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W grudniu atmosfera nadchodzących Świąt udziela 
się wszystkim. Oczekiwanie na Boże Narodzenie wypeł-
nione jest przedświątecznymi obowiązkami i przyjem-
nościami. W naszej Gminie będziemy mieli okazję skorzy-
stać z różnorodnych atrakcji i możliwości. Dzieci odwie-
dzi w GOK-u św. Mikołaj, młodzież i dorośli mogą wziąć 
udział w konkursach świątecznych – np. na najpiękniejszą 
dekorację choinkową. 19 grudnia odbędzie się także tra-
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dycyjny Jarmark Świąteczny. Seniorzy, jak zwykle, będą 
uczestniczyć w Spotkaniach Opłatkowych. Dla lubiących 
aktywnie spędzać czas przewidziano turnieje i rozgrywki 
na Hali Sportowej. Można też włączyć się w pomaganie 
innym – poprzez tworzenie Szlachetnej Paczki lub wo-
lontariat WOŚP. Nadchodzący miesiąc zapowiada się bar-
dzo ciekawie. Życzymy Wszystkim, aby przeżyli ten czas  
wśród  najbliższych,  ciesząc  się  każdym  dniem.

W numerze:
.............. str. 2-3

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22

e-mail: dk@kulturasuszec.pl

43-267 Suszec, 
tel.: 32 212 44 91,
www.kulturasuszec.pl

Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
 
Skład: Sebastian Mrozek

Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl

Nakład:  900 sztuk

...... str. 3

.. str. 4

........ str. 18-19

źr
ód

ło
: w

w
w

.w
al

lp
ap

er
sb

uz
z.

co
m

........ str. 5-6

.......... str. 7

..... str. 7-9

..................... str. 4

...................... str. 4

......................... str. 10

........................ str. 10

................................ str. 10

..... str. 11

.. str. 12

........ str. 12

.......... str. 12

............ str. 14-15

.. str. 16-17

......... str. 17



NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / GRUDZIEŃ 20152 OKIEM  WÓJTA

„Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna”
Obchodzone w tym roku święto odzyskania 

niepodległości 11 listopada odbyło się w naszym 
kraju w atmosferze szczególnej powagi i refleksji.
A to wskutek nasilających się zagrożeń pokoju
i bezpieczeństwa w Europie, które już po raz kolej-
ny obejmują nie tylko naszą ojczyznę, ale zagraża-
ją całej europejskiej cywilizacji, zbudowanej na 
bazie  chrześcijańskiej. 

Początek XXI w. z niepokojami, które zbliżają
się też do naszych granic, zatrważająco przypomi-
na świat, który zrodził Hitlera i innych morderców. 
Byli to ludzie obejmujący stery władzy, by na dłu-
gie lata pogrążyć ludzkość w ciemnościach zbrod-
ni, zniewolenia i nienawiści. Strach przed obcymi, 
lęk o byt materialny, nienawiść i pogarda, których 
dziś jesteśmy świadkami, to sygnały ostrzegawcze. 
Im lepiej będziemy rozumieć dzisiejsze zagrożenia, 
tym skuteczniej będziemy w stanie im przeciwdzia-
łać.

Państwo jest bardzo ważne, a jego rozkład bar- 
dzo niebezpieczny. Dziś wielu rozsądnych ludzi za-
stanawia się, czy świat uda się uratować. Na włas-
ne oczy widzimy potworności, jakie dzieją się na 
Ukrainie, krwawe rzezie terrorystów na zachodzie 
czy w krajach arabskich. Poniekąd Hitler miał rację: 
nie w tym, że jesteśmy zwierzętami, ale w tym, że 
jeżeli uda się zniszczyć normalne instytucje, jesteś-
my zdolni do rzeczy, na które w poprzednim dniu 
byśmy się nie decydowali. Ludobójstwo, bo jakże 
inaczej nazwać wydarzenia, których obecnie je-
steśmy świadkami, rozprzestrzenia się na niesamo-
witą  miarę,  bo  następuje  rozkład  państw. 

11 listopada 1918 roku był dniem przełomo-
wym w dziejach naszego kraju. Pięć pokoleń Pola-
ków, żyjących pod zaborami, czekało na własne 
państwo i w końcu przyszła niepodległość. Euforia 
nie trwała jednak długo, bo wkrótce, w 1939 roku, 
ponownie ją utraciliśmy, pogrążając się w mrokach 
hitlerowskiego bandytyzmu, a następnie wynisz-
czającego  komunizmu. 

Odzyskanie w 1989 roku wolności dawało nam 
nadzieję, a niektórym pewność, że już nikt nam jej 
nie zabierze. To spowodowało z czasem zmniejsze-
nie nakładów na obronność, rozluźnienie ochrony 
granic, zaniechanie wychowania patriotycznego, 
pewne uśpienie. Większej ułudy, szczególnie mło-
dym ludziom, nie można było zaserwować. Wpro-
wadzenie liberalnego kapitalizmu, diabelskiego sy-
stemu indoktrynacji przy całej różnorodności środ-
ków oddziaływania, przy wielości nadawców i wy-
konawców „reklamy” (która stała się agitacją społe-
czeństwa), uruchomiono zaskakująco spójny i ogłu-
piający model wychowawczy, który nie śnił się na-
wet siermiężnej propagandzie socjalistycznej. Od 
rana do wieczora obrazem i głosem wbija się nam  
do  głowy  pierwszeństwo  „mieć”  nad  „być”. 

W ten sposób, jako wyłączni konsumenci ni-
czym nie różnimy się od świata roślinnego i zwie-
rzęcego.  „Mieć” nie jest grzechem, ale trzeba znać 
granice,  których  nie  wolno  przekroczyć.

W historii ludzkości, naznaczonej czynem Kai-
na, życie jednego zawsze było zagrożone przez dru-
giego. Dlatego stworzono państwo – jako zorgani-
zowaną społeczność dla realizacji i ochrony dóbr 
najwyższych, w tym przede wszystkim życia czło-
wieka jako najwyższego dobra przed napastnikiem. 
Wolność odzyskana przez Polskę w 1918 roku nie 
była cudem czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności. 
Była wynikiem zarówno czynu zbrojnego legionów, 
zrywów powstańców, ale przede wszystkim mogła 
zaistnieć dzięki woli i determinacji narodu, dzięki 
umiejętności przetrwania przez lata niewoli, nazna-
czonej potwornym upodleniem, deptaniem god-
ności rodaków, naszej narodowej tożsamości, od-
mienności, dumy i tego, że jesteśmy Polakami. Do-
brze,  że  ducha  nie  udało  się  z  narodu  wyrwać. 

Ciągle chylimy głowy (chociaż czynią to coraz 

mniej liczni, a ludzie młodzi, zachłyśnięci ułudą 
konsumpcjonizmu, bardzo rzadko) przed tymi, któ-
rzy nie chcieli „uznania ni mów, ni łez”, ale swoim 
uporem i bohaterstwem spełnili tęsknotę pokoleń. 
Na stos rzucili swój życia los. To dzięki nim mogliś-
my ostatnie kilkadziesiąt lat przeżyć w pokoju. Trze-
ba  mieć  nadzieję,  że  i  następne  takie  będą.

Dziś (jak czas szybko leci), jeżeli się nie obu-
dzimy, po raz kolejny okaże się, że wysiłek i przela-
na krew naszych przodków zostaną zmarnowane.
A grozi już nam nie tylko utrata wolności, ale za-
głada naszej europejskiej cywilizacji. I nie są to ja-
kieś nierealne przepowiednie, ale przyszłość pod-
parta rozgrywającym się właśnie dramatem. Jeżeli 
nie wyrwiemy się z prowadzącego do nikąd glo-
balizmu i konsumpcjonizmu lub przynajmniej nie 
ucywilizujemy tych trendów, to już niedługo na-
szym dzieciom przyjdzie żyć w rezerwatach – tak
jak  Indianom  w  Ameryce.

Europa i Polska w swojej historii przeżyły wiele, 
ale to, co ogarnęło nasz kontynent w ostatnich la-
tach i dniach, rodzi wielkie przerażenie, bo ma nie 
tylko zasięg europejski, ale globalny. I, co najgorsze, 
ma już nie tylko aspekt ekonomiczny, ale m.in. re-
ligijny,  kulturalny,  społeczny.

To nie pluskwa milenijna, którą straszono nas
1 stycznia 2000 r., kiedy wszystko miało stanąć,
a dla niektórych świat się zawalić, ze względu na 
problemy z komputerami, które miały odmówić po-
słuszeństwa. Czas pokazał, że z techniką, z tym co 
stworzył rozum, człowiek sobie potrafi poradzić. Te 
dramatyczne chwile, które obecnie dotknęły Euro-
pę i świat są o wiele bardziej skomplikowane i nie-
bezpieczne, bo są związane z upadkiem w wielu 
krajach instytucji państwowej, naturą człowieka
i jego człowieczeństwem, ukształtowanymi sto-
sunkami społecznymi, kulturowymi oraz wieloma 
innymi. Najgorsze jest to, że dalej nie rozumiemy 
sytuacji, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby 
sznur unicestwienia naszej cywilizacji zaciskać so-
bie  na  szyi  coraz  to  bardziej.

Nasza niepodległość i wolność są zależne od 
Europy, bo jesteśmy jej częścią, a sprawy Europy,
degeneracji jej cywilizacji, sięgają rewolucji fran-
cuskiej. Zrodziła się wtedy kolejna cywilizacja, opar-
ta na filozofii oświecenia uznającej, że prawo jest 
wymysłem ludzkości i może być stosowane do wy-
gody ludzi. Oprócz tego mamy na naszym konty-
nencie dwie mniejsze, ale równie ważne cywilizacje 
importowane, tj.: żydowską i arabską. Za sprawą 
jednej importowanej cywilizacji żydowskiej hitle-
rowskie Niemcy zgotowały Europie koszmar II woj-
ny światowej. Zderzenie obecnie z arabską, przy 
wielu sprzyjających czynnikach, może doprowa-
dzić do całkowitego zaniku cywilizacji wyrosłej
z korzeni Starego Kontynentu – chrześcijańskiej
i wdrażanej z rewolucji francuskiej. Ta ostatnia, lan-
sowana przez elity polityczne zachodu, dążące 
całkowicie do wyparcia idei chrześcijańskich, ten 
proces nie tylko wspomaga, ale zbiera obecnie żni-
wo w postaci zagubienia się Europy i otwarcia na 
ciosy cywilizacji islamskiej. Twórcy Unii Europej-
skiej, jej założyciele, zakładali oparcie jej na cywi-
lizacji chrześcijańskiej. Mieli inne wyobrażenie i by-
li pewni, że problem wojen i innych zagrożeń zam-
knie się na naszym kontynencie na zawsze. Stało
się inaczej, wskutek wypierania zasad cywilizacji 
chrześcijańskiej. Przykładem walki na gruncie eu-
ropejskim dwóch cywilizacji: chrześcijańskiej i fran-
cuskiej jest między innymi np. ciągła dyskusja, spo-
ry o in vitro i aborcję. Jedno jest niejako odwrotno-
ścią drugiego. Chce się kompletnie wyeliminować 
aspekt moralny, etyczny itd. Najgorsze jest to, że li-
czy się tylko pieniądz i doraźne cele. Istota ludzka 
uczestnicząca w tym procesie prawa natury – nie
ma nic do powiedzenia. Dziś idzie się jeszcze da-
lej, otwierając w kolejnych krajach szeroko drzwi 

eutanazji. Tu nasuwa się pytanie, czy jeszcze po-
trafimy odróżnić dobro od zła. Pociągnięcie władz 
europejskich wymierzone w chrześcijaństwo to
dla naszej europejskiej cywilizacji nakaz zwinięcia 
sztandarów. Zachód, jako ofiara rozumu, stał się 
pustynią duchową, dlatego Islam ma otwarte pole 
w  sferze  duchowej.

Oczywiście, gdy ktoś twierdzi, że rzeka płynie 
pod górę (a tak się często w Europie, Świecie, Pol-
sce dyskutuje), machamy na to ręką. Gorzej, gdy ten 
ktoś domaga się, by na jego poglądach budować 
gospodarkę wodną. Wtedy mamy do czynienia ze 
szkodnikiem czy zgoła z dywersją. Takich dywer-
santów w Europie mamy dużo i, niestety, mając po 
swojej stronie środki przekazu, robią nam wodę
z  mózgu. 

Problemy Europy, jej upadku, są widoczne od 
dawna. Skoncentrowanie wszystkich sił na walce
z chrześcijańskimi korzeniami i niedostrzeganie za-
grożeń i problemów płynących z krajów arabskich
i pozostałych państw, świadczy nie tylko o ignoran-
cji, ale wręcz o słabości nie tylko europejskiej, ale 
i światowej klasy politycznej. Napływ w obecnej sy-
tuacji demograficznej ludności zewnętrznej może 
być pozytywny, gdy nie będzie tworzył enklawy 
obcej  cywilizacji  na  terenie  Europy,  Polski.

Historia działań Francji, Anglii oraz Ameryki
w ostatnich latach to tragiczne zderzenie wiedzy 
specjalistów z głupotą polityków, które w astrono-
micznym tempie prowadzi do nieszczęścia, jakiego 
nie było w dziejach Europy i Świata. Wszystko za-
czyna się z pozoru niewinnie, a w efekcie kończy 
zniszczeniem  wielu  istnień  ludzkich.

Te państwa na trwałe zniszczyły struktury is-
lamskich państw arabskich i centrów kultury i do-
prowadziły do tego, że przez wiele dekad nie bę-
dzie z kim rozmawiać. Przez ponad tysiąc lat chrze-
ścijanie, pomimo trudnych stosunków, dogadywa-
li się ze światem Islamu i te cywilizacje jakoś potra-
fiły współżyć. Trzeba uzmysłowić sobie, że Amery-
kę Kolumb odkrył dopiero oficjalnie w 1492 roku, 
chociaż wcześniej w 1000 roku zrobili to Wikingo-
wie. Wszystkie podejmowane obecnie przez świa-
towych przywódców kroki są już, niestety, mocno 
spóźnione i mogą przynieść efekt tylko przy nie-
zwykłej determinacji, jedności wielu państw. To
zaś, przy zróżnicowanych interesach, będzie bar-
dzo trudne do osiągnięcia. Za błędy całych dekad 
przyjdzie Europie słono płacić – a już płacimy krwią. 
Iluż to niewinnych ludzi, np. ostatnio Rosjan czy 
Francuzów, utraciło życie, szczęście rodzinne? Czy 
jeszcze ktoś współczuje niewinnym ludziom na 
Ukrainie i w innych państwach świata, gdzie toczą 
się konflikty? Czy wyobrażamy sobie, ileż to w tych 
rodzinach przyszło i przychodzi wylać łez i leczyć
ran w swoich wnętrzach, walczyć ze smutkiem i bez-
nadzieją (bo prawdopodobnie i Boga zabrakło)?
Bicie serc wielu istot (których rytm wyznaczała nie-
raz bezgraniczna miłość), zostało nagle przerwane. 
Serca te zostały przeszyte kulami, bombami szaleń-
ców, zamachowców, terrorystów. Czy to, co się dzie-
je, co się stało, ktokolwiek z nas jest w stanie ogar-
nąć  rozumem?

Matki, ojcowie utracili swoje dzieci, a dzieci 
swoich ojców, matki. Najgorsze jest to, że zwaśnio-
ny świat technokratów, nadal rozmiłowany w kon-
sumpcji, nie ma pomysłu, jak ten problem rozwią-
zać. Propozycje i projekty dotyczące „ni mniej, ni 
więcej” tylko zmian porządku światowego, mają 
jedną wadę: nie widać ludzi i sił, by tych zmian do-
konać. A potrzebne są siły naprawdę potężne. Bo
z istniejącym porządkiem są związane olbrzymie 
pieniądze, kariery setek tysięcy europejskich i świa-
towych biurokratów. Nie bez znaczenia, i to istot-
nego, jest również to, że zbyt wielu mieszkańców
nie  potrafi  żyć  w  demokracji. Jeśli się nie obudzi-
 cd. na stronie 3
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cd. ze strony 2
my i nie zaczniemy działać, to możemy być pewni,
że będzie tak, jak zawsze przed wielkimi przełoma-
mi i zwycięży hasło „po nas choćby potop”. Liczne 
głosy rozsądku prawdziwych patriotów, z których 
już dawno można by złożyć potężny chór, niestety 
na przestrzeni ostatnich lat były głosami wołają-
cych na pustyni. Unia Europejska, ta „ziemia obie-
cana” niestety już nie istnieje, umiera. Europy tole-
rancji i spokoju już nie ma. Szanse na reanimacje są, 
ale to czy będzie to skuteczne, zależy od wszyst-
kich  mieszkańców  Europy.

Polska i kraje sąsiednie mają poważny problem, 
gdyż nie są bezpośrednio winne obecnej sytuacji. 
Jednak bez Zachodu, z którym tak się związaliśmy,
a który zatraca już swoją pierwotną tożsamość,
byłoby nam bardzo trudno. Paradoksalnie to my
i kraje chrześcijańskiej Środkowej Europy możemy 
obronić Zachód przed totalną zagładą – porówny-
walną ze złupieniem Rzymu przez Gotów w 410 r. 

Większość Europejczyków już zatraciła zdol-
ność do samoorganizacji, którą my jeszcze posia-
damy. Musimy zrobić wszystko, aby nie zginąć ra-
zem z zachodnią cywilizacją, ale jednocześnie za-
chować szczególną ostrożność, by decydenci świa-
towi nie rozgrywali po raz kolejny „partii”, używa-
jąc nas jako pionków. Europa musi wrócić do swo-
ich korzeni. Ojciec Bocheński mówił, że cywilizacja 
upada, kiedy kobiety nie chcą rodzić, a mężczyźni 
nie chcą się bić. Tylko potężnym zrywem, jeśli jest
on jeszcze możliwy, możemy się obronić przed za-
gładą. O słabości naszej, którą również trzeba roz-
wiązać, świadczą także armie zawodowe. Ich struk-
tury przesądzają o spadku poczucia odpowiedzial-
ności za swoją cywilizację, kulturę, naród. Ludzie 
wynajęci do bicia, robiący to za pieniądze – to jest 
początek końca, bo prędzej czy później przejmują 
władzę lub sprzedają się tym, którzy dają więcej.

Nie tak dawne dzieje I i II wojny światowej pokazu-
ją, patrząc na Wersal, Poczdam, Norymbergę, itd., że 
byliśmy wielkim mocarstwom potrzebni tylko ja-
ko mięso armatnie. A najgorsze jest to, że po II woj-
nie światowej wszystkie akty pokojowe podpisywa-
li zbrodniarze. Równocześnie np. w Norymberdze 
zbrodniarze sądzili zbrodniarzy. Bo czymże mogli 
się różnić np. Stalin czy Hitler od prezydenta Ame-
ryki, który decyzją (kompletnie nieuzasadnioną)
o zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Na-
gasaki unicestwił wiele istot ludzkich? To było lu-
dobójstwo. A jak potraktowali obecni mieszkańcy 
Ameryki rdzennych Indian? Smutne jest również
to, że kulisy strasznych zbrodni (czy to na Żydach, 
czy na Polakach, czy innych nacjach) są ciągle za-
mazywane.

Jak więc widzimy, straszne programy unicest-
wień kolejnych istnień ludzkich, narodów, cywili-
zacji, antysemityzm, itd. nigdy nie były sprawami 
akademickimi. Wymagały czynów, katów i opraw-
ców, a chętnych do wykonania tych bestialstw 
nigdy nie brakowało i nie brakuje. Oby znaleźli się 
ludzie odpowiedzialni i oby znaleźli oni te praw-
dziwe klucze do naprawy społeczeństw. Nie ulegaj-
my złudzeniom, że przy pomocy wytrychów, któ-
re obecnie próbuje się do czegokolwiek dopaso-
wać,  rozwiążemy  jakikolwiek  problem.

Pamiętajmy, że wolność, którą posiadamy, to 
depozyt, o który pokolenie naszych dziadów wal-
czyło. Otrzymaliśmy ją niejako w prezencie. O ten 
depozyt upomną się nasze dzieci, wnuki. Ale też 
jesteśmy zobowiązani im te geny życia z krwią ma-
tek przekazać. Prawdziwy patriotyzm nie polega 
tylko na tym, aby kochać jakąś idealną ojczyznę,
ale przede wszystkim na tym, żeby kochać i praco-
wać dla realnych składników tej ojczyzny, którymi
są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie bogac-
twa. Uzmysłówmy sobie, że wiele narodów, a prze-

de wszystkim dzieci w XXI wieku, w wielu krajach
nie zaznało w ogóle pokoju lub prawie go niepa-
mięta. Dziś znowu, po wielu latach życia w poko-
ju, w Europie chciałoby się krzyczeć „Boże Naj-
droższy! Ocal Europę, Polskę, przyszłość naszych 
dzieci, kolejnych pokoleń!”. Nie gotuj im okrutnego 
losu. Tym krzykiem musimy również objąć wszyst-
kie narody, cały świat. Czy te wołania będą wysłu-
chane, to już w decydującej mierze zależy od nas 
samych, od wszystkich istot ziemskich, a szczegól-
nie europejczyków. Od tego, czy potrafimy doce-
nić wartość danego nam czasu, wagi każdej chwili, 
ceny wypowiedzianych słów i czynów. Potrzeba 
nam zgody między ludźmi. Zgody narodowej - bez 
względu na nacje, przekonania polityczne, a prze-
de wszystkim mądrości, spokoju, miłości – i to tej 
bezgranicznej, której nawet śmierć nie jest w stanie 
pokonać, bo ona nie ma takiej mocy. Święte i cią-
gle aktualne są słowa Jana Pawła II, że za wojnę od-
powiedzialni są nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio 
wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszyst-
kiego, co leży w ich mocy, aby jej złu przeszkodzić.  

Niech te listopadowe dni, w których obchodzi-
my Święto Niepodległości oraz Święto Wszystkich 
Świętych, a także obecne zdarzenia uprzytomnią 
nam, że na tym świecie dysponujemy ograniczo-
nym czasem. Dlatego dbajmy, aby te chwile były 
sensownie i dobrze zagospodarowane, doceńmy 
wartość upływającego czasu. Trzeba, mimo hiobo-
wych wieści, jakich przecież niemało, budzić na-
dzieję.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodze-
nia będą w naszych rodzinach przepełnione cie-
płem rodzinnym, które będzie w ciągu całego na-
stępnego roku promieniować i pozwoli cieszyć się 
życiem.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Podczas listopadowego spotkania Radni Gmi-
ny Suszec wysłuchali przedstawicielek pszczyń-
skiego hospicjum, budujących Dom Ojca Pio. Przy-
jęli też uchwałę określającą stawki podatku od nie-
ruchomości oraz podatku od środków transporto-
wych, a także uchwałę określającą termin, częstotli-
wość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Uchwalono również pro-
gram współpracy Gminy z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2016 r. Radni i Sołtysi zgłaszali sprawy 
bieżące  dotyczące  sołectw  i  ich  mieszkańców.

Pomoc dla hospicjum
W czasie sesji, która odbyła się 26 listopada,

w Urzędzie Gminy gościła pani prezes hospicjum
z Pszczyny – Teresa Buczak i wiceprezes Mariola Ra-
koczy. Panie opowiadały o sytuacji ośrodka, przed-
stawiały potrzebę budowy Domu Ojca Pio oraz 
prezentowały obecny etap prac przy obiekcie. We-
dług danych statystycznych, blisko 60% chorują-
cych na nowotwory w naszej gminie i potrzebu-
jących specjalistycznej opieki, korzysta z pomocy 
pszczyńskiego hospicjum. Ze względu na specy-
fikę tego typu organizacji, a także na trwającą bu-
dowę, przedstawicielki zwróciły się z prośbą o po-

moc finansową. Radni oraz władze Gminy zapew-
nili, że jeśli tylko pojawią się możliwości, wesprą tę 
inicjatywę.

Stawki podatku od nieruchomości
W stawkach podatków od nieruchomości nie-

wiele się zmieniło w stosunku do poprzednich lat. 
Zmiany zaszły m.in. w: podatku od gruntów pod 
wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych (kwota 4,58 zł od 1 ha powierz-
chni); podatku od budynków związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej (przedtem 
kwota 21,70 zł, a obecnie 21,86 zł od 1 m²); podatku 
od budynków związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające świadczeń (przedtem 4,12 zł, teraz 4,15 zł
 od 1 m²).

Opłata za odpady komunalne
Radni ustalili kwartalny tryb uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
dany rok kalendarzowy: I kwartał – płatny z dołu do 

Sesja Rady Gminy
24 marca; II kwartał – płatny z dołu do 24 czerwca;
III kwartał – płatny z dołu do 24 września; IV kwartał
– płatny z dołu do 24 grudnia. Opłatę należy uisz-
czać  na  rachunek  bankowy  Gminy  Suszec.

Współpraca Gminy z organizacjami 
pozarządowymi na 2016 r.

Gmina co roku współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi i organizacjami pożytku publicz-
nego, zlecając im zadania. W tym roku mają one 
dotyczyć: wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Kwota przeznaczona na ten cel wynie-
sie  w  przyszłym  roku  210 000 zł.

Wnioski Radnych i Sołtysów
Radni wnioskowali o wyznaczenie przejścia dla 

pieszych na ul. Wyzwolenia w Kryrach w okolicach 
przystanku autobusowego. Miałoby ono poprawić 
bezpieczeństwo pieszych. Sołtysi zgłaszali także 
prośby o doświetlenie ulic (w Mizerowie na tzw. Bor-
kach czy na ul. Stara Droga w Kobielicach) oraz o na-
prawę słupów elektrycznych, które są w złym stanie
i mogą stanowić zagrożenie przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych.

Wszystkim mieszkańcom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas, spędzony w gronie najbliższych, napełni Wasze serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.
Pięknych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2016 roku życzą: 
Wójt Gminy Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Radni Gminy Suszec

oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Agata Lisowicz-Wala

Monika Panfil



Boisko przy Hali do remontu
Zły stan boiska już od dłuższego czasu utrud-

niał korzystanie z obiektu. Teraz ma się to zmienić. 
Wyłoniono wykonawcę, który ma dokonać szere-
gu robót na suszeckim boisku. Prace mają polegać 
na: usunięciu istniejącej nawierzchni wraz z istnie-
jącą podbudową, wykonaniu odwodnienia boiska
w formie drenażu, wymianie kolektora odprowa-
dzającego wodę z drenażu do kanalizacji deszczo-
wej, wykonaniu warstwy odsączającej, stworzeniu 
podbudowy i ułożeniu nowej nawierzchni boiska
(w formie sztucznej trawy) i bieżni (z materiału 
EPDM). Dodatkowo planowana jest zabudowa pił-
kochwytu, elementów odwodnienia powierzch-
niowego  i  naprawa  schodów  na  widowni.

Wykonawcą, który wygrał przetarg jest Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona 
Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Kwota inwestycji
to ok. 750 tys zł. Część środków na inwestycję po-
chodzi z dofinansowania uzyskanego z Minister-
stwa Sportu. Wymagany termin realizacji zamówie-

nia to 30 czerwca 2016 r. Należy jednak zaznaczyć, 
że wykonawca w terminie do 23 grudnia 2015 r. 
musi wykonać minimum 20% wartości kosztorysu  
ofertowego.
Zakończenie robót na drogach w naszej gminie

Do 20 listopada br. trwały prace na drogach
w naszej gminie. Ulica Wielodroga w Suszcu na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Bursztynową, została 
wyremontowana. Prace polegały na budowie od-
wodnienia. W ramach wykonywanych robót zosta-
ła też wykonana zabudowa odwodnienia liniowe-
go w formie korytek wzdłuż ww. ulicy. Wybudo-
wano również kanalizację deszczową o długości 
243 mb.  Koszt  inwestycji  wyniósł  99  858  zł.

Także na ul. Bażantów w Radostowicach wyko-
nano planowane prace remontowe. Przebudowa-
no odcinek o długości 371 m, wyrównując istnieją-
cą nawierzchnię tłuczniową oraz ułożono warstwę 
bitumiczną.  Koszt  prac  wyniósł  112 556  zł.

W Mizerowie na ulicach: Potoczek i Dworskiej 
oraz na drodze łączącej obie ulice zakończyły się

Gminne inwestycje
prace remontowe, które objęły odcinek 423 mb.
W ramach prac wyrównano istniejącą nawierz-
chnię tłuczniową i ułożono na niej warstwę bitu-
miczną (ul. Dworska i Potoczek). Wykonano rów-
nież korytowanie, podbudowę tłuczniową oraz
ułożono warstwę bitumiczną na drodze łączącej 
obie  ulice.  Koszt  tej  inwestycji  to  129  374  zł.

Inne prace remontowe
W listopadzie przeprowadzono gruntowną 

konserwację Kanału Branickiego. Wojewódzki Za-
rząd Dróg, po wielu interwencjach mieszkańców, 
kierowców oraz Radnych naszej Gminy, zmobilizo-
wał firmę Eurovia do naprawy uskoku w jezdni 

. Początkowo za-
rządca drogi zdecydował się na ustawienie zna-
ków ograniczających prędkość w okolicach mostu. 
Ostatecznie wyrównano nawierzchnię, uzupełnia-
jąc uskok asfaltem, co znacząco wpłynęło na bez-
pieczeństwo poruszających się tym odcinkiem dro-
gi  wojewódzkiej.

Urząd Gminy Suszec

dro-
gi DW 935 (na moście na Branicy)
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Akcja zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania

Kwesta na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II 
284 wolontariuszy w kweście na rzecz Ho-

spicjum im. Jana Pawła II. Zebrali ponad 42 tys. 
złotych!  31 października i 1 listopada na cmenta-
rzach w Żorach oraz w sąsiednich miejscowościach, 
w tym w gminie Suszec, wolontariusze przeprowa-
dzili zbiórkę na rzecz żorskiego Hospicjum im. Jana  
Pawła  II.

Kwesta „Zapalmy Płomyk Nadziei” to najwięk-
sza i najstarsza zbiórka pieniężna prowadzona
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum im. Jana Pawła II”. W tym roku udział wzię-
ło w niej 284 wolontariuszy, którzy, ubrani w spe-
cjalne kamizelki i identyfikatory, kwestowali na 13 

cmentarzach naszego regionu - w Żorach, Suszcu, 
Rudziczce, Kryrach, Studzionce, Pawłowicach i Go-
lasowicach. W ciągu dwóch dni udało się zebrać 
42.678,33 zł  i  38,57 euro!

– Wszystkie środki pozyskane podczas kwesty 
zostaną przeznaczone na prowadzenie oddziału 
opieki paliatywnej. Sfinansowane zostanie z nich wy-
żywienie, opieka nad pacjentem i media – mówi Do-
rota Domańska, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Chorych  „Hospicjum  im.  Jana  Pawła  II”.

Jak dodaje pani Domańska, dla hospicjum ak-
cja „Zapalmy Płomyk Nadziei” to nie tylko kwesta,
ale i czas duchowej promocji ruchu hospicyjnego 

oraz  opieki  paliatywnej: 
– To okazja, by przypomnieć, iż zarówno zdro-

wi, jak i chorzy kroczą wspólną drogą oraz uświado-
mić, że może przyjść w życiu człowieka zdrowego taki 
moment, w którym sam stanie się chorym, pacjen-
tem, człowiekiem potrzebującym pomocy – mówi.

Wyniki zbiórek w poszczególnych miejsco-
wościach: Żory: 30 694,24 zł;  Studzionka: 988,25 zł; 
Rudziczka: 985,21 zł; Golasowice: 1 167,08 zł; Kryry: 
411,60 zł; Pawłowice: 1 723,43 zł; Suszec: 6 708,52 zł.
Ponadto zebraliśmy 38,57€. Serdecznie dziękuje-
my  wszystkim  darczyńcom !

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

Rejon Zakres Wykonawca
Rejon 11 - Drogi 

powiatowe (10,26 km)
ul. Wyzwolenia (od # z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do # z DW 933), ul. Czarne Doły (od 
skrzyżowania z DW 933 do granicy z gminą Pszczyna),

Firma Handlowo-Usługowa
Grażyna Goraus 

Rejon 1
Suszec I

(17,27 km)

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna (od # z ul. Pszczyńską 
do # z ul. Szkolną), Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym 
dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św. Jana 
(dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej  Sp. z o.o. 

(Suszec)

Rejon 2
Suszec II

(14,58 km)

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. R. Kulika, L. Witoszy, Na Grabówki (w tym dojazd do 
klasztoru Sióstr Boromeuszek), Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl., Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul. 
Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Św. Jana (od # z ul. Cichą do # z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa
„TECH-BUD” Arkadiusz Baron (Żory) 

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, 
Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka, Wąska, 

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych 
i Transportowych - Baron Michał (Rudziczka)  

Rejon 4
Kobielice

(16,37 km)

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna, Krzywa, 
Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, 
Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,

E-BUD Łukasz Budzyk 
(Palowice) 

Rejon 5
Radostowice

(15,84 km)

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. 
Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), 
Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka, 

Usługi Transportowo-Rolnicze 
Mirosław Kozik (Radostowice)

Rejon 6
Kryry (10,84 km)

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza, 
Rolnicza-Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. (Suszec)

Rejon 7
Mizerów (10,99 km)

ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, 
Potoczek, odc. boczny  ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,

Firma Handlowo-Usługowa
Grażyna Goraus (Warszowice)

Rejon 8
Place, parkingi

(6,25 km)

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny – łącznik 
pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem, Plac Ks. Jesionka, Plac 
Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi o plac przy GOK, parking przy 
Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), plac manewrowy przy 
OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK)

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa
„TECH-BUD” Arkadiusz Baron (Żory)

Rejon 9
 trasa MZK (7,85 km)

Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Zgońską), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Pszczyńską), Poprzeczna, Szkolna (od # z ul. Św. 
Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), Św. Jana (do # z ul. Szkolną) , Zgońska, 

E-BUD Łukasz Budzyk 
(Palowice) 

Rejon 10
Chodniki (19,28 km)

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej Gminy. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. (Suszec)

Koordynator „Akcji Zima” z ramienia Urzędu Gminy Suszec: Adam Orszulik - tel.: 693 204 203. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „Akcji Zima” z ramienia Urzędu
Gminy Suszec: Marek Godziek – tel.: 32 449 30 74, Irena Bokłak - tel.: 32 449 30 70 (telefony dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy). Uwaga! Wszelkie 
zgłoszenia w pierwszej kolejności należy kierować do koordynatora  -  kontakt  całodobowy  przez  wszystkie  dni  tygodnia.  Kontakt  do  pracowników  Urzędu  jest  
tylko  informacją  uzupełniającą.



Szczepan Polok – Prezes „Polok - Grupy Produ-
centów Grzybów”, od 26 lat właściciel firmy „Pie-
czarki Szczepan Polok”, znajdującej się w Kryrach. 
Działające od 1990 roku gospodarstwo Grażyny
i Szczepana Poloków rozwija się bardzo prężnie. 
Obecnie firma posiada 43 hale o łącznej powierz-
chni około 23000 m², a tygodniowa produkcja grzy-
bów to około 140 ton. W firmie zatrudnionych jest 
250 osób. Za liczne osiągnięcia wielokrotnie na-
gradzano kryrskie przedsiębiorstwo. W 2014 r. fir-
ma „Pieczarki Szczepan Polok” otrzymała od Staro-
sty Pszczyńskiego „Laur specjalny” w kategorii „Rol-
nictwo”. 

Grupa, której prezesem jest Pan Polok, istnieje 
od 2011 r. i zajmuje się sprzedażą pieczarek świe-
żych wyprodukowanych na 60 halach. Spełniają
one oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów. Członkowie należący do Grupy posiada-
ją wieloletnie doświadczenie w uprawie pieczarek, 
przez co są w stanie zrealizować każde zamówienie 
wg indywidualnych potrzeb odbiorcy. W ofercie 
„Grupy Polok” znaleźć można pieczarki białe i brą-
zowe, pieczarki konfekcjonowane w kubku oraz lu-
zem. Atutem przedsiębiorstwa jest duża produk-
cja, przez co możliwe jest przygotowanie jednoli-
tej partii towaru w krótkim czasie. Firmie zaufało 
wielu odbiorców z Polski oraz innych krajów, m.in. 
Czech, Słowacji, Grecji, Bułgarii, Francji , Anglii, Nie-
miec oraz Austrii.

25 września tego roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej siedziby „Polok - Grupy Producen-
tów Grzybów”, mieszczącej się w Suszcu przy ul. 
Pszczyńskiej. Budynek robi ogromne wrażenie – za-
równo z zewnątrz, jak i wewnątrz. Oprócz części 
administracyjnej, na powierzchni 2400 m² miesz-
czą się w pełni profesjonalne i doskonale wyposa-
żone hale, przygotowane na przyjęcie, spakowa-
nie i wysłanie do odbiorców zamówionych pie-
czarek. Wyraźny podział na strefy (przyjęcia, obni-
żenia temperatury grzybów w chłodniach szoko-
wych, segregacji i pakowania, przygotowania do 
transportu), pozwala na optymalizację całego pro-
cesu. Załadunek i transport gotowego produktu 
odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodnicze-
go, co gwarantuje  dostawę  towaru  wysokiej  ja-
kości. Jest to ogromny atut „Grupy Polok”, wyróż-
niający  ją  na  tle  innych  dostawców. 

Nowiny Suszeckiej Gminy: Co dało Wam
– producentom – połączenie sił i stworzenie Grupy?

Szczepan Polok: Tak naprawdę współpraco-
wałem od lat z członkami Grupy. Wspólnie poszu-
kiwaliśmy klientów, rozwiązywaliśmy problemy, 
wymienialiśmy się doświadczeniami. Teraz jednak 
pojawiły się warunki do inwestycji, możliwości po-
zyskania środków z UE. Chcieliśmy dorównać in-
nym europejskim producentom, więc naturalne 
wydało się połączenie w jedną grupę. Oczywiście, 
koszt powstania nowej, dobrze wyposażonej sie-
dziby był ogromny. Dofinansowania unijne pozwo-
liły nam jednak na tak poważną inwestycję. Dzięki 
utworzeniu Grupy możemy szybciej odpowiadać
na potrzeby klientów. Można powiedzieć, że to po-
czątek  nowego  rozdziału.

Nowiny:  Kto  tworzy  Grupę?
Szczepan Polok: W tej chwili jest to 5 produ-

centów: Szczepan Polok, Marcin Polok, Grzegorz 
Polok, Katarzyna Wróbel i Andrzej Faruga. Cieszę 
się, że połączyliśmy siły i tworzymy grupę wspólnie. 

Nowiny: Nazwa grupy też ma swoją genezę?
Szczepan Polok: Tak. Od lat moja firma poja-

wiała się na zagranicznych rynkach. Zdążyliśmy już 
sobie wyrobić renomę, a nasi kontrahenci właśnie 
po nazwie firmy najbardziej nas kojarzyli. Dlatego 
postanowiliśmy pozostać przy nazwie „Polok”, żeby 
nie  musieć  budować  marki  zupełnie  od  nowa.

Nowiny:  Wspólnota  daje  Wam  korzyści?
Szczepan Polok: Oczywiście! Zdecydowanie 

Przede wszystkim rozwój! Rozmowa ze Szczepanem Polokiem

nie pieczarek w odległe miejsca Polski po prostu się 
nie opłaca. Dzięki nowej inwestycji mamy lepsze 
możliwości pakowania i przygotowania towaru do 
sprzedaży, więc staramy się zaistnieć w lokalnych 
sieciach handlowych oraz mniejszych sklepach. Je-
dnak tiry, które posiadamy, wywożą pieczarki głów-
nie za granicę – np. do Bułgarii, Grecji, Francji, Nie-
miec, Włoch. Właściwie większość naszej produkcji, 
bo ok. 75% wędruje do odbiorców z innych krajów. 

Nowiny: Proszę opowiedzieć o początkach 
swojej działalności. Jak to się wszystko zaczęło?
W  tym  roku  świętuje  Pan  25  lat  działalności.

Szczepan Polok: Kiedyś pracowałem na ko-
palni. Ale w rodzinie byli pieczarkarze, których pra-
cę podpatrywałem i uczyłem się. W końcu posta-
nowiłem też spróbować swoich sił. Najpierw mia-
ło to być zajęcie dodatkowe, po pracy. Wraz z teś-
ciem postawiliśmy dwie hale. W pierwszym roku ze-
braliśmy ok. 8 ton grzybów. Dla porównania obec-
nie zbieramy 140 ton tygodniowo! To, co zebraliś-
my, ładowałem na samochód i jechałem na giełdę. 
Wartość pieczarek była wtedy zdecydowanie wyż-
sza, a 5 godzin pracy osoby zbierającej było war-
tych tyle, co 1 kg grzybów. Teraz ten sam czas pra-
cy jest wart tyle, co 15 kg pieczarek. Jakość towaru 
była też wówczas zdecydowanie niższa. Zbierało
się wszystkie pieczarki do wiaderek, później przesy-
pywało do skrzynek. Teraz zbiera się grzyby pros-
to do opakowań, jednocześnie sortując je według
rozmiaru. Kiedy okazało się, że z uprawy pieczarek 
można się utrzymać, zrezygnowałem z pracy na ko-
palni i wybudowaliśmy kolejne hale. W 2000 r. roz-
budowaliśmy nowy zakład o 6 następnych hal, już 

łatwiej jest sprzedawać produkty jako Grupa. Jeste-
śmy lepiej postrzegani, zwłaszcza przez krajowych 
klientów. Oni patrzą na nasz potencjał. Akurat te-
raz jesteśmy na etapie wprowadzenia naszych pie-
czarek do kolejnego supermarketu. Łatwiej jest
nam spełnić normy, uzyskać certyfikaty, odpowie-
dzieć na potrzeby klienta, kiedy mamy odpowied-
nie zaplecze. A linia produkcyjna, którą posiadamy, 
umożliwia nam spakowanie w odpowiedni sposób 
grzybów i dostarczenie ich w krótkim czasie do każ-
dego  z  odbiorców.

Nowiny: Radzicie sobie z każdym zamówie-
niem?

Szczepan Polok: Staramy się. Czasem wyma-
ga to od nas szybkich działań – np. w przypadku, 
gdy klient chce konkretny rodzaj grzybów w kon-
kretnym opakowaniu, to musimy je szybko przygo-
tować i dowieźć na czas. Jednak mamy odpowied-
nie samochody, dobrą, wydajną linię do pakowania, 
gotową na każde wyzwanie klienta i odpowiednie 
chłodnie. Dzięki temu możemy dostarczyć świeży 
towar  nawet  za  granicę.

Nowiny: Wasz główny rynek zbytu to odbiorcy 
krajowi  czy  jednak  zagraniczni?

Szczepan Polok: W kraju szukamy lokalnych 
odbiorców. Konkurencja jest spora, więc dostarcza-
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Szczepan Polok wraz z członkami i pracownikami „Grupy Polok”

według innych standardów niż dotychczas. Myślę, 
że ważne dla początków i rozwoju mojej działal-
ności było inwestowanie w urządzenia czy np. bu-
dowę chłodni. Z początku była to praca głównie 
rodzinna. Przychodziło kilka osób do pomocy na 
parę  godzin,  ale  to  rodzina  stanowiła  trzon.

Nowiny: W 2014 r. za swoje osiągnięcia został 
Pan nagrodzony „Złotym Laurem” – nagrodą przy-
znawaną  najlepszym  przedsiębiorcom  powiatu.

Szczepan Polok: Jest to duże wyróżnienie dla 
nas. Żałuję, że nie mogłem obserwować wręczania 
nagród tegorocznym laureatom, gdyż termin tej 
uroczystości zbiegł się z otwarciem naszej nowej 
siedziby. Mieliśmy wielu zaproszonych gości – m.in. 
Starostę Pszczyńskiego, dyrektorów ARMiR-u, wło-
darzy naszej gminy. Teraz pozostaje nam wytężona 
praca  każdego  dnia.

Nowiny: Czy w działaniach Grupy dostrzega 
Pan  rozwój  i  postęp?  Co  się  zmieniło  od   2011  r.?

Szczepan Polok: Dowodem na rozwój jest np. 
to, że wciąż pozyskujemy nowych klientów. Nie ma 
wątpliwości, że pewnych rynków nie zdobylibyś-
my bez współpracy w Grupie. Zdajemy sobie spra-
wę, że aby funkcjonować, musimy zainwestować. 

Nowiny: Jak udaje się Wam pogodzić uprawę 
pieczarek i ich dystrybucję, gdy obejmuje ona kil-
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ku dostawców i różne hale? Jak działa ten system?
Szczepan Polok: Bardzo pomaga nam większa 

możliwość sterowania klimatem na halach. Dlate-
go możemy określić z dokładnością do kilku godzin, 
kiedy nastąpią zbiory (kiedyś ten szacunek wahał
się w granicach 2-3 dni!). To pozwala nam na efekty-
wniejszą organizację zbiorów. Staramy się zacho-
wać 5-dniowy tydzień pracy, jednak 20-30 % z pra-
cowników przychodzi także w weekendy. Główne 
zbiory trwają od poniedziałku do piątku, grzyby są 
zwożone według schematu, pakowane zgodnie
z zamówieniem i dostarczane do klientów. Wszyst-
ko jest logistycznie rozplanowane, bo na przykład 
dowóz do Francji trwa prawie 2 dni! Nasi odbiorcy 
zajmują się dalszą dystrybucją, uwzględniającą
specyfikę  lokalnego  rynku.

Nowiny: Mówi się, że konkurencja nie śpi. Jak 
sobie  z  nią  radzicie?

Szczepan Polok: Przede wszystkim wysoką ja-
kością – towarów i usług. W wypadku handlu pie-
czarkami bardzo ważne jest tempo zbioru i schło-
dzenia ich do odpowiedniej temperatury. Potem 
odpowiednie pakowanie i dowóz na czas do klien-
ta. Ważne jest też to, że posiadamy certyfikaty, np. 
Global G.A.P. oraz IFS. Gwarantujemy naszym od-
biorcom najwyższą jakość towaru. Poza tym mamy 
już  wyrobioną  markę,  której  ufają  klienci.

Nowiny: Jakie korzyści płyną z posiadania za-
granicznych  kontrahentów?

Szczepan Polok: Przede wszystkim różnorod-
ność. Każdy z nich wnosi do naszego biznesu coś 
nowego. We Włoszech na przykład mamy okazję

cd. na stronie 6



Pożar w Mizerowie
1 listopada 2015 r. około godziny 15:25 Sta-

nowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Pszczynie przyjęło informację o zadymieniu 
w domu jednorodzinnym w Mizerowie. Po przyby-
ciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzo-
no, że pożarem objęta jest kuchnia, a w całym bu-
dynku panuje silne zadymienie. Po zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, dokonaniu rozpoznania oraz od-
łączeniu wszystkich mediów, działania zastępów
w pierwszej fazie akcji polegały na ugaszeniu po-
żaru oraz schłodzeniu butli z gazem propan-bu-
tan. W dalszej części akcji strażacy wynieśli na zew-
nątrz spalone materiały, oddymili i przewietrzyli 
wszystkie pomieszczenia w budynku oraz spraw-
dzili stężenia tlenku węgla. W akcji, którą zakoń-
czono około godziny 17:00, uczestniczyły 2 zastępy
z JRG w Pszczynie, 1 zastęp OSP w Mizerowie i po-
licja.

Informacje Straży Pożarnej

cd. ze strony 5
zaobserwować, jak wygląda przesycenie rynku. Na 
podstawie doświadczeń naszych klientów może-
my się przekonać, czym jest ciężka praca i jak bu-
duje się i utrzymuje biznes. Wciąż się uczymy i ulep-
szamy nasze usługi.  Poza tym trzeba zaznaczyć, że 
Polska to jeden z największych producentów pie-
czarek w Europie. Konkurujemy z Holendrami, a to 
wymusza na nas dbanie o jakość, a także zdobywa-
nie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających, 
że nasze pieczarki są zdrowe. Warto być obecnym
w  innych  krajach,  żeby  lepiej  poznać  obce  rynki.

Nowiny: Od lat  dofinansowańkorzysta Pan z

 z  UE.  Szuka  Pan  wciąż  możliwości  rozwoju?
Szczepan Polok: Oczywiście. Dofinansowania 

ułatwiają rozwój i stają się bodźcem do kolejnych 
inwestycji. Pamiętam czas, w którym mając 12 hal
o łącznej powierzchni ok. 3600 m² myślałem, że to 
już koniec mojego rozwoju. Na szczęście w 2005 r. 
nastąpiła dalsza rozbudowa, wprowadziliśmy no-
we technologie, komputeryzację i one przyniosły 
duże zmiany. Wierzę, że rozwój to jedyny możliwy 
kierunek.

Nowiny:  Jakie  macie  plany  na  przyszłość? 
Szczepan Polok:  Chcemy korzystać z tego, co 

co udało się nam osiągnąć. Dopiero końcem 2016 r. 

staniemy się grupą uznaną. Obecnie to etap tzw. 
„wstępnego uznania”. Za wcześnie jeszcze na pla-
nowanie nowych inwestycji. Aktualnie koncentru-
jemy się na wykorzystaniu możliwości, które stwo-
rzyliśmy. Pracujemy także nad zorganizowaniem 
nowych rynków zbytu i dostosowaniem się do
oczekiwań klienta. W tej chwili nasze osiągnięcia 
dają nam ogromną satysfakcję i poczucie radości.

Nowiny: W takim razie życzymy jak najwięcej 
zadowolenia z codziennej pracy. I dziękujemy za 
rozmowę.

Szczepan  Polok:  Dziękuję.
Rozmawiała  Monika  Panfil
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Nie dla czadu!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim 

wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego ro-
ku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie 
zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób w woj. 
śląskim. Bardzo często nie ma to związku z powsta-
niem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eks-
ploatacji znajdujących się w budynku urządzeń
i instalacji grzewczych. W samym tylko wojewódz-
twie śląskim w sezonie grzewczym 2014/2015, stra-
żacy interweniowali 1951 razy! W wyniku tych zda-
rzeń śmierć poniosło 7 osób, w tym 2 dzieci, a ran-
ne  zostały  654  osoby.

Co to jest tlenek węgla?
Jest to bezbarwny i bezwonny silnie trujący 

gaz. Dostaje się do organizmu prze układ odde-
chowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobie-
gu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tle-
nu we krwi i może powodować uszkodzenia mó-
zgu  oraz  innych  narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okreso-
wych przeglądów nie rzadziej niż raz na 3 miesią-
ce. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opało-
wego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca bu-

Zwrot kosztów za stanowiska dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, 

że obecnie prowadzi nabór wniosków o przyznanie 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzie-
lana przez Powiatowy Urząd Pracy na tworzenie 
stanowiska pracy i zatrudnieniu na tym stanowisku 
skierowanego bezrobotnego.
O refundację wyposażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy mogą ubiegać się:
-  podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą,
-  niepubliczne  przedszkola  i  niepubliczne  szkoły,

- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, za-
mieszkujące lub mające siedzibę na terytorium RP, 
będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub 
prowadzące dział specjalny produkcji rolnej. Za-
trudniające w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
w każdym miesiącu, co najmniej jednego praco-
wnika  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy.

Powiatowy Urząd Pracy refunduje koszty wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wy-
sokości określonej w umowie, nieprzekraczającej
6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szcze-

gólności na: zakup środków trwałych, urządzeń,
maszyn, w tym środków niezbędnych do zapew-
nienia zgodności stanowiska pracy z przepisami 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie - pokój nr 21
(II piętro) oraz pod numerem telefonu: 32 210 27 37.

Druki stosownych wniosków oraz Regulamin 
przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego przez PUP w Pszczynie dostępne są 
na  stronie  internetowej:  pszczyna.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
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  Ogień to straszny żywioł 
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  Tyle zostało z Opla Astry

dynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu 
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
-  bóle  głowy i duszności,
-  ogólne zmęczenie, senność, nudności,
- trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, 
nieregularny.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony,
a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny za-
grożenia powodują, że jest on całkowicie bierny
(nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), tra-
ci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z po-
mocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powie-

trza - natychmiast otworzyć okna i drzwi, by z po-
mieszczenia usunąć truciznę. Następnie należy jak 
najszybciej wynieść zaczadzonego na świeże po-
wietrze, rozluźnić mu ubranie – rozpiąć pasek i gu-
ziki, ale nie rozbierać go, aby nie doprowadzić do 
przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze za-
czadzony nie oddycha, niezwłocznie należy przy-
stąpić do wykonania sztucznego oddychania i ma-
sażu serca oraz wezwać służby ratownicze: Pogo-
towie Ratunkowe – tel. 999 i Straż Pożarną – tel. 
998  lub 112

Aby być bezpiecznym, należy:
- zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń,
-  stosować  mikrowentylację  okien  i  drzwi,
-  nigdy  nie  zasłaniać  kratek  wentylacyjnych,
- z pomocą fachowców dokonywać okresowych 
przeglądów komina, urządzeń grzewczych i insta-
lacji  wentylacyjnej,
- nie spalać niczego w zamkniętych pomieszcze-
niach,  jeśli  nie  są  wentylowane,
- zainstalować czujki tlenku węgla w tej części do-
mu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo sku-
teczne urządzenia, które uratowały już niejedno 
życie. Tylko czujka pozwoli ci stwierdzić obecność 
tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku
węgla są także urządzenia wykrywające jednocześ-
nie  tlenek  węgla  i  inne  groźne  substancje.

KP PSP w Pszczynie

Groźny wypadek w Kobielicach
30 października około godziny 7:50 na ulicy 

Pszczyńskiej w Kobielicach 33-letni kierowca sa-
mochodu osobowego marki Opel Astra zjechał
z trasy na przeciwległy pas, po czym wpadł do ro-
wu i uderzył w przydrożne drzewo. Nieprzytom-
nego mężczyznę, przy użyciu narzędzi hydraulicz-
nych, z pokiereszowanego pojazdu wydobyli stra-
żacy. Został on zabrany, w stanie ciężkim, przez ra-
towników medycznych do szpitala. Przyczyną wy-

padku była prawdopodobnie nadmierna prędkość 
kierującego  pojazdem. Na miejscu interweniowa-
ły 3 jednostki straży pożarnej. Były to 2 Zastępy JRG
z Pszczyny oraz OSP z Suszca, a także pogotowie 
ratunkowe  i  policja.
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  Suszeccy aktorzy doskonale odegrali swoje role!

To już tradycja – co roku w listopadzie odbywa 
się premiera kolejnej sztuki, przygotowanej przez 
Amatorski Teatr działający przy Związku Górno-
śląskim w Suszcu. Tradycją jest też, że każdy występ 
suszeckich aktorów cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem publiczności. Nie inaczej było w tym 
roku  podczas  VI  Suszeckiej  Jesieni  Kulturalnej.

W pierwszy weekend miesiąca w Gminnym 
Ośrodku Kultury miała miejsce prapremiera (6 listo-
pada) i premiera (7 listopada) sztuki autorstwa 
Moniki Panfil i Bogusława Musiolika pt. „Urodziny 
dziadka”. Historia, zaprezentowana przez suszec-
kich aktorów, miała bawić i pokazywać, że na Ślą-
sku, wśród swoich, można odnaleźć szczęście i spo-
kój. A poszukuje go Józef – młody Ślązak, który wy-
jechał do Warszawy i tam robi karierę w korporacji. 
Brakuje mu jednak miłości. Kiedy wraca do Suszca 
na urodziny dziadka, partnerkę próbują mu zna-
leźć koledzy i ciotki. Rodzi to nieporozumienia i za-
bawne zbiegi okoliczności. Akcja całej sztuki roz-
grywa się przed rozpoczęciem tytułowych urodzin 
dziadka. Kto wie – może za rok zobaczymy, co stało 
się dalej? Bowiem nowi bohaterowie, tacy jak np. 
Ania, Hania, Cila czy Józef podbili serca publiczno-
ści, a ich dalsze losy zaciekawiły wielu widzów. Bra-
wa należą się aktorom, którzy doskonale odegrali 
swoje role oraz reżyserowi – Bogusławowi Musio-
likowi za przygotowanie doskonałej rozrywki na 
wysokim  poziomie.

Trzyaktowa sztuka spotkała się z bardzo do-
brym przyjęciem publiczności. Podczas obydwu 
występów sala GOK-u była wypełniona mieszkań-
cami całej gminy, ale nie tylko. Renoma suszeckie-
go teatru sprawiła, że gościliśmy wiele osób z in-
nych miejscowości naszego powiatu oraz sąsied-

nich miast. Pojawiły się także zaproszenia dla gru-
py teatralnej na występy w innych domach kultury. 

W listopadzie aktorzy odwiedzili z „Urodzina-
mi dziadka” Siemianowice Śląskie oraz Pawłowice. 

Podczas sobotniej premiery sztuki miała miej-
sce radosna niespodzianka. Jedna z aktorek, a rów-
nocześnie założycielka Amatorskiego Zespołu Te-
atralnego – Anna Kine – otrzymała prezent od pani 
Beaty Waleczek – właścicielki firmy PW Beatus
z Suszca. Był to czek na 1000 zł, mający wspomóc 
wydanie książki przygotowywanej przez panią Ki-
ne. Chęć pomocy przy realizacji tego projektu zade-
klarowali także inni przedsiębiorcy naszej gminy.
W najbliższych miesiącach pojawi się więc nowa

„Urodziny dziadka” pełne gości
pozycja zatytułowana „Od zarazy, głodu, ognia, woj-
ny, zachowaj nas, Panie!”. Jak zapowiedziała autor-
ka, będzie to książka poświęcona historii suszeckiej 
straży oraz kronika zdarzeń, które miały kiedyś miej-
sce w tej wsi. Już teraz cieszymy się, że w bibliografii 
dotyczącej historii naszych ziem pojawi się kolejna 
interesująca  pozycja!

Gratulujemy aktorom suszeckiej Amatorskiej 
Grupy teatralnej udanych występów i liczymy na
kolejne sukcesy w przyszłości. Można stwierdzić, że 
sztuka „Urodziny dziadka” była doskonałym rozpo-
częciem VI Suszeckiej Jesieni Kulturalnej i na dłu-
go zapadnie w pamięci mieszkańców naszej gmi-
ny  i  nie  tylko.
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Były „suchary”, były zupełnie nowe, nieznane 
żarty i zabawne skecze. Czego chcieć więcej? Wy-
stępy kabaretów zawsze cieszą się ogromnym za-
interesowaniem. Nic więc dziwnego, że X Przegląd 
Kabaretów Amatorskich „W DECHE” zgromadził 
liczną publiczność. Doskonały dobór uczestników 
Przeglądu, wysoki poziom występów, a także wy-
jątkowa gwiazda wieczoru – Kabaret Smile – zapew-
niły wszystkim przybyłym rozrywkę na wysokim 
poziomie oraz kilka godzin szczerego, nieskrępo-
wanego  śmiechu.

Impreza, odbywająca się już dziesiąty raz, cie-
szy się zasłużoną renomą – wśród widzów i wśród 
kabaretów. Do jesiennego suszeckiego przeglądu 
zgłaszają się formacje z całej Polski. Tym razem na 
scenie GOK-u swoje programy prezentowali: Kaba-
ret Trzecia Strona Medalu z Krakowa, Kabaret FiFa 
RaFa z Bełżyc koło Lublina, Kabaret O Tak O! z Bia-
łegostoku oraz Kabaret Nomen Omen z Krakowa. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu 
informuje, iż dnia 4 listopada 2015 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Suszec odbyło się szkole-
nie pt: „Przeciwdziałanie i modyfikowanie za-
chowań agresywnych wśród dzieci i młodzie-
ży”, które poprowadził trener mgr Sebastian Pluta
– psycholog, specjalista w zakresie: przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, 
zaburzeń nerwicowych, procedur pomocy dziecku 
krzywdzonemu, trener i praktyk Treningu Zastępo-
wania Agresji, pracy ze sprawcą przemocy w rodzi-
nie, wieloletni pracownik placówek oświatowych, 
instytucji pomocy interwencyjnej w sytuacji kryzy-

Szkolenie w GZI w Suszcu
sowej.

W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni, 
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych 
oraz przedszkoli z terenu Gminy Suszec. Podczas 
szkolenia omawiano m.in. przyczyny zachowań 
agresywnych u dzieci i młodzieży, zasady reakcji, 
efektywnego postępowania wobec agresji i prze-
mocy oraz skutecznej pracy nad zmianą agresyw-
nych zachowań na zachowania akceptowalne spo-
łecznie,  w  teorii  i  praktyce.

Wszystkim uczestniczącym w szkoleniu dzię-
kujemy  za  przybycie.
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 Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy Suszec

Monika Panfil

Jest „W DECHE”
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  Zwycięzcy – Kabaret Trzecia Strona Medalu

Prowadzący imprezę – Mateusz Pniak, członek 
rybnickiego Kabaretu NOC – także zadbał o odpo-
wiednią atmosferę i poziom rozbawienia publicz-
ności. Uczestnicy Przeglądu mieli przed sobą po-
ważne wyzwanie. Musieli nie tylko rozśmieszyć wi-
dzów, ale także przekonać do siebie jury – wyjąt-
kowo wybrane spośród publiczności. A było o co 
walczyć! Dla zwycięzców przewidziano nagrody 
pieniężne – odpowiednio 1000 zł za I miejsce, 700 zł 
za II miejsce i 500 zł za III miejsce. Dodatkowo pu-
bliczność wybierała najlepszy, ich zdaniem, kaba-
ret, przyznając faworytom „SĘK” – „drewniany” tort. 
Pomimo sporej konkurencji i naprawdę ciężkich 
obrad jury, zwyciężyła męska formacja z Krakowa
– Kabaret Trzecia Strona Medalu. Ich skecze, ukła-
dające się w jedną większą całość, dopracowane, 
zabawne i z przekazem, trafiły w gusta komisji kon-
kursowej. Ale nie tylko jury było nimi zauroczone. 
Krakowiacy spodobali się także licznie zebranej pu-

bliczności, która przyznała Trzeciej Stronie Medalu 
tort „SĘK”. Zwycięzcy tak komentowali swój sukces:

- Jubileuszowa edycja „W DECHE” była naszym 
jubileuszowym, czterdziestym konkursem, w którym

cd. na stronie 8
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Suszecka Jesień Kulturalna to impreza z tra-
dycjami. Ma swoje stałe punkty, które cieszą się za-
interesowaniem widzów i gości – przybywających 
do Suszca regularnie, aby co roku skorzystać z bo-
gatej  oferty  imprez. 

W jesienny kalendarz wydarzeń na stałe wpisał 
się już Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyń-
skiej im. M. Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”. W tym 
roku  odbyła  się  już  XII  edycja  tego  wydarzenia.

11 listopada 2015 r. na sali GOK-u zebrało się
15 zespołów z terenów ziemi pszczyńskiej: Zespół 
Integracyjno – Folklorystyczny „Folkowianie”, Ze-
spół Pieśni „Kobiórzanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Wo-
lanie”, Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”, Ze-
spół Śpiewaczy „Jarząbkowianki”, Zespół Śpiewa-
czy „Niezapominajki”, Zespół Folklorystyczny „Tali-
zman”, Zespół Śpiewaczy „Harmonia”, Zespół Śpie-
waczy „Dolanie z Łąki”, Zespół Śpiewaczo – Obrzę-
dowy „Jankowiczanie”, Zespół Śpiewaczy „Wiśla-
nie”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”, Regionalny 
Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, Chór „Pogodna 
Jesień”  oraz  Zespół  Regionalny  „Pszczyna”. 

Artyści wykonywali po 3 utwory – jeden utwór 
obowiązkowy (pieśń z nieopublikowanych zbiorów 
Mariana Cieśli), jeden ze śpiewników M. Cieśli oraz 
jeden dowolnie wybrany przez zespół. Jury w skła-
dzie: prof. dr hab. Krystyna  Turek, dr hab. Joanna 
Glenc oraz mgr Alojzy Lysko oceniali ciekawy do-

bór repertuaru, muzykalność, zgodność wykona-
nia z zapisem nutowym, czystość gwary i śpiewu, 
zgodność stroju ludowego z historycznym orygi-
nałem i ogólny wyraz artystyczny. Zadanie nie było 
łatwe! Jury przyznało, że muzyka łagodzi obyczaje,
a wybór najlepszego zespołu okazał się trudnym 
wyzwaniem. 

- Wspólne muzykowanie cieszy i buduje wspól-
notę. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy w tym uczestni-
czyć i że wszyscy, razem śpiewając hymn Turnieju
i biesiadując, kultywujemy tradycję i miło spędzamy 
czas  –  mówiła  Krystyna  Turek.

Jury przyznało następujące nagrody:
GRAND PRIX i nagroda pieniężna 1100 zł tra-

fiły do Zespołu Pieśni „Kobiórzanie”. I miejsce i na-
grodę pieniężną 900 zł otrzymał Regionalny Ze-
spół Śpiewaczy „Radostowianki”, II miejsce i 700 zł 
wywalczył Zespół Śpiewaczy „Talizman”, natomiast 
III miejsce i 500 zł powędrowało do Regionalnego 
Zespołu Śpiewaczego „Jarząbkowianki”. Wyróżnie-
nie i nagrodę pieniężną 200 zł przyznano Zespoło-
wi  Śpiewaczemu  „Wiślanie”. 

Po występach wszystkich uczestników Przeglą-
du wystąpił, poza konkursem, ubiegłoroczny laure-
at nagrody Grand Prix: Zespół Śpiewaczy „Studzień-
czanie”. Na scenie wystąpił także 3-osobowy zespół 
„Braci Brodziec” ze Słowacji, z naszej partnerskiej 
gminy Novot’. Ich występ spotkał się z gorącym 

Więcej niż turniej
przyjęciem i zachęcił do wspólnej zabawy i śpiewu.

Turniej Zespołów Ludowych był czymś więcej 
niż  tylko  przeglądem  i  pokazem  umiejętności.

Wszystkie przybyłe zespoły uważnie słuchały 
występów innych uczestników, wspólnie śpiewały
i biesiadowały. Nie chodziło jedynie o konkurs, a ra-
czej o spędzenie czasu w miłej atmosferze, kulty-
wowanie tradycji, pamięć o pieśniach i kulturze re-
gionu – zachowanej w gwarze i w strojach. Najcen-
niejsze, jak się zdaje, jest to, że każdy z uczestni-
ków Turnieju poczuł się doceniony, a doskonała
zabawa i poczucie wspólnoty sprawiły, że z chęcią 
powróci  do  nas  za  rok.

Monika Panfil

cd. ze strony 7
wzięliśmy udział! Udało nam się uwieńczyć obydwa 
jubileusze najlepiej, jak tylko to było możliwe! Po raz 
kolejny udało się nam zaskarbić sobie sympatię pu-
bliczności, ale po raz pierwszy zdobyliśmy w Suszcu
I Nagrodę! Dziękujemy za tak duże wyróżnienie! Po-
zdrawiamy publiczność, organizatorów i cały Suszec!

II miejsce przyznano Kabaretowi FiFa RaFa, a na 
III miejscu uplasowała się damska formacja „Nomen 
Omen”,  złożona  z  dwóch  studentek  prawa.

Wisienką na torcie listopadowego przeglądu 
był występ gościa specjalnego – Kabaretu Smile. 
Postaci i kreacje znane z telewizji, niebanalne po-

Muzyka w barwach jesieni
VI Suszecką Jesień Kulturalną zakończył kon-

cert muzyki kameralnej „Muzyka w barwach jesie-
ni”, który odbył się 22 listopada w Kościele pw. św. 
Stanisława B. i M. w Suszcu. Tym razem wystąpił Ry-
bnicki Chór Kameralny „Autograph”, pod dyrekcją 
Joanny Glenc. Powstały w 2003 roku zespół (jako 
Chór Duszpasterstwa Akademickiego DAR) skupia 
młodych ludzi, których połączyła radość wspólne-
go muzykowania. Od początku zespół prowadzi 
pani dr hab. Joanna Glenc. Jak mówią członkowie 
grupy, jest to „ktoś, kto czuwa na naszą pracą i pa-
nuje nad naszymi silnymi osobowościami”. Chór 
koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, m.in.
w Czechach, na Litwie, Słowacji i w Grecji. Zespół 
bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwa-
lach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej, uzyskując liczne nagrody i wyróż-
nienia, np.: Srebrny Dyplom na XI Międzynarodo-
wym Festiwalu Chóralnym GAUDE CANTEM (Biel-
sko-Biała, 2015); Grand Prix na XXIV Tyskich Wie-
czorach Kolędowych (2015); Srebrną Wstęgę Sol-
czy na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” (Litwa, Ejszysz-
ki 2015) czy I Miejsce, Złoty Medal oraz Nagrodę 
Specjalną Związku Kompozytorów Polskich w Ło-
dzi za najlepsze wykonanie utworu „Laudate Do-
minum” na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Chóral-

nym  „Cantio  Lodziensis”  w  Łodzi  (2014).
W repertuarze chóru znajdują się bardzo zró-

żnicowane utwory – od kompozycji średniowiecz-
nych, po muzykę kompozytorów współczesnych. 
Chór na stałe współpracuje ze współczesnym ślą-
skim kompozytorem Jackiem Glencem, aranżerem
i cenionym profesorem Akademii Muzycznej w Ka-
towicach.

Podczas koncertu w Suszcu, chór zaprezento-
wał swoją wersję połączenie sacrum i profanum. 
Pierwsza część występu, odnosząca się do sfery re-
ligii, skupiona była na adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Odnosiła się do naszej tożsamości, okre-
ślonej przez wiarę i tradycję. Lektorka przeplatała 
występy zapowiedziami kolejnych utworów oraz 
przybliżała historię życia i męczeńskiej śmierci św. 
Cecylii. Mogliśmy usłyszeć utwory: „Laudate Domi-
num” Sławomira Kaczorowskiego, „Pater Noster”
i „De profundis” Jacka Glenca, „Alleluja, Ave Maria 
Gratia Plena” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, 
„Parce Domine” Feliksa Nowowiejskego i „Cantate 
Domino”  Vytautasa  Miskinisa. 

Pomost między sacrum i profanum, pomaga-
jący przejść z jednej części koncertu do drugiej, 
stanowiła szeroko pojęta tradycja literacka i ludo-
wa, składająca się w naszą tożsamość. W tej części 
artyści wykonali utwory: „Przychodzę” i „Granie Mi-

łe” Lucjana Kaszyckiego, „Autograph” oraz 2 ludowe 
pieśni pt. „Doliny, doliny” i „Już tu nocka”, opraco-
wane przez Jacka Glenca, a także „Mazurowie mili” 
Stanisława  Prószyńskiego. 

Koncert w Suszeckim kościele był wspania-
łym doświadczeniem. Obcowanie z muzyką chó-
ralną pozwala zachwycić się jednością wielu gło-
sów. Ciekawe wykonania, treść utworów oraz inte-
resujący dobór repertuaru sprawiły, że występ chó-
ru „Autograph” spotkał się z ciepłym przyjęciem
licznie zebranych słuchaczy. Czekamy na kolejne
tak  piękne  wydarzenia.

Monika Panfil 

czucie humoru, doskonale dograny program i swo-
boda artystów okazały się receptą na doskonały
– pełen humoru i śmiechu wieczór. Zebrani grom-
ko  oklaskiwali  pochodzącą  z  Lublina  grupę.

Po występie Kabaretu Smile, publiczność mia-
ła okazję poczęstować się tortem – który tym ra-
zem przybrał formę pięknie przyozdobionych mu-
ffinek – i wspólnie uczcić jubileuszowy – X Przegląd 
Kabaretów Amatorskich. Całe wydarzenie można 
podsumować krótkim stwierdzeniem – było w de-
che! Już nie możemy się doczekać jego kolejnej  
edycji.

Monika Panfil źr
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  Kabaret Smile wie, jak rozbawić publiczność
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 Piękny koncert Chóru „Autograph”
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 Laureaci tegorocznego Turnieju



JESIEŃ  KULTURALNA
6-22.11.2015

źr
ód

ło
: a

rc
hi

w
um

 G
O

K





Kortez



Gminny Ośrodek Kultury już po raz trzeci bę-
dzie  przygotowywał  Szlachetną  Paczkę.

Zachęcamy wszystkich chętnych do wspólne-
go przygotowania paczki. Wszystkie potrzebne ar-
tykuły można dostarczać do GOK w Suszcu w ter-
minie  do  10  grudnia !!!

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Krzem-
pek  (kasia@kulturasuszec.pl,  tel.:  721  319  086).

Opis rodziny oraz potrzeby
Pani Anna (40 l.) i Pan Roman (41 l.) wychowują 

troje dzieci: Edytę (18 l.), Weronikę (13 l.) i Mateusza 
(8 l.). Razem z nimi mieszka pełnoletnia Karolina
(20 l.) Przed 8 laty byli skromną, ale niewymagającą 
wsparcia, kochającą się rodziną. 8 lat temu Pan Ro-
man zachorował na stwardnienie rozsiane. Przebieg 
choroby był bardzo gwałtowny. Rodziny nie stać na 
kosztowne leczenie, jak również na rehabilitację (są 
to koszty sięgające kilku tysięcy złotych). Na doda-
tek, trzy lata temu chorować zaczęła Pani Anna, któ-
ra obecnie jest po kilku operacjach i ma poważne 
problemy z poruszaniem się. Sytuacja pogorszyła 
się, kiedy Pani Anna została zwolniona z pracy z po-
wodu przeciągającej się choroby. Rodzina utrzy-
muje się z renty Pana Romana, zasiłku rodzinnego, 
pensji najstarszej córki. Do września Pani Ania mia-
ła zasiłek rehabilitacyjny, który często nie wystar-

Chcesz pomóc? Włącz się w akcję Szlachetna Paczka
czał na podstawowe potrzeby dzieci. Niestety, ro-
dzina ma zadłużenia w opłatach za podatek i wodę. 

Ta sześcioosobowa rodzina, pomimo tego że 
los tak ją doświadcza chorobami, w sposób niezwy-
kły emanuje pogodą i hartem ducha. Pomimo prze-
szkody, jaką jest brak pieniędzy na sfinansowanie 
leczenia czy rehabilitacji Pana Romana, rodzice za-
rażają wolą walki i staraniem o dobro dzieci. Nasza 
pierwsza wizyta miała miejsce w piątek. We wtorek 
Pani Ania wróciła ze szpitala po kolejnej operacji. 

Mimo to sama nas przywitała. W domu było czys-
to, a w przedpokoju stał kosz pełen zapraw przy-
gotowany do zniesienia do piwnicy. „Dziewczyny
o wszystko zadbały. Dostaliśmy produkty od przy-
jaciół, nic nie może się zmarnować”. Rodzina naj-
bardziej potrzebuje żywności i środków czystości. 
Pani Ania prosi również o kurtkę zimową dla Edyty. 
Na razie mama i córka wymieniają się jedną kurtką, 
co  bywa  bardzo  kłopotliwe. Potrzebne są:

żywność: herbata, kasza, cukier, makaron, mą-
ka, ryż, konserwy mięsne, kawa, olej, konserwy 
rybne,  dżem, warzywa  w  puszkach,

środki czystości: proszek do prania, płyn do 
mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, 
płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów,

odzież: Weronika - przejściowa kurtka, rozmiar: 
152, sylwetka: szczupła; Edyta - zimowa kurtka, roz-
miar: 170, sylwetka: 42-44,

obuwie: Mateusz - zimowe rozmiar 37; Edyta
- zimowe  rozmiar  40,

inne: garnki, pościel i ręczniki, kuchenka mi-
krofalowa

specjalne upominki: (prezenty, które sprawi-
łyby im radość) Mateusz – piłka; Edyta - sweter (nie-
bieski); Weronika - sweter; Karolina - lakier do pa-
znokci;  Mama – apaszka;  Tata - skarpetki.

GOK w Suszcu
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W piątek 20 listopada br. w Kobielicach 
li się przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenów 
naszej gminy i powiatu. W miejscowym ZSP po raz 
dziewiąty zorganizowany został Gminno-Dekanal-
ny Konkurs Piosenki Religijnej, który odbywa się
zawsze  w  okolicach  dnia  św.  Cecylii.  

W konkursie wzięli udział uczestnicy podziele-
ni według 4 kategorii wiekowych: przedszkola, kla-
sy I-III, klasy IV-VI, gimnazjaliści. Oceniało ich jury
w składzie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Agata Lisowicz-Wala, Dyrektor Gminnego Zespo-
łu Oświaty i Sportu Zbigniew Łoza, Ksiądz Pro-
boszcz Mieczysław Kroemer oraz organista i dyry-
gent  Szymon  Cichoń. 

Pięknych religijnych pieśni słuchali zaś ucznio-
wie kobielickiej szkoły, inni uczestnicy konkursu 
wraz z opiekunami oraz przybyli goście: Wójt Ma-
rian Pawlas, Ksiądz Dziekan Karol Matera oraz
pani Sołtys Bronisława Czernecka. Organizatorzy 
konkursu byli bardzo sprawiedliwi. Każdy z uczest-

spotka-

Na chwałę Pana 
ników otrzymywał pamiątkowego aniołka, a dla 
najlepszych przewidziano nagrody. Nie było jednak 
podziału nagród na lepszych i gorszych. Wszystkie 
zespoły w danej kategorii otrzymywały jednakowe 
upominki. Oprócz nagród konkursowych, pani Dy-
rektor Renata Sekta przeznaczyła nagrodę spe-
cjalną dla tej grupy, której wykonanie najbardziej
ją  poruszy. 

W konkursie zaprezentowało się 10 zespołów. 
Wśród przedszkolaków najlepsza okazała się gru-
pa z Kobielic, II miejsce przypadło dzieciom z Ru-
dziczki, a trzecie – Kryrzanom. Wśród uczniów klas
I-III najlepiej wypadł chórek „Przednutka” z Kobie-
lic, a drugie miejsce zajął zespół „Gwiazdki” z Kryr. 
Spośród 2 zespołów w kategorii IV-VI klasa, serca 
jury zdobył znów kobielicki chórek „Przednutka”,
a tuż za nim uplasowały się zespół „Złote Nuty” z 
Kryr. Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjni oka-
zali się członkowie zespołu z Suszca. II miejsce przy-
padło zespołowi „Melpomena” z Radostowic, a III gi-

mnazjalistom z Pszczyny. Nagrodę specjalną za do-
bór  repertuaru  otrzymały  „Złote  Nuty”  z  Kryr.

Konkurs był pięknym, wzruszającym doświad-
czeniem, którego z pewnością należy gratulować 
organizatorom  i  uczestnikom!

Monika Panfil
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 Zespół z Suszca okazał się bezkonkurencyjny

Sport to zdrowie – hasło dobrze znane. Wiele
w nim prawdy i w dzisiejszych czasach powinno
być szczególnie często powtarzane. Zajęcia ogól-
norozwojowe z elementami judo, prowadzone od
5 lat w Suszcu, to doskonałe rozwiązanie dla dzieci 
chcących uprawiać sport. W tej chwili grupę two-
rzy ponad 20 osób. Zajęcia prowadzi Anna Żem-
ła-Krajewska, olimpijka z Aten z 2004 r. Najmłodsi 
uczestnicy mają 5 lat, najstarsi 10. Pochodzą z tere-
nów całej gminy, a nawet powiatu. Grupa składa
się zarówno z osób rozpoczynających dopiero swo-
ją przygodę z judo, jak i z bardziej doświadczonych 
zawodników. Dzieci chętnie angażują się w ćwi-
czenia, lubią spędzać czas aktywnie i pracować nad 
swoimi umiejętnościami. Podnoszą swój poziom, 
zdobywając kolejne pasy. Różne kolory pasów, no-
szone przez zawodników, to różny stopień zaawan-
sowania technicznego. Dzieci uczestniczą też w za-
wodach  w  Jastrzębiu-Zdroju.

Zajęcia ogólnorozwojowe łączą elementy ju- 

Judo to jest to!
do z elementami gimnastyki. Trenerka jest nasta-
wiona przede wszystkim na uczenie szacunku do 
młodszych, wprowadzanie zasad fair play. Co daje 
judo? Dzieci odpowiadają bez wahania: siłę, dy-
scyplinę, umiejętność samoobrony, szybkość, spryt, 
rozwija inteligencję. Pomaga też w czasie lekcji w-f. 
Anna  Żemła-Krajewska  dodaje  zaś:

- Judo uczy akceptacji różnic, prowadzenia ak-
tywnego stylu życia. Zajęcia pomagają w rozłado-
waniu napięcia, pomagają się skupić, ale także uczą 
radzenia sobie z emocjami, pokonywania własnych 
słabości. Nabyte umiejętności pomagają dzieciom 
nawet w nauce – uczą, że nie można się poddawać!

Zajęcia Judo przynoszą wiele korzyści: 

Warto zastanowić się nad 
taką formą aktywności najmłodszych. Z pewnością 
jest to interesująca alternatywa dla telewizorów, 
tabletów  i  komputera.  Przekonajcie  się  sami!

stymu-
lują rozwój psycho-fizyczny,  poprawiają koordyna-
cję ruchową, siłę, równowagę, kształtują charakter, 
uczą szacunku do innych. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: w śro-
dy i piątki w godz. 17:00-19:15 

. Koszty zajęć po-
krywa  gmina  Suszec. 

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach  
serdecznie  zapraszamy.

na sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Suszcu
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 Anna Żemła-Krajewska i jej podopieczni

Monika Panfil
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cania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów nieza-
mówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych zastrzegamy, że dalsze rozpo-
wszechnianie materiałów redakcyjnych 
zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy jest 
zabronione. 

GBP w Suszcu serdecznie zaprasza do odwie-
dzenia biblioteki i wystawy prac wykonanych  tech-
niką opartą na wyplataniu przedmiotów z cienkich 
rureczek papieru. Nie trzeba wiele: papier gazeto-
wy, patyczki, lakier akrylowy, a efekty każdego za-
skoczą. Tym rękodziełem od niedawna zajmuje się 
mieszkanka naszej gminy – Iwona Rus z Radosto-
wic. Pani Iwona jest samoukiem, ale już doskonale 
zna tajniki tego rękodzieła. Nie ukrywa, że wykona-
nie jakiejkolwiek pracy jest bardzo czasochłonne, 
wymaga precyzji i przede wszystkim – cierpliwości. 
Jednak prace, wykonane samodzielnie, sprawiają 
wiele satysfakcji. Prace pani Iwony, istne cudeńka, 
można podziwiać w bibliotece suszeckiej od 1-31 
grudnia 2015 r. Te małe arcydzieła ludzkich rąk być 
może kogoś zainspirują i zachęcą do wykonania 
podobnych. Okres przedświąteczny to świetna oka-
zja, by spróbować swoich sił , to odpowiedni czas, 
kiedy każdy może  rozpocząć przygodę z papiero-
wą wikliną i przygotować dla bliskich oryginalny 
prezent.  Zapraszamy.

Rozpocznij przygodę
z papierową wikliną

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zapra-
sza do współpracy młodzież (w wieku 12+) chętną 
do dalszego prowadzenia bloga Suszeckie Ślady 
Przeszłości. Pierwsze spotkanie, organizacyjne
– wprowadzające do tematu, odbędzie się w pią-
tek – 11 grudnia br. o godz. 17:00 w GBP w Suszcu. 
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Michna. Czekamy na 
zgłoszenia i prosimy o kontakt: tel.: 32 448 86 92,
e-mail:  gbp@suszec.pl;  suszczanki@gmail.com.

Więcej  informacji  znajdziesz  pod  adresami:
 http://skarby-suszca.blogspot.com
https://www.facebook.com/skarbysuszca

Poszukiwani nowi
tropiciele śladów
Suszca

Gmina Suszec, w roku szkolnym 2015/2016, 
realizuje we wszystkich szkołach podstawowych 
naszej gminy rządowy program „Książki naszych 
marzeń”. Umożliwi on zakup książek niebędących 
podręcznikami do bibliotek szkolnych w celu pro-
mocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Pod-
stawowym rezultatem programu ma być trwałe za-
interesowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak
się stało, muszą oni doświadczyć przyjemności czy-
tania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywa-
nia wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainte-
resowań,  a  także  spędzania  wolnego  czasu.

Wielkość środków przyznanych szkołom na 
zakup książek do bibliotek szkolnych zależała od 
liczby uczniów w tych szkołach. Wymagany wkład 
finansowy własny w wysokości co najmniej 20% 
kwoty kosztów realizacji zadania udzielił Wójt 
Gminy Suszec.

Urząd Gminy Suszec

Książki naszych marzeń

Zestawienie realizowanych projektów w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”

Szkoła Podstawowa w Suszcu 2 712,50 zł        2 170,00 zł         542,50 zł

Organ
prowadzący  Nazwa szkoły     Koszt

całkowity
Kwota
dotacji

Finansowy
wkład
własny

Gmina
Suszec   

Szkoła Podstawowa w Kobielicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie

Szkoła Podstawowa w Radostowicach

1 625,00 zł        1 300,00 zł         325,00 zł

1 625,00 zł        1 300,00 zł         325,00 zł

1 625,00 zł        1 300,00 zł         325,00 zł

1 625,00 zł        1 300,00 zł         325,00 zł

1 625,00 zł        1 300,00 zł         325,00 zł

GF

BP w Suszcu

Z OKAZJI BARBÓRKI
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom
życzenia wszelakiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Św. Barbara
nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego
i  pewności dnia jutrzejszego. Życzymy,
aby w tych trudnych czasach praca zawodowa
przynosiła Wam ogrom zadowolenia i jak najmniej
problemów, a sprawy osobiste układały się
zgodnie z Waszymi oczekiwaniami i marzeniami.  
Szczęść Boże!
Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek 
Radni Gminy Suszec
Dyrektor GOK w Suszcu Agata Lisowicz-Wala 

Opis stanowiska:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu.
2. Miejsce pracy:  Dom Kultury w Suszcu  i administrowane remizo-świetlice w Rudziczce, Kryrach i Mizerowie.
Podstawowe obowiązki:
1. Organizacja kompleksowej obsługi technicznej obiektów, instalacji i wyposażenia Domu Kultury w Suszcu wraz z ad-
ministrowanymi remizo-świetlicami polegająca w szczególności na: zlecaniu uprawnionym podmiotom niezbędnych
i wymaganych prawem przeglądów technicznych, remontów, napraw i konserwacji oraz kontrola prawidłowości reali-
zacji powierzonych zadań a także właściwa ich dokumentacja,
2. Przygotowywanie umów i zleceń w zakresie wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych,
3. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości użytkowanych przez GOK, w tym książek obiektów budowla-
nych, rejestru protokołów kontroli, rejestrów zleceń,
4. Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Suszcu w zakresie nagłośnienia i oświetlenia.
Wymagania:
1. Wykształcenie minimum średnie o kierunku technicznym: budowlanym lub pokrewnym,
2. Znajomość przepisów  prawa budowlanego i ustawy o finansach publicznych,
3. Mobilność: posiadanie samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych,
4. Stan zdrowia pozwalający na wypełnianie powierzonych zadań,
5. Dyspozycyjność i wysoka kultura osobista,
7. Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. List motywacyjny,
2. Curriculum vitae (życiorys) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekru-
tacji,
3. Kserokopie dyplomów (świadectw) i zaświadczeń  potwierdzających uzyskane wykształcenie i zdobyte uprawnienia.
Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,  pokój Nr 68, od ponie-
działku do piątku w godz. od  8.00 do 16.00, w terminie do dnia  31 grudnia  2015 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Agata Lisowicz -Wala Suszec, dnia 25 listopada 2015 r.   

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
zatrudni pracownika na stanowisku referent ds. administracji



Pół wieku. Od tak długiego czasu w Rudziczce 
działa Koło Gospodyń Wiejskich, zrzeszające miesz-
kanki wsi i okolic. W ciągu tych lat w strukturach or-
ganizacji działały aktywnie setki kobiet. 21 listopa-
da 2015 r. członkinie Koła hucznie obchodziły swój 
jubileusz. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od
mszy świętej w rudzickim kościele, w czasie której 
ks. proboszcz Jan Burek podkreślał, jak ważna jest 
rola kobiet w życiu rodziny, wskazywał na ich spe-
cjalne miejsce w utrzymaniu ogniska domowego
i scalaniu wspólnoty. Życzył także paniom z KGW 
kolejnych pięknych jubileuszy. Po nabożeństwie, 
zaproszeni goście udali się na salę remizo-świetlicy 
w Rudziczce, gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. 

Przybyłych poczęstowano wyśmienitym obia-
dem oraz swojskim kołoczem – specjałem, z które-
go słyną rudzickie gospodynie. Potem przyszedł 
czas na życzenia. Niebawem ustawiła się długa ko-
lejka gości, którzy chcieli pogratulować paniom
z KGW. Byli to: Prezes Wojewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji  Rolniczych w Katowicach 
Andrzej Krawczyk, Sekretarz Powiatu Pszczyń-
skiego Szymon Sekta, Wójt Gminy Suszec Marian 
Pawlas, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Przewo-
dniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Radny 
Henryk Pruciak, Sołtys Stanisław Godziek, ksiądz 
proboszcz z Rudziczki oraz emerytowany pastor
z Żor, Anna Rogala-Romanek – Kierownik Powia-
towego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Pszczynie, Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza, Dy-
rektor GOK-u Agata Lisowicz-Wala, przedstawi-
cielka GBP Dorota Kolarczyk-Bestwina, Dyrektor 

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce
w całej powiatowej wspólnocie, zyskując coraz więk-
sze grono sympatyków. Świętując dziś złoty Jubileusz 
Koła, życzę Wam jedności wśród Was, bo ta jest prostą 
drogą do dalszych sukcesów. Każdej zaś członkini ży-
czę zdrowia, pomyślności, twórczych pomysłów, a na 
koniec, co bardzo ważne, nowych, młodych członkiń.

Wręczono także Odznaczenia dla osób zasłu-
żonych dla KGW w Rudziczce. „Order Serca – Mat-
kom Wsi” otrzymały: Anna Kasperczyk, Helena 
Stęchły, Elżbieta Poloczek. Statuetki „Złoty Kół-
kowicz” trafiły do Małgorzaty Przontki i Stanisła-
wa Godźka. Dyplom „Honorowej Przewodniczącej 
Koła” wręczono pani Urszuli Jarosz, a dyplomy dla 
najstarszych członkiń Koła (90+) otrzymały: Matyl-
da Baron, Marta Bartecka, Maria Grodoń, Mar-
ta Miguła, Rozalia Paździor. Wręczono także dy-
plomy dla najbardziej zasłużonych członkiń, tj.: 
Danuty Mazur, Róży Baron, Eugenii Kempny, 
Gertrudy Fizi i Krystyny Glucklich. Wyróżniono 
również najbardziej aktywne członkinie Koła. Były 
to: Alicja Buchta, Joanna Buchta, Aniela Balca-
rek, Elżbieta Karnas, Magdalena Parot, Stanisła-
wa  Pruciak  i  Teresa  Stawska.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną 
zabawę. „Paniczki z Rudziczki” zaprezentowały au-
torski program „KGW od początku”, w którym po-
krótce przedstawiły z własnej perspektywy najważ-
niejsze elementy wspólnej pracy i zabawy w KGW 
przez 50 lat. Krótkie scenki, przeplatane śpiewami, 
spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publicz-
ności. Później do zabawy zaprosił prowadzący im-
prezę Bogusław Musiolik. Były wspólne śpiewy, 
tańce i mnóstwo śmiechu i rozmów – do późnego 

Urszula Jarosz. Młoda, energiczna i pełna pomy-
słów, doskonale odnalazła się w nowej roli. W czasie, 
kiedy przewodniczyła Kołu, odbyło się wiele cieka-
wych imprez i podjęto wiele inicjatyw. Organizo-
wano kursy, w trakcie których kobiety uczyły się go-
towania oraz dbania o domy i ogrody. Wyjeżdżano 
na wycieczki, do teatru, kina czy operetki oraz do 
wzorcowych gospodarstw. Panie organizowały lub 
współorganizowały imprezy, tj. dożynki sołeckie, 
Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, 
zabawy karnawałowe, zabawy sylwestrowe, ma-
jówki itp. Gospodynie udzielały się także w różno-
rakich czynach społecznych. Szyły flagi dla GS-u
czy pieluchy dla Centrum Zdrowia Dziecka, a także 
pierwsze obrusy i firany do remizo-świetlicy w Ru-
dziczce. Wspierały również wiele imprez organizo-
wanych w sołectwie – głównie przygotowując po-
siłki. Panie z KGW prowadziły wypożyczalnię sprzę-
tu kuchennego oraz magiel, co stanowiło źródło 
utrzymania Koła. Pani Urszula piastowała stanowi-
sko przewodniczącej przez 28 lat. Przeżyła w tym 
czasie ze swoimi koleżankami z Rudziczki wiele 
ciekawych, a także przełomowych momentów. Za 
wyjątkowe oddanie i poświęcenie w 2005 r. odzna-
czono ją Złotym Krzyżem Zasługi, przyznawanym 
przez  Prezydenta  RP.

W 2004 r. ustępującą przewodniczącą zastąpiła 
Agnieszka Porembska. Wraz z nowym zarządem 
przez kolejne 4 lata panie kontynuowały działal-
ność, zapoczątkowaną przez poprzedniczki. Człon-
kinie rudzickiego KGW organizowały imprezy skie-
rowane do młodszych i starszych mieszkanek so-
łectwa i gminy. Spotkania opłatkowe, „Babski Com-
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 Nagrodzone najstarsze członkinie KGW
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 Małgorzata Przontka przyjęła wiele gratulacji i życzeń w imieniu KGW

ZSP w Rudziczce Magdalena Merkel, członkinie 
KGW z Baranowic, Ćwiklic, Kryr i Suszca, delegacja 
OSP z Rudziczki oraz przedstawiciele firmy, która 
szyła stroje dla „Paniczek z Rudziczki”. Nie zabrakło 
też obecnych i byłych członkiń Koła – bo to przecież 
ich  święto.

Gospodyniom gratulowano sukcesów, życzo-
no też wiele pomyślności i kolejnych wspaniałych 
jubileuszy.  Dobrze  wyrażają  to  słowa  Sołtysa:

- Jestem przekonany, że Wasze Koło jest wspa-
niałym przykładem, jak wielkich rzeczy można doko-
nać wspólną pracą. Od pokoleń dzielicie się wiedzą
i umiejętnościami z nowymi koleżankami, zarażając
je pasją działania dla dobra mieszkańców naszej 
wsi. Mogę na Was zawsze liczyć, gdy chodzi o sprawy 
naszej społeczności. Waszą kuchnią zachwyciłyście 
już niejednego uczestnika organizowanych uroczy-
stości i imprez. Przyrządzone przez Was potrawy od-
noszą znaczące sukcesy na kulinarnych konkursach. 
W ten sposób kreujecie pozytywny wizerunek Koła

wieczora. A każdy gość otrzymał, na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia, pięknie wydaną książeczkę
z  najlepszymi  przepisami  KGW  z  Rudziczki.

Imprezę wsparli: GOK w Suszcu, UG Suszec, 
Bank Spółdzielczy w Żorach, Organizacja Kółek Rol-
niczych  oraz  firma  Infograf  z  Rudziczki.

A jak to się wszystko zaczęło? Oto historia Koła:
KGW powstało w 1965 r. Przewodniczącą była 

wtedy Helena Kozyra. Pod jej przywództwem ru-
dzickie gospodynie prężnie działały przez 10 lat.
W tym czasie odbyło się wiele wycieczek, wyjaz-
dów, np. do teatru, a także obchodzono uroczyście 
Dzień Kobiet. Panie w czasie spotkań mogły uczest-
niczyć w różnych kursach (np. kulinarnych czy kro-
ju i szycia). Koło Gospodyń Wiejskich pomagało też 
gospodyniom zaopatrywać się w pisklęta kaczek, 
kurcząt czy gęsi oraz rozprowadzać paszę. Organi-
zowano  również  konkursy  czystości  obór. 

W 1975 r. obowiązki przewodniczącej przejęła 

ber”, Dzień Kobiet, wyjazdy do teatru, kina czy na 
wystawy – to  tylko  niektóre  z  nich. 

2008 r. przyniósł kolejną zmianę na stanowis-
ku przewodniczącej. Przez kolejne 4 lata funkcję tę 
pełniła Teresa Stawska, która wraz z koleżankami
z nowego zarządu, postawiła na sprawdzony mo-
del działania KGW, aktywnie włączając się w róż-
norakie imprezy organizowane w Rudziczce. Sa-
me także przygotowywały cykliczne, coroczne wy-
darzenia, z których zasłynęły w sołectwie, gminie,
a nawet powiecie. „Babski Comber”, Dzień Seniora, 
Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe – na stałe wpi-
sały się w kalendarz imprez w Rudziczce. Gospo-
dynie brały także udział w różnorakich konkursach
– głównie  kulinarnych. 

Następczyni pani Stawskiej, obecna przewo-
dnicząca KGW, Małgorzata Przontka pełni tę fun-
kcję od 2012 r. Także ona postanowiła rozwijać dzia-
łalność Koła. Panie uczestniczą w różnych przed-
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Ministerstwo Rolnictwa ostrzega, że na tery-
torium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska 
oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa
od oszustów mogą być w coraz większym stopniu 
rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnic-
twa w takim procederze. Jest on uprawiany przez 
sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą po-
zory legalnych transakcji handlowych, a ich praw-
dziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbo-
wego zwrotu podatku VAT. Osobami uczestniczą-
cymi w łańcuchu transakcji, mających na celu wy-
łudzenia podatku, mogą być również podmioty 
(m.in. rolnicy), którzy nieświadomie uczestniczą
w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo 
niskiej cenie. 

Przedstawiając problem nadużyć w obrocie 
paliwami, należy również podkreślić, że to konsu-
ment (w opisywanym przypadku rolnik) płaci po-
datek w cenie paliwa. W wyniku nadużyć podatek 
ten nie trafia do budżetu, lecz wzbogaca nieuczci-
wego sprzedawcę. Do najbardziej istotnych konse-
kwencji uczestnictwa w takim procederze należy:

- zakwestionowanie u rolnika prawa do odli-
czenia  podatku  naliczonego  w  podatku  VAT,

- nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty po-
datku VAT „za sprzedawcę" w drodze odpowiedzial-
ności  solidarnej,

- nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty po-
datku  akcyzowego  „za  sprzedawcę",

- nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opła-

ty  paliwowej  „za  sprzedawcę",
- możliwość zakwestionowania u rolnika zwro-

tu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie 
gminy,

- odpowiedzialność  karno-skarbowa.
Potencjalne zagrożenia dla rolnika z tytułu za-

kupu „nielegalnego” paliwa zdecydowanie prze-
wyższają korzyści, jakie może on uzyskać z tytułu 
„atrakcyjnej” ceny jego zakupu. Powyższe ilustruje 
następujący przykład: Rolnik zakupił 1.000 litrów 
„nielegalnego” oleju napędowego, niespełniające-
go wymagań jakościowych po cenie brutto 4,50 zł/l 
(o 50 gr/l niższej niż w przypadku „legalnego” 
zakupu). Z tego tytułu rolnik uzyskuje zysk w wy-
sokości 500 zł. Jednocześnie jednak rolnik może 
ponieść straty w wysokości 3.877 zł. Na kwotę tych 
strat  składać  się  będą:
1) należności na rzecz Skarbu Państwa, których mo-
że  dochodzić  naczelnik  urzędu  celnego: 1.797 zł 
podatku akcyzowego oraz 288 zł oplaty paliwowej,
2) kwoty zakwestionowanych odliczeń czy zwrotu 
podatku, przysługujących rolnikowi przy „legal-
nym" nabyciu: 950 zł (zwrotu podatku akcyzowe-
go)  i  842  zł  (odliczenie  podatku  VAT).

Ryzyko = 500 zł - 3.877 zł = -3.377 zł
Wskazania wymaga też, że paliwo pochodzą-

ce z niewiadomego źródła często nie spełnia norm 
jakościowych, jednym bowiem z typowych pro-
cederów uprawianych przez osoby dopuszczające 
się oszustw w obrocie paliwami jest odbarwianie 

Nie kupuj nielegalnych paliw!
oleju opałowego przy pomocy kwasu siarkowego
i sprzedawanie go jako oleju napędowego. W mo-
mencie zakupu rolnik nie jest w stanie odróżnić 
nabytego odbarwionego oleju opalowego od oleju 
napędowego. Inną metodą jest dodawanie do ole-
ju opałowego odpadów chemicznych lub tanich 
rozpuszczalników i sprzedaży go jako oleju napę-
dowego. Używanie takiego paliwa może prowadzić 
do awarii silników maszyn rolniczych, a w konse-
kwencji skutkować koniecznością przeprowadze-
nia kosztownych napraw tych urządzeń. Mając na 
uwadze powyższe, nabywając paliwo w dobie nasi-
lenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rol-
nicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim pro-
cederze  w  następujący  sposób:

- bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od 
których  zakupią  paliwo,

- dokonywać zakupu w firmach o niebudzącej 
wątpliwości  renomie,

- zawierać transakcje i umowy grupowo, z wy-
znaczeniem lidera-fachowca paliwowo-finansowe-
go, celem zmniejszenia kosztów biurokracji i za-
pewnienia  możliwości  negocjacji  dużego  upustu,

- zawierać transakcje w biurze (najlepiej firmy 
sprzedającej z udziałem jej właściciela lub szefa)
w  godzinach  pracy  biura,

- unikać zakupu paliwa w przypadku, gdy oko-
liczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypo-
we  i  budzą  wątpliwości,
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Radostowicka poetka nie zwalnia tempa. Pod-
czas wywiadu, którego pani Ewa udzieliła naszej 
gazecie w czerwcu br., zapowiadała pracę nad ko-
lejnym tomikiem swojej poezji. Udało się zakoń-
czyć ją jeszcze w tym roku. Nowa książka Ewy Wit-
ke, zatytułowana „Kontakt osobisty”, wydana zosta-
ła w październiku 2015 r. pod patronatem Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, a współfinansowało ją 
Pszczyńskie Centrum Kultury. Projekt okładki i gra-
fiki znajdujące się w książce, są autorstwa Georgi-
ja Safronowa. Pochodząca z Radostowic poetka wy-
korzystywała twórczość tego artysty już przy pracy 
nad poprzednim tomikiem, zatytułowanym „Jak ja 
Ciebie  szukałam”.

Tak o tej współpracy w swojej „Poczcie Poetyc-
kiej”  mówi  Maciej  Szczawiński:

- Książka jest bardzo ciekawie uzupełniona re-
produkcjami prac Georgija Safronowa. Czasami są to 
kadry jego akwareli. To bardzo dobry pomysł. W pe-
wien sposób zrymowała się ta liryka z liryką malar-
ską  Safronowa.

Wstęp do nowej książki Ewy Witke napisała
Ewa  Sonnenberg,  a  posłowie  -  Leszek  Żuliński.

Nowa książka Ewy Witke
Z pewnością jest to kolejna interesująca po-

zycja, którą warto mieć w swoich księgozbiorach. 
Każdy z tomików pani Ewy pokazuje ewolucję jej 
twórczości, dojrzewanie w poezji, doskonały war-
sztat i niezwykłą zdolność obserwacji otaczającego 
nas  świata.

Pani Ewa uczestniczyła także w ostatnim cza-
sie w wydarzeniach kulturalnych, ściśle związanych 
z poezją. Początkiem miesiąca była gościem Wila-
mowickich Spotkań Poetyckich, na których prezen-
towała swoją twórczość. Następnie wzięła udział
w Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Bielsku-Białej. 
Wśród wielu zaproszonych gości, pochodzących z 
różnych krajów, np. Anglii, Litwy, Słowacji, Węgier, 
Rumunii, znalazła się także nasza poetka. Spotkania 
poetyckie odbywały się w Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego w Cieszynie, w Książnicy Beskidzkiej w Biel-
sku-Białej, w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach
- Dziedzicach.  Jak  mówią  U.  i  A.  Omylińscy:

- Było to wielkie święto poezji, na którym zapre-
zentowano różnorodne wiersze, ukazujące obraz 
otaczającego nas świata, zawierające autentyczne 
wzruszenia, humor, radość, rozczarowanie, afirmację. źr
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 Okładka nowej książki Ewy Witke
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sięwzięciach, chętnie udzielają się w sołectwie czy 
gminie, biorą udział w ciekawych projektach. Roz-
wijają się również artystycznie. Założyły zespół „Pa-
niczki z Rudziczki” – prezentujący repertuar teatral-
ny oraz wokalny. Od 2014 r. występują w nowych 
strojach, wzorowanych na tradycyjnych strojach 
ludowych z terenów Rudziczki. W ostatnim czasie 
przystąpiły także do ogólnopolskiego portalu mo-
je KGW (www.mojeKGW.pl), gdzie można zapo-
znać się historią koła, dowiedzieć się o ciekawych 
wydarzeniach w regionie i o podejmowanych ini-
cjatywach. Gospodynie z KGW zaczęły także dzielić 
się swoimi talentami kulinarnymi z mieszkańcami 
gminy, a nawet powiatu. Ich umiejętności docenia 
jury  rozlicznych  konkursów.

W 2008 r. panie z KGW wzięły udział w II Po-
wiatowym Konkursie Potraw Regionalnych pt. „Po-
trawy Wigilijne Ziemi Pszczyńskiej”, w którym zaję-
ły II miejsce. 

W 2011 r. gospodynie z Rudziczki uczestniczy-
ły w V Powiatowym Konkursie Potraw Regional-
nych pt. „Owocowo-Warzywne Rozmaitości Ziemi 
Pszczyńskiej”,  który  wygrały,  zajmując  I  miejsce. 

2013 r. był dla pań z Rudziczki bardzo praco-
wity. Razem z 20 innymi Kołami z terenów powiatu 
pszczyńskiego, wzięły udział w projekcie „Z tradycją 
i smakiem…Kucharzymy, Gotujemy, Warzymy”. Je-
go zwieńczeniem było spotkanie z Remigiuszem 
Rączką, a także wydanie przepiśnika „Z Tradycją
i Smakiem”, w którym znalazły się także przepisy 
rudzickich  pań. 

W 2014 panie z KGW otrzymały z rąk starosty 
pszczyńskiego Pawła Sadzy i zastępcy dyrektora 
Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie Stanisława Gardonia podziękowanie za 
kultywowanie tradycji kulinarnych regionu śląskie-
go. Rok 2015 przyniósł rudzickimu Kołu pierwsze 
miejsce na konkursie kulinarnym „Miodowe Przy-
smaki” w Pszczynie oraz bardzo prestiżowe zwy-
cięstwo na Festiwalu Śląskich Maszketów „Chochla” 
– także  w  Pszczynie.

Panie z Rudziczki, uskrzydlone sukcesami, za-
powiadają, że to nie koniec ich działalności, a przed 
nimi kolejne lata, obfitujące w sukcesy, wspólną za-
bawę i nowe doświadczenia. Życzymy im wszyst-
kiego  dobrego  i  gratulujemy  wspaniałych  50  lat.

Monika Panfil
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Przeplatane były występem muzycznym wyjątkowe-
go pianisty Janusza Kohuta oraz pieśniami opero-
wym w wykonaniu Sebastiana Gabrysia – barytonu
z Teatru Muzycznego w Czechowicach-Dziedzicach 
przy  akompaniamencie  Aleksandra  Teligi.

Pani Ewie gratulujemy nowej książki i życzy-
my wielu sukcesów. Cieszymy się, że jej artystyczna 
praca  wciąż  trwa  i  przynosi  owoce.

Monika Panfil
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-   zawierać  transakcje  bezgotówkowe,
- w przypadku płatności w formie gotówko-

wej należy upewnić się, że osoba przyjmująca na-
leżność jest wskazana z imienia i nazwiska na do-
wodzie KP oraz jest upoważniona przez sprzedaw-
cę  do  odbioru  gotówki,

- w przypadku, kiedy transakcja dokonywana 
jest przy udziale pośrednika, żądać dowodów, że 
osoba podająca się za pośrednika może występo-
wać w imieniu sprzedawcy (umowa pośrednictwa, 
telefon  do  sprzedawcy),

- żądać oryginalnych dokumentów (KRS, za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej, REGON, NIP, koncesja), z których należy 
pewne dane wynotować – celem sprawdzenia - nr 
dokumentu, data wydania, organ wystawiający do-
kument, data ważności, a nawet zażądać kseroko-
pii  tych  dokumentów,

- przy każdej dostawie obowiązkowo żądać, 
oprócz faktury, świadectwa jakości paliwa, które 
również należy poddać sprawdzeniu (np. dzwoniąc 
do  wystawcy),

- sprawdzać, czy sprzedawcy paliwa są zare-
jestrowanymi  czynnymi  podatnikami  VAT,

-  sprawdzać, czy sprzedawcy paliwa są wymie-

nieni w prowadzonym przez Ministerstwo Finan-
sów (w formie elektronicznej) wykazie podmiotów, 
które  złożyły  kaucję  gwarancyjną,

- sprawdzać, czy sprzedawcy paliwa są w bazie 
przedsiębiorstw posiadających koncesje w zakre-
sie  obrotu  paliwami.

- przy zakupie znaczących ilości paliwa pobrać 
próbki w obecności dostawcy przed zlaniem, które 
należy dobrze zabezpieczyć i zachować do ewentu-
alnych sporów (pobór próbek powinien być w mia-
rę fachowy i do właściwych naczyń). Pobrane próbki 
pozwolą na ocenę, czy sprzedawane paliwo spełnia 
normy jakościowe (czy jego zakup jest „bezpiecz-
ny" dla  rolnika).

Uwagę rolników zakupujących paliwo po-
winny  zwrócić:

- możliwość zapłaty za paliwo wyłącznie go-
tówką kierowcy lub przedstawicielowi dostawcy, 
najczęściej  nieznanemu,

- wyjątkowo atrakcyjne warunki cenowe zaku-
pu paliwa,

- nietypowe pozabiurowe okoliczności zawie-
rania transakcji (parkingi, lokale ogólnodostępne, 
Internet, SMS, telefon), niestandardowe zachowa-
nia osób dostarczających paliwo, np. brak zgody

na wylegitymowanie się przez sprzedającego, do-
wożącego  paliwo  czy  pobierającego  gotówkę,

-   zakup  paliwa  bezpośrednio  z  cystern,
- brak możliwości identyfikacji osoby wysta-

wiającej  fakturę,
- brak wszystkich właściwych dokumentów 

sprzedaży (dokumentu wydania - tzw. Wz, świadec-
twa  jakości,  koncesji,  niewystawienie  faktury),

- zakup paliwa od podmiotu, dla którego taka 
sprzedaż nie stanowi podstawowego profilu dzia-
łalności,

- brak możliwości bezpośredniego kontaktu
z podmiotem sprzedającym paliwo (kontakt wy-
łącznie telefoniczny, dostawa paliwa przez inne 
podmioty, brak możliwości omówienia warunków 
współpracy w siedzibie podmiotu, brak możliwości 
zawarcia umowy w formie pisemnej, brak możli-
wości odbioru paliwa w miejscu prowadzenia dzia-
łalności  przez  podmiot  sprzedający  paliwo),

- przywóz paliwa w pojazdach/zbiornikach
nieprzeznaczonych do przewozu towarów niebez-
piecznych.

Chrońmy  się  przed  oszustami!
Źródło:

Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Finansów
Oprac. Monika Panfil

Przed nami XI edycja młodzieżowych turnie-
jów piłki siatkowej i futsalu. Turnieje odbędą się
w Hali Sportowej w Suszcu. Uczestnikami rozgry-
wek mogą być uczący się sympatycy siatkówki
i futsalu (studenci, młodzież gimnazjalna i ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych), którzy ukończyli 
16 rok życia i mają nie więcej niż 25 lat. Dwie oso-
by mogą nie spełniać kryterium wiekowego oraz

Halowe Turnieje Młodzieżowe 2015 
kryterium ucznia/studenta (to tak zwani „grający 
opiekunowie”).

27 grudnia 2015 r. - zapraszamy drużyny do 
udziału w Młodzieżowym Turnieju Piłki Siatko-
wej. Zapisy do 22 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 na 
adres e-mail: mk@hala-suszec.pl w temacie wpisu-
jemy „siatkówka”, w treści podajemy nazwę druży-
ny,  planowany  skład  oraz  kapitana.

28-29 grudnia 2015 r. - zapraszamy drużyny 
do udziału w Młodzieżowym Turnieju Futsalu. Za-
pisy do 22 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 na adres
e-mail: mk@hala-suszec.pl w temacie wpisujemy 
„futsal”, w treści podajemy nazwę drużyny, plano-
wany  skład  oraz  kapitana.

Regulamin  na  stronie :  www.hala-suszec.pl 
Hala Sportowa w Suszcu

wego Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego, który 
odbędzie się w Hali Sportowej w Suszcu 6 grudnia 
2015 r.  według  poniższego  harmonogramu:

godz. 13:00 (zapisy od godz. 12:30) – ucznio-
wie i mieszkańcy Gminy Suszec: szkoły podstawo-
we - klasy IV i młodsi (chłopcy i dziewczęta), szkoły 

Zapraszamy na kolejną - XI edycję Mikołajko-

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego „Mikołajkowy” 
podstawowe – klasy V i VI (chłopcy i dziewczęta), 
gimnazjum  –  klasy  I-III  (chłopcy  i  dziewczęta);

godz.15:00 (zapisy od godz. 14:30) – oldboje 
powyżej 45 lat, uczestnicy bez licencji, amatorzy
17-45 roku życia (kobiety i mężczyźni), VIP – zapro-
szeni  goście  amatorzy;

godz.15:00 (zapisy od godz. 14:30) – zawodni-

cy zrzeszeni: Żak (rocznik 2005 i młodsi), Młodzik
(rocznik 2003-2004) oraz Kadet-Junior (rocznik 
1998-2002).

Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie  
internetowej:  www.hala-suszec.pl.

Serdecznie  zapraszamy!
Hala Sportowa w Suszcu

Halowe Turnieje Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży
GZOiS w Suszcu w listopadzie zaprosił mło-

dzieżowe drużyny wszystkich kategorii wiekowych 
grup młodzieżowych tj. skrzatów, orlików, młodzi-
ków, trampkarzy i juniorów do udziału w turniejach 
halowej piłki nożnej. Głównym zamysłem tych tur-
niejów było przygotowanie naszych gminnych za-
wodników i klubów do grudniowych Klubowych 
Halowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Pił-
ce Nożnej. Drużynom zależało, by w trakcie turnie-
jów zawodnicy spędzili na boisku jak najwięcej mi-
nut. Dlatego też poszczególne kluby z Suszca, Mi-
zerowa czy Kryr wystawiały po dwie drużyny, aby jak 
najmniej zawodników przesiadywało na ławce re-
zerwowych. Także ilość drużyn na każdy turniej pla-
nowana była w ilości od 4 do 6, by intensywność
gry była jak największa. Natomiast dla urozmaice-
nia rozgrywek, zaproszono kilka drużyn z sąsiednich 
gmin. Poniżej prezentujemy wyniki i klasyfikacje  
poszczególnych turniejów, natomiast zdjęcia moż-
na  zobaczyć  na  stronie:  www.hala-suszec.pl

21 listopada 2015 r. (sobota) godz. 9:00 - Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików - (rocznik 

2003  i młodsi):
Wyniki: UKS Suszec - UKS „Czapla" Kryry - 0:0, 

LKS Mizerów - LKS Mizerów II - 6:1, UKS Warszowice
- UKS Suszec - 2:0, UKS „Czapla" Kryry - LKS Mizerów
- 0:0, LKS Mizerów II - UKS Warszowice - 1:3, UKS Su-
szec LKS Mizerów - 0:0, UKS „Czapla" Kryry - LKS Mi-
zerów II - 4:0, UKS Warszowice - LKS Mizerów - 0:5,
UKS Suszec - LKS Mizerów II - 5:0, UKS „Czapla" Kryry 
- UKS  Warszowice - 5:0.

Miejsca:  I - LKS Mizerów, II - UKS „Czapla" Kryry, 
III - UKS Warszowice, IV - UKS Suszec, V - LKS Mize-
rów II.

Najlepszym piłkarzem turnieju został - Dawid 
Gizler (LKS Mizerów), natomiast najlepszym bram-
karzem  -  Grzegorz  Kokot  (UKS  „Czapla"  Kryry).

LKS Mizerów zagrał w składzie: Dawid Gizler ,  
Mateusz Rutka, Jakub Gruszka, Oktawian Skut , 
Karol Zieleźnik , Dominik Duży , Piotr Rugor .

22 listopada 2015 r. (niedziela) godz. 10:00
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików - (rocznik 
2005  i  młodsi):

Wyniki: LKS Brzeźce I - LKS Mizerów 1:0, UKS 

Suszec - ABR Tychy 4:5, LKS Brzeźce I - LKS Brzeźce II 
2:2, LKS Mizerów - UKS Suszec 1:1, ABR Tychy - LKS 
Brzeźce II 6:1, LKS Brzeźce I - UKS Suszec 2:1, LKS 
Mizerów - ABR Tychy 1:2, LKS Brzeźce II - UKS Su-
szec 0:4, LKS Brzeźce I - ABR Tychy 1:2, LKS Mizerów
- LKS Brzeźce II 1:1, seria rzutów karnych o 3 miejsce 
UKS Suszec - LKS Mizerów 2:0 k.

Miejsca: I - ABR Tychy, II - LKS Brzeźce I, III - UKS 
Suszec, IV - LKS Mizerów, V - LKS Brzeźce II.

Najlepszym piłkarzem turnieju został - Rado-
sław Pieknik (ABR Tychy), natomiast najlepszym 
bramkarzem - Marcin Grzegorczyk (LKS Mizerów).

14 listopada 2015 r. (sobota) godz. 9:00 - Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy - (rocznik 
2001  i  młodsi):

Wyniki grupy I: LKS Mizerów - UKS Suszec II
- 1:3, LKS Mizerów - UKS „Czapla" Kryry - 1:1, UKS 
„Czapla” Kryry - UKS Suszec II - 2:1.

Wyniki grupy II: LKS Mizerów II - UKS Suszec
- 2:1, UKS Suszec - UKS „Czapla" Kryry II - 3:1, UKS 
„Czapla” Kryry II - LKS Mizerów II - 0:3.

cd. na stronie 17
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Półfinały: UKS „Czapla” Kryry - UKS Suszec - 1:1 

(karne 1:3), LKS Mizerów II - UKS Suszec II - 1:2.
Mecz o V miejsce: LKS Mizerów - UKS „Czapla" 

Kryry II - 3:0.
Mecz o III miejsce: UKS „Czapla" Kryry - LKS

Mizerów II - 2:0.
Mecz  finałowy : UKS Suszec - UKS Suszec II - 3:1
Skład zwycięskiej drużyny: Franciszek Litera, 

Denis Koźmiński, Michał Dubowu, Kamil Glapka, 
Krzysztof Skowron, Maciej Mikołajec, Michał Mi-
kołajec, Kamil Pieczonka, Sebastian Gorzawski. 

Najlepszym piłkarzem turnieju został - Kamil 
Glapka  (UKS  Suszec  II ), natomiast najlepszym 
bramkarzem wybrano - Krzysztofa Porębę (UKS 
„Czapla" Kryry I ).

Hala Sportowa w Suszcu

Wyniki piłkarskiej rundy jesiennej w sezonie 2015/2016

Nasza sztafeta wśród najlepszych w województwie 
Takiego sukcesu jeszcze nie było! Drużyna bie-

gaczy z Gimnazjum Publicznego w Suszcu może 
pochwalić się nie lada osiągnięciem. W październi-
ku i listopadzie wzięła udział w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. 6 października chłopcy wygrali 
zawody gminne, które miały miejsce w Suszcu na 
„Gwarusiu”. Dwa tygodnie później, 20 października, 
uczniowie gimnazjum z Suszca pokonali wszyst-
kich konkurentów podczas trudnych zawodów re-
jonowo-powiatowych w Łące. Ostatnim etapem był 
udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Ru-
dzie Śląskiej, które miały miejsce 5 listopada. Na 16 
drużyn biorących udział w imprezie, nasi reprezen-
tanci  wywalczyli  wysokie  4  miejsce!

- To ogromny sukces naszych chłopców. Jeżeli 
spojrzeć na ostateczne wyniki zawodów w Rudzie 

Śląskiej, to śmiało można powiedzieć, że zajęliśmy 
pierwsze miejsce wśród gimnazjów niesportowych. 
Wyprzedziły nas tylko ekipy z ZSS z Dąbrowy Górni-
czej, Gimnazjum nr 11 z Gliwic i Gimnazjum Mistrzo-
stwa  Sportowego  z  Raciborza.

Mamy 8 zdolnych młodych sportowców, którym 
należą się wyrazy uznania i brawa za takie osiągnię-
cia – komentuje Artur Zemlak, który przygotowy-
wał  chłopców  do  zawodów.

Uczniowie, którzy jako drużyna osiągnęli tak 
doskonały rezultat i pokonali trasę wyścigu w cza-
sie 18 minut i 20 sekund, to: Paweł Hoła, Krzysztof 
Koczar, Roman Grabiec, Paweł Masternak, Denis 
Koźmiński, Kamil Pieczonka, Daniel Wieczorek
i Artur Harazin. Uczęszczają oni do 2 i 3 klas Gim-
nazjum  Publicznego  w  Suszcu.

Gratulujemy suszeckiej młodzieży sukcesu i ży-
czymy  kolejnych  osiągnięć  w  przyszłości.

Monika Panfil 
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 Suszecka sztafeta w pełnym składzie

IV liga – GKS Krupiński 

Klasa B - LKS Mizerów

  Nazwa

 Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój)

 Unia Turza Śląska

 Polonia Łaziska Górne

 Iskra Pszczyna

 Krupiński Suszec

 GKS II Tychy

 Drzewiarz Jasienica

 GKS Radziechowy-Wieprz

 Szczakowianka Jaworzno

 Spójnia Landek

 Gwarek Ornontowice

 Jedność 32 Przyszowice

 Unia Racibórz

 GTS Bojszowy

 Forteca Świerklany

 ROW 1964 II Rybnik

15

M.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Pkt.

34

30

28

26

24

23

22

21

21

20

19

19

13

12

9

4

Z.

11

9

8

8

8

7

7

5

6

5

5

6

3

3

2

4

R.

1

3

4

2

0

2

1

6

3

5

4

1

4

3

3

7

P.

3

3

3

5

7

6

7

4

6

5

6

8

8

9

10

18-24

Bramki

24-11

28-14

24-11

17-16

37-20

20-17

22-22

22-18

17-18

21-21

24-27

27-23

10-30

19-27

13-44

13

LP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

Klasa B: Josieniec Radostowice, Czapla Kryry i Krupiński II Suszec

  Nazwa

 ZET II Tychy

 Stal Chełm Śląski

 Znicz Jankowice

 Polonia Międzyrzecze

 Czarni Piasek

 Polonia II Łaziska Górne

 KS Warszowice

 LKS Brzeźce

 LKS II Goczałkowice Zdrój

 LKS Krzyżowice

 LKS Wisła Mała

 LKS Mizerów

 LKS Czarków

 LKS Woszczyce

13

M.

12

13

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

11

Pkt.

31

30

28

25

21

19

17

17

15

15

13

12

0

3

Z.

10

10

9

8

6

5

5

5

4

4

4

3

3

2

R.

1

0

1

1

3

4

2

2

3

3

1

3

0

8

P.

1

3

2

4

4

4

6

6

6

6

8

7

11

23-29

Bramki

39-10

50-22

32-17

37-29

46-24

28-26

21-30

28-27

27-40

32-28

19-38

17-30

9-58

13

LP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

  Nazwa

 LKS Gardawice

ZET Tychy

 LKS Studzionka

 Josieniec Radostowice

 JUW-e Jaroszowice (Tychy)

LKS Wisła Wielka

 LKS Rudołtowice-Ćwiklice

 Sokół Orzesze

 Fortuna Wyry

 LKS Studzienice

 Siódemka Tychy

 Czapla Kryry

 LKS Frydek

 Krupiński II Suszec

 Iskra II Pszczyna

 Leśnik Kobiór

15

M.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

Pkt.

41

34

33

28

28

25

22

20

20

20

15

14

12

11

9

4

Z.

13

10

11

9

8

8

7

6

6

6

4

4

4

3

3

2

R.

2

4

0

1

4

1

1

2

2

2

3

2

0

2

0

9

P.

0

1

4

5

3

6

7

7

7

7

8

9

11

10

12

15-43

Bramki

44-15

48-23

44-18

40-19

40-19

43-28

36-38

24-23

36-36

26-32

21-38

27-48

22-38

15-39

20-44

13

LP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w 2016 r.
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia po-

przedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed po-
sesję  lub,  jeśli  to  niemożliwe,  bezpośrednio  przy  otwartej  bramie,  furtce,  itp.

UWAGA! ODBIÓR POPIOŁU
Wójt Gminy Suszec informuje, że od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia będzie odbierany popiół 1 raz w mie-

siącu. Mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia na własny koszt swoich nieruchomości w pojemniki na popiół o poj. 120 lub 240 litrów. Odbiór 
odpadów  zmieszanych  odbywał  się  będzie  w  innym  terminie  niż  odbiór  popiołu.

cd. na stronie 19



EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.
ul. Kościuszki 45a,  44-200 Rybnik,  tel./fax 32 423 08 45,  email: biuro@eko.rybnik.pl,  www.eko.rybnik.pl,  NIP 642-001-45-55,  KRS 0000078195

PROFESJONALNE DORADZTWO W ZAKRESIE

KUPNA/SPRZEDAŻY
oraz NAJMU/WYNAJMU

KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE
GMINY SUSZEC I POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZAPRASZAM - Krzysztof Szendera
 lic. pośrednika nr 17140

telefon: 660 615 842
e-mail: krzysztof@cn-kaczmarek.pl
43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 20

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do pu-
blicznej wiadomości wykazu części nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajduje się działka o pow. 0,0293 ha 
oznaczona nr 2182/309 położona w Kryrach, karta 
mapy 1, w okolicach ul. Nierad przeznaczona pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki 

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do pu-
blicznej wiadomości wykazu części nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajduje się działka o pow. 0,0397 ha 
oznaczona nr 2179/251, położona w Kryrach przy
ul. Wilczej przeznaczona pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie spełnia 
wymogów  samodzielnej  działki  budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73 lub na 
stronie internetowej: www.bip.suszec.iap.pl w dzia-
le  ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży

Policjanci regularnie przeprowadzają akcje 
„Trzeźwość”, mające na celu zmniejszenie liczby pi-
janych kierowców, prowadzących pojazdy po na-
szych drogach. Niestety, nie wszyscy siadają za kół-
kiem w odpowiedniej kondycji. 31 października br.
o godz. 15:40 w Kobielicach na ul. Spacerowej po-
licjanci WRD KPP w Pszczynie zatrzymali 71- letnie-
go motorowerzystę, prowadzącego pojazd marki 
Keeway. Był on w stanie nietrzeźwości (I badanie 
0,59 mg/l, II badanie - 0,56 mg/l). Teraz zostaną 
wobec  niego  wyciągnięte  konsekwencje. 

Pijani kierowcy wciąż
na drogach.

budowlanej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Suszec pok. nr 1A – tel.: 32 449 30 73  lub na 
stronie internetowej: www.bip.suszec.iap.pl w dzia-
le  ogłoszenia.

Informujemy mieszkańców, że w Wigilię Boże-
go Narodzenia, tj. w czwartek 24 grudnia br. Urząd 
Gminy Suszec oraz Gminny Ośrodek Kultury będą  
nieczynne. 

Urząd Gminy oraz GOK
nieczynne w Wigilię!

Pamiętajmy – kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści zagraża naszemu życiu i życiu innych. Alkohol
i prowadzenie pojazdów mechanicznych wyklu-
czają  się! 

Oprac. Monika Panfil

w Suszcu zaprasza dorosłych mieszkańców Gmi-
ny Suszec na zajęcia z piłki nożnej, do Hali Sporto-
wej w Suszcu, w poniedziałki w godz. 18:30 -20:00.

Koło ZG w Suszcu

Sekcja Sportowa Koła Związku Górnośląskiego

Zajęcia z piłki nożnej

łych Świąt Bożego Narodzenia, błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny oraz wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym 2016 roku członkom i sympatykom 

Związku Górnośląskiego  
w Suszcu oraz mieszkań-
com Gminy Suszec w imie-
niu Zarządu Koła Związku 
Górnośląskiego w Suszcu  
składa: 

Wojciech  Lala – Prezes
Koła  oraz  Radny  Powiatu
Pszczyńskiego.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i weso-

Świąteczne życzenia
UG Suszec

UG Suszec

UG Suszec / GOK w Suszcu



ŚRODKI

NAWET W 1 DZIEŃ

www.bszory.pl

Bank Spółdzielczy w Żorach składa życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło rodzinnego ciepła,

 a Nowy 2016 Rok przyniósł ze sobą szczęście, pomyślność i wiele sukcesów.

Szanowni Państwo, z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział w Suszcu
proponuje Państwu niezwykłą ofertę kredytową cieszącą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Naszej Gminy.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŻORACH

ROK ZAŁOŻENIA 1927

KREDYT NA PIĄTKĘ 
NA SPEŁNIENIE WASZYCH MARZEŃ – maksymalnie 50.000 zł
przy  miesięczna rata tylko 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 25.11.2015r. wynosi 9,39% 
10 000 zł 196,69 zł

Do obliczenia przyjęto:
całkowitą kwotę kredytu 10.000,00zł, 60 rat w wysokości 196,69 zł, oprocentowanie zmienne (oparte
o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w stałej wysokości 5,00 pp.) w wysokości 6,72% w stosunku
rocznym, prowizję 5,00%. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.328,93 zł, na który składają się: pro-
wizja  500,00 zł,  odsetki  1.803,93  zł,  ustanowienie  zabezpieczenia  25,00 zł. 

Zapraszamy do naszych placówek:
Żory - ul Męcz. Oświęcimskich 28, tel. 32 434-27-25, Żory - os. Sikorskiego PU-15, tel. 32 475-73-53
Żory - os. Powstańców Śląskich PU-7, tel. 32 434-03-73, Żory - ul. Rynek 9, tel. 32 475-72-95
Żory - ul. Wodzisławska 2, tel. 32 475-72-95, Suszec - ul. Św Jana 23, tel. 32 449-04-00
Suszec - ul. Lipowa 1, tel. 32 449-15-99, Rybnik - ul. 3-Maja 31, tel. 32 433-21-42
Rybnik - pl. Armii Krajowej 3, tel. 32 421-03-91

* 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




