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Doskonała pogoda i moc atrakcji sprawiły, że miesz-
kańcy gminy jeszcze długo będą wspominać plenerowy 
Dzień Dziecka zorganizowany przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu. W ostatni weekend maja tereny wokół 
Ośrodka zamieniły się w krainę rodem z dziecięcych fan-
tazji. Organizatorzy zadbali, żeby mniejsi i więksi uczest-
nicy znaleźli coś dla siebie. Bogaty program artystyczny, 
Targi Dziecięce, Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Po-
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dwórkowych oraz rozmaite animacje, konkursy i atrakcje 
w postaci dmuchańców pozwoliły przybyłym odnaleźć
w sobie dziecięcą radość. 31 maja wokół suszeckiego 
GOK-u zebrali się wszyscy, którzy chcieli w wyjątkowy 
sposób uczcić święto najmłodszych. Impreza przyciągnę-
ła nawet gości spoza gminy i zamieniła się w prawdziwie 
rodzinne  święto.                             
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Doniesienia prasowe dziennika ,,Rzeczpospo-
lita” o likwidacji KWK ,,Krupiński” nie tylko zanie-
pokoiły, ale wręcz przeraziły samorządy lokalne. 
Władze Gminy natychmiast podjęły działania w ce-
lu uzyskania wyjaśnień i interweniowania, kieru-
jąc list do władz i rady nadzorczej JSW S.A., dyrek-
cji kopalni, śląskich senatorów i posłów, wojewo-
dy i marszałka. List o podobnej treści wysłał do 
prezesa JSW S.A. starosta pszczyński Paweł Sadza. 
Poniżej przytaczamy najistotniejsze treści listu wy-
słanego  przez  władze  Gminy  Suszec.

,,Jestem głęboko zaniepokojony tym, że
o sprawach kopalni „Krupiński” dowiaduję się
z prasy ogólnokrajowej, lokalnej, a nie od władz 
Spółki („Rzeczpospolita” – 18.05.2015 r.).

Rozumiem dramatyczną sytuację finansową  
górnictwa, jednak jakiekolwiek pochopne decyzje 
co do likwidacji kopalni będą miały konsekwencje 
nie tylko dla całej społeczności gminnej, ale i dla 
lokalnego rynku pracy w Gminie Suszec, w Gminie 
Orzesze, powiecie pszczyńskim, mikołowskim oraz 
w mieście Żory, nie wyłączając Pawłowic, Jastrzę-
bia  i okolic. 

Nieprzemyślana decyzja o likwidacji kopalni 
„Krupiński” prowadzi do bezpowrotnej utraty po-
nad 2500 miejsc pracy pracowników kopalni oraz 
około 1500 miejsc pracy pracowników firm zatru-
dnionych do robót dołowych i powierzchniowych. 
Firmy te – w ramach wcześniejszej restrukturyzacji 
górnictwa – w dużej części zostały utworzone na 
bazie pracowników wcześniej pracujących w Ko-
palni. Zamknięcie tak dużego zakładu, jakim jest 
Kopalnia „Krupiński”, bez programu osłonowego 
przygotowanego przez Rząd RP dla Gminy i praco-
wników, spowoduje degradację całego regionu. 
Przecież, zapowiadane w prasie, zapewnienie tym 
ludziom pracy na innych kopalniach JSW S.A. za-
chwieje rynkiem pracy w sąsiednich gminach i to 
górniczych. Jest to zwykłe okłamywanie środowi-
ska mieszkańców żyjących w naszej społeczności 
górniczej.

Nie kwestionuję konieczności restrukturyza-
cji kopalń, w tym KWK „Krupiński”, spowodowanej 
obecną sytuacją ekonomiczną JSW S.A. w celu do-
prowadzenia do rentowności wydobycia. Poprzed-
ni Zarząd JSW S.A., na wielu spotkaniach w roku 
2014 i na początku roku 2015, deklarował, że w JSW 
S.A. utrzymana zostanie produkcja we wszystkich 
kopalniach Spółki i nie będą likwidowane miejsca 
pracy. Doniesienia prasowe wskazują, że działania 
obecnego Zarządu przeczą poprzednim deklara-
cjom i podważają zaufanie władz Samorządowych 
Gmin co do partnerskiego ich traktowania przez 
władze Spółki. Brak jasnych deklaracji, potwier-
dzonych stosownymi Uchwałami Zarządu JSW S.A., 
Rady Nadzorczej JSW S.A. i większościowego wła-
ściciela co do przyszłości działalności KWK „Kru-
piński” powoduje, że Gmina Suszec wraz z Powia-
tem Pszczyńskim, nie są w stanie planować dalsze-
go funkcjonowania w najbliższej perspektywie 
czasowej. Decyzja o zamknięciu kopalni spowodu-
je, że to Samorząd Gminy Suszec stanie przed pro-

blemem bezrobocia, z pozostawionymi terenami 
i majątkiem gminy zdegradowanym eksploatacją 
górniczą oraz wszystkimi innymi problemami, któ-
re wystąpiły w rejonach, gdzie zamykano kopalnie. 

Wójt Gminy Suszec oraz Rada Gminy, pomimo 
świadomości, że eksploatacja górnicza niesie dla 
terenów objętych wydobyciem sporo problemów,
a przede wszystkim odstrasza inwestorów od two-
rzenia alternatywnych miejsc pracy, zawsze były 
przychylne dla wszelkich działań Spółki. Jestem pe-
wien, że jej dalszy rozwój, bez współpracy z lokal-
nymi  samorządami,  będzie  niemożliwy.

To przy znacznym udziale naszego samorządu 
rozszerzono koncesję na eksploatację złóż Kopalni 
„Pniówek”  na  terenach  Mizerowa  i  Studzionki.

Obecne działania Zarządu podważają zaufanie 
co do sensu uruchomienia eksploatacji w tym re-
jonie i zgody na degradację górniczą kolejnych te-
renów, bez wyeksploatowania obecnie udostęp-
nionych złóż i wykorzystania istniejących zasobów. 

Wspólne współdziałanie z władzami górni-
czymi na przedłużenie koncesji KWK „Krupiński”
do 2030 roku, zapewniającej eksploatację do te-
go czasu rokowało wręcz pewność, że ten mini-
malny termin będzie dochowany, a gmina będzie 
miała ewentualnie czas na zweryfikowanie dal-
szych ścieżek rozwoju, poszukiwania nowych inwe-
storów na przyszłość. Wiemy, że procesy inwesty-
cyjne, rozwojowe to tematy długookresowe, dłu-
gofalowe […]”.
 W reakcji na ten list, Prezes JSW S.A. zaprosił 
władze Gminy do siedziby Spółki w celu omówie-
nia spraw w nim poruszonych. W trakcie spotkania 
zgodzono się, że obecna dramatyczna sytuacja na 
rynku węglowym, a co za tym idzie zła sytuacja na-
szych kopalń, wynika z przyczyn od nas niezależ-

Czarne scenariusze nie mogą się sprawdzić
nych i rodzi wiele problemów wiążących się z do-
stosowaniem naszego górnictwa do zaistniałej sy-
tuacji. Jednak jako samorząd podkreśliliśmy, że nie 
dopuszczamy wariantu likwidacji kopalni i oczeku-
jemy dalszego jej funkcjonowania. Zgadzamy się, 
że, podobnie jak inne kopalnie należące do JSW S.A., 
także nasza będzie wymagać restrukturyzacji,
w ostateczności szukania inwestorów strategicz-
nych. Jednak w naszej ocenie brak środków finan-
sowych na inwestycje nie może przesądzać o likwi-
dacji  zakładu.  

Jednocześnie, przy zaangażowaniu posłanki 
Mirosławy Nykiel, która również zareagowała na 
nasze problemy, 25 czerwca odbyło się spotkanie
w Ministerstwie Skarbu w Warszawie z Ministrem  
Wojciechem Kowalczykiem, który obecnie ze stro-
ny  Rządu  odpowiada  za  górnictwo.

W spotkaniu wzięli udział Minister Wojciech 
Kowalczyk, przedstawiciel Rady Nadzorczej JSW 
S.A., posłanka Mirosława Nykiel, Wójt Gminy Suszec 
Marian Pawlas oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej  Urbanek.

W trakcie rozmowy przedstawiono władzom 
państwowym skutki ewentualnego zamknięcia ko-
palni – nie tylko dla naszej gminy, ale dla całego 
rejonu. Po odbytych spotkaniach można żywić na-
dzieję, że, nakreślone przez prasę, najgorsze sce-
nariusze się nie sprawdzą. Odczucia wyniesione ze 
spotkania z Ministrem pozwalają sądzić, że dobrze 
rozumie on nasze problemy i będzie czynił stara-
nia, aby pomóc znaleźć rozsądne rozwiązanie dla 
problemów JSW S.A. Jesteśmy w stałym kontakcie
z władzami Spółki i kopalni i na bieżąco będziemy 
reagować  na  ich  kolejne  decyzje  i  działania.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Usuwanie azbestu zdeponowanego na posesjach
Gmina Suszec jesienią bieżącego roku zamie-

rza przystąpić do drugiego etapu odbioru wyro-
bów azbestowych zdeponowanych na nierucho-
mościach  położonych  w  gminie  Suszec.

Wyroby azbestowe zostaną usunięte z posesji 
ujętych w programie usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. Etap ten obejmie sołectwo Suszec 
oraz posesje w pozostałych sołectwach, które nie 
zostały  ujęte  dotychczas  w  programie.

Koszt tego zadania pokryty zostanie ze środ-

ków finansowych pozyskanych z Powiatu Pszczyń-
skiego. 

Osoby fizyczne posiadające azbest na swoich 
posesjach (m.in. posiadacze budynków, obiektów 
użytkowych, gospodarczych i innych) mają usta-
wowy obowiązek przedkładania Wójtowi Gminy 
Suszec informacji o wyrobach zawierających azbest. 
Informację o wyrobach zawierających azbest na-
leży przedkładać każdego roku w terminie do 
dnia 31 stycznia, na formularzu dostępnym w Re-

feracie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa (pokój nr 3, parter) oraz do pobra-
nia  na stronie internetowej  www.suszec.pl 

Przedsiębiorcy powinni ten obowiązek wy-
pełnić, przedkładając do dnia 31 stycznia każdego                  
roku jeden egzemplarz takiej informacji marszał-
kowi województwa, a drugi należy przechowywać 
przez okres 1 roku, do czasu sporządzenia następ-
nej  informacji.

UG w Suszcu
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KWK „Krupiński” w Suszcu



Opłata za wywóz nieczystości przez najbliższy 
kwartał  nie  ulegnie  zmianie. 

Co dalej z kopalnią? Od kilku miesięcy, po ar-
tykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej”, jednym 
z najważniejszych tematów w gminie jest poten-
cjalne zamknięcie kopalni „Krupiński”. Wójt Marian 
Pawlas oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Urbanek, zaniepokojeni pogłoskami, wystosowali
w maju list m.in. do władz województwa i zarządu 
JSW.  W czerwcu, w odpowiedzi na pismo, zaproszo-
no ich do Warszawy na rozmowy z ministrem Ko-
walczykiem, który zapewnił, że sytuacja „Krupiń-
skiego” jest dla państwa ważna i że zamknięcie ko-
palni jest jednym z najmniej pożądanych scena-
riuszy. Choć sytuacja jest trudna, trzeba oczekiwać 
pozytywnych rozwiązań. Wójt Suszca podkreślał, że 
przyszłość kopalni zależy od tego, jak będzie kształ-
tował się rynek zbytu węgla w najbliższych latach.

Monika Panfil 
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W tym miesiącu Radni Gminy Suszec podjęli 
decyzję o wystąpieniu ze struktur MZK. Dyskutowali 
także o nowym przetargu na wywóz śmieci, a Wójt 
zdał sprawę ze swojej działalności – w głównej mie-
rze dotyczącej reakcji władz na list dotyczący po-
głosek  o  zamknięciu  kopalni  KWK  „Krupiński”.

Gmina występuje ze struktur MZK. Decyzję
o wystąpieniu gmina podjęła po spotkaniu wszyst-
kich członków z zarządem Związku. Podczas walne-
go zgromadzenia ustalono, że gminy postąpią po-
dobnie jak miasto Jastrzębie-Zdrój, które na począt-
ku br. postanowiło zrezygnować z członkostwa
w MZK. Jest to forma zabezpieczenia przed konse-
kwencjami wynikającymi z zagrożenia nietrwałoś-
cią projektu, na który pozyskano środki z UE. Zmiany 
zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r., jednak już 
teraz nasi Radni wykorzystają czas na podjęcie de-
cyzji dotyczących przyszłości komunikacji w gmi-
nie. Jak podkreśla zastępca wójta Czesław Smusz, 

będący jednym z naszych przedstawicieli w MZK, 
pozostali członkowie Związku są zdeterminowani, 
aby utrzymać jego funkcjonowanie. Jastrzębie-
Zdrój, podejmując decyzję o wystąpieniu ze struk-
tur MZK, bardzo utrudnia jego dalsze działanie, jed-
nak nie czyni go niemożliwym. Więcej o MZK  moż-
na  przeczytać  na  str. 14.

Przetarg na wywóz śmieci w gminie Suszec 
został unieważniony. Żadna z firm, które zgłosiły 
się do czerwcowego konkursu, nie spełniła warun-
ków przetargu, proponując kwoty za wywóz śmie-
ci znacząco przekraczające dotychczasowe, dla-
tego za 3 miesiące przeprowadzony zostanie ko-
lejny przetarg. Gmina Suszec w swoich działaniach 
ma na uwadze przede wszystkim dobro mieszkań-
ców i szuka jak najkorzystniejszej oferty. Do czasu 
przeprowadzenia nowego przetargu, czyli w lipcu, 
sierpniu i wrześniu, śmieci będą odbierane przez 
firmę  EKO  wg  schematu  podanego  na  str. 18.

Sesja Rady Gminy

W tym miesiącu zakończono kolejny etap ka-
nalizowania Kryr. Zakończona została budowa ka-
nalizacji w zlewni przepompowni P3. Znajduje się 
ona w rejonie ulic: Pawła Garusa i Kasztanowej
w Kryrach. Sieć kanalizacyjna została już umiesz-
czona w ziemi, wykonano także roboty w obrębie 
przepompowni ścieków P3, odtworzono nawierz-
chnię, uregulowano studzienki oraz wykonano 
wszystkie niezbędne roboty porządkowe. Nastąpił 
już odbiór wewnętrzny obiektu, w najbliższym cza-
sie zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie z PINB. Po uzyskaniu przez Gminę 
Suszec pozwolenia na użytkowanie, mieszkańcy 
nowoskanalizowanego terenu będą mogli podłą-

Kolejny etap kanalizacji w Kryrach zakończony
czać swoje budynki do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przypominamy, że wykonanie przyłącza kanali-
zacyjnego do budynku jest obowiązkowe, a jego 
koszty  ponoszą  właściciele  nieruchomości. 

Gmina Suszec udziela dotacji celowej na do-
finansowanie kosztów budowy przyłączy kanali-
zacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Suszec. Do wykonania w ramach 
projektu kanalizacji Kryr pozostaje nadal zlewnia 
przepompowni P4. Projekty zostaną jednak zreali-
zowane prawdopodobnie dopiero w przyszłym ro-
ku. Całość uzależniona jest od środków zewnętrz-
nych, np. z PROW, z których w znacznej mierze fi-
nansowana  jest  budowa  kanalizacji.

UG w Suszcu
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Przepompownia P3 w Kryrach

W ubiegłym miesiącu zakończyły się prace 
związane z termomodernizacją budynku Ośrodka 
Zdrowia, znajdującego się przy Urzędzie Gminy. 
Obecnie znajduje się w nim m.in.: Urząd Pocztowy, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, oddział 
Publicznego Przedszkola w Suszcu oraz Gminny 
Zespół Oświaty i Sportu. Prace rozpoczęły się na 
początku września 2014 r. i zakończyły się w maju 
2015 r. W ramach wykonanych robót zrealizowano: 
termoizolację ścian zewnętrznych oraz dachu, czę-
ściową wymianę stolarki okiennej oraz stolarki
i ślusarki drzwiowej. Wykonano także dodatkowe 
wejście do budynku ze schodami zewnętrznymi. 
Głównymi założeniami prac remontowych budyn-
ku było zmniejszenie kosztów jego ogrzewania, po-
prawienie estetyki oraz utworzenie alternatywnego 
wejścia do budynku, które umożliwi bardziej racjo-
nalne  jego  wykorzystanie.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 

Prace zostały zrealizowane częściowo dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych. Cały projekt to 
koszt 416 779 zł, z czego ok. 250 tyś. zł stanowiły 
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Suszecki budynek Ośrodka Zdrowia przed modernizacją (z lewej) i po modernizacji (z prawej)

Blisko rok trwała rozbudowa i przebudowa 
Szkoły Podstawowej w Suszcu. Nowo powstały bu-
dynek jest połączony ze Szkołą Podstawową i Gim-
nazjum Publicznym. Dzięki rozbudowie, w placów-
ce powstało miejsce na szatnię, dwie duże sale (sa-
la językowa oraz sala przeznaczona na zajęcia tech-
niczne czy artystyczne) oraz jadalnia wraz z dużą 
kuchnią, mogącą być także bazą dla cateringu ob-
sługującego pobliskie placówki. Z nowych sal będą 
mogli korzystać uczniowie gimnazjum, natomiast 
uczniowie szkoły podstawowej będą użytkowali 
dwie sale, z których dotychczas korzystali gimnazja-
liści. Obie placówki zyskają dodatkowe miejsce, 
niezbędne do nauki. Nie bez znaczenia jest przy-

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Suszcu
stosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych 
przez wyposażenie jej w windę. Ponadto dodatko-
we szatnie w segmencie podpiwniczonym znacz-
nie poprawią warunki dla uczniów.

Końcem maja nastąpił odbiór techniczny no-
wej części budynku. Do końca wakacji planowane 
jest zaś wyposażenie sal dydaktycznych. Obecnie 
trwają przygotowania do realizacji postępowań na 
zakup wyposażenia. Udostępnienie dla uczniów
nowych pomieszczeń jest planowane na wrzesień 
br. Koszt inwestycji do czasu odbioru techniczne-
go wyniósł ok. 1 900 000 zł i jest on w całości sfi-
nansowany  ze  środków  własnych  Gminy  Suszec.
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Nowa część budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w  Katowicach. UG w Suszcu
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Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca – to 
święta związane z rodziną, które stały się inspira-
cją do spotkania, jakie odbyło się 19 czerwca w su-
szeckim GOK-u. W piątkowe popołudnie sala Oś-
rodka Kultury wypełniła się uczniami klas I-III ze 
Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz ich rodzicami. 
Dzieci przygotowały dla swoich mam i ojców boga-
ty program artystyczny. Każda klasa (w sumie było 
ich 8) miała okazję do zaprezentowania się na sce-
nie. Cały program składał się z połączenia wierszy, 
piosenek i przedstawień, których głównym przeka-
zem  były  życzenia  składane  rodzicom. 

- Formą prezentu, jaki dzieci przygotowują dla 
rodziców, są występy artystyczne. Wszyscy włożyli
w nie bardzo dużo czasu i energii, wspólnie tworząc 
stroje, scenografię i pracując nad jak najlepszą pre-
zentacją. Myślimy, że rodzice doceniają ten wysiłek. 

Poza tym chodzi o zjednoczenie się w czasie dzisiej-
szego Święta i wspólne cieszenie się z bycia rodziną. 
Każdy uczeń występował dziś na scenie, bo chcieliśmy, 

Święto Rodziny
żeby wszyscy byli zaangażowani, a rodzice mogli być 
dumni  ze  swoich  pociech – mówiła  Renata  Kuś.

Faktycznie rodzice byli dumni ze swoich dzieci. 
Piękne, starannie przygotowane stroje, występy na 
wysokim poziomie oraz wyrazy miłości i uznania dla 
rodziców płynące ze sceny sprawiły, że widzowie 
będą jeszcze długo wspominać czerwcowe święto-
wanie. Jak mówiła pani dyrektor SP z Suszca, Aneta 
Hanak: - Mamy nadzieję, że to Święto stanie się na-
szą wspólną tradycją. Połączony wysiłek nauczy-
cielek klas początkowych, uczniów uczęszczają-
cych do suszeckiej Szkoły Podstawowej oraz ich ro-
dziców sprawił, że Święto Rodziny stało się wyjąt-
kową okazją do celebrowania rodzinnej wspólnoty. 
A to bardzo ważne, aby dbać o nią i uświadamiać jej 
wartość tym najmłodszym. Oby jak najwięcej ta-
kich  inicjatyw.

Monika Panfil

- W Suszcu „Sobótki” to już wieloletnia tradycja. 
Co roku mieszkańcy potrafią się zorganizować
i wspólnie świętować. Nie wyobrażają sobie, żeby
tego dnia zostać w domach. Żadna pogoda nam
niestraszna! – przekonywał Sołtys Suszca, Tadeusz 
Paszek.

I chociaż 23 maja pogoda nie rozpieszczała, 
chętnych do obchodzenia Zielonych Świątek nie 
brakowało. Inicjatorem zorganizowania tegorocz-
nych „Sobótek” był Grzegorz Kuliga – społecznik, 
który nie bał się wyzwań i zawsze potrafił zebrać 
grupę chętnych do wspólnego działania. Wspomo-
gli go ochotnicy oraz suszecki Sołtys wraz z Radą 

Sołecką. Plac Odnowy zamienił się w sobotni wie-
czór w miejsce wspólnej zabawy. Na przybyłych 
czekały rozłożone namioty z miejscem do siedzenia, 
wyznaczono przestrzeń na tańce, a w pewnym od-
daleniu, pomimo deszczu, paliło się ognisko. Przy 
nim zbierali się przybyli – żeby porozmawiać, upiec 
kiełbasy, poczuć atmosferę. Oficjalne rozpoczęcie 
imprezy nastąpiło o godz. 20:00, zainicjowane wy-
strzałem z armaty. Mieszkańcy, którzy przybyli na 
Plac Odnowy, mogli spędzić wspólnie miło czas. Do 
tańca przygrywał zespół De Facto, a sobótkowy 
nastrój tworzyli chętni do zabawy młodzi ludzie.
W dobrej zabawie nie przeszkodziła nikomu nie-

Suszeckie „Sobótki”
sprzyjająca  aura.

- Jest tu grupa młodych ludzi, którym się chce
i którzy to wszystko organizują. My z Radą Sołecką 
bardzo się z tego cieszymy i pomagamy, na ile 
umiemy. Chodzi o to, żeby ludzie chcieli się spotkać
i spędzić ze sobą czas  – podsumował imprezę Tade-
usz  Paszek.

Inicjatywy, jak ta, którą wykazali się suszczanie 
przy organizacji „Sobótek”, świadczą o ciągłej chęci 
spotykania się i budowania wspólnoty. Należy się 
cieszyć, że wśród mieszkańców naszej gminy nie 
zanika potrzeba zabawy i wciąż żywa jest inicjaty-
wa  działań  społecznych.
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 Dzieci tańczyły, śpiewały i występowały dla rodziców

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudziczki 
ponownie zaprezentowały swoje talenty kulinarne. 
W niedzielę 14 czerwca br. na terenie Skansenu 
„Zagroda Ziemi Pszczyńskiej” odbyła się impreza 
„Święto Pszczoły”. W trakcie spotkania, oprócz wy-
stępów artystów z terenu całego powiatu, np. chóru 
„Pogodna Jesień”, zorganizowano także konkurs 
kulinarny pt. „Miodowe Przysmaki”. Jego celem była 
m.in. popularyzacja miodu i produktów pszczelich 
w żywieniu, oraz poszukiwanie tradycyjnych, a tak- 
że tworzenie nowych przepisów na potrawy i na-
poje  z  miodem. 

Członkinie KGW potraktowały konkurs bardzo 
poważnie i przygotowały rozliczne potrawy z uży-
ciem miodu. Komisja miała okazję spróbować dań 
obiadowych, deserów oraz nalewek i napojów z tym 
słodkim dodatkiem. Dania zasadnicze przygotowa-
ne przez panie z Rudziczki to: polędwiczki w mio-
dowym sosie, sałatka miodowa z kurczakiem, swoj-
ski chleb z latosim miodem oraz surówka z mar-
chewki z orzechami i miodem. Wśród deserów 
znalazły się: piernik miodowy z bakaliami, sałatka 
owocowa polana miodem oraz sezamki z miodem
i kokosem. Do picia gospodynie zaproponowały
zaś: nalewkę miodową z nutką mięty, nalewkę 
korzenną z miodem, likier miętowy z miodem oraz 
wodę  z  limonką  i  miodem. 

Panie z Koła przygotowywały dania wspólnie,
a na konkursie KGW reprezentowały: Małgorzata 
Przontka, Alicja Buchta, Elżbieta Karnas oraz 
Teresa Stawska. Stanowisko rudzickich gospodyń 
wyglądało imponująco – pięknie udekorowany stół 
i mnóstwo smakołyków sprawiło, że chętnych do 
degustacji nie brakowało. Dodatkową atrakcję sta-
nowiła jedna z pań w przebraniu pszczoły, zachę-
cająca zebranych do próbowania potraw z dodat-

kiem miodu. Nie tylko goście „Święta Pszczoły” dali 
się uwieść smakowi potraw pań z KGW z Rudziczki. 
Ich kulinarne talenty doceniło także jury, przyzna-
jąc im pierwsze miejsce w kategorii Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz wręczając zwyciężczyniom nagrody 
rzeczowe.

- To dla nas wyróżnienie i wspaniała informacja, 
że nasze dania smakują. Zresztą z naszego stanowis-
ka wszystkie potrawy zniknęły naprawdę szybko
– a to najlepszy dowód na to, że trafiliśmy w gusta 
zebranych. Miód to ciekawy dodatek i można go 

Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki znów najlepsze
naprawdę różnorodnie wykorzystać. Bierzemy
udział w różnych konkursach, a ta wygrana zachę-
ciła nas do dalszych starań. Już pod koniec sierpnia 
będziemy próbować swoich sił podczas konkursu 
„Chochla 2015” organizowanego przy okazji Dni 
Pszczyny – mówiła  Małgorzata  Przontka.

Gratulujemy sukcesu paniom z Rudziczki. Ży-
czymy powodzenia podczas nadchodzących kon-
kursów i wierzymy, że rudzickie gospodynie pora-
dzą sobie równie dobrze, jak podczas „Święta 
Pszczoły”. Monika Panfil
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy swoim stanowisku

Monika Panfil
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Mieszkańcy Rudziczki w ubiegłym miesiącu 
mieli doskonałą okazję do spotkania. Zadbali o nią 
organizatorzy i sponsorzy festynu, który odbył się 
pod wiatą przy remizo-świetlicy. Pogoda dopisała,
a chętnych do wspólnego świętowania nie brako-
wało. Podobnie, jak atrakcji. Liczne konkursy, mecz 
piłki siatkowej, pokaz sprawności strażackiej, pre-
zentacja wozu bojowego, dla najmłodszych dmu-
chańce i malowanie twarzy, wszystko zaś z odpo-
wiednią  oprawą  muzyczną.

Dzieci chętnie brały udział w konkursach, orga-
nizowanych przez panie z MOSiR-u w Żorach. Ca-
łość  koordynowała  pani  Sylwia – instruktorka:

- Przygotowane przez nas konkurencje cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Dzieci od zawsze chętnie 
uczestniczą w zawodach sprawnościowych. Przygo-
towaliśmy dla nich: skoki w workach, „sadzenie ziem-
niaków”, rzut beretem, skok w dal, „rybkę na wędce”
i skoki na piłce kongo. Jak widać, wszyscy są zado-
woleni i próbują swoich sił. Dla dorosłych też mamy 
kilka atrakcji – mogą spróbować biegu w 3-osobo-
wych spodniach, panie będą rzucać beretem, a dla 
rodzin  mamy  rzut  do  ruchomego  celu.

Zwycięzcy otrzymywali nagrody, przygotowa-
ne wspólne przez MOSiR i Radę Sołecką. W trakcie 
festynu rozegrano także mecz piłki siatkowej, któ-
rego zwycięzcami, tradycyjnie, zostali nauczyciele. 
Ogromną atrakcją imprezy okazał się pokaz spraw-
ności strażackiej. Najpierw chętni mogli z bliska 
obejrzeć wóz strażacki i wyjechać drabiną na kilka-
naście metrów do góry. Taką możliwość zapewniła 
Państwowa Straż Pożarna z Pszczyny. Później urzą-
dzono  pokazowe  gaszenie  palącej  się słomy.

Wszystkie dzieci mogły zaś, po opanowaniu 
pożaru, spróbować swoich sił w celowaniu sikaw-
ką.  Chętnych  nie  brakowało.

Niespodzianką dla zebranych okazał się także 
przelot lotniarzy, którzy z góry zasypali plac przy 
remizo-świetlicy cukierkami. Najbardziej ucieszył 

Festyn rodzinny w Rudziczce
on dzieci. Podczas całej imprezy przygrywał zespół 
muzyczny, doskonale nadający się do wspólnego 
biesiadowania. Festyn Rodzinny w Rudziczce, jak co 
roku, okazał się dużym sukcesem i spotkał się z bar-
dzo dobrym odbiorem mieszkańców.

Imprezę organizowali wspólnie: Sołtys Rudzicz-
ki Stanisław Godziek wraz z Radą Sołecką oraz OSP
z Rudziczki. Nagrody i festyn sponsorowali zaś: Ra-
da Sołecka, Przychodnia Weterynaryjna Św. Fran-
ciszka lek. Tomasz Smołka, Firma Natalia sp. z o.o. 
prezes Jarosław Kisiel, P.K-BUD Piotr Kwaśny oraz 
Firma  „Finanse”  Jacek  Szymanowski. 

Monika Panfil

10 zastępów straży pożarnej gasiło pożar, który 
w piątek, 19 czerwca wybuchł w szybie nr 2 na te-
renie KWK „Krupiński” w Suszcu. Strażacy musieli 
ewakuować  dwóch  rannych  pracowników.

Informację o pożarze strażacy otrzymali ok. 
godz. 9:00. Na miejsce zostały wysłane cztery za-
stępy z Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie, czte-
ry z Komendy Miejskiej PSP w Żorach oraz dwa za-
stępy  OSP. 

- W szybie nr 2 doszło do zapalenia się oleju, który 
wykorzystywany jest podczas pracy maszyn wycią-
gowych. Poszkodowanych zostało dwóch pracowni-
ków - strażacy ewakuowali ich z miejsca zdarzenia, 
udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uga-
sili pożar, podając dwa prądy piany - mówi st. kpt. 
Mateusz Caputa, oficer prasowy KP PSP w Pszczy-
nie. Jak dodaje, działania były utrudnione, bo do 
pożaru doszło na wysokości kilkudziesięciu metrów. 

- Strażacy nie mogli korzystać z dźwigów, wszyst-
kie działania trzeba było prowadzić klatkami scho-

dowymi - podkreśla. 
Na miejscu działał również Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. 
Działania trwały niespełna dwie godziny i - na 

szczęście - był to pozorowany pożar. Wszystko dla-
tego, że na terenie suszeckiej kopalni odbywały się 

Ćwiczenia pożarnicze na KWK „Krupiński” 
powiatowe ćwiczenia obiektowe ze strukturami 
zarządzania kryzysowego. W skład Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzi ponad 
40 osób. To przedstawiciele służb, inspekcji i straży,
a także instytucji pośrednio lub bezpośrednio od-
powiadających  za  bezpieczeństwo  w  powiecie.

- Celem tych ćwiczeń jest doskonalenie umiejęt-
ności współdziałania poszczególnych służb i samo-
rządów w zakresie zarządzania kryzysowego pod-
czas zagrożenia w obiektach przemysłowych. Spraw-
dzaliśmy także możliwość pracy zespołu na bezpo-
średnim zapleczu akcji ratowniczej - mówi starosta 
pszczyński, Paweł Sadza, szef Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu 
poznali założenia ćwiczeń, zapoznali się także z po-
dobnymi zdarzeniami na terenie zakładów górni-
czych. Poznali również funkcjonujące rozwiązania
w  zakresie  bezpieczeństwa  w  KWK  „Krupiński”.

Ćwiczenia ze strukturami zarządzania kryzyso-
wego  przeprowadzane  są  raz  w  roku.

KP PSP w Pszczynie i Powiat Pszczyński

Kronika policyjna
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Każdy mógł spróbować polewania sikawką
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 Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Strażacy podczas ćwiczeń pożarniczych na KWK „Krupiński”

Jechała za szybko, straciła prawo jazdy
31.05.2015 r., w niedzielny poranek, patrol 

pszczyńskiej drogówki kontrolował zachowania 
kierowców przejeżdżających ulicą Wyzwolenia
w Kryrach. Po godz. 9:30 policyjne urządzenia do 
pomiaru prędkości zarejestrowały nadmierną 
prędkość jadącej tamtędy Skodą Octavią kobiety. 
Przy obowiązującej tam „pięćdziesiątce” miesz-
kanka Kryr miała na liczniku 123 km/h. Kobieta
w obszarze zabudowanym przekroczyła dozwolo-
ną prędkość o 73 km/h. Teraz zostanie wydana
przez starostę decyzja, zgodnie z którą 22-latce 
przyjdzie pożegnać się z prawem jazdy na 3 mie-
siące. Był to pierwszy tego typu przypadek w po-
wiecie pszczyńskim od czasu, kiedy weszły w życie 
nowe  przepisy.

Kradzieże z samochodów
04.06.2015 r. o godz. 17:00 w Suszcu na ulicy 

Św. Jana nieustalony sprawca z otwartego samo-

chodu marki VW Golf skradł telefon Sony Xperia
o  wartości  800 zł.

08.06.2015 r. o godz. 17:30 w Suszcu na ulicy 
Piaskowej, na parkingu przy kopalni nieznany 
sprawca z samochodu Nissan X-trail skradł kom-
pletne  koło  wartości  500 zł.

Śmiertelny wypadek w Rudziczce 
13.06.2015 r. Policjanci z Pszczyny wyjaśniają 

przyczyny tragicznego w skutkach wypadku drogo-
wego, do którego doszło w sobotę na ul. Pszczyń-
skiej w Rudziczce. Zdarzenie miało miejsce tuż 
przed godz. 22:00. Z niewiadomych przyczyn, ja-
dący w kierunku Pszczyny, kierowca z Wisły Małej 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na są-
siedni pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym
z przeciwka samochodem marki Rover 75, kiero-
wanym przez 35-letniego mieszkańca Żor. Badanie 
potwierdziło, że żorzanin w chwili wypadku był 
trzeźwy. Zderzenie pojazdów okazało się śmiertel-

ne dla sprawcy wypadku - 37-letniego kierowcy 
Volkswagena. Kierowca drugiego samochodu trafił 
do  szpitala.
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Tragiczny wypadek w Rudziczce

KPP w Pszczynie
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nych. Tak właśnie jest w przypadku pani Kine. Jej 
wieloletnia działalność na rzecz Suszca, a także 
umiłowanie tradycji i kultury śląskiej, sprawiły, że
w tym roku to pani Anna otrzymała to prestiżowe 
wyróżnienie, zdobywając nagrodę w kategorii „Ko-
bieta  Obyczajów  i  Tradycji”.

Od wielu lat pani Kine jest postacią rozpozna-
walną i cenioną w gminie i powiecie. Na swoim kon-
cie ma książkę „Życie religijno-kulturalne w parafii 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu w la-
tach 1920-1956”. Współtworzyła także album „Su-
szec w starej fotografii”, a wraz z córką opracowała 
śpiewnik Związku Górnośląskiego. Obecnie pracuje 
nad nową książką, która będzie nosić tytuł „Od za-
razy, głodu, ognia, wojny, zachowaj nas, Panie!”. 
Treści zawarte w powyższych publikacjach są wyni-
kiem długich i żmudnych poszukiwań, rozlicznych 
rozmów i materiałów zebranych od mieszkańców
Suszca. Są śladami przeszłości i próbą uratowania 
od zapomnienia osób i zdarzeń ważnych dla lokal-

Emerytowana nauczycielka, dyrektorka Szkoły 
Podstawowej w Studzionce, animatorka, działacz-
ka Związku Górnośląskiego, autorka kilku książek.
O pani Annie Kine można powiedzieć bardzo wiele. 
Aktywnie uczestniczy w życiu Suszca, ceni tradycję
i kulturę. Jest nie tylko działaczką, ale także kole-
kcjonerką, miłośniczką Śląska, przechowującą pa-
mięć o przodkach. W tym roku, za swoją działalność, 
została wyróżniona i nagrodzona odznaczeniem 
„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. Inicjatorem i organiza-
torem gali, podczas której wręczone są nagrody,
jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie oraz po-
wiat pszczyński. Ideą przedsięwzięcia jest wspiera-
nie i promowanie aktywnych postaw społecznych, 
kulturalnych i zawodowych wśród kobiet naszego 
regionu. „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” jest odznacze-
niem przyznawanym za szczególne osiągnięcia
wyjątkowym kobietom, inspirującym innych po-
przez swoją codzienną pracę. Każda z nagrodzo-
nych może być wzorem do naśladowania dla in-

Anna Kine
NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LIPIEC 2015

nej  społeczności.
Kolejnym wyrazem dbałości o przeszłość jest 

pasja kolekcjonerska, jakiej oddaje się pani Anna. 
Jak sama mówiła podczas wręczenia nagród „Klej-
not  Ziemi  Pszczyńskiej”: 

- Rozpoczęłam pracę społeczną, gdy przeszłam 
na emeryturę. Brakowało mi szkoły, w której praco-
wałam 33 lata. […] Zaczęłam zbierać stroje pszczyń-
skie – kiecki, fortuchy, jakle, zopaski, co tam który
mioł. Co miałoby przez kumin wylecieć, to się dowie-
działy  panie  i  przynosiły  mi  do  domu.

Dzięki temu kolekcja stale się powiększa. Pani 
Annie Kine udało się zebrać naprawdę wiele stro-
jów, ratując je przed zniszczeniem. Przy różnych 
okazjach, np. podczas imprez organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury, można podziwiać
jej zbiory. Ma to także tę zaletę, że mieszkańcy
gminy mogą zapoznać się z tradycyjnym ludowym 
strojem pszczyńskim, co nie zawsze jest możliwe
w  innych  okolicznościach. 

Jako członkini Związku Górnośląskiego, zało-
żyła także grupę teatralną, która do dziś działa bar-
dzo prężnie. W 1999 r. z jej inicjatywy powstał Ama-
torski Zespół Teatralny przy Związku Górnośląskim 
koło Suszec. Początkowo spodziewano się, że bę-
dzie to jednorazowe przedsięwzięcie, zakończone 
wystawieniem „Wesela na Górnym Śląsku” podczas 
Dni Suszca. Okazało się jednak, że grupa aktorów-
amatorów tak dobrze poczuła się w swoim towa-
rzystwie, że zapragnęli oni wspólnie wystawiać ko-
lejne sztuki teatralne. Przez 16 lat istnienia Zespołu 
pani Anna pozostawała jego aktywną członkinią
– początkowo jako reżyserka i aktorka, później jako 
kierownik artystyczny i specjalistka w sprawach 
tradycji, języka i kultury śląskiej. Po dziś dzień mo-
żemy podziwiać ją na scenie, brawurowo odgrywa-
jącą kolejne role. Co ciekawe, dzięki inicjatywie pani 
Anny udało się zebrać grupę ludzi – mieszkańców 
Suszca – których połączyła potrzeba prezentowa-
nia kultury śląskiej i dbania o tradycję. Objawia się
to np. w doborze strojów do kolejnych przedsta-
wień (autentycznych, pochodzące z terenów ziemi 
pszczyńskiej) czy prezentowaniu tekstów napisa-
nych w gwarze. Suszecki teatr cieszy się uznaniem
i zainteresowaniem nie tylko w gminie czy powie-
cie, ale nawet w całym województwie. Amatorski 
Zespół Teatralny ma na swoim koncie wiele wystę-
pów i nagród, a w planach kolejne wspólne inicja-
tywy.

Pani Anna nie spodziewała się, że za swoje dzia-
łania otrzyma nagrodę w postaci tytułu „Klejnotu  
Ziemi  Pszczyńskiej”:

- Cieszę się bardzo z tego wyróżnienia. Ale nie 
spodziewałam się, że moja działalność nabierze 
takiego rozgłosu. We wszystkim, co robię, zależy mi 
tylko na jednym – chcę uratować od zapomnienia
i utrwalić to, co kiedyś się wydarzyło. To, jak dawniej 
bywało. Jest dla mnie ważne, żeby nie zapomnieć, 
żeby docenić ludzi i przedmioty – ikony przeszłości. Są 
takie osoby, które wiele zrobiły dla Suszca, a ja chcę
o nich pamiętać. Uważam, że ważne jest, żeby umieć 
rozmawiać ze starszymi ludźmi, żeby zapisywać ich 
wspomnienia – póki jeszcze żyją i mogą nam opo-
wiedzieć  wiele  ciekawych  historii.

Można powiedzieć, że działalność pani Anny 
Kine ma wiele wymiarów. Nie chodzi w niej bowiem 
tylko o kolekcjonowanie strojów czy o pisanie i wy-
dawanie książek. Chodzi o ratowanie od zapomnie-
nia – miejsc, ludzi, kultury, języka. Misją, jakiej pod-
jęła się suszczanka i którą należy doceniać, jest pró-
ba zaznaczenia ciągłości historycznej – nauczenia 
nas skąd jesteśmy i w jakim miejscu żyjemy - a to 
trudna, choć z pewnością satysfakcjonująca praca.
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 Wystawa strojów ludowych ze zbiorów pani Anny Kine
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 Pani Anna brawurowo odgrywa każdą z powierzonych jej ról

Monika Panfil



W tym miesiącu prezentujemy artystki, które 
mają za sobą już 35 lat wspólnej historii. W tym cza-
sie Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” 
wielokrotnie reprezentował naszą gminę na sce-
nach powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogól-
nopolskich. Wszystkich osiągnięć i sukcesów nie 
sposób wymienić. Członkinie zespołu łączy zaś jed-
no – wspólna pasja, umiłowanie śpiewu i kultury 
śląskiej – tej autentycznej, lokalnej, związanej z zie-
mią  pszczyńską. 

POCZĄTKI
Powstanie zespołu przypada na rok 1980 i jest 

związane z zawiązującymi się wówczas licznie Ko-
łami Gospodyń Wiejskich. Założycielkami „Rado-
stowianek” były Helena Stalmach i Anna Żelazo. 
Od początku instruktorem zespołu jest zaś Jadwi-
ga Masny. Panie, które zdecydowały się dołączyć
do nowopowstałej grupy, poszukiwały rozrywki, 
sposobu na spędzanie czasu oraz realizowały po-
trzebę wspólnego śpiewu. Początkowo zespół wy-
stępował przy okazji imprez okolicznościowych, 
organizowanych w Radostowicach. Z czasem, ewo-
luując w stronę kultury wysokiej, „Radostowianki” 
pojawiały się na konkursach o zasięgu powiato-
wym czy wojewódzkim. Od początku zespół spo-
tykał się także z przychylnością opiekunów – umo-
żliwiających spotkania, próby czy zapewniających 
zaplecze, niezbędne przy wspólnej pracy. W pierw-
szym okresie kuratelę „Radostowiankom” zapewnił 
kierownik Szkoły Podstawowej w Radostowicach, 
później wójt gminy Suszec, a następnie, trwającą
do dziś, opiekę nad zespołem roztoczyła dyrektor-
ka  Gminnego  Ośrodka  Kultury.

STROJE
Panie występujące w zespole „Radostowianki”

z czasem określiły, jaki kierunek rozwoju najbar-
dziej je interesuje. W swoich występach skupiły się 
na oddaniu autentycznego nastroju oraz prezen-
tacji kultury ziem, z których się wywodzą. W ślad za 
tą decyzją pojawiła się potrzeba występu w auten-
tycznych strojach ludowych, jakie nosiły na począt-
ku XX w. mężatki w powiecie pszczyńskim. Panie na-
leżące do zespołu rozpoczęły poszukiwania i „od-
ratowały” wiele kiecek, fortuchów, zopasek, jakli
i czepców przed zniszczeniem. Niektóre z tych 
ubrań liczą sobie dzisiaj już ponad 100 lat i stano-
wią cenne pamiątki po dawnych czasach. Są też 
dumnie noszone przez członkinie zespołu – świa-
dome  ich  wagi  i  historii,  które  się  z  nimi  wiążą.

REPERTUAR
„Radostowianki” przez lata dopracowywały 

swój repertuar. Od początku wykonywały stare, 
autentyczne pieśni z rejonu ziemi pszczyńskiej oraz 
z rejonu Górnego Śląska. Jak mówi Jadwiga Masny: 

- W wykonywanych utworach stawiamy na 
autentyczność. Interesuje nas folklor wywodzący się 
od kobiet związanych z tą ziemią – tworzony przez 
osoby wrażliwe na urodę ziemi i natury. W gwarze
i w melodiach tego regionu odnalazłyśmy piękno
i szlachetność. Panie z zespołu „Radostowianki” 
przez lata podkreślały swoje umiłowanie dla fol-
kloru, doceniając jego prawdziwość w wyrażaniu 
uczuć. Pieśni, znajdujące się w repertuarze zespołu, 
opowiadają o różnych etapach życia kobiet: od 
chrztu po późną starość. W ostatnim czasie zespół 
skupia się na pieśniach nabożnych śpiewanych po-
za kościołem, opowiadających o kontaktach zwy-
kłych ludzi ze światem duchowym. Jedna z tych 
pieśni przyniosła nawet „Radostowiankom” nagro-
dę Grand Prix i pierwsze miejsce na XXI Regional-
nym Festiwalu Folklorystycznym „Jak Cie widzóm, 
tak Cie piszóm”. Inspiracją w poszukiwaniach wy-
jątkowych pieśni, ratując je przed zapomnieniem,
są dwie członkinie zespołu: Jadwiga Masny oraz 

Jadwiga Hlubek. Ta ostatnia, dzięki swemu umi-
łowaniu gwary oraz doskonałej pamięci, stanowi
dla „Radostowianek” cenne źródło wiedzy o tek-
stach oraz melodiach niemal zapomnianych już 
utworów. Członkinie zespołu planują zebrać i na-
grać dawne, nieśpiewane już pieśni, przedłużając 
ich  egzystencję  i  ratując  je  od  niepamięci.

Poza pieśniami, „Radostowianki” mają na swo-
im koncie wiele scenek rodzajowych, opowiada-
jących o zwyczajach panujących na Śląsku, m.in.: 
oczepiny; uznowanie przed weselym; kucharki; na 

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
otrzymała WYRÓŻNIENIE! Nagrodę odebrałam oso-
biście w Warszawie – wspomina Jadwiga Masny. Na 
płycie znajdują się utwory na każdy czas życia: od 
narodzin aż do śmierci. Ten album wpadł w ręce 
Adama Olesia - pochodzącego z Żor muzyka, a za-
warte w nim pieśni były inspiracją do wspólnego 
przedsięwzięcia. Wyrazem ogromnego zaintereso-
wania folklorem oraz działalnością „Radostowia-
nek” stało się nagranie płyty, zawierającej śląskie 
pieśni w jazzowym wydaniu . Album zatytułowany 
„hurdu, hurdu”, na którym możemy usłyszeć panie

targu; gusła; przesądy; przestrogi związane ze 
stanem błogosławionym czy życie na służbie. Au-
torką scenariuszy jest Jadwiga Hlubek, a przedsta-
wienia cieszą się dużym zainteresowaniem i spoty-
kają  się  z  ciepłym  przyjęciem  publiczności.

CZŁONKINIE
Obecnie do zespołu należy 14 pań. Od po-

czątku z „Radostowiankami” związane są: Jadwiga 
Masny, Jadwiga Hlubek, Ilza Cieślar, Róża Ję-
drzejek, Helena Mikołajec oraz Helena Wuzik. 
Nieco później dołączyły: Janina Drela, Irena Wa-
ścińska, Magdalena Kuś, Iwona Mrozik, Elżbieta 
Pieczka, Regina Stęchły, Teresa Sojka oraz El-
żbieta Stalska. Panie czują się doskonale w swoim 
towarzystwie i, po tak długim czasie wspólnego 
śpiewania,  stanowią  jedną  wielką rodzinę.

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA
Nie sposób wymienić wszystkich odznaczeń

i wyróżnień, jakie zdobył Zespół Śpiewaczy „Rado-
stowianki”. Do ważniejszych osiągnięć należy za-
liczyć: I miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie 
Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2000” i „Złoty 
Kłos 2002”, I miejsce na przeglądzie „Wici 2002”
w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzo-
wie, Grand Prix na Przeglądzie Zespołów Ludowych 
w Suszcu im. Mariana Cieśli w 2007 r., odznaczenie 
Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa 
Śląskiego w 2008 r., Grand Prix na XXI Regionalnym 
Festiwalu Folklorystycznym „Jak Cie widzóm, tak
Cie  piszóm”  w  2015  r.

Poza tym zespół bierze udział w rozlicznych 
projektach. Fonogram zatytułowany „Jak jo byda 
syna miała” został wysłany na konkurs zatytułowa-
ny „Nowa Tradycja - Folkowy Fonogram Roku”, który 
co roku organizuje drugi program Polskiego Radia 
w Warszawie. Spośród ogromnej ilości fonogramów
z całej Polski nasza płyta z „malutkich” Radostowic 
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Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” podczas V Suszeckiej Jesieni Kulturalnej

z radostowickiego zespołu, zdobył wiele nagród
i wyróżnień, przyczyniając się do popularyzacji kul-
tury śląskiej w całym kraju. Ze współpracy z Ada-
mem Olesiem wynikły też wspólne koncerty, np.
w Łodzi na festiwalu organizowanym przez Filhar-
monię  Łódzką  pt.  „Kolory  Polski”.

PŁYTY
Zespół „Radostowianki” ma na swoim koncie, 

wydaną w 2008 r., płytę „Jak jo byda syna miała”.
Jest ona efektem niemal 30 lat pracy, poszukiwań
i zagłębiania się w kulturę i folklor ziemi pszczyń-
skiej. Kolejna pozycja to wspomniany już udział
w albumie „hurdu, hurdu”. W planach jest jeszcze
nagranie kolejnych pieśni, które wymagają oprawy
i  uwiecznienia  z myślą  o  przyszłych  pokoleniach.

35 LAT I JESZCZE WIĘCEJ
Choć za paniami z zespołu już wiele wspól-

nych lat i doświadczeń, nie zamierzają one zwolnić 
tempa. Obecnie pracują nad ciekawym projektem. 
Członkinie przygotowują się do nagrania utworu 
„Pieśń nowa dla najświętszej Panny Maryi” dla ma-
jącego się otworzyć Muzeum Śląskiego. Wykonanie 
„Radostowianek” ma być odtwarzane przy ekspo-
nowanym modlitewniku pochodzącym z 1886 r.
Jak podkreśla prowadząca zespół Jadwiga Masny, 
jest to ogromne wyróżnienie. A to z pewnością nie 
koniec wspólnej drogi pań z Radostowic. Pani Ja-
dwiga, mówiąc o swoich towarzyszkach, zaznacza, 
że rzadko spotyka się kobiety, które potrafią, pomi-
mo różnic, trzymać się razem. A „Radostowianki” 
właśnie takie są. Czekam na taki czas, gdy zwykli 
ludzie staną się sławni właśnie dlatego, że są zwykli
– mówi kierowniczka zespołu. Wydaje się, że w przy-
padku tych uroczych pań tak właśnie się dzieje. Ich 
miłość do folkloru przynosi im chlubę i sławę, z któ-
rej  wszyscy  powinniśmy  się  cieszyć.

Monika Panfil
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Drodzy Państwo, w imieniu wolontariuszy Sto-
warzyszenia Inicjatyw Twórczych KreatoR oraz pra-
cowników Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę pu-
bliczną przeprowadzoną w dniu 24 maja 2015 r. na 

terenie Gminy Suszec. Państwa pomoc była nieoce-
niona i pomogła w zorganizowaniu dodatkowych 
atrakcji podczas imprezy. Celem zbiórki było wspar-
cie organizacji plenerowego Dnia Dziecka dla Du-
żych i Małych. Dzięki całodniowej zbiórce udało się 

I co z tą zbiórką publiczną na Dzień Dziecka ?
zebrać kwotę 1066,44 zł. Zebrane środki prze-
znaczono na zakup prawie 100 szt. baniek my-
dlanych dla dzieci uczestniczących w „Zabań-
kowaniu Suszca” oraz przygotowanie pokazu 
fireshow  przez  Bractwo  Ognia  „Spaleni”.

GOK w Suszcu

W tym roku każdy mógł poczuć się jak dziecko. 
A wszystko za sprawą wielu atrakcji, jakie z okazji 
Dnia Dziecka przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu. W niedzielę 31 maja teren przy GOK-u za-
mienił się w bajkowy świat, pełen fantastycznych 
atrakcji dla mniejszych i większych. Pogoda dopi-
sała, a suszecki GOK przeżył prawdziwe oblężenie. 
Mnóstwo rodzin z dziećmi przybyło tego dnia, aby 
wziąć  udział  w  imprezie. 

W bajkowy świat wprowadziła wszystkich Or-
kiestra Kameralna Silesian Art Collective pod 
batutą Mateusza Walacha. Podczas koncertu mo-
gliśmy usłyszeć piosenki z najbardziej popularnych 
bajek, a wszystko w konwencji disneyowo-musica-
lowej. Był to początek serii artystycznych występów, 
jakie przewidziano tego dnia. Na scenie zaprezen-
towały się grupy działające przy Gminny Ośrodku 
Kultury z terenów wszystkich sołectw. Od najmłod-
szych, którzy przygotowali występy taneczne i te-
atralne, po starszych, trenujących na co dzień różne 
formy tańca nowoczesnego. Mogliśmy podziwiać 
także, znanych mieszkańcom gminy i bardzo uta-
lentowanych, młodych artystów – Michalinę Witu-
łę i Marcina Pastuszkę. Na scenie pojawili się też 
Movimento Cowboys, brawurowo wykonujący 
tańce w stylu country. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyli się również, występujący wieczorem, 
członkowie Bractwa Ognia „Spaleni”. Przygoto-
wali oni widowiskowy fireshow – spektakl, w któ-
rym opowiadane są interesujące historie, a kluczo-
wą rolę odgrywa ogień. Dla wszystkich chętnych
do wspólnego biesiadowania, przygotowano za-
bawę taneczną, która była ostatnią atrakcją dnia.
W trakcie Dnia Dziecka Suszec odwiedzili także wy-
jątkowi goście – przedstawiciele gminy partner-
skiej ze Słowacji. Starosta gminy Zákamenné, Milan 
Vrábel, wręczył wójtowi Gminy Suszec, Marianowi 
Pawlasowi tablicę, upamiętniającą 10-letnią współ-
pracę naszych gmin. Tablica zawisła już w Urzędzie 
Gminy i przypomina teraz wszystkim o dekadzie 
polsko - słowackich  kontaktów.

Podczas trwania części artystycznej, zorganizo-
wanej na scenie, na terenach przy GOK-u odbywały 
się też rozmaite imprezy towarzyszące. Można było 
np. obejrzeć wystawę pokonkursową ze zorganizo-
wanego przez GOK konkursu na komiks rodzin-
ny pt. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Przewi-
dziano także liczne konkursy z cennymi nagroda-
mi. Klub Działań Pozytywnych przygotował ani-
macje i wiele innych atrakcji – np. malowanie twarzy 
dla najmłodszych uczestników imprezy. Z kolei ma-
luchy spędziły miło czas przy Klubie Malucha „Pu-
chatek”, który zadbał o wspólne tańce i gry. Odby-
ły się także warsztaty cyrkowe prowadzone przez  
Centrum  Edukacji  i  Rozwoju.   

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież dmuchańce. To atrakcje, które zawsze przypa-
dają najmłodszym do gustu. Wszyscy chętni mogli 
wziąć także udział w akcji „Zabańkowania Suszca”. 
Na czas jej trwania plac przy GOK-u zamienił się
w iście bajkową krainę. Ci zaś, którzy szukali wyjąt-
kowego prezentu dla swojej pociechy, mogli zna-
leźć go na stoiskach wystawców biorących udział
w „Targach Dziecięcych”. Była to okazja do prezen-
tacji małych, lokalnych firm, twórców i rękodzielni-
ków związanych z branżą dziecięcą. Stoiska były 
pełne pięknych, unikatowych przedmiotów – ma-
skotek, zabawek i dekoracji. Podczas imprezy ak-
tywnie działał również osiedlowy Fanklub Ruchu 
Chorzów – rozdający klubowe gadżety i zachęca-
jący do kibicowania. Można sobie było nawet zrobić 
zdjęcie  z  członkami  grupy.

Bajkowy Dzień Dziecka
Organizatorzy Dnia Dziecka doskonale zdawa-

li sobie sprawę, że dzieci potrzebują ruchu i zaba-
wy. Przewidziano więc, zapoczątkowaną kilka lat
wcześniej przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Su-
szec, Olimpiadę Gier i Zabaw Ulicznych i Podwór-
kowych tym razem prowadzoną przez Halę Spor-
tową w Suszcu.  Atrakcja ta spotkała się z bardzo du-
żym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyję-
ciem. W Olimpiadzie wzięły udział drużyny z pla-
cówek oświatowych z terenu gminy Suszec oraz in-
dywidualni uczestnicy. Pojawili się także przypad-
kowi zawodnicy, pozostający poza klasyfikacją – na 
zasadzie spróbowania swych sił. Trzeba stwierdzić, 
że sporo osób wzięło udział w jednej lub kilku kon-
kurencjach dla samej przyjemności udziału. Była to 
forma przypomnienia sobie starych, często zapo-
mnianych już zabaw, uczynienia ich na nowo atra-
kcyjnymi dla młodszych pokoleń. Można było ob-
serwować starszych mieszkańców gminy, z radoś-
cią próbujących sił w zabawach i tłumaczących ich 
zasady swoim pociechom. Oficjalnie do poszczegól-
nych konkurencji zgłosiło się: szlojder – 42 uczest-
ników; pudełka – 36; klasy – 27; flaszki – 54; narty
– 15 drużyn 3-osobowych; szczudła – 19; guma – 19; 
chłop – 14; cymbergaj – 6. Jak widać, bardzo dużo 
mieszkańców, zwłaszcza tych młodszych, chciało 
spróbować swoich sił w zabawach podwórkowych. 
Podczas imprezy rozegrano 9 dyscyplin z 10 zapla-
nowanych. Największym „wzięciem” cieszyła się 
konkurencja szlojder. Praktycznie przez cały czas 
pojawiały się osoby chętne do postrzelania. Naj-
więcej uczestników wzięło zaś udział w konkurencji 
flaszki – gry bardzo prostej i atrakcyjnej wizualnie.  
Chłop, klas, guma, szczudła – te zabawy zgromadzi-
ły mniejszą ilość uczestników. Stało się tak zapewne 
ze względu na fakt, że są to konkurencje bardziej 
czasochłonne, wymagające sprawności i wysiłku
od uczestników. Niemniej pomysł zorganizowania 
Olimpiady Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych 
okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Po nieustającym 
zainteresowaniu, jakim cieszyły się te, zdawałoby 
się, zapomniane formy rozrywki, można stwierdzić, 
że jest to sposób spędzania czasu, jakiego potrze-
ba  dzieciom  w  każdym  wieku.

Impreza odbyła się pod honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Pszczyńskiego Pawła Sadzy 
oraz Wójta Gminy Suszec Mariana Pawlasa. Orga-
nizatorzy Dnia Dziecka: Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Suszcu, Gminny Zespół Oświaty i Sportu
w Suszcu oraz Hala Sportowa w Suszcu sprawili,
że był to naprawdę wyjątkowy dzień. Uśmiechnię-
ci i zadowoleni mieszkańcy, którzy przez całe po-
południe korzystali z rozlicznych atrakcji, byli najle-
pszym dowodem na to, że warto organizować takie 
imprezy i są one potrzebne mniejszym i większym.

Monika Panfil

Podczas Dnia Dziecka dla Dużych i Małych, któ-
ry odbył się 31 maja 2015 r. przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, wręczono nagrody uczestniczkom konkur-
su plastycznego pt. „Mój wymarzony dzień dziec-
ka”. Komisja, która wyłoniła najciekawsze prace, 
miała niełatwy wybór, gdyż do konkursu spłynęło

41 prac. Po długich obradach jury w składzie: Do-
bromiła Krzemień, Sebastian Mrozek i Andrzej Cy-
ran wyłoniło następujące laureatki: I miejsce: Ka-
rolina Baron, II miejsce: Rozalia i Bożena Trela,
III miejsce: Julia Andrusiewicz, wyróżnienia: Pa-
trycja Gazda, Iwona i Agnieszka Raczkowskie, 

Najciekawsze komiksy wybrane!
Lena  i  Alicja  Kołodziejczyk.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my. Wszystkie prace można oglądać na pokonkur-
sowej wystawie w Galerii „OKO” w GOK-u w Suszcu.

GOK w Suszcu
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Gra w klasy to wciąż świetna zabawa 
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Zabańkowanie Suszca



Dzień Dziecka
31.05.2015 w Suszcu



Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

1. Poniedziałek
13 lipca 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

2. Wtorek
14 lipca 2015 8:00 - 21:00

Wycieczka do Krakowa
W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha dzieci zwiedzą z przewo-
dnikiem ekspozycje i wezmą udział  w programie edukacyjnym „Japonia
wczoraj i dziś” dot. sztuki i techniki Japonii, a także wezmą udział
w warsztatach ikebany i robienia pieczątek, następnie, w Muzeum Sztuki
Współczesnej Mocak poza zwiedzeniem ekspozycji z przewodnikiem,
młodsze dzieci wezmą udział w warsztatach robienia uczuciowego
autoportretu, starsze natomiast zbadają relację pomiędzy słowem, a jego
znakiem graficznym podczas warsztatu „W labiryncie słów”.
Na zakończenie wycieczki dzieci odwiedzą Kopiec Kościuszki.

Piątek
17 lipca 2015

3. Środa
15 lipca 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

4. Czwartek
16 lipca 2015

10:30 - 12:30

14:00 - 16:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

Figlarny poranek w GOK Suszcu

Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią w GOK w Suszcu

Figlarny poranek w GOK Suszcu

Warsztaty modelarstwa z Panem Janem Pietrzykowskim

5. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

6. Poniedziałek
20 lipca 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

9. Czwartek
23 lipca 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

8. Środa
22 lipca 2015

10:30 - 12:30

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek  w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

10. Piątek
24 lipca 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

7. Wtorek
21 lipca 2015

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

zajęcia bezpłatne

18 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

11. Poniedziałek
27 lipca 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

15. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w KryrachPiątek
30 lipca 2015

13. Środa
29 lipca 2015

10:30 - 12:30

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

Kino pod chmurką przy Remizo – Świetlicy w Mizerowie

14. Czwartek
31 lipca 2015 10:30 - 14:30 15 zł

Warsztaty „Afryka dzika” z Panią Beatą Bąk-Ścierską oraz Panią Marzeną Szary
- Poznawanie kultury i sztuki Afryki wraz z odkrywaniem i rozwijaniem
talentów.

12. Wtorek
28 lipca 2015 6:30 - 22:00

Wycieczka w Pieniny
Szlak pieszy z Jaworek przez Wąwóz Homole i polanę pod Wysoką
na szczyt Wysokiej i z powrotem.
Zwiedzanie centrum Jaworek.

80 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
wstępy oraz ciepły posiłek)

16. Poniedziałek
3 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

18. Środa
 20155 sierpnia

10:30 - 12:30

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

17. Wtorek
4 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

zajęcia bezpłatne

18 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

WAKACJE W GOK W SUSZCU - LIPIEC 2015

WAKACJE W GOK W SUSZCU - SIERPIEŃ 2015

LP. DATA GODZINA KOSZTPLAN

OBÓZ JĘZYKOWY DLA GIMNAZJALISTÓW OD 6-11 LIPCA 2015

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)



LP. DATA GODZINA KOSZTPLAN

21. Poniedziałek
10 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

22. Wtorek
11 sierpnia 2015 8:30 - 19:00

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

Wycieczka do Opola
Dzieci zwiedzą Filharmonię Opolską i wezmą udział w interaktywnych
warsztatach muzycznych (instrumentarium), ale w połączeniu z rytmiką
i matematyką w muzyce. Odbędą się także warsztaty interdyscyplinarne
muzyka - malarstwo sztalugowe - zajęcia z plastykiem jako wyraz uczuć
dzieci na słuchaną muzykę.
Ponadto dzieci będą miały okazję zwiedzić zabytkową starówkę Opola
i dowiedzieć się wielu ciekawostek o mieście.

Piątek
14 sierpnia 2015

23. Środa
12 sierpnia 2015

Figlarny Poranek  w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

Kino pod chmurką przy SP w Kobielicach

24. Czwartek
13 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

Figlarny poranek w GOK Suszcu

Warsztaty modelarstwa z Panem Janem Pietrzykowskim

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią w GOK w Suszcu

25. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

26. Poniedziałek
17 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

29. Czwartek
20 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

14:00 - 16:00

zajęcia bezpłatne

10 zł

28. Środa
19 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

20:00 - 8:00

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek  w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

NOC- nik (Nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci i młodzieży
od 7 do 13 lat) w GOK w Suszcu (Prosimy zabrać: materac lub karimatę i śpiwór).

30.

31.

Piątek
21 sierpnia 2015

Sobota
22 sierpnia 2015

10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatne

wstęp wolny

Figlarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

Piknik rodzinny na osiedlu w Suszcu

27. Wtorek
18 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Wyjazd do kina do Cinema City w Rybniku + park tematyczny
nad Nacyną w Rybniku

zajęcia bezpłatne

18 zł
(koszt obejmuje przejazd
autokarem, ubezpieczenie
oraz bilet wstępu na seans)

32. Poniedziałek
24 sierpnia 2015 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

36. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w KryrachPiątek
28 sierpnia 2015

34. Środa
26 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

Figlarny Poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

Kino pod chmurką przy GOK w Suszcu

35. Czwartek
27 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

15 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

33. Wtorek
25 sierpnia 2015

Wycieczka do Wrocławia
W ramach programu  „Teatr od kuchni” dzieci zwiedzą budynek Teatru
Polskiego we Wrocławiu, gdzie będą mogły zajrzeć w miejsca zwykle
niedostępne dla widzów, dowiedzą się także, nad czym pracują
charakteryzatorzy i choreografowie, jak się robi scenografię i jak
powstaje spektakl. Wezmą także udział w warsztatach aktorskich
i lekcji teatralnej, podczas której dowiedzą się nie tylko najważniejszych
faktów z dziejów teatru, ale także wystąpią na prawdziwej scenie.
Następnie wyruszą „Tropem Legend Wrocławskiego Rynku”, gdzie
w terenie i z przewodnikiem poznają nie tylko ciekawostki, ale i fakty
z historii architektury i sztuki. 

75 zł
(koszt obejmuje
ubezpieczenie,
przejazd autokarem,
wstępy oraz ciepły
posiłek)

Piątek
7 sierpnia 2015

19. Czwartek
6 sierpnia 2015

10:30 - 12:30

15:00 - 18:00

zajęcia bezpłatne

30 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

Warsztaty laboratorium kreatywności – ROBOKIDS
z Panem Mateuszem Eichnerem (roboty z kloców lego)

20. 10:30 - 12:30 zajęcia bezpłatneFiglarny poranek w Remizo - Świetlicy w Kryrach

10:30 - 12:30

19:30 - 22:30

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

8:00 - 20:00



   W związku rozpoczęciem nowego sezonu za-
jęciowego, przedstawiamy harmonogram dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2015-2016. 
Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już od sierpnia. 
Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć będzie można 
uzyskać podczas dnia otwartego, który odbędzie się
8 września 2015 r. w GOK w Suszcu oraz na naszej 
stronie  internetowej:  www.kulturasuszec.pl

Harmonogram zajęć

UWAGA! 
na wszystkie karnety miesięczne zakupione

między 3 sierpnia a 8 września 2015 r.

10% zniżki

 Zajęcia w SP w Kobielicach, 
ul. Topolowa 61:

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

13:30 - 14:45
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Gitarowo
czwartek

gr. I: 14:30 - 16:00 
gr. II: 16:00 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Mini On The Beat
nowa grupa
piątek

13:30 - 14:30
zajęcia bezpłatne

On The Beat
taniec nowoczesny
piątek

14:30 - 15:30
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP i GP Radostowicach, 
ul. Dworcowa 56:

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał
SP Radostowice

Zumba
wtorek

18:00 - 19:00
15 zł / spotk., 45 zł / mies.
SP Radostowice

Modelarstwo
środa

15:00 - 17:15
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Regionalny Zespół 
Śpiewaczy 
Radostowianki
środa

18:00
zajęcia bezpłatne
SP Radostowice

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Disco Robaczki
taniec nowoczesny
wtorek

gr. I: 17:15 - 18:00
gr. II: 18:00 - 18:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
środa

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Zespół Śpiewaczy 
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Jump Crew
Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

gr. I: 18:00 - 19:00
gr. II: 19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne 
czwartek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
środa

gr. I: 5-6 lat: 17:00 - 17:45
gr. II: 7-9 lat: 18:00 - 18:45
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

 Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:

Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

16:45 - 17:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi
wtorek

15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne

Kolorowe Łapki
zajęcia plastyczne
poniedziałek

15:00 - 16:00
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Taniec Nowoczesny
nowa grupa
wtorek

15:15 - 16:15
zajęcia bezpłatne

Klub szachowy
wtorek

16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Rytmika
środa

15:30 - 16:30
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Dziecięcy Zespół 
Taneczny „Akolada”
środa

16:30 - 18:00
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Akademia 
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
poniedziałek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Balance Crew
taniec nowoczesny
wtorek

18:00 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:30 
gr. II: 16:30 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 17:00 
gr. II: 17:00 - 18:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Język niemiecki
dla dorosłych
środa

18:00 - 19:30
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dzieci
czwartek

gr. I: 15:45 - 16:30
gr. II: 16:40 - 17:25
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi
czwartek

16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Klub Malucha 
„Puchatek”
piątek

gr. I: 16:00 - 17:00
gr. II: 17:00 - 18:00
płatne u prowadzącego
80 zł / mies.

Modelarstwo
środa

17:30 - 19:45
40 zł / mies., 108 zł / kwartał
GP Radostowice

Zumba dla dzieci
czwartek

17:00 - 17:45
15 zł / spotkanie, 
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba mama i ja
czwartek

17:45 - 18:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zajęcia dla dorosłych:

Kurs prawa jazdy
poniedziałek i środa

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Latino solo / sexy 
dance
poniedziałek

18:00 - 19:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Język angielski 
dla dorosłych
wtorek

gr. Londyn: 16:45 - 18:15
gr. Nowy Jork: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Chór 
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski 
dla dorosłych
środa

gr. San Francisco:
16:45 - 18:15
gr. początkująca:
18:20 - 19:50
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Zumba Gold
(dla seniorów, kobiet 
w ciąży oraz osób 
rozpoczynających 
przygodę z zumbą)
czwartek

16:00 - 17:00
15 zł / spotkanie, 
w zależności od ilości 
uczestników 35 zł lub
45 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Zumba fitness
czwartek

18:30 - 19:30
15 zł / spotkanie, 
50 zł / miesiąc
(płatne u prowadzącego)

Język hiszpański
dla dorosłych
piątek

16:30 - 18:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał
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zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest 
zabronione. 

Rok szkolny 2014/2015 zakończony, książki do 
bibliotek szkolnych zwrócone. Natomiast Gminna 
Biblioteka Publiczna w Suszcu będzie czynna przez 
całe wakacje i tradycyjnie zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-19:00. U nas można 
skorzystać z komputera z dostępem do Internetu 
oraz z usług: ksero, wydruk, skan, fax, laminowa-
nie i bindowanie. Jednocześnie prosimy o przej-
rzenie domowych półek i zwrot zaległych książek. 
Przypominamy też, że tylko do końca lipca można 
otrzymać w Bibliotece kody dostępu do nieodpłat-
nych kursów e-learningowych:  Angielski123, Czy-
taj123, Pisz123, Pamiętaj123, Fotografia123, Pho-
toshop123. Czas wakacji to świetna okazja na do-
kształcanie się – bez konieczności wychodzenia
z domu. Dodatkowo, w ramach projektu „FunEn-
glish w bibliotece”, dzieci w wieku od 7-12 lat mogą 
uczyć  się  j. angielskiego.  Zapraszamy!

GF
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Drodzy Czytelnicy

Wakacyjne konkursy z GOKiem:
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Od początku roku trwa dyskusja nad przyszło-
ścią Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, którego członkiem 
jest także nasza gmina. Problem pojawił się krótko 
po ukonstytuowaniu się nowego zarządu MZK, na 
którego czele stanął zastępca prezydenta Jastrzę-
bia Zdroju, Ryszard Rakoczy. Bezpośrednio po tym 
zdarzeniu, Rada Miasta Jastrzębie podjęła uchwałę 
o wystąpieniu ze struktur MZK, co postawiło pozo-
stałe gminy członkowskie w skomplikowanej sytu-
acji. Nikt nie spodziewał się takiego ruchu ze strony 
Jastrzębia. Jeśli radni miasta nie wycofają się ze 
swojej decyzji do końca bieżącego roku, z począt-
kiem 2016 r. miasto przestanie być członkiem MZK. 

Pozostałe gminy członkowskie, zainteresowa-
ne przyszłością Związku, organizują spotkania, m.in.
z inicjatywy przewodniczącego zgromadzenia
MZK – Franciszka Dziendziela, aby przygotować się 
na różne scenariusze, mogące się realizować w nie-
dalekiej przyszłości. Każda gmina ma swoich repre-
zentantów w Związku. Gminę Suszec reprezentu-
ją: Jan Matula oraz Czesław Smusz. Podczas spo-
tkań przedstawiciele gmin rozważają różne możli-
wości, m.in. czy solidarnie wystąpić ze Związku. Na 
podjęcie takich uchwał gminy miały czas do końca 
czerwca 2015 r. Troska gmin o przyszłość MZK wią-
że się z potencjalną koniecznością nowej organi-
zacji transportu międzygminnego. Wystąpienie Ja-
strzębia-Zdroju ze struktur Związku rodzi także py-

tanie o trwałość projektu, na który pozyskano środ-
ki z Unii Europejskiej. Były one przeznaczone na 
unowocześnienie usług MZK (np. budowę elektro-
nicznych  tablic  informacyjnych  czy  e-bilety).

Jeśli Związek nie będzie istniał przez 5 lat od 
zrealizowania projektu, otrzymane środki będzie 
trzeba  zwrócić. 

Radni Miasta Jastrzębie-Zdrój motywują swoją 
decyzję o wystąpieniu dwoma głównymi powo-
dami. Pierwszy z nich to chęć zrealizowania obiet-
nic wyborczych, jakie poczyniono podczas zeszło-
rocznych wyborów (o darmowej komunikacji w ob-
rębie miasta). Drugi to przekonanie, że jako naj-
większy płatnik (wkładający do budżetu MZK po-
nad 50% jego łącznego dochodu), miasto powin-
no mieć większy wpływ na decyzje dotyczące
funkcjonowania Związku. Pomimo trudnej sytuacji,
w jakiej postawiono pozostałe gminy, członkowie
są zdeterminowani, aby utrzymać Związek i zacho-
wać trwałość realizowanego projektu. Jak podkreś-
la  Czesław  Smusz:

- Gminy, stając się członkami MZK w 1991 r., 
scedowały na Związek zadania własne dotyczące 
organizacji transportu. Stworzył on sieć połączeń, 
które są bardzo istotne dla mieszkańców. Dodatko-
wo wprowadzone udogodnienia, np. w postaci
e-biletów, mają ułatwiać przemieszczanie się po 
terenach, jakie obejmuje Związek. Te działania po-
winny potwierdzać trwałość MZK. Tym większym za-

skoczeniem była dla wszystkich decyzja Radnych
z Jastrzębia. Ale robimy teraz wszystko, żeby miesz-
kańcy naszej gminy nie pozostali bez możliwości 
korzystania z komunikacji publicznej. Prowadzimy 
rozmowy z pozostałymi gminami, przygotowujemy 
alternatywne rozwiązania. Widzimy także zaanga-
żowanie Starosty Pszczyńskiego w tworzenie coraz 
doskonalszej sieci komunikacyjnej. Wierzymy, że 
niebawem sytuacja się ustabilizuje. Najważniejsze jest 
jednak to, że mamy na uwadze dobro naszych 
mieszkańców.

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia 
MZK, doszło do zmiany w składzie zarządu Związ-
ku. Nowy zarząd MZK przygotuje program restru-
kturyzacji Związku, już bez miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Zaplanowano ocenę działalności Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu, któ-
rego właścicielem w 100% jest MZK oraz zlecona 
zostanie  wycena  wartości  jego  majątku. 

Nowa sytuacja została też oceniona przez
firmę VARBUS, która ma wykonywać przewozy
w znacznej części w ramach umowy podpisanej
z MZK. Na chwilę obecną jest wiele niewiadomych 
co do przyszłości Międzygminnego Związku Ko-
munikacyjnego. Ale na konkretne rozwiązania i po-
trzebne zmiany trzeba będzie poczekać jeszcze 
kilka miesięcy – wtedy okaże się, jaka będzie osta-
teczna  struktura  MZK  w  kolejnych  latach.

Monika Panfil

Izba Rolnicza w nowym składzie
W ostatnią niedzielę maja br. wszyscy upraw-

nieni w gminie Suszec wybierali swoich przedsta-
wicieli do Śląskiej Izby Rolniczej. W tym roku, inaczej 
niż w poprzednich latach, głosowano na dwóch 
kandydatów. Naszymi przedstawicielami w Radzie 
Powiatu zostali: Piotr Świerkot oraz Wojciech Ła-
kota. Obaj panowie zajmują się rolnictwem i po-
chodzą  z  Kryr.

Poprzednio prezentowaliśmy postać wielole-
tniego radnego – Piotra Świerkota, dziś przedsta-
wiamy drugiego z członków Izby – Wojciecha Ła-

kotę – rolnika pochodzący z Kryr. Pan Wojciech
(46 lat) pochodzi z rodziny o rolniczych tradycjach. 
Obecnie prowadzi gospodarstwo wraz z małżonką
i trójką dzieci w wieku: 20, 18 i 8 lat. Na obszarze 35 
ha uprawia w głównej mierze zboża. Oprócz tego 
hoduje  trzodę  chlewną.  Jak  sam  mówi: 

- Zdecydowałem się kandydować na radnego 
Śląskiej Izby Rolniczej, bo mam wiedzę o rolnictwie. 
Zajmuję się tym całe życie. Poza tym liczę na to, że bę-
dę mógł pomóc rolnikom z terenów naszej gminy. 
Trzeba  działać  na  ich  rzecz.
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 Aleksandra Szkołda

Co dalej z MZK?

W tym roku wybierano nie tylko nowych rad-
nych, ale także nowe władze Śląskiej Izby Rolniczej. 
Przewodniczącym Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej pozostał Romuald Brandys – rolnik z Pa-
włowic. Na delegata Walnego Zgromadzenia Ślą-
skiej Izby Rolniczej z powiatu pszczyńskiego wy-
znaczono zaś rolnika ze Studzionki - Waldemara
 Lipusa.

Nowo wybranym radnym życzymy sukcesów
i  satysfakcji  z  pełnionych  funkcji.

Monika Panfil

Wędkarski Dzień Dziecka
Wszystkim, którzy chcieli spędzić w niestandar-

dowy i ciekawy sposób Dzień Dziecka, z pewnością 
przypadł do gustu pomysł suszeckiego Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. 31 maja na „Gwa-
rusiu” rozegrano zawody dla młodych wędkarzy. 
Swoich sił mogli spróbować i młodsi i starsi ama-
torzy tego sportu. Była to doskonała okazja do in-
tegracji, spędzenia wspólnie czasu i szkolenia swo-
ich umiejętności. Zgłoszeni uczestnicy startowali
w czterech kategoriach: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat 
oraz „zrzeszeni w PZW”. Po upływie regulamino-
wego czasu, następowało ważenie wyłowionych 
ryb i wręczenie nagród. Nikt nie odszedł tego dnia
z pustymi rękami. Na każdego czekał dyplom. Naj-
lepsi otrzymali także puchary i medale. Wszystkim 
uczestnikom wręczono także ciekawe i cenne upo-
minki. Organizatorzy zadbali też o poczęstunek.
Przygotowano kiełbasę z grilla, napoje i słodycze. 
Impreza okazała się dużym sukcesem, a na twa-
rzach  dzieci  malowała  się  radość  i  zadowolenie. 

- Zuzia wzięła udział w zawodach pierwszy, ale
na pewno nie ostatni raz. Choć ma niecałe 4 lata, 
dziadek już zaraża ją miłością do wędkowania. Jej
tata zaczynał swoją przygodę z łowieniem ryb w po-
dobnym wieku – mówiła Ewa Grzesica, mama mło-
dej  zawodniczki.

Kolejny, i z pewnością nie ostatni raz, w zawo-
dach wzięła udział także Aleksandra Szkołda – zwy- 
ciężczyni w kategorii 6-9 lat. Jak sama stwierdziła:

- Od 4 roku życia biorę udział w zawodach. Od 
zawsze wspiera mnie dziadek, który też wszystkiego 
mnie nauczył. Łowię głównie na „Gwarusiu”, ale mo-
że z czasem zacznę jeździć też na zawody w inne 
miejsca. Lubię zajęcia, które wymagają cierpliwości. 
Potrafię dużo czasu i uwagi poświęcić jednej czyn-
ności. Jeśli nie wędkuję, lubię malować i zajmować się 
robótkami  ręcznymi. 

Jak co roku, i tym razem, dzięki zaangażowaniu 
organizatorów impreza udała się doskonale, a dzie-
ci, zebrane tego dnia na „Gwarusiu”, z pewnością na 
długo  zapamiętają  to  wydarzenie.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
kategoria 6-9 lat: I miejsce - Aleksandra Szkołda,
II miejsce - Jakub Kufel, III miejsce - Emilia Krze-
kotowska; kategoria 10-12 lat: I miejsce - Wojciech 
Nalepka, II miejsce - Jan Dęga, III miejsce - Krzysz-
tof Paulus; kategoria 13-16 lat: I miejsce - Martyna 
Karp, II miejsce - Radosław Dulas, III miejsce - Szy-
mon  Karp; zrzeszeni w PZW: I miejsce - Kamil Pła-
wecki, II miejsce - Kacper Pławecki, III miejsce - Wi-
ktoria  Dulas.

Monika Panfil



15WYDARZENIANUMER 7 (252)

Zespół „Perła” z Ukrainy w Suszcu
Od kilku lat Józef Ryguła – emerytowany na-

uczyciel, prezes Śląsko-Małopolskiego Komitetu 
Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej, 
zaprasza do Pszczyny dzieci i młodzież z Ukrainy.

W tym roku kilkanaście osób w wieku 13-17 lat
z miejscowości Dolina na Ukrainie – członków ze-
społu muzyczno-tanecznego „Perła”, przyjechało
do Pszczyny na dwa tygodnie. Są to osoby, które 

posiadają polskie korzenie i znakomicie mówią
w naszym języku. W tygodniu uczęszczają do ukra-
ińskich szkół, a w weekend uczą się w szkole przy 
parafii, gdzie nabywają wiedzę w zakresie: języka  
polskiego,  katechezy,  śpiewu  i  tańca.

W Pszczynie młodzież z Ukrainy zwiedziła m.in. 
zamek  i  skansen  oraz  kilka  tamtejszych  szkół.

W dniach od 24-26 czerwca młodzież z zespo-

łu „Perła” przebywała w Suszcu. Grupa liczyła 16 
dzieci i dwoje opiekunów, a przewodziła jej pani 
Halina Regecka. Ich wizyta w powiecie pszczyń-
skim jest formą kolonii oraz szansą obcowania
z naszymi dziećmi i poznania kultury kraju, z któ-
rego się wywodzą. Ukraińska młodzież spotkała się
z rówieśnikami z Gimnazjum i Szkoły Podstawo-
wej w Suszcu i w Rudziczce. W programie grupy 
znalazła się m.in. wycieczka do Tarnowskich Gór, 
podczas której odbyło się zwiedzanie sztolni. 
Młodzież odwiedziła także palmiarnię w Gliwicach 
oraz Miasteczko Westernowe w Żorach. Ostatnie-
go dnia pobytu, członkowie zespołu „Perła” mieli 
okazję pojechać do Sanktuarium NMB w Często-
chowie. Program ich odwiedzin przewidywał rów-
nież udział we Mszy Św. w Kościele w Brzeźcach
oraz w Kościele Parafialnym w Suszcu. Po nabożeń-
stwach zespół dawał koncert, podczas którego 
wykonywano piosenki w języku polskim i ukraiń-
skim. Utwory śpiewane przeplatano występami ta-
necznymi – także w tradycyjnych ukraińskich stro-
jach ludowych. Program artystyczny zespołu „Perła” 
spotkał się z entuzjazmem oraz gorącym przyję-
ciem mieszkańców naszej gminy. Młodzi Ukraińcy 
opuszczali teren Suszca w doskonałych nastrojach. 

Członkowie zespołu „Perła” w szczególny spo-
sób chcą podziękować wszystkim, którzy złożyli 
ofiary oraz przygotowali dla nich specjalne paczki
i prezenty. Podziękowania należą się również in-
nym sponsorom, m.in. Gospodarstwu Rolnemu pa-
na Rozmusa z Mizerowa oraz Dyrektorom szkół
w Suszcu i Rudziczce. Dziękujemy też Studiu Filmo-
wemu Barbary i Leszka Sitek z Mizerowa za przy-
gotowanie i nagranie płyt z występu zespołu „Perła” 
w  Brzeźcach.

GZOiS w Suszcu
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Kabaret Moralnego Niepokoju podczas tytułowego skeczu

„Jerzyk dzisiaj nie pije”
W sobotę 27 czerwca 2015 r. w Suszcu znowu 

zagościł kabaret o ogólnopolskiej sławie. Tym ra-
zem Ośrodek Kultury zaprosił Kabaret Moralne-
go Niepokoju. Jest to grupa, która może poszczy-
cić się ogromną ilością skeczy i bardzo bogatym 
dorobkiem artystycznym. Publiczność zgromadzo-
na w Suszcu obejrzała na żywo program „Jerzyk 
dzisiaj nie pije”. Jak zwykle, kabaret nie zawiódł 
oczekiwań przybyłych. Były krótkie scenki, były 
piosenki, a nawet długie, bardzo zabawne skecze. 
Pojawiło się kilka pozycji dobrze znanych wido-
wni, a obok nich nowe, dotąd nieprezentowane. 
Dzięki niebanalnemu poczuciu humoru, tekstom 
opartym na grze słów i doskonałym umiejętno-
ściom artystów, ich występ okazał się dużym su-
kcesem. Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Przemy-
sław Borkowski, Rafał Zbieć i Magdalena Stużyńska
-Brauer zaprezentowali całą galerię postaci, zda-
rzeń i charakterów, które z łatwością rozpoznajemy
i z którymi na co dzień się spotykamy. Skecze opar-

te na obserwacji rzeczywistości, ciekawych poró-
wnaniach i niespodziewanych skojarzeniach spra-
wiły, że widownia żywo reagowała na każdy wy-
stęp. 

Nie można także odmówić artystom umiejęt-
ności aktorskich. Dzięki długoletniemu doświad-
czeniu i błyskawicznemu nawiązywaniu kontaktu
z widownią, każda ze scenek była bardzo przeko-
nująca i śmieszna. W niektórych z łatwością można 
było odnaleźć postaci znane z codziennego życia
– spotykane  w  sąsiedztwie,  w  pracy,  na  ulicy. 

Oczekiwań publiczności z pewnością nie za-
wiódł także lider Kabaretu Moralnego Niepokoju, 
autor tekstów i postać znana np. z telewizyjnych 
programów – Robert Górski. Brawurowo odgrywał 
kolejne role, rozśmieszając widownię do łez. Śmiało 
można stwierdzić, że trwający ponad 1,5 godziny 
program kabaretowy bardzo przypadł do gustu 
wszystkim  przybyłym  do  Ośrodka  Kultury.

W naszej gminie kabarety zawsze mogą liczyć 

na ciepłe i serdeczne przyjęcie. Mieszkańcy lubią 
rozrywkę – i to na odpowiednim poziomie. A o tę,
w ostatni weekend czerwca, zadbali kabareciarze
z Warszawy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia ich 
wizyta  w  Suszcu. 

Uczniowie nagrali płytę
W sobotę 13 czerwca o godz. 17:00 w Pszczyń-

skim Centrum Kultury odbył się koncert zatytuło-
wany „Muzyka – pasja i miłość”. W koncercie swoje 
tegoroczne osiągnięcia prezentowały 4 zespoły: 
młodzieżowy zespół wokalny POPP w Pszczynie
„Per spasso”, dziecięcy chór i zespół instrumentalny 
Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radostowi-
cach  i  Pszczyński  Zespół  Kameralny  „Con  fuoco”.

Podczas występu zespołu instrumentalnego
i chóru dziecięcego z Radostowic zaprezentowa-

no największe tegoroczne osiągnięcie uczniów tej 
szkoły – płytę z kołysankami. Chórzyści i fleciści pra-
cowali w mijającym roku szkolnym nad repertu-
arem i przygotowali go do nagrania. Nagrań doko-
nano na korytarzu szkolnym. Podczas koncertu pro-
wadząca, a zarazem dyrygent i pomysłodawca – Ka-
tarzyna Machnik, podziękowała wszystkim, któ-
rzy pomogli w realizacji tego projektu: pani Dyrek-
tor SP w Radostowicach – Małgorzacie Jakubik – za 
poparcie pomysłu i motywację; Urzędowi Gminy 

Suszec z panem wójtem Marianem Pawlasem na 
czele – za wsparcie finansowe projektu; państwu 
Elżbiecie i Antoniemu Machom – za wydanie pły-
ty; panu Mirosławowi Lachowskiemu – za akom-
paniament, rady i sugestie dotyczące interpretacji; 
panu Marianowi Machnikowi – za realizację na-
grań; chłopakom z zespołu „Medium” – za udostęp-
nienie sprzętu do nagrań. Płytę można nabyć w se-
kretariacie Szkoły Podstawowej w Radostowicach
w  cenie 10 zł.

Katarzyna Machnik - SP w Radostowicach
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Członkowie Zespołu w trakcie wizyty na Jasnej Górze

Monika Panfil
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Festyn na sportowo
Czerwiec sprzyjał imprezom plenerowym. Na 

początku miesiąca, 6.06.2015 r., odbył się festyn 
sportowy na placu rekreacyjnym „Panda” oraz na 
boisku przy ul. Piaskowej w Suszcu. Organizatorami 
imprezy byli: Rada Osiedla w Suszcu (z inicjatorem 
Ireneuszem Królem na czele), GZOiS, Radni Gminy 
Suszec oraz Sołtys Suszca Tadeusz Paszek. Impreza 
okazała się sporym sukcesem. Pogoda dopisała, 
a wszyscy przybyli mieli okazję spędzić aktywnie 
czas. W czasie festynu rozegrano turniej siatkówki 
oldbojów o Puchar Sołtysa, do którego zgłosiły się
3 drużyny: mieszkańcy osiedla – młodsi; mieszkań-
cy osiedla – starsi oraz nauczyciele z Rudziczki. Zwy-
ciężyli ci ostatni, pewnie pokonując przeciwników. 
W trakcie imprezy odbył się także mecz ligowy  
trampkarzy, w którym to drużyna UKS-u Suszec po-
konała zespół UKS-u Czapla Kryry. Przybyli na im-
prezę mogli również zobaczyć pokazowy trening, 
przygotowany przez działającą w Suszcu szkółkę 
piłkarską „Football Project”. Ta atrakcja cieszyła się 
sporym zainteresowaniem. Uczestnicy sobotniego 
festynu mogli także wziąć udział w różnorakich 
konkurencjach sportowych. Młodsi sprawdzali się

w konkursach: strzeleckim i biegu slalomem, a star-
si próbowali swoich sił w konkursach strzeleckich. 
Oczywiście dla wszystkich biorących udział przy-
gotowano nagrody i upominki. Dla najmłodszych 
uczestników imprezy zorganizowano natomiast: 
dmuchańce, bangee dla dzieci, watę cukrową i lo-
dy,  co  spotkało  się  duży  zainteresowaniem. 

Gwoździem programu okazał się pokaz spraw-
ności OSP, w trakcie którego strażacy prezentowali 

wóz i sprzęt gaśniczy. Na koniec, głównie ku uciesze 
dzieci, strażacy polewali zebranych wodą, przyno-
sząc  orzeźwienie  w  wyjątkowo  upalny  dzień.

Festyn trwał aż do godzin późnowieczornych,
a zebranym towarzyszył zespół, przygrywający do 
tańca i towarzyszący wspólnemu biesiadowaniu. 
Takie inicjatywy od zawsze cieszą się dużym zainte-
resowaniem i z pewnością będą jeszcze wielokrot-
nie  powtarzane  w  przyszłości.
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Strażacy przysporzyli dzieciom dużo radości
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Turniej siatkówki oldbojów

Orliki LKS Mizerów Mistrzami Podokręgu Tychy!
Drużyna orlików LKS Mizerów wywalczyła Mi-

strzostwo Podokręgu Tychy! W grupie mistrzow-
skiej Tyskiej Ligi Orlików młodzi mizerowianie zdo-
byli 36 punktów, odnosząc 12 zwycięstw i doznając 
zaledwie 3 porażek. To wspaniałe osiągnięcie am-
bitnej i zawziętej ekipy z Mizerowa, dla której sezon 
2014/2015 był debiutem w rozgrywkach ligowych. 

W ostatniej kolejce zawodnicy LKS wytrzymali 
presję i obronili fotel lidera. W zawodach rozegra-
nych w Mizerowie zgarnęli komplet punktów, wy-
grywając walkowerem z UMKS Goczałkowice-Zdrój 
3:0 oraz, po ciekawym pojedynku, z silną ekipą UKS 
GKS Tychy 6:2, kończąc zmagania z dumą i w szam-
pańskich  nastrojach.

Do meczu z tyszanami gospodarze podeszli
w pełni skoncentrowani i już w drugiej minucie ob-
jęli prowadzenie. Po świetnym zagraniu Oktawiana 
Skuta sytuację sam na sam z bramkarzem z zimną 
krwią wykończył Dominik Grzegorzek. Kilka minut 
później było już 2:0. Dawid Gizler przechwycił pił-
kę w środku pola, uwolnił się spod krycia i ładnym 
strzałem  pokonał  golkipera  GKS.

Dwubramkowe prowadzenie troszkę rozluźni-
ło miejscowych, co zaowocowało bramką kontakto-
wą gości. Chwilę później mogło być 2:2, jednakże 
sytuację uratował Mateusz Wronka, wślizgiem wy-
bijając piłkę z linii bramkowej. Ta szansa tyszan 
przebudziła gospodarzy, którzy wzięli się do roboty 
i jeszcze przed przerwą odpowiedzieli trafieniem 
Jakuba  Grabowskiego.

Drugą odsłonę nieco lepiej zaczęli zawodnicy
z Tychów, ale to mizerowianie byli skuteczniejsi. Na 
4:1 strzelił Dawid Gizler, na 5:1 Jakub Czysz, a na 
6:1 Jakub Gondzik! W końcówce przyjezdnym uda-
ło się zmniejszyć rozmiary porażki, lecz z triumfu
w meczu i triumfu w rozgrywkach ligowych mogli 
cieszyć  się  zawodnicy  LKS  Mizerów.

Zespół mizerowskich orlików został powołany 
do życia w lutym ubiegłego roku. Po zaledwie sześ-
ciu miesiącach treningów gracze LKS przystąpili do 
swoich pierwszych rozgrywek ligowych, nawet nie 
marząc o tym, że na koniec sezonu zdobędą mi-
strzostwo. Ciężka praca, zaangażowanie, poświęce-
nie i ambicja całej drużyny przyniosły jednak efekt.

W ciągu dziewięciu miesięcy podopieczni 
Jacka Sławackiego i Mateusza Krupki przebyli 
długą drogę. Jesienią niespodziewanie zwyciężyli
w grupie słabszej, a wiosną, jako beniaminek, byli 

prawdziwą rewelacją grupy mistrzowskiej. W całym 
sezonie „niebiesko-pomarańczowi” z Mizerowa od-
nieśli dwadzieścia dziewięć zwycięstw, czterokrot-
nie remisowali i tylko pięć razy przegrali, kończąc 
rozgrywki z imponującym bilansem bramkowym 
156:84. W walce o mistrzostwo mizerowianie wy-
przedzili zespoły: Nadwiślan Góra, UKS GKS Tychy, 
GKS Pniówek Pawłowice, Siódemka Tychy, UKS SPS 
Wola,  GOL  Bieruń  i  UMKS  Goczałkowice  Zdrój.

W mistrzowskiej kadrze LKS Mizerów znalazło 
się aż 21 zawodników: Marcin Grzegorzek, Ni-
kodem Bienioszek, Dawid Gizler, Dominik Grze-

gorzek, Oktawian Skut, Jakub Grabowski, Jakub 
Gruszka, Dominik Duży, Jakub Czysz, Karol Zie-
leźnik, Piotr Rugor, Mateusz Wronka, Wiktoria 
Beczała, Robert Beczała, Jakub Gondzik, Jakub 
Mańka, Tomasz Dzida, Wiktor Gruszka, Kamil 
Goliasz, Gracjan Borowski i Emilia Mura. Niektó-
rzy grali więcej, niektórzy mniej, ale każdy dołożył 
swoją  cegiełkę  do  końcowego  sukcesu  drużyny. 

Miejmy nadzieję, że gracze z Mizerowa nie spo-
czną na laurach i będą nadal tak ciężko i sumiennie 
pracować na treningach, wszak największe i najtru-
dniejsze piłkarskie wyzwania dopiero przed nimi...

Jacek  Sławacki

zd
j. 

Ja
ce

k 
Sł

aw
ac

ki

 Mistrzowie Podokręgu Tychy - drużyna Orlików LKS Mizerów

Hala Sportowa - wakacje 2015
W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież 

szkolną do korzystania z obiektów sportowych
w Suszcu. Od 1 lipca do 31 sierpnia, od ponie-
działku do piątku, zapraszamy dzieci i młodzież
do korzystania z boisk przy hali sportowej, kortów
i stołów do tenisa stołowego. Będzie można korzy-
stać bezpłatnie ze sprzętu sportowego do tenisa 
ziemnego, plażówki, tenisa stołowego i piłek do

gier  zespołowych. Od 1 lipca do 29 sierpnia, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach wieczornych 
będzie można korzystać z bocznej płyty boiska pił-
karskiego w Suszcu przy ulicy Piaskowej. Godziny 
wejść na dany tydzień będą wywieszone na bra-
mie wjazdowej do obiektu oraz publikowane na 
stronie:  www.hala-suszec.pl. 

Hala Sportowa w Suszcu

Monika Panfil
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GKS Krupiński pożegnał trenera
Końcem maja br. swoją współpracę z GKS-em 

Krupiński zakończył trener IV ligi, Paweł Sibik – po-
chodzący z Niemczy piłkarz, grający na pozycji po-
mocnika, były reprezentant Polski, a obecnie trener. 

Rozpoczął on swoją piłkarską karierę w sezo-
nie 1988/1989 w zespole Argona Niemcza. Następ-
nie występował w Lechii Dzierżoniów oraz w Odrze 
Wodzisław. Z tym drugim zespołem awansował do 
Ekstraklasy i wywalczył w niej 3. miejsce. Z Odrą grał 
również  w  pucharze  UEFA  i  Intertoto. 

W 2003 r. Sibik został zawodnikiem Apollonie 
Limassol – cypryjskiego zespołu. Później występo-
wał w Podbeskidziu Bielsko-Biała i Ruchu Chorzów. 
Karierę piłkarską zakończył po sezonie 2005/2006. 
Następnie Paweł Sibik zajął się trenowaniem – m.in. 
młodzieżowej drużyny Odry Wodzisław czy czwar-
toligowej Polonii Marklowice. Od 2011 r. pracował 
jako trener zespołu GKS Krupiński (IV liga). Z Susz-

cem Sibik związany był przez 4 lata. Od 1.06.2015 r. 
kontynuuje on swoją karierę w Dzierżoniowie. Zo-
stał tam wiceprezesem do spraw sportowych wy-
stępującej w III lidze dolnośląsko-lubuskiej Lechii.

Klub GKS Krupiński rozegrał 30.05 br. mecz
z GKS-em Radziechowy-Wieprz, który był ostatnim 
pod wodzą Sibika i ostatnim, w którym trener wy-
stąpił przez pierwszych kilka minut. Paweł Sibik 
otrzymał także, w ramach podziękowania za długą
i owocną współpracę, kwiaty, pamiątkową tablicz-
kę, piłkę z podpisami wszystkich zawodników oraz 
książkę  Śląskiego  Związku  Piłki  Nożnej. 

Po odejściu trenera, jego rolę przejął Piotr So-
wisz – kontynuujący pracę swojego poprzednika. 
Sibik i Sowisz pracowali ze sobą już wcześniej, np.
w Odrze Wodzisław czy Polonii Marklowice. To spra-
wia, że obaj prezentują podobną szkołę piłkarską 
czy podobne umiejętności. Ustępującemu trene-

Festyn w Kryrach
W czerwcu na terenie całej gminy odbywały się 

liczne imprezy plenerowe. W ich realizacji nie prze-
szkodziła nawet niesprzyjająca aura. Chęć spotka-
nia się i wspólnego spędzenia czasu jest na tyle silna 
wśród mieszkańców wszystkich sołectw, że nikogo 
nie odstraszały gorsze warunki atmosferyczne. Tak 
było też w Kryrach. Swój pierwszy festyn jako nowy 
Sołtys zorganizował tam, wraz z Radą Sołecką, Woj-
ciech Brudek. Była to impreza, która ma już swoją 
długą tradycję. Przez lata festyn rodzinny z okazji 
początku lata i zakończenia roku szkolnego orga-
nizował poprzedni Sołtys – Józef Klimek. Nowy wło-
darz Kryr postanowił kontynuować ideę poprze-
dnika. Impreza odbyła się w sobotę, 27 czerwca br.
i spotkała się z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców.

- Zmieniliśmy miejsce, w którym organizujemy 
festyn. Przedtem odbywał się on na boisku, a my po-
stanowiliśmy go przenieść na parking przy szkole.
To bezpieczna lokalizacja, miejsca też nie brakuje. 
Rozstawiliśmy namioty, przygotowaliśmy ok. 300 
miejsc do siedzenia. Z tyłu, za parkingiem, znajduje
się też plac zabaw. To idealne rozwiązanie dla rodzi-
ców, którzy zabrali ze sobą małe dzieci. Najmłodsi 
dobrze znają to miejsce i mają możliwość spędzenia 
czasu aktywnie – tak, jak lubią. W trakcie festynu przy-
gotowaliśmy atrakcje dla dzieci. Starsi zaś mają oka-
zję spędzić ze sobą czas, spotkać się i porozmawiać.
O to chodzi w takich wydarzeniach, jak to – mówił 
Sołtys  Brudek.

Podczas imprezy przygrywał zespół „Impuls”
z Rudziczki, zachęcając przybyłych do wspólnej
zabawy. Dzieci tłumnie korzystały z przyszkolne-

go placu zabaw. Obok rozstawionych namiotów
pojawiły się zaś stoiska z jedzeniem oraz zabawka-
mi dla najmłodszych. Dzieci zajadały się obowiąz-
kowo watą cukrową i popcornem, a dorośli prowa-
dzili rozmowy przy piwie i przekąskach. Festyny
w Kryrach zawsze cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Tak było także tym razem. Wiele osób przy-
jechało na rowerach, inne przybyły pieszo. Pod na-
miotami mieszkańcy Kryr spędzili miło czas przy 
muzyce, wspólnie biesiadując, rozmawiając i do-
brze się bawiąc. Uczestników przybywało powoli, 

rowi życzymy powodzenia w dalszej karierze, a no-
wemu życzymy jak najwięcej sukcesów w pracy
z  GKS-em  Krupiński. 

Monika Panfil

Uwaga wszyscy szukający pracy! Wiele ofert 
pracy, na bieżąco uaktualnianych, znajdziecie 
na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Pod 
wskazanym adresem można znaleźć oferty
z całego powiatu, oferty pracy w krajach UE 
oraz propozycje stażów i praktyk zawodo-
wych. Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem:  pszczyna.praca.gov.pl.  

UG w Suszcu
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Paweł Sibik otrzymuje podziękowania za współpracę
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Festyn w Kryrach

ale wieczorem pojawiło się tyle osób, że nie wy-
starczyło przygotowane wcześniej 300 miejsc! No-
wa lokalizacja także spotkała się z ogólną aprobatą. 
Zdecydowanie parking przy szkole można uznać za 
bezpieczne i dogodne miejsce na tego typu im-
prezy. Śmiało można stwierdzić, że czerwcowy fe-
styn okazał się udanym debiutem nowego Sołtysa
z Kryr. Z pewnością jego kolejne inicjatywy także 
zostaną dobrze przyjęte przez mieszkańców so-
łectwa.

Monika Panfil

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części działki grun-
towej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Suszec, przezna-
czonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze 
przetargu. W wykazie znajduje się część działki nr 
2952/358 o powierzchni 0,0010 ha przeznaczona 
pod zlokalizowanie i eksploatację urządzeń infra-
struktury technicznej, położona w Suszcu w rejonie 
ulicy  Piaskowej.

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

UG w Suszcu

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy Zwracamy się z prośbą do właścicieli działek 

znajdujących się na obszarze całej gminy, zwłaszcza 
jeśli są one nieużytkami, o wykaszanie tych terenów. 
W okresie letnim chwasty mocno rozpylają się na 
sąsiednie działki i pola, utrudniając ich użytkowanie.

UG w Suszcu

Wykaszanie traw

Oferty pracy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
ogłasza zapytania ofertowe na wyłączność obsługi 
w zakresie gastronomii oraz na wyłączność w za-
kresie zorganizowania i obsługi dmuchańców pod-
czas Dożynek Sołecko-Gminnych, które odbędą się 
6 września 2015 r. w Rudziczce. Bliższe informacje 

Ogłoszenie o zapytaniach
ofertowych

można uzyskać u Pani Marii Karaś w GOK-u w Susz-
cu, ul. Ogrodowa 22, pok. nr 68, tel.: 32 212 44 91,
e-mail: maria@kulturasuszec.pl. Dokumentacja
i szczegóły znajdują się na stronie internetowej
organizatora:  kulturasuszec.pl.

GOK w Suszcu
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Mieszkańcy Gminy Suszec!

Wywóz odpadów komunalnych
Przetarg na wywóz śmieci w gminie Suszec, 

który przeprowadzono w czerwcu, został unie-
ważniony. Żadna z firm, które zgłosiły się do kon-
kursu, nie spełniła warunków przetargu, propo-
nując kwoty znacząco przekraczające dotychcza-

sowe, dlatego za 3 miesiące przeprowadzony zo-
stanie kolejny przetarg na wywóz śmieci. Gmina Su-
szec w swoich działaniach ma na uwadze przede 
wszystkim dobro mieszkańców i szuka jak najko-
rzystniejszej oferty. Do czasu przeprowadzenia no-

wego przetargu, czyli w lipcu, sierpniu i wrześniu, 
śmieci będą odbierane przez firmę EKO wg sche-
matu podanego poniżej. Opłata za wywóz nieczy-
stości przez najbliższy kwartał nie ulegnie zmianie.

Monika Panfil 



JSW S.A. KWK „Krupiński” informuje swoich 
odbiorców usług o taryfach dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków – wód opadowych
i roztopowych obowiązujących w okresie:

od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK "Krupiński"
43 - 267 Suszec, ul. Piaskowa 35

NIP: 633-000-51-10, KRS: 0000072093,
REGON: 271747631

tel: +48 32 756 6113,
fax: +48 32 434 1771,

http://www.jsw.pl/

zł/m2 0,29 0,31 

zł/m2 0,41 0,44 

zł/m2 0,26 0,28 

Wszyscy
odbiorcy

usług

Taryfowa
grupa

odbiorców

3 4 521

opłata za 1 m2
powierzchni dróg

i parkingów
(opłata półroczna)

opłata za 1 m2
powierzchni dachów

budynków równej
powierzchni zabudowy

(opłata półroczna)

opłata za 1 m2
powierzchni terenów

przemysłowych,
składowych lub baz

transportowych
(opłata półroczna)

Jednostka
miary

Cena
/stawka/

netto

Cena
/stawka/

brutto

Wyszczególnienie
rodzaju opłaty

(typ powierzchni
zanieczyszczonej)

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Wójt gminy Suszec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograni-

czony na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność  Gmi-
ny  Suszec. 

Przedmiotem przetargu są działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,6434 
ha oznaczone:
nr działki 1383/125, obręb Kryry, o powierzchni 0,1917 ha (użytek: ŁIII), karta 
mapy 1, KW nr KA1P/00010274/1,
nr działki 1382/125, obręb Kryry, o powierzchni 0,1950 ha (użytek: ŁIII), karta 
mapy 1, KW nr KA1P/00010274/1,
nr działki 1384/125, obręb Kryry, o powierzchni 0,2567 ha (użytek: ŁIII), karta 
mapy 1, KW nr KA1P/00010274/1,
minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę obu działek wynosi 82,40 zł. 

Planowany termin obowiązywania umowy dzierżawy do 31.10.2023 r. 
Działki oddawane są w dzierżawę do rolniczego użytkowania. Termin wno-
szenia opłat za dzierżawę: do 30 czerwca każdego roku, a za rok w którym 
zostanie pod-pisana umowa dzierżawy: 14 dni od dnia podpisania umowy 
dzierżawy. Wadium: 16,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie 
Urzędu Gminy  Suszec  przy  ul.  Lipowej  1.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Suszec prowa-
dzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec nr 58 8456 1019 
2001 0000 0446 0004  do  dnia  15 lipca  2015  r.  (decyduje data wpływu na 
ww. konto Gminy).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetar-
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wyni-
kiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg za-
liczone zostanie na poczet pierwszej rocznej stawki czynszu, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Umowa powinna zostać podpisana w terminie do 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu, z terminem obowiązywania zawartym w ogłoszeniu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może 
ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
złotych.

W pozostałych kwestiach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz przetar-
gu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. nr 1A, 
tel.: 32 449 30 73.

UG w Suszcu



* 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




