono jej wielbicieli.

Przyszłość Turniejów Szachowych wydaje się 
więc niezagrożona. Należy mieć nadzieję, że w przy-
szłości coraz więcej osób będzie wybierało tę formę 
rozwijającej rozrywki, a młodzież stale będzie doce-
niać korzyści płynące z gry w szachy.

Monika Panfil

program nauczania i rehabilitacji, oparty o wcze-
śniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę. 

Praca z podopiecznymi przebiega w ścisłej 
współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą 
w tworzeniu indywidualnych programów, w prowa-
dzeniu specjalistycznych oddziaływań, które konty-
nuują w domach. Na terenie placówki organizujemy 
dla rodziców zajęcia instruktażowe, lekcje pokazowe, 
pokazy sprzętu rehabilitacyjnego. Placówka czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:00 do 16:00 przez cały rok – Ośrodek zapewnia 
opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych. 
Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów 
komputerowych. Posiadamy własny tabor samo-
chodowy – podopiecznym zapewnia się codziennie 
dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busa-
mi Ośrodka. W ramach pobytu w placówce dzieci 
korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania 
i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania 
posiłków do codziennej diety dziecka. 

Całość świadczonych usług jest nieodpłatna. 
Mieszkańców naszej gminy zainteresowanych 

skorzystaniem z oferty Ośrodka, zachęcamy do kon-
taktu:

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - 
EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY – placówka 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie

ul. Antesa 1, 43-200 Pszczyna
TEL. 32 210 48 47
E-MAIL: dorw@alpha.pl
Strona internetowa: www.psouupszczyna.pl
Przez długo czas nie prowadzono naboru do 

Ośrodka ze względu na ograniczone miejsce. Dzię-
ki zmianie lokum, możliwe jest przyjęcie kolejnych 
potrzebujących dzieci. Zapraszamy!

16 lat liczy sobie tradycja Otwartego Turnieju 
Szachowego o Puchar Wójta Gminy Suszec. Co roku 
przyciąga on zawodników nie tylko z gminy, ale z ca-
łego województwa. W tym roku wielbiciele szachów 
zebrali się 22 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury, 
aby spróbować swoich sił i miło spędzić czas, mierząc 
się z przeciwnikami podczas Turnieju.

Do udziału zgłosiło się 25 osób, z czego 17 to 
mężczyźni i chłopcy, a 8 – kobiety i dziewczęta. Spo-
śród wszystkich uczestników jedynie 5 było doro-
słych. Resztę stanowiły dzieci, co świadczy o tym, że 
szachy cieszą się popularnością także wśród młodego 
pokolenia. Najmłodsi uczestnicy suszeckiego Turnieju 
mieli po 8 lat. I, trzeba przyznać, bardzo dobrze sobie 
radzili. Najstarszy zawodnik miał zaś 70 lat. Szachy 
zjednoczyły młodszych i starszych, dając wszystkim 
dużo przyjemności i satysfakcji.

Gracze biorący udział w Turnieju grali w systemie 
szwajcarskim. W nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka oraz zawodniczki Turnieju przewidziano puchar 
w formie pionka szachowego. Wszyscy gracze otrzy-
mali także nagrody rzeczowe oraz upominki. 

Ze składek, jakie przed Turniejem wpłacali 
uczestnicy, ufundowano również nagrody finanso-
we dla grających w grupie A (zawodników dorosłych 
oraz juniorów urodzonych w 2004 r. i starszych). Było 
więc o co walczyć! 

Ostatecznie, po 7 rundach, wyłoniono zwycięz-
ców w każdej kategorii. Nagrody wręczali: Wójt Gmi-
ny Suszec Marian Pawlas oraz sędzia Dawid Boruta. 
Wójt tak podsumował Turniej:

- Przede wszystkim musimy się cieszyć, że wśród 
uczestników Turnieju jest tyle dzieci. Szachy to gra, 
która rozwija umysł, uczy logicznego myślenia. Mam 
nadzieję, że szachy znajdą się w programie szkolnego 
nauczania. Z pewnością młodym ludziom przyda się 

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzę-
żeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, 
niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami 
neurologicznymi, w wieku od 3 do 25 lat. 

Posiadamy 25 lat doświadczenia!
Już wkrótce przenosimy się do nowego, pro-

fesjonalnie wyposażonego obiektu, gdzie dla po-
trzeb naszych uczniów uruchamiamy nowoczesne, 
specjalistyczne sale i gabinety, m.in. Salę Doświad-
czania Świata, salę do terapii Integracji Sensorycznej, 
gabinet hydromasażu, salę do kinezyterapii i wiele 
innych. Nowa placówka mieści się w Piasku na 
ul. Dworcowej 27.

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki 
oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycz-
nej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, wychowankom 
zapewnia kompleksową, nieodpłatną pomoc:

- wychowanie przedszkolne w grupach przed-
szkolnych;

- nauczanie w grupach szkolnych i zajęcia rewa-
lidacyjno-wychowawcze zespołowe;

oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu: 
- terapii oraz diagnozy psychologicznej; 
- terapii oraz diagnozy logopedycznej/neuro-

logopedycznej; 
- rehabilitacji ruchowej (oferujemy kinezytera-

pię, hydroterapię, magnetostymulację, NDT Bobath, 
światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, pomoc 
w doborze sprzętu rehabilitacyjnego); 

- terapii zajęciowej; 
- hipoterapii i dogoterapii.
Zajęcia są prowadzone metodami: Dobrego 

Startu M. Bogdanowicz, arteterapii, Ruchu Rozwija-
jącego W. Sherborne, terapii Integracji Sensorycznej, 

taki trening umysłowy. Gratuluję zwycięzcom i zapra-
szam na kolejny Turniej za rok!

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się nastę-
pująco:

Najlepszym zawodnikiem i zwycięzcą Turnieju 
został Kasper Krasa. Drugie miejsce zajął Andrzej 
Wółkowski, a trzecie – Oliwia Czerwińska. Oliwia 
triumfowała jeszcze w kilku kategoriach. Została naj-
lepszą juniorką, najlepszą zawodniczką – kobietą 
i najlepszym juniorem urodzonym do 2007 r.

W kategorii juniorów II miejsce zajął Mateusz 
Makos. Na kolejnych miejscach znaleźli się: III miej-
sce – Igor Zaborski, IV miejsce – Karolina Więcek, 
V miejsce – Anna Jureczko, VI miejsce – Maciej 
Kuśka.

Drugą najlepszą zawodniczką – kobietą Turnieju 
została Karolina Więcek, trzecią – Anna Jureczko.

Drugim najlepszym juniorem urodzonym do 
2007 r. został Igor Zaborski, a na trzecim miejscu 
znalazła się Karolina Więcek. 

Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów S. Mas-
gutovej i wieloma innymi oraz metodami komunika-
cji alternatywnej (Makaton, piktogramy).

Zajęcia prowadzone są również w:
- krytej pływalni w Woli – Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Miedźnej;
- krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju;
- hali sportowej „Iskra” w Pszczynie;
- jaskini solnej w Goczałkowicach - Zdroju.
Oferujemy także opiekę pielęgniarską, opiekę 

lekarską neurologa dziecięcego, lekarza rehabi-
litacji medycznej oraz pediatry.

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem: nauczyciele: oligo-
frenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurolo-
gopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, 
pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy. Proces edukacji 
i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych 
możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści 
wspólnie opracowują indywidualny, kompleksowy 

Szach mat

DOREW prowadzi nabór! 
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Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Susz-
cu, jak już pisaliśmy 
w poprzednim nume-
rze miesięcznika „No-
winy Suszeckiej Gmi-
ny”, opracowało nowe 
taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków, które 
zostały zatwierdzone 
uchwałą Rady Gminy 

Suszec podczas sesji w dniu 30 marca br. i będą 
obowiązywały do 30 kwietnia 2018 r.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół-
ka z o.o. eksploatuje sieci wodociągowe we wszyst-
kich sołectwach naszej gminy oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej w sołectwach Suszec (oprócz osiedla 
mieszkaniowego przy ul. Piaskowej), Rudziczka, Kryry, 
Kobielice i w niewielkiej części Radostowic, a także 
dwie oczyszczalnie ścieków w Suszcu i Kobielicach. 

Większość odbiorców wody to gospodarstwa 
domowe i drobni odbiorcy przemysłowi. Do niedaw-
na jednym z większych odbiorców wody była KWK 
„Krupiński” w Suszcu. Jednak już w roku ubiegłym 
sprzedaż wody na rzecz tego zakładu spadła o prawie 
35% (80 tyś. m3).

Natomiast w tym roku, z uwagi na Uchwałę Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod fir-
mą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Jastrzębiu-Zdroju, z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie nieodpłatnego zbycia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa JSW S.A., w postaci Kopalni 
Węgla Kamiennego „Krupiński”, na rzecz Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu plany zakupowe 
wody zostały ograniczone przez ten zakład o kolejne 
85 tyś. m3 wody.

Oprócz urządzeń oczyszczalni ścieków PGK Sp. 
z o.o. eksploatuje 20 przepompowni ścieków (plus 
dojdą 2 nowe przepompownie z nowo wybudowa-
nego etapu kanalizacji sanitarnej w Kryrach).  

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 wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego 

w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 21,80 23,54 zł/2 m-ce

W2
odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego 

w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 12,81 13,83 zł/1 m-c

W3
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 22,02 23,78 zł/2 m-ce

W4
odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego 

w cyklu 2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz 
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 23,62 25,51 zł/2 m-ce

W5
odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego 
w cyklu 1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do 

pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 14,62 15,79 zł/1 m-c

W6
odbiorcy wody 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 6,29 6,79 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 23,60 25,49 zł/2 m-ce

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-
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 
– 80 ÷ 170, a w 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.  

Znaczący spadek taryfy ściekowej i niewielki 
wzrost taryfy za wodę

Nieprzerwana realizacja inwestycji w zakresie 
wymiany sieci wodociągowych wykonanych ze stali 
na nowe wykonane z PE (w latach 2008-2016 PGK 
Sp. z o.o. wymieniła ok. 58 km sieci) oraz racjonalna 
gospodarka powierzonym majątkiem i ciągła kon-
trola kosztów, jak i realizacja usług zewnętrznych 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., ale w tym roku również i obniżenie podatku 
od nieruchomości na rzecz Gminy Suszec przyczyniły 
się do ostatecznego kształtu taryf za świadczenie 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. W związku z zaistniałą sytu-
acją związaną z KWK „Krupiński” w projekcji taryf PGK 
Sp. z o.o. była zmuszona przyjąć sprzedaż wody na 
znacząco niższym poziomie niż w latach ubiegłych. 
Ponadto został zlikwidowany podział na grupy tary-
fowe dla odbiorców zużywających do 2 tyś. m3/m-c 
i zużywających powyżej 2 tyś. m3/m-c. Mimo to udało 
się osiągnąć tylko niewielki wzrost taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę o 16 gr/m3 (netto). Natomiast 
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają 
obniżone szósty rok z rzędu, tym razem o blisko 17% 
(taryfy ostatnich lat obrazuje tabela 1).

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 2017

Taryfa za wodę netto zł/m3 5,65 5,84 5,84 5,90 6,10 6,15 6,15 6,13 6,29

opłata abonamentowa netto zł/m-c 7,34 8,44 9,50 9,85 10,21 10,30 10,30 10,30 10,90

Taryfa za ścieki netto zł/m3 17,42 17,94 18,45 17,67 17,54 17,50 16,12 16,07 13,39

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

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 5,92 zł/m3).

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

1 2 3 4 5 6

K1 dostawcy ścieków niezależnie od ilości 
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

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
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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 PGK Sp. z o.o., a wartość odpisu amortyzacyjnego w la-
tach 2008 – 2016 r.

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

Cena bez podatku na rzecz Gminy Suszec

2017/18 6,19 12,48

Cena bez podatku na rzecz Gminy Suszec i amortyzacji

2017/18 4,41 9,10

Ilość zużytej 
wody/miesiąc

2016/17 (woda)
zł/m-c 

2017/18 (woda)
zł/m-c

Wzrost 
w stosunku do 
2016/17 zł/m-c

Wzrost 
w stosunku do 

2016/17 [%]

2016/17 
(woda i ścieki)

zł/m-c

2017/18 
(woda i ścieki)

zł/m-c 

Wzrost 
w stosunku do 
2016/17 zł/m-c

Wzrost 
w stosunku do 

2016/17 [%]

3 m3 30,98 zł 32,14 zł +1,16 zł 3,7 66,53 zł 67,69 zł +1,16 zł 1,7

6 m3 50,84 zł 52,51 zł +1,67 zł 3,3 110,60 zł 112,27 zł +1,67 zł 1,5

9 m3 70,70 zł 72,88 zł +2,18 zł 3,1 154,67 zł 156,85 zł +2,18 zł 1,4

12 m3 90,56 zł 93,25 zł +2,69 zł 2,9 198,74 zł 201,43 zł +2,69 zł 1,3

Wartość dopłaty, jaką Gmina przekaże PGK Spół-
ka z o.o. w trakcie obowiązywania nowych taryf to 
ok. 830 tyś. zł plus obowiązujący podatek VAT. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż do zeszłego roku znacz-
ny udział w strukturze kosztów obydwu taryf miał 
podatek od nieruchomości stanowiących zarówno 
sieci wodociągowe, jak i kanalizacyjne. Od tego roku 
decyzją Rady Gminy Suszec to obciążenie znacząco 
zmalało – z 2 do 0,2%. Jedynie dla budowli stanowią-
cych obiekty oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobie-
licach podatek pozostał na poziomie 2%. Tak więc 
PGK Sp. z o.o. w tym roku wpłaci do kasy gminnej 
podatek w wysokości ok. 200 tyś. zł. Znaczną część 
obydwu taryf stanowi jednak koszt amortyzacji, czyli 
tzw. „odpisu na inwestycje”. I tak w przypadku wody 
to ponad 25%, a ścieków prawie 24% wartości taryfy. 
W tym miejscu warto wspomnieć, iż od 2008 r. same 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne przezna-

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, 
długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, ist-
nienia dużych zakładów produkcyjnych czy usłu-
gowych, sposobu organizacji przez gminy zakładów 

czyło prawie 18,5 mln zł (w tym amortyzacja to aż 
10 mln zł, dokapitalizowanie przez Gminę Suszec 
3,5 mln zł, wypracowany zysk prawie 2 mln zł i po-
zyskane z zewnątrz środki ok. 3 mln zł).

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 

wodociągowych i wiele innych (np. znikomy odpis 
amortyzacyjny w zakładach wodociągowych czy 
zwolnienia z lokalnych podatków infrastruktury wo-
dociągowo-kanalizacyjnej służących zbiorowemu 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu 
ścieków). Można by tutaj przytoczyć przykłady, gdzie 
te ceny są niższe, ale również i takie, gdzie te ceny są 
znacznie wyższe. 

Jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze 

naszej gminy, ale też rośnie wartość całego majątku, 
stanowiącego urządzenia wodociągowe i kanalizacyj-
ne. Teoretycznie, gdyby w konstrukcji taryfy pominąć 
koszt pozostałego podatku na rzecz Gminy Suszec 
oraz amortyzacji, które z uwagi na rosnącą wartość 
majątku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych rów-
nież stale pną sie do góry, wówczas ceny za wodę 
i ścieki kształtowałyby się następująco:

Jak więc widać, ostatecznie taryfy kształtują powyższe dwa składniki kosztów, ale także, jak się przeko-
nujemy szczególnie w tym roku, poziom sprzedaży usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

naszej gazety, podobnie jak to ma miejsce obecnie, 
właściciele nieruchomości przyłączonych do ka-
nalizacji sanitarnej, a posiadających własne ujęcie 
wody (studnia), będą mogli skorzystać z możliwo-
ści opomiarowania tego ujęcia, celem rozliczania 
odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej, 
zamiast rozliczenia ryczałtowego. Oczywiście decyzja 
o przejściu na taki system należy do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wo-

Obniżenie dopłat, możliwe również dzięki 
zmniejszeniu podatku od nieruchomości, ale i do-
brym wynikom PGK Sp. z o.o., spowoduje natomiast 
oszczędności w budżecie Gminy Suszec, które w czę-
ści zostały przeznaczone uchwałą Rady Gminy Suszec 
na inwestycje związane z budową nowych sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych na terenach przezna-
czonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe 
czy też usługowe. Podobnie stanie się z zyskiem, jaki 
Spółka wypracowała na swojej działalności w roku 
2016, przeznaczając go właśnie na budowę nowej 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

A tyle będziemy płacić od 1 maja 2017 r.
W tym roku z uwagi na fakt, o którym już po-

wszechnie wiadomo, tj. przeniesienie z dniem 
1 kwietnia br. naszego największego odbiorcy wody 
(w ostatnich latach ok. 40% ogółu sprzedanej przez 
PGK Sp. z o.o. wody) Kopalni Węgla Kamiennego 
„Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
w Bytomiu, a co się z tym wiąże znacznym spad-
kiem sprzedaży wody na rzecz tego zakładu, taryfa 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jaką przedstawiło 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ulega nieznacznej podwyżce. Taki wynik był rów-
nież możliwy dzięki obniżeniu w listopadzie 2016 r. 

podatku od nieruchomości stanowiących sieci wo-
dociągowe, z 2% do poziomu 0,2%, co w znacznym 
stopniu złagodziło skutki likwidacji kopalni, mające 
również swoje mocne przełożenie na taryfę wodo-
ciągową. Jednocześnie z uwagi na obniżoną wartość 
przedłożonej przez PGK Sp. z o.o. taryfy ściekowej, 
Wójt Gminy Suszec również postanowił zapropono-
wać Radzie Gminy Suszec obniżkę  dopłaty do pozio-
mu 5,92 zł/m3 ścieków plus obowiązujący podatek 
VAT (dotychczas było to 8,60 zł/m3 wody plus VAT). 
Obniżka ta jednak nie spowoduje zmiany ceny za 
oczyszczenie ścieków dla finalnego odbiorcy naszych 
usług oczyszczania ścieków. 
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dzień. Dzieci doskonale się bawiły, a dorośli mogli 
podziwiać swoje pociechy i cieszyć się wspólnym 
popołudniem. Suszecka Olimpiada Przedszkolaków 
to tradycyjna impreza, która każdego roku cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Jednoczy ona miesz-
kańców i pokazuje, że sport, zwłaszcza ten propa-
gowany od najmłodszych lat życia, może dać dużo 
radości i satysfakcji. 

Olimpiadę zorganizował GOS w Suszcu wraz 
z Przedszkolami i Zespołami Szkolno-Przedszkolny-
mi. Podziękowania należą się także wolontariuszom 
z GP w Suszcu, którzy pomagali w przeprowadzeniu 
wszystkich konkurencji.

 Monika Panfil

Tłumy widzów – rodziców, wujków, cioć, babć 
i dziadków – dopingowały małych sportowców z całej 
gminy. W niedzielę 23 kwietnia na hali sportowej 
w Suszcu odbyły się niemal olimpijskie zmagania. 
Do rywalizacji stanęli najmłodsi – przedszkolaki ze 
wszystkich sołectw. Każde przedszkole mogło wysta-
wić do rywalizacji drużynę złożoną z 12-20 uczestni-
ków. Łącznie w Olimpiadzie Przedszkolaków udział 
wzięło 6 zespołów. Dzieci podczas olimpiady miały 
okazję do spędzenia miło czasu, rozwijania swojej 
sprawności ruchowej oraz poznania zasad współza-
wodnictwa i nauki zachowań fair-play. 

Przedszkolaki rywalizowały aż w 10 konkuren-
cjach. Sprawdzały one gibkość, prędkość i spraw-
ność dzieci oraz ich umiejętność pracy w grupie. 
Wprowadzały także element rywalizacji. Maluchy, 
dopingowane przez wychowawców przedszkolnych, 
swoich kolegów oraz najbliższych, zasiadających na 
trybunach, dawały z siebie wszystko. Konkurencje, 
w jakich startowali podczas Olimpiady młodzi zawod-
nicy, to: przejście przez szarfę, bieg slalomem, bieg na 
czworakach, bieg z piłką, bieg z hula hop, sadzenie 
ziemniaków, przejście przez tunel, drużynowy skok 
w dal, skok przez tyczkę oraz strzał na bramkę. Udział 
w zadaniach wymagał od dzieci pełnego zaanga-
żowania i współpracy. Dawał też przedszkolakom 
dużo radości i satysfakcji. Przede wszystkim chodziło 
bowiem o dobrą zabawę i wspólne spędzenie czasu.

Młodzi zawodnicy poważnie potraktowali udział 
w Olimpiadzie. Trenowali na długo przed zawodami 
i starali się wypaść podczas niedzielnej imprezy jak 
najlepiej. Po emocjonującej i wyrównanej walce, 
wszystkim wręczono odznaczenia. Każdy zawod-
nik otrzymał pamiątkowy medal, a Przedszkola – 
pamiątkowe dyplomy, puchary za miejsca zajęte 
w klasyfikacji końcowej oraz drobny sprzęt sporto-
wy. Walka o jak najlepszy wynik trwała do samego 
końca. Ostatecznie na 6 miejscu, z 39 punktami, zna-
lazły się przedszkolaki z Kryr. 5 miejsce zajęły dzieci 
z Przedszkola w Kobielicach, które uzyskały wynik 
51,5 punktu. Tuż przed nimi, z jedynie 0,5 punktem 
przewagi, znalazła się drużyna z Przedszkola w Susz-
cu. Miejsce na 3 stopniu podium przypadło dzieciom 
uczęszczającym do Przedszkola w Radostowicach, 
którym udało się uzyskać wynik aż 55 punktów. 
Na 2 miejscu rywalizację zakończyły przedszkolaki 
z Rudziczki, które we wszystkich konkurencjach 
zdobyły łącznie 58 punktów. Najlepsi zaś okazali 
się w tym roku młodzi Mizerowianie, którzy mogli 
się pochwalić się aż 65-punktowym dorobkiem. I to 
właśnie dzieci z Przedszkola w Mizerowie stanęły na 
najwyższym stopniu podium. Gratulujemy zwycięz-
com oraz wszystkim biorącym udział w tegorocznej 
edycji Suszeckiej Olimpiady Przedszkolaków. 

Dla wszystkich obecnych w niedzielę na hali 
sportowej w Suszcu był to piękny, miło spędzony 

Mali sportowcy

dociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o., jak 
i posiadania własnego ujęcia wody ilość ścieków od-
prowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako 
suma wskazań wodomierzy na przyłączu wodociągo-
wym, jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiada-
nia wyłącznie własnego ujęcia wody będzie to ilość 
wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. W przy-
padku podjęcia decyzji o chęci zabudowy takiego 
wodomierza należy zwrócić się do Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem 
o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. 
W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy tego 
wodomierza właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowied-
niego bezpiecznego miejsca jego zabudowy (np. 

przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, nato-
miast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wodomie-
rza, jego wbudowania w przygotowane miejsce oraz 
jego plombowania, a także późniejszą legalizację.

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 
niewielkiej podwyżce. Stawka za przyłączenie do sieci 
wodociągowej wyniesie netto 180,08 zł (dotychczas 
177,56 zł), zaś brutto z 8% podatkiem VAT 194,49 zł 
(dotychczas 191,76 zł). Stawka za przyłączenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie netto 248,33 zł 
(dotychczas 245,81 zł), zaś brutto z 8% podatkiem 
VAT 268,20 zł (dotychczas 265,47 zł).

Od 1 maja br. będzie obwiązywała również nowa 
stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 
na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodo-
wej 2. Stawka ta wyniesie netto 7,99 zł/m3 ścieków, 
zaś brutto z 8% podatkiem VAT 8,63 zł/m3. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki 
mogą być dowożone tylko przez podmioty, które 
posiadają odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy 
Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem stosow-
nej umowy. 

Jednym z podmiotów, który realizuje usługi 
wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212 42 14 lub 
32 44 88 090, kom. 667 602 607).  

PGK w Suszcu

Biegaj razem z nami!

20 maja 2017 r. w Suszcu odbędzie się bieg na 
5 km zwany „Leśnym Biegiem Suszeckim”. Chcesz 
przebiec ten dystans? Nigdy nie biegałeś, a może 
chcesz wrócić do biegania po dłuższej przerwie?

Już od 4 kwietnia aż do 20 maja będzie można 
skorzystać z porad i przygotować się do biegu.

We wtorki i czwartki o godz. 18:00 do dyspo-
zycji wszystkich chętnych będzie instruktor sportu 
Kamil Poloczek, specjalizujący się w biegach. Zajęcia 
odbywają się na bieżni przy hali sportowej w Suszcu 
o godz. 18:00 oraz na Ośrodku Rekreacyjnym „Gwa-
ruś”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-
nie internetowej i fanpage’u GOS Suszec.

GOS Suszec

Powiatowe Mistrzostwa 
OSP w Piłce Nożnej Halowej

W niedzielę 2 kwietnia na hali sportowej w Susz-
cu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa OSP w Piłce 
Nożnej. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny: OSP 
Suszec, OSP Studzienice, PSP Pszczyna oraz OSP 
Pszczyna. Turnieju rozegrano w systemie „każdy 
z każdym”. 

Po wszystkich meczach trzy zwycięstwa oraz 
komplet punktów zdobyła drużyna OSP ze Studzie-
nic. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy z OSP 
Suszec. Trzecie miejsce zajęli strażacy z PSP Pszczyna, 
a ostatnie miejsce zajęła drużyna z OSP z Pszczyny. 

Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano 
Wojciecha Janosza z OSP Studzienice, a najlepszym 
bramkarzem został Wojciech Biber z drużyny OSP 
Suszec.

źr
ód

ło
: G

O
S 

w
 S

us
zc

u

Młodzi sportowcy z Kobielic
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Drużyna z Suszca

Drużyna z Suszca, która zajęła II miejsce, zagra-
ła w składzie: Wojciech Biber, Marek Zacharek, 
Tomasz Biber, Kamil Rożankowski, Łukasz Góra 
i Krzysztof Modzelewski. Gratulujemy sukcesu!

GOS Suszec

Drodzy Strażacy!
W dniu 4 maja świętujemy „Dzień Strażaka” – święto wszystkich, którzy bez-

interesownie pełnią niebezpieczną służbę, spiesząc z pomocą innym. Z tej okazji 
pragniemy złożyć wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych 
w naszej gminie najserdeczniejsze podziękowania za Waszą działalność, bezinte-
resowność oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Przyjmijcie życzenia 
szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

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

plakat zmienną
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turystą
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pieśń
miłosna
z gitarą

silnik na
ropę
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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: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749 
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec 
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK) 
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. 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
ZUS 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
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Przetargi na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 

pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych 
na dzierżawę działek gruntowych przeznaczonych do 
rolniczego użytkowania na czas określony powyżej 
3 lat. Przetargi obejmują działki nr 45 o powierzchni 
0,6233 ha i 164/25 o powierzchni 0,5100 ha  poło-
żone w Suszcu – dojazd od ul. Stawowej i Wąskiej. 
Przetargi odbędą się 15 maja 2017 r. Termin wpłaty 
wadium do 11 maja 2017 r. Bliższe informacje można 
uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na stro-
nie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
IV przetargów ustnych nieograniczonych na dzier-
żawę działek nr 295/66, 293/66, 241/2, 242/2 prze-
znaczonych do rolniczego użytkowania położonych 
w Suszcu, w rejonie ulic Okrężna, Na Grabówki. Prze-
targ odbędzie się 25 maja 2017 r. Termin wpłaty wa-
dium do 23 maja 2017 r. Bliższe informacje można 
uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na stro-
nie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem działki gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej 
do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. W wykazie 
znajduje się działka nr 29 o powierzchni 0,3826 ha 
położona w Suszcu w rejonie ul Ogrodowej. Dział-
ka przeznaczona jest do rolniczego użytkowa-
nia. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 
1A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości informację o nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej 
do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczo-
ny powyżej 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 
795/112 o powierzchni 0,2900 ha położona w Mi-
zerowie przy ul. Wyzwolenia. Działka przeznaczona 
jest do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje 
można uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na 
stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

UG Suszec

Terminy składania wnio-
sków o przyznanie płatno-
ści na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności 
na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można 
składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 
15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz 
z załącznikami może być także złożony w terminie 25 
dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, 
tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., 
stosowane będzie zmniejszenie płatności w wyso-
kości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest pla-
nowane wydłużenie terminu na składanie wniosków 
o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności moż-
na składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany 
do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejsze-
niem należnych płatności do powierzchni, której 
dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we 
wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. 
skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego 
dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, 
w tym złożenie załączników oraz wypełnionych mate-
riałów graficznych, składa się na formularzu wniosku 
z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.

Wnioski o przyznanie płatności złożone do 
ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmianie 
ulegają godziny pracy Pszczyńskiego Biura Powia-
towego ARiMR na następujące:

24.04.2017 r. – 28.04.2017 r. w godz. 7:30 – 18:00
01.05.2017 r. nieczynne
02.05.2017 r. w godz. 6:00 – 15:30
03.05.2017 r. nieczynne
04.05.2017 r. – 05.05.2017 r. w godz. 6:00 – 20:00
08.05.2017 r. – 12.05.2017 r. w godz. 6:00 – 20:00
13.05.2017 r. (sobota) w godz. 6:00 – 20:00
15.05.2017 r. w godz. 6:00 – 20:00

UG Suszec
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Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Informuje się mieszkańców gminy Suszec, że 
w 2017 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
zostanie przeprowadzona w maju, zgodnie z termi-
nami zamieszczonymi w harmonogramie wywozu 
odpadów komunalnych :

- RADOSTOWICE 1: 8 maja
- RADOSTOWICE 2: 9 maja
- KOBIELICE 1: 9 maja
- KOBIELICE 2: 10 maja
- SUSZEC 1: 10 maja
- SUSZEC 2: 11 maja
- SUSZEC 3: 12 maja
- SUSZEC 4: 15 maja 
- KRYRY: 16 maja            
- MIZERÓW 1: 17 maja
- MIZERÓW 2: 19 maja
- RUDZICZKA 1: 18 maja
- RUDZICZKA 2: 19 maja
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić 

przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 
6:00 rano. Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE, 
WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie 
dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu 
domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła, 
papy, wełny mineralnej, eternitu itp. 

UG Suszec

Dyżur w celu wypełniania 
wniosków

Informujemy, że dyżur w celu wypełniania wnio-
sków obszarowych na rok 2017 odbywa się w każ-
dy wtorek w godz. 9:00 – 11:00 w budynku GOK 
w okresie 15.03-15.05.2017 r. w sali nr 67. Istnie-
je możliwość konsultacji lub wypełnienia wniosku 
w innym terminie w biurze PZDR w Pszczynie na 
ul. Kopernika 14. Informacje pod nr. tel. 32 210 33 28 
w godzinach 7:30 – 15:30.

UG Suszec

Punkt Paszportowy               
w Pszczynie

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r., Tereno-
wy Punkt Paszportowy w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie będzie nieczynny w następujących 
dniach: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia 2017 r. 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pomieszczenia oddane do 
wynajęcia

Wójt Gminy Suszec informuje o przeznaczeniu 
do oddania w najem pięciu wolnych pomieszczeń 
o łącznej powierzchni ok. 80 m2 zlokalizowanych na 
piętrze budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu. 
Pomieszczenia przeznaczone są do wykorzystania 
pod działalność usługową. Bliższe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 1 A – tel. 
32 449 30 73.

STOP SMOG - kontynuacja 
programu

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez mieszkańców województwa 
śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest 
kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego 
w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie 
dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące wła-
ścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ra-
mach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła 
ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym 
obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracujące-
go na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa 
nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

1) zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego 
likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego do-
kumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu 
(za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych 
lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są pro-
tokoły potwierdzające wykonanie prac).

2) zdjęcia budynku w zakresie, w jakim plano-
wana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą 
od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać 
w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscy-
towej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać 
pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA! Wnioski złożone przed lub po terminie 
naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie urucho-
miony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt 
Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w którym Pra-
cownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych 
informacji na temat Programu. Dokumenty można 
pobrać na stronie: www.wfosigw.katowice.pl 

Zgłaszanie szkód w upra-
wach i płodach rolnych

Urząd Gminy Suszec – Referat GKŚ informuje, że  
osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń 
szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny w uprawach i płodach rolnych z terenu 
obejmującego obwody łowieckie w gminie Suszec są:

1) Koło Łowieckie „CYRANKA” Pszczyna,
osoba szacująca szkody –  Janusz Korczak
adres, pod który należy dostarczyć pisemne 

zgłoszenie szkody:
43-230 Goczałkowice-Zdrój,  ul. Polna 12a,
2) Koło Łowieckie „OSTOJA” Gliwice
osoba szacująca szkody – Lucjan Czardybon
adres, pod który należy dostarczyć pisemne 

zgłoszenie szkody:

43-200 Studzionka ul. Wodzisławska 26d
3) Koło Łowieckie „HUBERTUS” Orzesze
osoba szacująca szkody – Piotr Świerkot
adres, pod który należy dostarczyć pisemne 

zgłoszenie szkody:
43-176 Gostyń, ul. Miarowa 27a
4) Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa 

Kobiór obwody nr 145 i 146 – osoba uprawniona  do 
przyjmowania zgłoszeń – sekretarka Nadleśnictwa 
Kobiór adres, pod który należy dostarczyć pisemne 
zgłoszenie szkody:

Nadleśnictwo Kobiór
43-211 Piasek, ul. Katowicka 141.
Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym po-

wstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej 
w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przy-
padku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 
14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym okre-
śleniem liczby uszkodzonych drzew.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu 
postepowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rol-
nych.(Dz.U. 2010 r., nr 45, poz. 272).



* 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


