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W numerze:

Nowy Rok!

Za nami kolejny rok. Witamy nowy, 2016 rok – zapewne pełen wyzwań i możliwości. Rozpoczynamy okres
zabawy, świętowania, karnawału! Dla wszystkich, którzy
szukają interesującej rozrywki, mamy wiele propozycji.
Wielbicieli muzyki zapraszamy do udziału w koncercie
świąteczno-noworocznym w góralskim stylu w Suszcu,
a także w Wojewódzkim Przeglądzie Kolędowym. Dla lubiących przedstawienia, dobrą propozycją może okazać

się Powiatowy Przegląd Jasełek. W styczniu odbędą się
także bale przebierańców dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
A może, w ramach noworocznych postanowień, zdecydujemy się na udział w ciekawym projekcie? Karnawał
to czas radości, zabawy, śmiechu. Skorzystajmy z propozycji interesującego, niebanalnego spędzenia wolnego
czasu!
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Czy można było inaczej?
Kończący się rok obfitował w wiele przełomowych wydarzeń, które będą decydować o dalszych
losach Europy, w tym oczywiście i Polski. Dla naszego kraju był to dodatkowo okres podsumowania ćwierćwiecza od 1989 roku, w którym zainspirowano przebudowę całego systemu po upadku
komunizmu. Gdy przystąpimy do stosownych ocen,
to, jeżeli chodzi o całokształt, nie da się ukryć, że
obraz ostatniego dwudziestopięciolecia zarówno
w Europie jak i w Polsce rysuje się jako słodko-gorzki, a w wielu przypadkach zdecydowanie gorzki.
Problemy związane z kryzysem finansowym
oraz nasilające się imigracje, w które wpędziła się
Europa, a na które latami pracowała, będą mieć decydujący wpływ na dalszy rozwój Polski. Mają one
bowiem bardzo głębokie podłoże społeczne i ekonomiczne, i, co najgorsze, nie ma nikogo, kto by
w krótkiej perspektywie widział ich rozwiązanie.
Nasz okres przez ostatnie 25 lat ma dodatkowo o wiele więcej znaków szczególnych, które powinny nam dać wiele do myślenia przy wytyczaniu
dalszego kierunku rozwoju.
Nie da się ukryć, że Polacy, głęboko zniesmaczeni poprzednim ustrojem, pokładali głęboką nadzieję w zmianach z lat 1989-1990, oczekiwali, że
nowe czasy przyniosą spełnienie ówczesnych pragnień i ideałów. Marzyliśmy wtedy o wolności, ale
także o równości i sprawiedliwości. Dziś można
powiedzieć, że jedynie marzenia o wolności w pełni się ziściły i z tego trzeba się cieszyć. Spotkało
nas jednak głębokie rozczarowanie, bo, pomimo
wzrostu zamożności, system nie spełnił naszych nadziei na równość i sprawiedliwość. Byliśmy naiwni
oczekując, że kapitalizm, którego sami bardzo pragnęliśmy, może kiedykolwiek owe nadzieje spełnić.
Dla jednych grup dziś Polska to zielona wyspa,
a wielu ludziom w szarej codzienności trudno dostrzec jakąkolwiek zieleń. Ale też trzeba się zastanowić czy nasze oczekiwania co do raju na ziemi
nie są zbyt wygórowane. Trzeba sobie również zdać
sprawę, że w 1989 roku jako kraj upadły nie mieliśmy czasu na spokojniejsze i mądrzejsze rozgrywanie naszych spraw. Musieliśmy ustalić coś szybko i skutecznie.
Niestety, dziś widać, że przeszliśmy drogę od
omnipotencji władzy komunistycznej do impotencji władz po 1989 roku, jeżeli chodzi o sprawy
gospodarcze. I to omnipotencji, do której również
znacznie przyczyniliśmy się jako społeczeństwo.
Obecnie powoli, tak, jak w 1989 roku, stajemy się
krajem peryferyjnym, spełniającym przede wszystkim funkcję dostarczyciela słabo przetworzonych
półproduktów, surowców oraz artykułów rolnych
do krajów, od których jesteśmy mocno uzależnieni.
Konkurujemy przede wszystkim niskimi płacami,
a i te pośrednio są związane z niską wydajnością,
gdyż nasze dobrze przygotowane kadry w większości opuściły kraj. Obecna sytuacja, ta wypracowana przez 25 lat, ale też i sytuacja panująca na
świecie, mocno ograniczyły nam szanse, aby z tej
peryferyjności w najbliższym czasie wyjść. Choć
jest to możliwe, będzie wymagało kolejnego heroicznego wysiłku. Przestawiając naszą gospodarkę w latach 90. na radykalne reformy i dogmatyczne liberalne podejście, wystawiliśmy ją kompletnie nieprzygotowaną na natychmiastową konkurencję gospodarek znacznie wyżej rozwiniętych,
bogatszych państw. To doprowadziło do przejęcia
większości naszych zakładów pracy oraz banków
przez przedstawicieli obcego kapitału. Ci zaś albo
od razu owe przedsiębiorstwa likwidowali, albo
czerpali niebotyczne zyski z taniej siły roboczej
i możliwości nieprzestrzegania praw pracowniczych. Według doktryny naszych reformatorów, kapitał miał nie mieć ojczyzny i przynieść do Polski
nowoczesne technologie, podnieść wydajność,

zwiększyć dochody z podatków, a co za tym idzie
– nasz dobrobyt. Nadzieje się spełniły w części. Zatrudnienie okazało się znacznie mniejsze i na warunkach gorszych (płace w większości na poziomie
III świata), technologie wcale nie były najnowocześniejsze (te nowoczesne firmy zarezerwowały
dla oddziałów w krajach ojczystych). Co do podatków, to większość firm, w tym również z polskim
kapitałem, nigdy ich nie płaciło, będąc z nich w wielu przypadkach zwolnionymi przez polskie władze
(np. specjalne strefy ekonomiczne itd.), a jeżeli już
musiały płacić, to robiły to symbolicznie, korzystając z wielu luk prawnych.
Cały czas następował też gigantyczny transfer zysków. W ten sposób budowaliśmy i utrzymujemy nadal dobrobyt państw, które są już bogate,
sami zadowalając się resztkami z pańskiego stołu.
Za niecierpliwość i chęć szybkiego wyjścia z komunistycznego impasu zapłaciliśmy utratą podmiotowości gospodarczej. Napór społeczeństwa w tych
latach, poddanych neoliberalnej presji (dziś wiemy,
że zgubnej), był tak duży, że odsunięcie na kolejne
lata skoku cywilizacyjnego przez jakikolwiek rząd
było niemożliwe. Jakiekolwiek rozsądniejsze działania rządów były hamowane przez presję społeczeństwa, indoktrynowanego z zewnątrz przez obce środki przekazu. Na odmienny scenariusz reform w tym czasie, musimy sobie otwarcie powiedzieć, społeczeństwo nie było przygotowane, bo
wiązałoby się to z długą, mozolną drogą budowy
naszej siły ekonomicznej w oparciu o polskie zasoby, ochronę naszych przedsiębiorstw przed dewastującą je konkurencją zagraniczną. Takiego wariantu nie przyjęła większość państw azjatyckich.
Wszczepiona nam przez zacietrzewionych neoliberałów doktryna, bez zarzutu święciła tryumfy, owocując w kolejnych latach likwidacją całych
dziedzin naszej gospodarki (przemysł stoczniowy,
włókienniczy, budowy maszyn, telekomunikacja
itd.). Czyż nie podobnie było w Grecji? Obecnie podobne próby czyni się z górnictwem, które ostało
się jeszcze, dzięki silnym związkom zawodowym.
Miejsca pracy utraciło w tym okresie około 4 mln
ludzi. Emigracja zarobkowa w tej sytuacji, znaczny
odpływ kadr, młodzieży skazanej na bezrobocie do
krajów zamożnych stał się codziennością. Głoszone w tym czasie przez neoliberałów pewniki, że nowoczesna gospodarka powinna opierać się na usługach, a wszelki przemysł ciężki to przeżytek, to kolejna utopia, w którą uwierzyliśmy.
Cały czas płynęliśmy, a raczej dryfowaliśmy
z prądem, który dziś doprowadził nas do prawie
1,4 bln zł zadłużenia. To daje nam wiele do myślenia. Czy nie czeka nas wielki konflikt międzypokoleniowy wywołany przeszłym i obecnym życiem na
kredyt? Dotyczy to nie tylko Polski, ale i Europy.
Stworzony system pozbawia młode pokolenie
atrakcyjnej przyszłości. Dodatkowo nasz niemądry
i szkodliwy narodowy kult własności prywatnej
(nieobecny nigdzie w Europie), doprowadził m.in.
do uznania, że każdy musi mieć mieszkanie lub dom
na własność (nie dziwmy się, że dzisiaj mamy problem z zadłużonymi we frankach). Uważamy, że
prywatna własność ziemi upoważnia nas do budowania na niej czego tylko pragniemy i gdzie chcemy. Stąd nieprzystające do rzeczywistości, kosztujące bardzo dużo, rozwarstwienie budownictwa
w planach przestrzennych, a co za tym idzie – ponoszenie ogromnych, nieuzasadnionych kosztów
drogiej infrastruktury, na które nie mogą sobie pozwolić najbogatsze państwa. A co z rozbudowanymi przywilejami emerytalnymi czy innymi korzyściami dla wielu grup społecznych, które u nas nijak
mają się do rzeczywistych uciążliwości, sprawiedliwości społecznej, a które bardzo drogo kosztują
całe społeczeństwo? Wielkim błędem, wręcz wyla-

niem dziecka z kąpielą, było sprzedanie kolei i postawienie na transport indywidualny. W tej dziedzinie na pewno byliśmy się w stanie obronić. Wielką
przywarą wielu rodaków było i jest to, że w naszej
świadomości polskie oznacza często złe, gorsze.
Oby nie nadeszły czasy, że tak jak w PRL-u, i tego
najgorszego nam zabraknie. Przypominając pierwsze czasy transformacji, byle jaka tandeta – czy to
techniczna, czy moralna, podana w ładnym opakowaniu, to było coś! Poniżające np. było zalanie naszego rynku w pierwszej kolejności kasetami porno
i sprzętem do ich odtwarzania oraz masowy wręcz
pęd do ich zdobywania. Za to również zapłacą nasze dzieci, bo kupowaliśmy to na kredyt. Takich
„wstydliwych” zakupów było jeszcze więcej. Jeżeli
żyjąca jeszcze w PRL-u część starszego pokolenia
miała jakieś ideały, to coraz trudniej dostrzec je
u współczesnych. Zaślepieni zachodnią tandetą
moralną, hołdują w wielu przypadkach najgorszym
wzorcom. Przykłady podobnych głupot, a patrząc
z punktu widzenia gospodarczego – barbarzyństwa, można by mnożyć. Z demokracji w każdej
dziedzinie uczyniono religię, której generalnie nie
rozumiano i wielu dziś do niej dalej nie dorosło.
Zapominamy, że wymaga ona pod każdym względem społeczeństwa odpowiedzialnego.
Tymczasem w sferze gospodarki każdy, kto
czymkolwiek zarządzał, doskonale wie, że w sposób
demokratyczny w pełni zarządzać się nie da. Skuteczne zarządzanie to w miarę szybkie podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności.
Nasuwa się pytanie: po co to robiliśmy? Chyba
żeby zamanifestować, że teraz już wszystko będzie
inaczej niż w PRL-u. Jednak, nim zorientowaliśmy
się, przejęliśmy wszystkie wady zachodniego kapitalizmu, a zalet prawie żadnych. Cóż z tego, że
obecnie według statystyk nasza zamożność wzrosła z poziomu 40% do 60% zasobności krajów zachodnich, skoro mamy jedną z największych w Europie liczbę pracujących biednych, pogłębia się poczucie rozwarstwienia społecznego, zakresu biedy, wykluczenia? Ale jakże może być inaczej, skoro
w 1989 roku wszystkie elity zapewniały raj na ziemi, wystarczy tylko obalić system komunistyczny?
Trzeba pamiętać, że tych zjawisk nie da się ukryć, bo
już mocno się u nas zarysowują, choć jeszcze jesteśmy podłączeni do kroplówki w postaci potężnych środków, dotacji z Unii Europejskiej, które
w każdej chwili mogą zniknąć. Co będzie wtedy? To
palące pytanie, które wymaga natychmiastowej
odpowiedzi. Z drugiej strony, gdyby generalnie odnieść nasze możliwości życiowe do innych krajów,
które wychodziły z podobnych opresji, to wynik
tak zły by już nie był. Kompletnie zawiodła edukacja socjalna i kierowanie środków na pomoc społeczną.
Nie możemy się pocieszać, że np. na Ukrainie
jest jeszcze gorzej. Nie wińmy tu całkowicie kolejnych rządów, choć wszystkie od 1989 roku do takiego stanu przyłożyły rękę. Na ten stan rzeczy wszyscy bez wyjątku ciężko pracowaliśmy. Ewangelizowanie przez środki przekazu, wciskanie do naszych
głów cudzego myślenia, często narzucanego przez
pseudoautorytety przy totalnym zaniku czytelnictwa, mocno osłabiły nie tylko nasze horyzonty myślowe. Głupoty, jakie wypowiedziało wielu profesorów, ekonomistów w Polsce, Europie, świecie, a na
których się wzorowano nie tylko u nas, ale i w wielu
krajach bogatego Zachodu, a które doprowadziły
do dzisiejszego stanu, a także fakt, że dalej wymyślają „herezje”, świadczy o rozkładzie naszej cywilizacji. Bo jak to inaczej zaklasyfikować? Wielu z nich,
gdyby byli prawdziwymi Japończykami, już dawno
powinni popełnić harakiri. Za ich nieodpowiedzialne brednie, bo jakże nazwać te pseudonaukowe
cd. na stronie 3
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wywody, słono zapłacą społeczeństwa.
Gwoli prawdy, to we wszystkich wymienionych
turbulencjach, napotkanych na drodze transformacji, nie jesteśmy osamotnieni, bo i Zachód z bogatymi gospodarkami, w amoku dążenia do doskonałości, obecnie również mocno się zagubił.
A i bogactwo nie jest w wielu przypadkach
takie, jak sobie wyobrażamy. Bo skoro tam jest tak
dobrze (w tym również w USA), to skąd olbrzymie
zapotrzebowanie na psychiatrów?
Po prostu – z jednej strony wyścig szczurów
wykańcza inteligentne jednostki, a z drugiej w zastraszającym tempie rośnie liczba wykluczonych.
Kompletnie zawiodła także budowa społecznego
i obywatelskiego ducha. Smutnym doświadczeniem dla nas jest również, że na Wschodzie i Zachodzie umierają, wpajane w naszą świadomość,
bóstwa nieustannego postępu, coraz powszechniejszego dobrobytu, nastania na ziemi królestwa
wolności, sprawiedliwości, absolutnego pokoju.
Dogorywają wszelkie inne fetysze, ulepione
z gliny i charakterystyczne dla kultury nowoczesnej, tj. mit człowieka „dobrego z natury”. Chciałoby
się powiedzieć: była demokracja, idzie irytacja.
Szczęśliwi są ci, co nie dali się ogłupić, mają zdrowe ciało, bogata duszę i naturę, która nie była podatna na iluzje, pokusy ziemskiej ułudy szczęścia.
Nie jest za późno, aby zawrócić z tej drogi. Musimy się przede wszystkim odczepić od propagandy sukcesu. Postawić na reorientację naszej polity-
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ki w kierunku ingerencji państwa (bo zachodnie
kraje to czynią od zawsze), choćby obecnie w nasze górnictwo, rolnictwo i inne przemysły, które
jeszcze zostały w rodzimych rękach. To nie oznacza braku zacieśniania i udoskonalania współpracy z krajami zachodnimi i ościennymi – ale na
równych, partnerskich warunkach, ze świadomością, że kapitalizm jest bezwzględny.
Wolny rynek zawiódł i wymaga głębokiej modyfikacji. Nie obędzie się bez szybkiego określenia
celów strategicznych i zbudowania wieloletnich
planów działania (nie obarczajmy się oskarżeniami,
że z planowaniem wracamy do socjalizmu, bo tę
praktykę od dawna stosują Niemcy, Francja oraz
Japonia).
Dla całej Europy i Polski z obecnego kryzysu
demograficznego, finansowego, kulturowego,
można by wyciągnąć jedną naukę (i to będącą
w naszych czasach poniżaną, rugowaną z przestrzeni publicznej), że „tradycyjne wartości” przydadzą się nie tylko tym, którzy noszą „berety”.
W gospodarce i innych dziedzinach też należy
przestrzegać starych zasad, jak profesjonalizm,
uczciwość, odpowiedzialność za naród, środowisko, rodzinę itd. Gdyby te wartości w codziennym
życiu stosowano, nie rozbudzając w ludziach nieokiełznanego konsumpcjonizmu, chciwości, życia
ponad stan, na koszt innych, to Europa nie stałaby
dziś na skraju przepaści. Model modernistycznego
państwa się wypala, wali w gruz. I to od dłuższego
czasu. Symbolem tego stanu jest ogromny dług

publiczny, praktycznie nie do spłacenia czy sypiący
się system emerytalny. Musimy sobie zdawać sprawę, że przyjdzie dzień, kiedy będziemy musieli zapłacić ten straszny rachunek. Bądźmy mądrzy, póki
nie jest za późno.
Turbulencje gospodarcze w przeszłości były,
są obecnie i będą w przyszłości. Lecz są zawsze do
opanowania przy szybkiej reakcji, wyciągnięciu
wniosków, dają się naprawić. Gorzej z tkanką społeczną, z przekonaniem społeczeństwa, że sprawy
materialne nie są wszystkim. Dziś wielu Polaków,
Europejczyków kompletnie nie docenia rzeczy małych, solidarności, dobra rodziny.
Jakże wiele narodów na świecie chciałoby mieć
tylko tyle, ile my posiadamy? Problem generalnie
nie leży w braku perspektyw życiowych (jakie go
miały nasze matki, ojcowie itd.?), ale w niemożliwym do spełnienia i prowadzącym do unicestwienia konsumpcjonizmie. Pomagajmy sobie radością
ludzkich serc. Niech nam przyświecają słowa
piosenki Stanisława Sojki: „Życie nie tylko po to
jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać.
I aby żyć, siebie samego trzeba dać”.
Niech Nowy Rok 2016 będzie rokiem zgody
i wskrzeszenia nowych sił w narodzie, które pozwolą nam w tym trudnym dla świata okresie wzbudzić nadzieję na kolejne lata. Niech będzie rokiem
pomnażania dobra narodowego, osiągania wspólnych celów i wytyczania wizji dalszego rozwoju,
a przede wszystkim przyzwoitości w działaniach.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Nie dla bezmyślnego niszczenia zieleni – kary i zezwolenia na nowych zasadach
Nowelizacja ustawy, która weszła w życie, zmienia znacząco regulacje w zakresie ochrony zieleni.
Ustala nowe zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz ustalania opłat i kar
za nielegalne działania. Mają one odzwierciedlać
koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości
i być łatwiejsze do ustalenia zarówno przez mieszkańców, jak i zajmujących się tym urzędników.
Podobnie jak obecnie, osoby fizyczne nie poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmienione zostały także zasady uzyskiwania
zezwoleń na wycinkę w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Nie będzie już do tego potrzebna zgoda wszystkich właścicieli lokali. Ale jest
i utrudnienie. Teraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania
mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów przynajmniej na 30 dni przed złożeniem do
urzędu wniosku w tej sprawie. W ten sposób obywatele zyskają nowy instrument w zarządzaniu
zielenią na terenach zamieszkiwanych przed nich
osiedli. Przepisy regulują także kwestie ingerencji
w korony drzew. Znika praktycznie bezkarne ogławianie. Gdy okaże się konieczne duże cięcie, trzeba
będzie wystąpić o stosowne zezwolenie. Nadmiernemu niszczeniu drzew ma też zapobiec zmiana,
zgodnie z którą zieleń w procesie inwestycyjnym

można będzie usunąć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Zmiany w ustawie o ochronie przyrody są naprawdę głębokie. Trzeba zwrócić uwagę już na definicje. Jest ich więcej niż w regulacjach, które obowiązywały. Rozszerzona została definicja terenów
zielonych. To już nie tylko zieleń spełniająca funkcje estetyczne w granicach wsi o zwartej zabudowie i miastach. Będą to teraz tereny urządzone,
wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością,
pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki,
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze,
zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom,
składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym
oraz obiektom przemysłowym. Niektóre obecnie
jednoznacznie wymieniane elementy wcześniejsza
definicja pomija.
Zmieniono również definicję zadrzewień. Teraz będą to pojedyncze drzewa, krzewy albo ich
skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy
z 28 września 1991 roku. Są też zupełnie nowe definicje, nieokreślane wcześniej ustawowo. I tak drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym
pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku
pędach głównych i gałęziach tworzących koronę

w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.
Z kolei krzew różni się od drzewa tym, że ani korony, ani pnia nie posiada – jest wieloletnią rośliną
rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów. Nie jest jednak pnączem. Ustawowo określono też, co to jest wykrot (drzewo lub
krzew wywrócone w wyniku działania czynników
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym lub budowlanej)
i złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub
krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku
działania wyżej wymienionych czynników. Takim
naturalnym czynnikiem jest ogryzienie drzewa
przez bobry. Ustawodawca określił też żywotność
drzewa lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.
Dla drzew i krzewów ustawa przewiduje różne
sposoby naliczania opłaty, w związku z czym istotne jest prawidłowe zaklasyfikowanie rośliny.
W przypadku wycinania drzew, krzewów, zieleni zawsze należy zasięgnąć porady w Urzędzie
Gminy, aby nie narazić się na poważne konsekwencje, ponieważ wbrew opiniom obecnie obowiązująca ustawa wcale nie jest łagodniejsza od poprzedniej. Szczegółowe informacji można uzyskać
w Urzędzie Gminy Suszec – tel.: 32 449 30 66
Urząd Gminy Suszec

Już dawno pojawiły się plany remontu boiska
przy hali sportowej w Suszcu. Od dłuższego czasu
zły stan boiska utrudniał korzystanie z obiektu.
Wreszcie ma się to zmienić. Wykonawca – firma
„GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej, wyłoniona
w drodze przetargu, już rozpoczęła prace remontowe. W planie jest szereg robót, m.in.: usunięcie
istniejącej nawierzchni wraz z istniejącą podbudową, wykonanie odwodnienia boiska w formie
drenażu, wymiana kolektora odprowadzającego
wodę z drenażu do kanalizacji deszczowej, wykonanie warstwy odsączającej, stworzenie podbu-

dowy i ułożenie nowej nawierzchni boiska (w formie sztucznej trawy) i bieżni (z materiału EPDM).
Dodatkowo planowana jest zabudowa piłkochwytu, elementów odwodnienia powierzchniowego i naprawa schodów na widowni.
Dzięki dobrej pogodzie prace na boisku posuwają się w szybkim tempie. Stara nawierzchnia
już została usunięta, obecnie trwają prace nad wykonaniem odwodnienia. Przypominamy, że kwota
całej inwestycji to ok. 750 tys zł, z czego część pochodzi z dotacji z Ministerstwa Sportu.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Będzie nowa nawierzchnia na boisku przy SP w Suszcu!

Boisko zamieniło się w plac budowy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2016 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Suszec Nr XVII/141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w tym:
z tego:
Dział

Nazwa

1

010

2

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charaktarze

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

91 000,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

303,00

303 103,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,00

107 932,00

100 000,00

0,00

100 000,00

58 000,00

58 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

OBRONA NARODOWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób prawnych
- podatek od czynności cyw.-praw. osób prawnych
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych
- podatek od czynności cyw.-praw. osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty adiacenckiej
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
- wpływy z podatku dochod. od osób prawnych (CIT)

RÓŻNE ROZLICZNIA
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Szkoły podstawowe, wpływy z różnych opłat
- Szkoły podstawowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz innych umów o podobnym charaktarze
- Szkoły Podstawowe, wpływy z pozostałych odsetek
- Szkoły Podstawowe, wpływy z różnych dochodów
- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych, wpływy z opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
- Przedszkola, wpływy z pozostałych odsetek
- Przedszkola, wpływy z różnych dochodów
- Gimnazja, wpływy z różnych opł.
- Gimnazja, wpływy z pozostałych odsetek
- Gimnazja, wpływy z różnych dochodów

35 386,00

35 386,00

20,00

20,00

34 491,00

34 491,00

875,00

875,00

34 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 491,00

0,00

0,00
0,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

24 329 180,00

0,00

0,00

2 300,00

24 329 180,00

0,00

0,00

7 932,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00

0,00

0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje i środki
z tytułu art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*
9

Dotacje

0,00

91 000,00

411 035,00

7

7 932,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

801

2 000,00

0,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

758

2 000,00

0,00

31 800,00

- wpływy z różnych dochodów

756

2 000,00

213 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754

5

2 000,00

31 800,00

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

752

Dotacje

Plan dochodów
majątkowych

213 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

751

4

Dotacje i środki
z tytułu art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*
6

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charaktarze

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z różnych dochodów

750

3

Plan dochodów
bieżących

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługujące osobom fizycznym w prawo własności

710

z tego:

Plan

dochodów
ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

8 555 898,00
15 098,00
71 001,00
82 905,00
1 000,00
1 633 725,00
506 883,00
5 318,00
200 348,00
50 000,00
300 000,00
28 200,00
203 000,00
40 000,00
50 000,00
1 800 000,00
10 258 804,00
500 000,00

8 555 898,00
15 098,00
71 001,00
82 905,00
1 000,00
1 633 725,00
506 883,00
5 318,00
200 348,00
50 000,00
300 000,00
28 200,00
203 000,00
40 000,00
50 000,00
1 800 000,00
10 258 804,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 255 200,00
13 255 200,00
1 773 483,00

13 255 200,00
13 255 200,00
1 773 483,00

0,00

0,00

617 265,00

0,00

0,00
0,00
0,00

89,00

89,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

4 844,00
141 890,00

4 844,00
141 890,00

0,00
0,00

21 240,00

21 240,00

0,00

104 740,00

104 740,00

0,00

1 500,00
200,00
60,00
900,00
700,00

1 500,00
200,00
60,00
900,00
700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

cd. na stronie 5

cd. ze strony 4
- GZOiS, wpływy z różnych opłat
- GZOiS, wpływy z pozostałych odsetek
- GZOiS, wpływy z różnych dochodów
- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z usług
- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

852

POMOC SPOŁECZNA
- dotacje cel.otrzym.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu
admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin)
ustawami

926

30,00
1 400,00
200,00

394 933,00

394 933,00

446 184,00

446 184,00

35 208,00

35 208,00

617 265,00

617 265,00

0,00

0,00
0,00
617 265,00

0,00

1 935 043,00

1 935 043,00

1 929 523,00

1 741 364,00

1 741 364,00

1 741 364,00

0,00

188 159,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

900

30,00
1 400,00
200,00

0,00

0,00

188 159,00

188 159,00

- wpływy z pozostałych odsetek

1 900,00

1 900,00

0,00

- wpływy z różnych dochodów

3 620,00

3 620,00

0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1 190 380,00

1 190 380,00

- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów

39 380,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

- wpływy z różnych opłat

51 000,00

51 000,00

0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

39 380,00

39 380,00

61 600,00

61 600,00

KULTURA FIZYCZNA
- GZOiS, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
oraz innych umów o podobnym charaktarze
- GZOiS, wpływy z różnych dochodów

Razem dochody

39 380,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

58 000,00

0,00

42 980 875,00

2 716 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

43 088 807,00

0,00

0,00

107 932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r., poz.885 ze zm.)

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Suszec Nr XVII/141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota
801

600
60004

60014

60016

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie
Gminy Suszec
Drogi publiczne powiatowe
1. Dotacja do Powiatu pszczyńskiego na realizację zadania "Poprawa
układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul.
Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr
4100S tj. Ul.Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową
obiektu mostowego nr JNI01024801"
Drogi publiczne gminne
1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu
wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.Lipowej,
P.Godźka i ul.Wyzwolenia
2. Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od
szkoły podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia Podlesie
3. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z
budową odwodnienia
4. Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu
5. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach
6. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu
mieszkaniowym przy ul.Piaskowej w Suszcu
7. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul.
Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Nowa,
Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok,
Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Wiejska, Nowowiejska,
Pawia, Pochyła, Dolna, ul.Pańska, ul. Deszczowa

700
70004
70005
750
75023

754
75412

2 934 505
80 000
80 000
200 000

80104
200 000

80148

2 654 505
150 000
350 000

852
85219

10 000
10 000
350 000

900
90002

50 000
90003

120 000
20 000
20 000
100 000
100 000
580 000
580 000

1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania
budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

150 000
350 000

90015

921
92109

30 000
30 000
20 000
160 000
160 000

10 000
150 000
620 500
35 000

1. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Radostowicach

275 000

2. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym w Suszcu
Stołówki szkolne i przedszkolne
1. Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Publicznego w
Radostowicach
2. Zakup piekarnika elektrycznego z termoobiegiem dla Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
1. Zakupy programów i zespołów komputerowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Suszcu
Oczyszczanie miast i wsi
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym
aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

1 734 505

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Zakupy gruntów
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz
z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe
3. Budowa infrastryktury służącej do produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w placówkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Suszec
4. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na
potrzeby Urzędu Gminy
5. Zakup samochodu osobowego dla celów komunalnych Gminy
Suszec
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne

80101

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec
2. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów
przeciwpożarowych
2. Zakup kopiarki do Szkoły Podstawowej w Suszcu
Przedszkola

926
92601

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Suszcu
3. Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej
do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec,
modernizacja istniejącego
2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy
Suszec
3. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie
Gminy Suszec
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce
2. Projektowanie i modernizacja części świetlicowej budynku remizo świetlicy w Kryrach
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
1. Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu
2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych
Wydatki majątkowe ogółem:

25 000
10 000
565 000

290 000
20 500
6 000
14 500
8 000
8 000
8 000
560 000
80 000
80 000
330 000
200 000
100 000
30 000
150 000
100 000
30 000
20 000
70 000
70 000
20 000
50 000
810 218
810 218
795 218
15 000
5 863 223

źródło: Urząd Gminy Suszec
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Spotkania wigilijne
Grudzień to wyjątkowy miesiąc obfitujący
w święta i liczne uroczystości. Jest także czasem,
gdy mieszkańcy naszej gminy spotykają się, by
złożyć sobie świąteczne życzenia i podzielić się
opłatkiem. Nie inaczej było w tym roku. Niemal

w każdym sołectwie przy wspólnym stole zasiedli seniorzy, którzy w przedświąteczny czas spędzili kilka godzin na rozmowach i życzeniach.
W Suszcu odbyło się także Powiatowe Spotkanie Opłatkowe Strażaków, a w Kobielicach – tra-

dycyjne spotkanie wszystkich uczniów i ich rodziców. Zewsząd płynęły słowa pełne ciepła, miłości i dobroci. Oczekiwanie na Boże Narodzenie stało się dla wielu z nas okazją do chwili zadumy i budowania radosnej atmosfery.

Spotkanie opłatkowe w Suszcu
powinniśmy zajmować się sobą – mówił do przybyłych sołtys.
Dla osób starszych takie spotkanie to często
jedyna okazja do spotkania ze znajomymi, rozmowy, opowiedzenia o tym, co się u nich dzieje. Nic
więc dziwnego, że w GOK-u pojawiło się tego dnia
ponad 100 osób w wieku powyżej 70 lat. Spotkaniu towarzyszył muzyk, który wraz z przybyłymi
śpiewał znane piosenki i kolędy. Wręczono także
kwiaty i złożono życzenia najstarszym uczestnikom
uroczystości. Byli to: Stanisław Żemła (88 lat) i Maria Godziek (91 lat). Świąteczna atmosfera, która
towarzyszyła tego dnia zebranym w GOK-u, sprawiła, że wspólne spotkanie przyniosło wszystkim
wielką radość. Z pewnością wszyscy przybyli już nie

mogą się doczekać kolejnego wspólnego święta.

zdj. Monika Panfil

Suszeccy seniorzy już 8 grudnia spotkali się
przy świątecznym stole. Do wspólnego spędzenia
czasu zaprosił ich sołtys – Tadeusz Paszek wraz
z Radą Sołecką. Uroczystość rozpoczęła się od mszy
świętej. Po niej zaś goście udali do GOK-u, gdzie
czekał już na nich poczęstunek. Pyszny obiad, kawa i ciasto, a przede wszystkim – opłatek, którym
dzielili się przybyli, stworzyły świąteczną atmosferę. Na spotkaniu opłatkowym pojawili się także
zaproszeni goście – m.in. Wójt Gminy Suszec oraz
proboszcz ks. Krzysztof Winkler. Padło wiele życzeń – przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności.
- Dzień taki, jak dziś, to Wasze święto. Nie zajmujemy się niczym innym, bo dziś przede wszystkim

Podczas spotkania padło wiele życzeń i słów życzliwości

Spotkanie opłatkowe emerytów w Suszcu

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków bardzo się podobały

zdj. Monika Panfil

mosferze. Doskonały poczęstunek, wspólne śpiewy, wiele życzeń – w tym spokojnych i rodzinnych
Świąt - uczyniły ten dzień wyjątkowym dla wszystkich przybyłych. W oczach gości dostrzec można
było, jak wiele znaczy dla nich możliwość spotkania i wspólnego przeżycia tego świątecznego czasui jak ważną inicjatywą jest organizacja spotkań
opłatkowych.

to: Stanisław Żemła i Łucja Gałuszka. Wręczono
też dyplomy uznania członkom Związku, którzy
skończyli 85 lat: Marcie Cieśli, Julii Krawczyk,
Franciszkowi Czechowi i Józefowi Wolnemu,
a także tym, którzy ukończyli 80 lat: Brunonowi
Godźkowi, Annie Prządce i Elżbiecie Bąk.
Tak, jak zawsze, spotkanie opłatkowe PZERiI
przebiegało w ciepłej, rodzinnej i wzruszającej at-

zdj. Monika Panfil

Dzień później, 9 grudnia, w GOK-u zebrali się
członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Suszec. Oni również chcieli
wspólnie uczcić nadchodzące Święta. Całą uroczystość rozpoczęła msza święta w suszeckim kościele. Wśród zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ubranek, księża:
Mieczysław Kroemer i Krzysztof Winkler, siostry
zakonne, Szymon Cichoń oraz członkowie chóru
Pogodna Jesień. Blisko 240 osób w uroczystej atmosferze składało sobie życzenia i łamało się opłatkiem.
Tego dnia dla przybyłych gości wystąpiły też
dzieci z suszeckiego przedszkola. Widzowie mogli
podziwiać swoje wnuki i prawnuki w bardzo ładnych jasełkach. Było mnóstwo piosenek i wierszyków, a dzieci pokazały, na czym polega prawdziwa radość z nadchodzących Świąt. Występ spotkał
się z bardzo dobrym i ciepłym przyjęciem. Tradycyjnie też wręczono kwiaty i złożono życzenia najstarszym uczestnikom spotkania. W tym roku byli

Tradycyjne dzielenie się opłatkiem

Spotkanie opłatkowe w Kobielicach

Piękny występ w wykonaniu Dzieci Maryi

zdj. Monika Panfil

- Życzmy sobie dobrych Świąt. Skorzystajmy z suto zastawionych stołów – lecz nie tylko pełnych pokarmów, ale także tego suto zastawionego stołu łaski i wiary. To moi dziadkowie uczyli mnie miłości
i wiary. Bądźcie takim przykładem dla kolejnych pokoleń.
Kiedy seniorzy, po wspólnym posiłku, łamali się
opłatkiem, dostrzec można było radość i szczęście
– płynące ze wspólnoty i z możliwości przebywania
ze sobą.

teczną opowieść, przeplatana pięknymi kolędami
i muzyką na żywo, przypadły do gustu odbiorcom.
Życzenia, złożone przez dzieci seniorom: aby
uczyć się od siebie miłości, by uczyć się miłości od
Jezusa, żeby uśmiechać się w każdej sytuacji i podawać sobie ręce i przebaczać – doskonale oddały
nastrój nadchodzących Świąt i podkreśliły to, co
najważniejsze.
Następnie zaproszeni goście dołączyli ze swoimi życzeniami. Jak podkreślał ks. proboszcz:

zdj. Monika Panfil

Mieszkańcy Kobielic także skorzystali z zaproszenia do wspólnego świętowania, przygotowanego przez panią sołtys i Radę Sołecką. W sobotę
12 grudnia 42 seniorów z całego sołectwa przybyło do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, aby uczestniczyć w tradycyjnym „opłatku”, który poprzedziła
msza święta w kobielickim kościele.
- Lubię tu przychodzić i biorę udział rokrocznie
w tych spotkaniach. Mam tu przyjaciół i znajomych,
z którymi chętnie się widuję. To dobra okazja do rozmowy i wspólnego spędzenia czasu. Cieszę się, że pamięta się o nas – tych najstarszych mieszkańcach Kobielic – mówiła jedna z uczestniczek.
Wśród gości, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość wymienić należy: Wójta Mariana
Pawlasa, Radnych Gminy Suszec: Szymona Sektę
i Antoniego Kusia, księdza Mieczysława Kroemera, panią dyrektor ZSP Renatę Sektę oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej.
Zebrani mieli okazję obejrzeć interesujące
przedstawienie, przygotowane przez Dzieci Maryi
i Katechetkę – Annę Wojciech. Pojawiły się w nim
elementy kultury górniczej oraz śląskiej. Historia
stajenki, w której figury ożywają i prowadzą świą-

Ksiądz Mieczysław Kroemer także składał życzenia przybyłym
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Spotkanie opłatkowe w SP w Kobielicach
czeń, składanych przez gości oraz organizatorów.
Mogli też przełamać się opłatkiem z bliższymi i dalszymi znajomymi oraz z dziećmi, obecnymi w SP
w ten piątkowy wieczór. Ta ciekawa i godna naśladowania inicjatywa uczy nie tylko wspólnoty, ale
jest też doskonałą okazją do zaprezentowania rodzicom umiejętności ich pociech. Cieszy się też dużym zainteresowaniem mieszkańców Kobielic.

Pierwszaki zaprezentowały się w intersujących jasełkach

zdj. Monika Panfil

ną muzyką na żywo. Cała historia jasełkowa opierała się na jasnym przekazie – potrzeby niesienia miłości i pomocy – także tym najsłabszym (w tym
zwierzętom). Dzieci z naturalnym wdziękiem i dużym urokiem odegrały swoje role. Nie brakowało
wzruszeń dumnych rodziców oraz gromkich oklasków i wyrazów uznania dla pań, które przygotowały jasełka. Wszyscy przybyli wysłuchali także ży-

zdj. Monika Panfil

To już tradycja – i to niespotykana w całym powiecie, a nawet województwie. Przed Świętami na
sali gimnastycznej Szkolny Podstawowej w Kobielicach spotykają się uczniowie, rodzice oraz pracownicy placówki. Ponad 350 osób zasiada wówczas
przy stołach, aby obejrzeć jasełka przygotowane
przez dzieci oraz podzielić się opłatkiem.
Atmosfera, panująca 18 grudnia w kobielickiej
szkole była nie do opisania. Radosne oczekiwanie,
śmiechy, gwar, świąteczna radość udzieliła się
wszystkim przybyłym!
Zaproszeni na uroczystość – Wójt Marian Pawlas, Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza, Radny Gminy Antoni Kuś, pani sołtys Bronisława Czernecka,
ksiądz Mieczysław Kroemer oraz pastor Jan Badura – także wyrazili swoje uznanie i pozostawali pod
ogromnym wrażeniem tej uroczystości.
Zebrani mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów oddziału „0”
oraz dzieci uczęszczające do klas pierwszych. Towarzyszył im chórek szkolny „Przednutka” oraz zespół instrumentalny, które ubogaciły występ pięk-

Wszyscy życzyli sobie wesołych świąt!

Spotkanie opłatkowe strażaków
Całą atmosferę można by zaś opisać słowami: „minimum słów, maksimum życzliwości”. Uroczystość
uświetnił swoim występem suszecki chór szkolny
„Parole Melodiche”, wykonując zarówno kolędy,
jak i znane piosenki świąteczne. Przy wspólnej kolacji, łamiąc się opłatkiem, słuchając pięknej muzyki, można było poczuć prawdziwą magię.

Maksimum życzliwości – tak wyglądało spotkanie strażaków

zdj. Monika Panfil

tu Pszczyńskiego i przedstawiciele Policji.
Goście z całego powiatu i okolicznych miejscowości spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, aby
złożyć sobie życzenia i uroczyście przeżyć ten świąteczny czas. W trakcie spotkania padły słowa uznania, a także powinszowania wszelkiej pomyślności
i wiele dobrego na nadchodzące Boże Narodzenie.

zdj. Monika Panfil

W tym roku przed świętami Gmina Suszec gościła także członków jednostek Straży Pożarnej
z całego powiatu. W piątek 18 grudnia do Gminnego Ośrodka Kultury przybyło wiele znamienitych postaci, jak np.: Grzegorz Nogły – członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego i Prezes Zarządu Powiatowego OSP, Piotr Jacek – Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice Zdrój, Stanisław Lubański – Przewodniczący Rady Gminy Miedźna, Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec, Czesław Smusz
– Zastępca Wójta Gminy Suszec, Andrzej Urbanek – Przewodniczący Rady Gminy Suszec, Roman Szopa – Sekretarz Gminy Suszec i Prezes Zarządu Gminnego OSP, Ireneusz Smolarek – Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie, Grzegorz Fischer – Komendant Miejski PSP w Żorach, strażacy
przybyli z naszych słowackich gmin partnerskich
– Novoti i Zakamennégo, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie, Prezesi Zarządów
Gminnych OSP, a także inni członkowie OSP Powia-

Uczestnicy powiatowego spotkania opłatkowego

Spotkanie opłatkowe w Radostowicach
jedna z uczestniczek spotkania.
Organizatorom – pani sołtys wraz z Radą Sołecką oraz księdzem proboszczem gratulujemy
pięknej i wyjątkowej inicjatywy.
Spotkania opłatkowe są ważnym elementem
gminnego życia. Dzięki nim możemy lepiej przygotować się na nadchodzące Święta oraz poczuć
w pełni ich atmosferę. Przynoszą one wiele radości
– zarówno organizatorom, jak i zaproszonym gościom. Oby podobne inicjatywy trwały jak najdłużej,
bo są one naprawdę potrzebne!
Monika Panfil

Gimnazjaliści wstąpili w niebanalnym przedstawieniu

zdj. Monika Panfil

łów, przy których zebrani zjedli wspólny świąteczny
posiłek. Po nim przyszła pora na życzenia i łamanie
się opłatkiem. Był to czas pełen życzliwości i okazywania wzajemnej dobroci.
- Na spotkania opłatkowe chodzę regularnie.
Dla mnie to coś wyjątkowego. W tym roku bardzo
mnie poruszyła część artystyczna – myślę, że jej przekaz dotarł do wszystkich. Uważam, że te spotkania
to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, do tworzenia poczucia wspólnoty. Jest naprawdę miło i z pewnością, jeśli zdrowie pozwoli, za rok
znów się tu pojawimy! – mówiła Maria Brzoska,

zdj. Monika Panfil

W sobotę 19 grudnia, w Radostowicach, najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkali się, aby uczcić
nadchodzące Boże Narodzenie. Atmosfera tego
dnia była wyjątkowa. Korytarz szkoły zamienił się
na czas spotkania w scenę, na której zaprezentowali się młodzi aktorzy. Specjalnie dla seniorów wystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego z Radostowic. Zaprezentowali własną interpretację „Opowieści Wigilijnej”, przeniesionej do współczesnej
rzeczywistości. Przekaz spektaklu był bardzo głęboki, zmuszał do refleksji i zastanowienia się nad
istotą Świąt.
W odpowiedni nastrój wprowadziło przybyłych także wspólne kolędowanie. Dla wszystkich
przygotowano także upominek – ciastka upieczone
przez uczniów klasy II B gimnazjum. Ksiądz proboszcz sprezentował zaś każdemu książeczkę dotyczącą Roku Miłosierdzia. Goście, których zaproszono tego dnia na uroczystość – Wójt Marian Pawlas, Radni Gminy Suszec Jan Matula i Bronisław
Polok, księża: Antoni Bubalik i Mirosław Smykała, pastor Jan Badura, panie dyrektor Małgorzata
Jakubik i Teresa Wyrobek – złożyli serdeczne życzenia radostowickim seniorom.
Po części artystycznej, dalsza część świętowania przeniosła się do pięknie udekorowanych sto-

Serdeczna atmosfera udzieliła się uczestnikom spotkania
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Dwie Sesje Rady Gminy w grudniu
Grudzień był dla Radnych bardzo pracowitym
miesiącem. Spotkali się dwukrotnie, aby domknąć
wszystkie sprawy i formalności związane z rokiem
2015 oraz uchwalić budżet na nowy, 2016 rok. Podczas spotkań uchwalono nowe formularze deklaracji podatkowych, określono na nowo granice obwodów publicznych szkół z terenów Gminy, uchylono uchwałę dotyczącą emisji obligacji komunalnych, uchwalono pomoc finansową dla powiatu
mającą na celu utrzymanie powiatowych przewozów pasażerskich, zadecydowano także o kryteriach przyjmowania uczniów do klas pierwszych
oraz uchwalono budżet na rozpoczynający się rok.
Radni zgłaszali także swoje interpelacje i zapytania.
Nowe formularze deklaracji na przyszły rok
Podczas grudniowej sesji przyjęto nowe wzory
formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących w Gminie Suszec.
Dla użytku mieszkańców, zamieszczono je w Biuletynie Informacji Publicznej. Można je znaleźć pod
adresem: www.bip.suszec.iap.pl w zakładce DO
POBRANIA -> PODATKI.
Granice obwodów szkół prawie bez zmian
Rada Gminy ponownie zajęła się sprawą regulacji obwodów szkół w naszej Gminie. W szczególności chodziło o dokonanie zmian w obwodzie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suszcu oraz
ZSP w Kryrach. Po ustaleniach dokonanych w 1999 r.
do obwodu Suszec nie należały ulice: Wyzwolenia,
Akacjowa, Cegielniana, Garbarska, Lipowa (Sikowiec), Pszczyńska – od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do Branicy włącznie. Te rejony przypisano do

Kryr. Obecnie zdecydowano się na powrót do obwodów szkół, które obejmują tylko daną miejscowość lub dwie miejscowości, w przypadku gimnazjów.
Obligacji na razie nie będzie
Ten rok upłynął pod znakiem niepewności i pytań o przyszłość budżetu. Planowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 11 mln zł. Miały one
pomóc w spłacie zadłużenia Gminy wobec JSW, wynikającego ze zwrotu niesłusznie pobranego podatku od budowli podziemnych. W dniu 15 grudnia 2015 r. do Gminy spłynęła informacja o utrzymaniu w mocy decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 oraz
2010, co postawiło naszą Gminę w korzystnej sytuacji i odsunęło konieczność emisji obligacji.
Transport powiatowy utrzymany
Linia komunikacyjna która obejmuje 8 kursów
na trasie: Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka, zostanie utrzymana. Mieszkańcy korzystają z niej bardzo
chętnie i istnieje duża potrzeba jej utrzymania.
Gmina przekaże na ten cel środki do Powiatu, w wysokości 77 tys. zł z przyszłorocznego budżetu.
Nowy budżet – oszczędny i zrównoważony
W nowym budżecie chodzi przede wszystkim
o równowagę i rozsądne podejście – to podkreślali
członkowie wszystkich Komisji Rady. Należy w nim
przewidzieć konieczność spłaty kolejnych transz
zadłużenia oraz inne potrzeby finansowe. To udało się zawrzeć w przyszłorocznym budżecie, przyjętym na ostatniej sesji w 2015 roku. Publikujemy go
na str. 4-5.
Monika Panfil
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Serdecznie zapraszamy
na zebrania sołeckie
Znamy już terminy tegorocznych zebrań sołeckich. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach:
– w Radostowicach – 2.02.2016 r. o godzinie
17:00 w Szkole Podstawowej,
– w Rudziczce – 3.02.2016 r. o godzinie 17:00,
w Remizo - Świetlicy,
– w Kryrach – 7.02.2016 r. o godzinie 11:15,
w Remizo - Świetlicy,
– w Kobielicach – 8.02.2016 r. o godzinie 18:00,
w Szkole Podstawowej,
– w Suszcu – 9.02.2016 r. o godzinie 17:00,
w Gminnym Ośrodku Kultury,
– w Mizerowie – 10.02.2016 r. o godzinie 17:00,
w Remizo - Świetlicy.
Urząd Gminy Suszec

Zapraszamy na
„Dni Furmańskie”!
Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału
w „Dniach Furmańskich”, które odbędą się 6 lutego
w zaprzyjaźnionej gminie Novot’ na Słowacji. Ci,
którzy uczestniczyli już w tej uroczystości wiedzą,
że jest to bardzo ciekawa i niecodzienna impreza.
Świętują wówczas głównie hodowcy i miłośnicy koni, leśnicy i drwale.
W tym roku zapraszamy chętnych do samodzielnego zorganizowania transportu i udania się
na Słowację we własnym zakresie. Z pewnością będzie to dobrze spędzony czas!
Urząd Gminy Suszec

Świąteczny Jarmark pełen atrakcji
To już tradycja. Co roku przed Bożym Narodzeniem w Suszcu odbywa się jarmark. Można na nim
kupić wszystko, co przed Świętami niezbędne.
W tym roku nie mogło być inaczej. Pogoda wyjątkowo sprzyjała wystawcom i organizatorom. Cała impreza odbyła się więc na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w sobotę 19 grudnia, w godzinach 14:00-19:00. Nie zabrakło lokalnych wystawców oraz tych, którzy po raz kolejny przybyli
z sąsiednich mejscowości – Rybnika, Jastrzębia czy
Pszczyny.
Co można było zaleźć na suszeckim Jarmarku?
Oferta była bardzo bogata. Sprzedający proponowali swojski makaron, jajka, miód, żur czy smalec.
Dla wielbicieli łakoci znalazły się ciasta i świąteczne
wypieki oraz przyciągające wzrok domki z piernika. Można było także kupić niebanalne, ręcznie wykonane ozdoby i stroiki. Nie zabrakło też rękodzielników, prezentujących swoje autorskie prace – stanowiące doskonały pomysł na prezent czy dekorację domu. Ci, którzy szukali idealnych podarunków,
również nie opuścili z pustymi rękami placu przy
GOK-u. Było z czego wybierać – ręcznie szyte maskotki, poduszki, ubrania, stylowe drobiazgi – z pewnością skusiły niejednego kupującego. W tym roku
można było także nabyć żywą choinkę. Niespodziewanie na Jarmarku pojawili się też pracownicy
Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Nie po to jednak,
aby kontrolować, ale by składać życzenia i rozdawać upominki i gadżety. Zachęcali przy tym kupujących do udziału w akcji „weź paragon”.
Organizatorzy jak zwykle zaplanowali dla odwiedzających Jarmark rozliczne atrakcje. Imprezie
towarzyszyły warsztaty pieczenia i zdobienia pierniczków, prowadzone przez etnologów z „Opowiadamy o świecie”. Wstęp nic nie kosztował, a dzieci
biorące udział w warsztatach były zachwycone! Była to dla nich niepowtarzalna okazja wykonania
czegoś własnoręcznie i ozdobienia tak, jak podpo-

wiadała wyobraźnia. Do tego pyszna herbata i bardzo pozytywni prowadzący – zagwarantowały sukces tej inicjatywie. Oprócz pieczenia pierniczków,
dzieci mogły pomalować sobie buzie. Tę atrakcję
dla najmłodszych przygotowały animatorki z Klubu Działań Pozytywnych. Zainteresowanym rękodziełem zaproponowano także warsztaty robienia
kwiatów poinsecji z pianki foamiran, prowadzone
przez Iwonę Klabuhn. Koszt tych zajęć wyniósł 5 zł,
a do domu można było wrócić z niepowtarzalną,
własnoręcznie wykonaną ozdobą.
Podczas Jarmarku rozstrzygnięto także konkurs ogłoszony przez GOK, pod hasłem „Łoblykomy choinka”. Nadesłano aż 81 prac. Lista laureatów
wyglądała następująco:
W kategorii szkoły podstawowe kl. IV - VI:
I miejsce - Łukasz Foks i Emilia Stępień, II miejsce
- Tomasz Gwóźdź i Emma Skrobol, III miejsce
- Szymon Stosio, Bartosz Stosio i Wiktoria Gosek,
Wyróżnienie - Julia Kuliga i Zuzanna Skorupka.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce - Wiktoria Witoszek i Weronika Masny,
II miejsce - Karolina Odrobińska i Kinga Wojtas,
III miejsce - Julia Stosio i Anna Stolecka, Wyróżnienie - Julia Szendera i Hanna Skorupka.
W kategorii liceum:
I miejsce – Barbara Żemła, II miejsce - Weronika
Pająk, III miejsce – Dawid Korus.
W kategorii dorośli:
I miejsce – Martyna Pyrtek, II miejsce - Sylwia Golda, III miejsce – Maria Sobal.
O odpowiedni nastrój tego dnia zadbała góralska Kapela „Zdrowe Korzenie” ze Zwardonia, która przez blisko 2 godziny, w pięknych góralskich
strojach, kolędowała pod budynkiem GOK-u. Ta
muzyka na żywo z pewnością przypadła do gustu
mieszkańcom, bo wielu nuciło znane sobie kolędy,
przechadzając się między świątecznymi stragana-

mi. Wystawców było aż 43, a mieszkańcy gminy, kupujący i odwiedzający suszecki Jarmark Świąteczny,
także dopisali.
- Lubię przychodzić na jarmark. Zawsze znajdziemy tu coś interesującego. Poza tym moja córka
jest zafascynowana warsztatami pieczenia pierniczków! Nie dość, że ozdobiła już swoje ciasteczka, to
spróbowała też bardzo smacznej, wyjątkowej herbaty. Brak śniegu w ogóle nie przeszkadza dzisiejszego
dnia. Nawet pomaga, bo przyjemniej odwiedza się
stoiska. Już czuję atmosferę nadchodzących Świąt!
– mówiła pani Beata. Wtórował jej suszecki sołtys,
Tadeusz Paszek:
- To już naprawdę uznana tradycja w Suszcu.
W innych miejscowościach jarmarki mają się różnie
– jedne już nie cieszą się popularnością. A nasz ciągle
przyciąga wystawców i kupujących. Pięknie się to
rozwinęło i mam nadzieję, że będzie trwać. Dla naszych mieszkańców jarmark to nie tylko okazja, żeby
coś kupić. Czasem nie wiemy nawet, że nasz sąsiad,
znajomy zajmuje się czymś interesującym. A potem
możemy znaleźć jego wyroby na jarmarku! Okazuje
się, że dzięki takim inicjatywom możemy wyjść ze
swoją twórczością, ze swoimi produktami do innych.
I to jest bardzo cenne.
Swojego zadowolenia z wizyty w Suszcu nie
kryli także wystawcy. Jak przyznawał pan Łukasz
Mrówka z „Eko Mrówka Handmade”:
- Suszec to naprawdę ciekawe miejsce. Byliśmy
już u Was w czasie Dnia Dziecka i bardzo się nam spodobało. Ludzie są życzliwi, zainteresowani naszymi
produktami. Niedawno byliśmy na jarmarku w Jastrzębiu-Zdroju i nie było tam takiej atmosfery ani zainteresowania, jak tutaj! Z pewnością jeszcze do Was
wrócimy.
Doskonała atmosfera tego dnia, przedświąteczny, radosny nastrój i ciekawe atrakcje sprawiły,
że każdy, kto odwiedził suszecki Jarmark, z pewnoMonika Panfil
ścią miło spędził czas.
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PIERWSZY TYDZIEŃ FERII 15-19 LUTEGO 2016
1.

2.

3.

4.

Poniedziałek
15 lutego 2016

Wtorek
16 lutego 2016

Środa
17 lutego 2016

Czwartek
18 lutego 2016

(dla dzieci od 5-10 lat)

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Warsztaty z Tańca Nowoczesnego z Karoliną

11:00 - 13:00

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 5-10 lat)

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

(dla osób od 10 roku życia)

Warsztaty HULA-HOP w GOK w Suszcu. Zajęcia prowadzi Katarzyna Michna

14:00 - 16:00

10 zł

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

O! TEATRZYK! w Kobielicach

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 5-10 lat)

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Kryrach

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 6 roku życia)

Wyjazd do Cinema City w Rybniku

14:00 - 17:00

20 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu
(dla dzieci od 5-10 lat)

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

Wyjazd na lodowisko w Jastrzębiu-Zdroju lub Pawłowicach

13:00 - 15:00

10 zł

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

RODZINNE MUZYKOWANIE w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

BIESIADNIE, PARADNIE w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

5.

Piątek
19 lutego 2016

CAŁODNIOWA WYCIECZKA:
Muzeum Dawnych Rzemiosł: Stary Młyn w Żarkach - zwiedzanie, warsztaty
płatnerskie, wikliniarskie, samodzielne robienie słodyczy i pieczenie pizzy
+ niespodzianka,
Lodowisko w Będzinie

60 zł

zbiórka
o 8:00

(cena obejmuje przejazd
autokarem, warsztaty,
zwiedzanie, bilet wstępu
na lodowisko, obiad,
ubezpieczenie oraz opiekę)

DRUGI TYDZIEŃ FERII 22-26 LUTEGO 2016
Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

6.

7.

8.

Poniedziałek
22 lutego 2016

Wtorek
23 lutego 2016

Środa
24 lutego 2016

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 5-10 lat)

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

(dla osób od 10 roku życia)

Warsztaty HULA-HOP w GOK w Suszcu. Zajęcia prowadzi Katarzyna Michna

14:00 - 16:00

10 zł

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

O! TEATRZYK! w Kobielicach

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 5-10 lat)

Figlarny poranek w Remizo – Świetlicy w Kryrach

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 6 roku życia)

Wyjazd do Cinema City w Rybniku

14:00 - 17:00

20 zł

Figlarny poranek w GOK w Suszcu

11:00 - 12:30

zajęcia bezpłatne

POKAZ LOTÓW I ZAWODY MODELI HALOWYCH w GOK w Suszcu.
Przyjdź i naucz się puszczać samoloty, a potem wygraj nagrody
w zawodach! Zajęcia prowadzi Jan Pietrzykowski

14:00 - 17:00

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

RODZINNE MUZYKOWANIE w Remizo – Świetlicy w Mizerowie

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

BIESIADNIE, PARADNIE w Remizo – Świetlicy w Rudziczce

17:00 - 18:30

zajęcia bezpłatne

(dla dzieci od 5-10 lat)

Kulig ze śnieżną bitwą! (szczegóły już wkrótce)

(dla dzieci od 5-10 lat)

9.

Czwartek
25 lutego 2016

(dla dzieci od lat 6 i rodziców)

(dla dzieci od 4-8 lat i dorosłych)

10.

Piątek
26 lutego 2016

CAŁODNIOWA WYCIECZKA:
Jump World Zabrze - szaleństwo podskoków na trampolinach,
Aqua Park Tarnowskie Góry: wodne wiry, zjeżdżalnie, fala i rwąca rzeka,
Kopalnia Guido - Poziom 320: zjazd szolą, drużynowa rywalizacja,
przejazd górniczą kolejką podwieszaną, pokaz kombajnów, zwiedzanie.

75 zł

zbiórka
o 8:30

(cena obejmuje przejazd
autokarem, bilety wstępu,
obiad, ubezpieczenie
oraz opiekę)

UWAGA! NA WSZYSTKIE ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

„Suszec MUSTER”- czyli Suszec inspirujący - Rozmowa z Agatą Lisowicz-Walą
zdałam sobie sprawę, że mamy na rynku dwojaki
wybór – albo bardzo tanie, zupełnie nieozdobione
zeszyty albo te odwołujące się do popkultury. Zatem źródła inspiracji są różnorodne – z jednej strony pojawił się bunt wobec tandety i kiczu, z drugiej
obudziła się świadomość lokalnego bogactwa. Poza tym zauważmy, że wszyscy znają świetnie wzory
łowickie, podhalańskie parzenice i doskonale wiedzą, jak wygląda haft kaszubski. Jednak gdyby za-

pytać, czym szczególnie charakteryzuje się ludowe
wzornictwo Śląska, to nie potrafimy tego do końca
określić.
Nowiny: A „Wyprawka Suszczaka” to?
Agata Lisowicz Wala: Mój pierwszy pomysł
– szkolna wyprawka suszeckiego pierwszaka. Po
pierwsze – żeby móc stworzyć dla Suszca produkt
lokalny. Po drugie zaś – aby w nowoczesny sposób,
cd. na stronie13

zdj. Agata Lisowicz-Wala

Agata Lisowicz-Wala to dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, związana z Suszcem i całą gminą
od kilku lat. Pokochała to miejsce i postanowiła
podkreślać jego unikatowy charakter. Na początku
był pomysł stworzenia linii zeszytów, które zaprojektowane byłyby w oparciu o śląskie wzornictwo.
Teraz projekt rozszerza się na szeroki koncept promocji śląskiego wzornictwa ludowego (w projekcie
pilotażowym tylko suszeckiego) w nowoczesnej
formie, tak by jego rozpoznawalność w Polsce mogła równać się ze znanymi już elementami folk i etno dizajnu opartego o wzory łowickie, kaszubskie
czy podhalańskie. Od „Wyprawki Suszczaka” pomysł
przerodził się w „Suszec MUSTER” – szeroko pojętą
ideę promocji kultury naszego regionu. Podkreślanie wyjątkowych wzorów, skupienie się na bogactwie Śląska. Od czego to wszystko się zaczęło, co
jeszcze trzeba zrobić? I co projekt oznacza dla nas
– mieszkańców gminy? O tym wszystkim rozmawiamy z pomysłodawczynią – Agatą Lisowicz-Walą.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Zacznijmy od początku. Skąd pomysł na wyprawkę?
Agata Lisowicz Wala: Pierwsza inspiracja zrodziła się w czasie studiów z Zarządzania Kulturą na
UJ. Uczestniczyliśmy wówczas w cyklu spotkań
z dobrymi menagerami kultury – m.in. z Antonim
Bartoszem – dyrektorem Muzeum Etnograficznego
w Krakowie. Tam pierwszy raz zobaczyłam tzw. zeszyty z Małopolski – prezentujące dziedzictwo kulturowe tamtych rejonów. Co ważne, są one wydane
jako gadżet i wiedzą o nich tylko osoby, które trafią do Muzeum Etnograficznego. To spotkanie zbiegło się w czasie z momentem, kiedy moje pierwsze
dziecko poszło do szkoły. Kupując zeszyty szkolne

Fotografie zbiorów Marii Szendery
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cd. ze strony 12
transmitując te wzory historyczne, zachęcić dzieci
i młodzież do korzystania ze swojego dziedzictwa.
Wydaje mi się, że należy znaleźć kanał, aby było ono
dla nich atrakcyjne. „Wyprawka Suszczaka” ma być
alternatywą dla produktów powszechnie dostępnych na rynku, często „kiczowatych”, nieestetycznych, bardzo skomercjalizowanych, a nie zawsze
wartościowych. Jako matka uczniów nie chcę zeszytów w „Hello Kitty” czy „Monster High”. Pomysł
obejmuje wydanie zeszytów, szkolnej wyprawki
– linijek, długopisów, ołówków – to zależy od naszych możliwości.
Nowiny: Jak pomysł zamienia się w czyn?
Agata Lisowicz-Wala: Zgłosiłam go do programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Fundację „Szkoła Liderów”
w Warszawie – czyli do Laboratorium Innowacji Lokalnych. Program rozpoczął się w marcu 2014 roku.
Otrzymaliśmy z niego wsparcie ekspertów – i to nie
tylko z Polski. Z całego kraju tylko 18 innowatorów
zostało zakwalifikowanych do programu – w tym
my. Oprócz wsparcia eksperckiego, odbywały się
również warsztaty, w trakcie których rozwijaliśmy
potencjały naszych projektów. Efektem naszej pracy była prezentacja gotowych modeli w Warszawie,
a 3 najlepsze otrzymały wsparcie tzw. „lotnej brygady”. Do Suszca przyjechało dwóch specjalistów,
którzy wraz z naszą ekipą pracowali nad projektem „Wyprawka Suszczaka”. Dzięki temu spotkaniu
udało się nam rozszerzyć myślenie – wyjść poza
ideę zeszytów. Zrozumieliśmy, że musimy sprzedać
ideę, wartość, jaką jest wzornictwo ludowe. Chcemy spróbować usystematyzować to, co było charakterystyczne dla całego Górnego Śląska, wydobyć
te najistotniejsze cechy. Chcemy też myśleć o szerszej produkcji i szerszym wydawnictwie – np. różnych przedmiotach użytku codziennego czy użyciu
tychże elementów w nowoczesnej linii mody. Dzięki pracy z „lotną brygadą” powstał pomysł na powstanie linii „Suszec MUSTER”. Suszec – bo stąd źródło pomysłu, Muster – bo to szablon, wzór do powielania (ale też, dla znających angielski, może się
kojarzyć ze słowami must have). Podsumowaniem
naszej pracy w Laboratorium Innowacji była prezentacja w Warszawie swoich osiągnięć. Pierwszy
raz w historii programu eksperci zdecydowali
o przyznaniu nagrody w wysokości 1500 zł dla
inicjatywy, która zdaniem zaproszonych gości najbardziej w tym momencie warta jest wsparcia.
Zarówno eksperci , jak i sami uczestnicy zadecydowali o przyznaniu nagrody inicjatywie „Suszec
Muster”. To dla mnie wielkie wyróżnienie i powód

do dumy i prestiż.
Nowiny: Taki gest oznacza, że ludzie związani
z rozwojem, promocją lokalnych inicjatyw, widzą
w tym projekcie ogromną szansę.
Agata Lisowicz-Wala: Oczywiście. Eksperci
dostrzegają bardzo duży potencjał tego projektu.
To może się stać! Teraz, żeby ruszyć, potrzebujemy
finansowania. Na chwilę obecną wszystkie koszty
wyprodukowania pierwszej „Wyprawki Suszczaka”
leżą po stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Rozpoczęliśmy starania o finansowania w ramach grantów i projektów, obecnie czekamy na
wyniki naboru wniosków. Zamierzamy zwrócić się
także do sponsorów, z którymi dotychczas współpracowała instytucja, a także znaleźć źródła europejskie, dedykowane zachowaniu dziedzictwa
niematerialnego. Chcemy w 2016 r. rozpocząć realizację projektu.
Nowiny: Wybiega Pani w daleką przyszłość?
Agata Lisowicz-Wala: Jest wiele aspektów
i pomysłów, które chciałabym, żeby się zrealizowały. Przede wszystkim jednak zależy mi na jednym
– aby to, co tworzymy, stało się modelem do powielania. Aby było wiadomo, że pomysł wyszedł od
nas, ale może być realizowany wszędzie.
Nowiny: Wciąż mówimy o wzorze unikatowym, typowym dla naszego regionu. Chodzi o…
Agata Lisowicz Wala: O wzory obecne na fortuchach, jaklach. O pasy i haftowane często motywy kwiatowe. Miałam nawet spotkanie w tej sprawie z dyrektorką domu kultury w Ornontowicach
– Aleksandrą Malczyk, która stworzyła linię współczesnych jakli w ramach projektu Silesia Folk Design. Mamy taki zamysł, aby w 2016 r., po pozyskaniu środków z LGD, wspólnie rozpocząć współpracę ze specjalistami w dziedzinie etnografii i usystematyzować naszą wiedzę o wzorach. Może uda się
przygotować na ten temat publikację – popartą
wiedzą ekspertów. My natomiast, lokalnie, chcemy
bazować na suszeckim bogactwie – na razie wyłącznie opierając się na fotografiach zbiorów państwa Szenderów oraz pani Anny Kine. Mam pomysł
na dwie linie – jedna to paski z zopaski, a druga
– wzornictwo kwiatowe.
Nowiny: Wiele się dzieje wokół tego projektu.
Agata Lisowicz-Wala: Ostatnio udało mi się zakwalifikować do programu „Dwa sektory, jedna wizja” i kontynuować pracę nad moim pomysłem.
Myślę, że te wszystkie źródła współpracy, to zainteresowanie, pozwolą nam osiągnąć sukces.
Nowiny: Co ze środkami finansowymi na realizację?
Agata Lisowicz-Wala: Program, jaki napisa-

liśmy do Ministerstwa, zakłada przeprowadzenie
z wszystkimi dziećmi w wieku 5-6 lat z naszej gminy i ich rodzicami warsztatów z Muzeum Etnograficznym. Jedna część zajęć ma dotyczyć zabawy
dzieci z wzorem i ich przenoszenia na swoje worki
(np. na ubrania, buty do przedszkola). Drugie warsztaty będą dotyczyć projektowania, na podstawie
fotografii, swoich własnych zeszytów. Wiemy, że to
rodzice muszą być przekonani do pielęgnowania dziedzictwa. Chcemy im dać alternatywę dla
wszechobecnego kiczu, otworzyć oczy na to, co naprawdę wartościowe.
Pierwsze, co chcemy wydać, to materiały w postaci papieru. Można go wykorzystać zarówno do
obkładania nim zeszytów, jak i np. w kwiaciarni – do
pakowania kwiatów czy prezentów. To pomysł na
śląską linię papierów ozdobnych. Może kiedyś udałoby się wprowadzić te wzory na śląskich produktach, wytwarzanych lokalnie. Śląsk to przecież
piękne miejsce, bogate w kulturę i tradycję. Trzeba
się tym dzielić. I taki przekaz powinien iść na zewnątrz. Także przez nasze produkty.
Nowiny: Ciekawe, że to Pani – nie pochodząca ze Śląska przecież – wpadła na taki pomysł.
Agata Lisowicz-Wala: Widzę w tej kulturze
ogromną wartość. Ja się wychowałam w miejscu,
gdzie nie miałam dostępu do swoich korzeni. A tutaj – wciąż ta tradycja jest obecna, ciągle żywa. Jest
kogo prosić o opowieści, stroje, stare fotografie. Jak
tego nie kochać i nie doceniać? Moje miejsce jest
tutaj – tak czuję sercem, ciałem. Przesiąkłam tą kulturą i czuję się już Ślązaczką.
Nowiny: Cieszymy się bardzo – z takich inicjatyw i pomysłów. Trzymamy kciuki i z pewnością
będziemy informować o postępach w realizacji tego unikatowego projektu!
Agata Lisowicz-Wala: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Koncert kolędowy
w Kobielicach
17 stycznia 2016 r. o godz. 15:00 (przed mszą
św.) w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Kobielicach odbędzie się
koncert kolędowy z udziałem: Chóru „Pogodna Jesień”, Zespołu Śpiewaczy „Mizerowianie” oraz Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki” .
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Wstęp na koncert jest bezpłatny!
GOK w Suszcu

Szlachetna pomoc
Szlachetna Paczka to inicjatywa, która cieszy się
w naszym kraju coraz większą popularnością. Jak
mówią o niej organizatorzy:
- Jest to projekt, który pomaga potrzebującym
w taki sposób, aby sami zaczęli sobie radzić w życiu.
Od 15 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Ciepły
szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, mają
wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce
to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość:
„Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego
mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, którzy
mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się
może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy. Szlachetna Paczka dociera do osób
żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które

z niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włączane są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni
rodzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. Oprócz
kryterium finansowego, kluczowe znaczenie ma
postawa rodziny. Paczka pomaga tym, którzy sami
chcą sobie pomóc i charakteryzują się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie dopominają się pomocy, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko sami
próbują poprawić swój los.
W naszej gminie inicjatywa Szlachetnej Paczki
spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Pomagamy, tworząc paczki wraz z najbliższymi, przyjaciółmi, rodziną, a nawet wraz z kolegami w pracy. Tym razem mieszkańcy mogli dołożyć swoje
podarki do paczki przygotowywanej przez Gminny Ośrodek Kultury. Rodzinę, której pomagaliśmy,
bardzo ciężko doświadczył los. Są to kochający
się ludzie (rodzice w wieku 41 i 40 lat, dzieci: 20, 18,
13 i 8 lat), dotknięci niespodziewanie przez choro-

by, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Nie zabrakło jednak wśród
nas ludzi dobrej woli, którzy zapragnęli nieść pomoc i nadzieję. Dzięki Waszemu wsparciu udało się
przygotować aż 34 duże paczki, wypełnione podarunkami dla rodziny. Wśród nich wiele stanowiły
podstawowe produkty – żywność (konserwy, makaron, kasza, ryż itd.) czy środki czystości. Ale znaleźli się też darczyńcy, którzy zakupili nowe buty
i ubrania dla członków rodziny, ufundowali choinkę wraz z ozdobami, a nawet pomagali finansowo
– aby uporać się z zadłużeniem.
- Szlachetna Paczka to niepowtarzalna okazja,
żeby pomóc ludziom naprawdę potrzebującym. Widać bezpośredni wymiar tej pomocy – ich radość,
spokój o byt, o zbliżające się święta. Ale to także dla
nich ogromna szansa. Kiedy pomagamy im zapewnić podstawowe produkty, kiedy nie muszą się
martwić o jedzenie, mogą pieniądze przeznaczyć na
coś, co ich będzie rozwijać, da im radość. Najbarcd. na stronie 14
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Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Chociaż było nas do tego dużo, to wnoszenie
paczek trwało naprawdę długo. Cały pokój zapełnił
się paczkami. Otwieranie prezentów też zajęło dużo czasu. Czasu radości, wzruszenia i łez. Rodzice
nie ukrywali swoich emocji, darczyńcy i wolontariusze próbowali je ukryć, ale chyba nie wszystkim
się to udało. Najbardziej opanowany był Mateusz
- nic nie mówił i cały czas miał szeroki uśmiech na
twarzy. W każdej ręce piłka – jedna będzie na niedzielę, druga na „beztydzień”- czego więcej potrzeba do szczęścia. Edyta i Weronika zajęły się rozpakowywaniem, sprawnie dzieliły prezenty. Przy
rozpakowaniu pudła z torebkami Weronika wykazała się refleksem, natychmiast wyłowiła tę, która
się jej najbardziej podobała „ta będzie moja”. Rodzina była bardzo zaskoczona ilością prezentów.
Nie spodziewali się, że będzie ich tak dużo. Po wyjściu Darczyńców rodzice przez dłuższy czas siedzieli i po prostu płakali. Dzieci zaczęły przymierzać
ubrania i myślę, że zajęło im to cały dzień.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Paczki. To był wspaniały prezent, przerósł wszelkie oczekiwania Rodziny i nas wolontariuszy. Sprawiliście Państwo
wielką radość Rodzinie, ale też bardzo konkretnie
pomogliście w trudnej sytuacji. We mnie Wasza
postawa i zaangażowanie wzmacniają wiarę w dobroć człowieka. Dziękuję za to.
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:

Rodzice serdecznie dziękowali darczyńcom,
życzyli wszystkiego dobrego, chociaż trudno im
było mówić. Chcieli bardzo podziękować za wszystkie prezenty i za radość sprawioną całej rodzinie.
źródło: www.szlachetnapaczka.pl

źródło: archiwum GOK

cd. ze strony 13
dziej cieszę się, że udało się przygotować dla tej rodziny nawet prezenty pod choinkę. Każdy otrzymał
na Święta coś wyjątkowego, wybranego specjalnie
dla niego/dla niej. To np. sweter, apaszka, perfumy.
Wyobrażam sobie, ile było przy tym radości! – mówi
Agnieszka Zielonka-Mitura, współorganizatorka
akcji w GOK-u.
W sobotę 12 grudnia wolontariuszki udały się
do wybranej rodziny, aby przekazać pomoc. Radości, płaczu i wzruszeń było co niemiara – członkowie
rodziny nie mogli uwierzyć w ogrom dobra, które
ich spotkało. Było to bardzo głębokie doświadczenie – zarówno dla obdarowanych, jak i darczyńców.
Uświadamiało ono bowiem, jak bardzo potrzebna
jest pomoc – nawet ta podstawowa. Uwrażliwiało
także na problemy innych, często mieszkających
obok nas.
Cieszymy się, że z pomocą mieszkańców naszej
gminy i wszystkich ludzi dobrej woli udało się przygotować dużą, piękną Szlachetną Paczkę i nieść
pomoc. Bez Was nie byłoby to możliwe!
Monika Panfil
Drodzy Darczyńcy, razem daliśmy wybranej
rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze
jutro! Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki. Miłość wyraża się w trafionym
prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale
strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem SLA II -13
88 -424028), chciał przekazać kilka słów od siebie.

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ 2016

Samochód pełen paczek od darczyńców

Górnikiem być – niełatwa rzecz!
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to bardzo ważny moment – zarówno dla rodziców,
jak i dzieci.
Uroczystości Barbórkowe oraz organizowane
przy ich okazji akademie, uświadamiają najmłodszym, z czym wiąże się codzienna praca górników.
Uczą także szacunku. Ale spotkania, jak to, które
odbyło się w Szkole Podstawowej w Suszcu, pokazują również, że kolejne pokolenia wychowane

w naszej gminie potrafią docenić górniczy stan.
Trzeba zaznaczyć też, że barbórkowa uroczystość
została przygotowana bardzo dobrze. Poczynając
od strojów, poprzez dobór tekstów (także w gwarze śląskiej), a na grze młodych aktorów kończąc.
Dzięki temu to grudniowe święto z pewnością na
długo zapadnie w pamięci górników i młodzieży.
Monika Panfil
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Trudne słowa: ADAKS, ALTO, ANGARA, AYRTON, BEL, BLIKLE, CHOJAK, HORN, KORAB, RIFF, TUŁA

W naszej gminie tradycje górnicze są bardzo
mocno zakorzenione. Kolejne pokolenia związują
swoje życie z kopalnią. Nic więc dziwnego, że każdego roku 4 grudnia, gdy wspominamy świętą Barbarę, Szkołę Podstawową w Suszcu odwiedziło
wielu górników. Okazja była ku temu szczególna,
gdyż uczniowie przygotowali dla swoich rodziców,
pracujących na kopalni, uroczystą akademię. W jej
trakcie padło wiele słów uznania dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki – także pięknie w gwarze śląskiej. Wskazywały na różnorakie zastosowanie węgla w codziennym życiu. Uświadamiały
młodszym i starszym, jak ważne i odpowiedzialne
zadanie spoczywa na pracownikach kopalni.
Akademia została podzielona na dwie części.
Po pierwszej – nawiązującej do święta górników,
a przygotowanej przez uczniów klasy III A, nastąpiło przedstawienie. Tym razem na scenie pojawiły
się dzieci z klasy II B. Zaprezentowały one sztukę
teatralną, opowiadającą o życiu w lesie. W pięknych
strojach, w wierszowanej formie, przedstawiły historię muchomora i małych zwierzątek, które chcą
zamieszkać pod jego kapeluszem. Cały przekaz odwoływał się zaś do potrzeby dbania o naturę i otaczające nas środowisko.
Rodzice, którzy tego dnia odwiedzili suszecką
szkołę, z dumą podziwiali występy swoich pociech.
Wzruszeni, przyjęli także życzenia: zdrowia, sił i wytrwałości w codziennej pracy. A także „aby węgiel
był miękki jak słodka czekolada”. Na koniec uczniowie wręczyli przybyłym gościom kwiaty i osobiście
życzyli im wszelkiej pomyślności. Z pewnością był
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Mikołaj jest tu!

źródło: archiwum GOK

słów z Bielska - Białej.
Podczas spotkania z Mikołajem ogłoszono
także wyniki konkursu „Kolorowy list do Świętego
Mikołaja”, na który nadesłano aż 105 prac.
Laureatami konkursu w kategorii przedszkola
zostali: I miejsce – Bartosz Rodak , II miejsce – Alicja Spyra, III miejsce – Marcin Cichos.
Laureatami konkursu w kategorii szkoły podstawowe klasy I -III zostali: I miejsce – Miłosz Paszek,
II miejsce – Kacper Bas, III miejsce – Julia Klepek.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Wizyta Mikołaja w GOK-u to w Suszcu dobrze znany i lubiany zwyczaj. Tym razem chętnych było tak
wielu, że zabrakło miejsc! Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku spotkanie z Mikołajem okaże się ogromnym sukcesem i, przede wszystkim,
przyniesie dużo radości najmłodszym.
Monika Panfil

Jedną z postaci, które pojawiają się w grudniu
niemal w każdym domu, jest Mikołaj. Nie zabrakło
go także w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
5 grudnia przybył do GOK-u, aby uszczęśliwić wiele
dzieci. W sali ośrodka zebrało się tego dnia ponad
100 maluchów wraz z rodzicami, aby przywitać wyjątkowego gościa. Mikołaj, w towarzystwie drużyny
pomocników – elfów – przyjechał do Suszca, by rozdać prezenty małym mieszkańcom naszej gminy.
Podczas spotkania nie zabrakło animacji, wesołych zabaw i wspólnych piosenek. Dzieci wspaniale spędzały czas, czekając na przybycie Mikołaja. Było dużo śmiechu, tańców i radości. Najwięcej
– kiedy pojawił się długo wyczekiwany Święty. Każde dziecko, zaproszone na kanapę obok Mikołaja,
otrzymywało swoje upominki i mogło z bliska zobaczyć radosnego staruszka. O te liczne atrakcje zadbała firma Pozytywka – Fabryka Dobrych Pomy-

Mikołaj oprócz prezentów przynosi dużo radości!

Chór „Piano - forte” w regionalnym finale

Koncert to ogromne wyróżnienie dla chórzystów

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył
się koncert finałowy chórów „Śpiewającej Polski
2015” regionu śląskiego i opolskiego.
Koncert finałowy rozpoczął się od wspólnego
wykonania hymnu „Gaude Mater Polonia”. Następnie 8 chórów, które brały udział w tegorocznej
edycji programu wspierającego zespoły szkół niemuzycznych, zaprezentowało swoje utwory.
Wśród występujących znalazł się również chór
dziecięcy „Piano – forte” ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Radostowicach, który w czerwcu
„wyśpiewał” złoty dyplom. Chór „Piano – forte” pod
dyrekcją Katarzyny Machnik wykonał „Marsz” Józefa Świdra (a capella) oraz piosenkę „Rozśpiewany
las” (z towarzyszeniem fortepianu).
Koncert zakończyło uroczyste wręczenie dyrygentom certyfikatu udziału w tegorocznej edycji

programu oraz wspólne wykonanie hymnu „Śpiewającej Polski”.
Katarzyna Machnik

źródło: archiwum SP w Radostowicach

źródło: archiwum SP w Radostowicach

To było wielkie święto chórów! W niedzielę 29
listopada w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej

Radostowicki chór znalazł się wśród najlepszych na Śląsku

Punkt dla osób niepełnosprawnych w 2016 r. w Pszczynie
W pierwszym kwartale 2016 r. punkt Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Rybniku w pszczyńskim starostwie będzie czynny
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
W kwietniu 2015 r. w pszczyńskim Starostwie
Powiatowym (ul. 3 Maja 10, parter, pokój nr 10) ruszył punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Od
tego momentu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu pszczyńskiego nie muszą fatygować się do
Rybnika po to, by np. złożyć wniosek o wydanie
karty parkingowej, tylko mogą zrobić to na miejscu.
Punkt w Pszczynie czynny jest dwa razy w miesiącu. Początkowo swoje sprawy załatwiało tu ponad 100 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu pszczyńskiego w ciągu jednego dnia. Obecnie

jest to ok. 30-40 osób.
W przyszłym roku w pszczyńskim starostwie
odbywać będą się także „komisje” orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- W drugiej połowie stycznia chcemy rozpocząć
organizowanie składów orzekających w Pszczynie.
Terminy będą uzależnione od ilości wpływających
wniosków - poinformowała Beata Podleśny - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku.
W I kwartale 2016 r. punkt dla osób niepełnosprawnych będzie czynny w każdy pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca w godzinach od 8:30 do 13:00
(przerwa w godz. 11:00 -11:20), czyli w następujących dniach: 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego,1 i 15 mar-

ca. W pozostałych dniach niżej wymienione druki
można odebrać na parterze budynku w Punkcie
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego oraz Wydziale Oświaty i Zdrowia I piętro pokój nr 39. Są to:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby poniżej 16 roku życia).
2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej
16 roku życia).
3. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
4. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.
5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Punkty darmowej pomocy prawnej już czynne!
Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski
rozpoczął swoje funkcjonowanie system darmowej
pomocy prawnej. W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez
samorządy gminne.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną
(na etapie przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprze-

dzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65 lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci i weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Darmowa pomoc prawna nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjąt-

kiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z punktu, który znajduje się w lokalu biurowym
nr 22 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej 22 w Suszcu (pomieszczenie po byłym GCI).
Porad będzie udzielał Radca Prawny lub Aplikant Radcowski ze Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
z siedzibą w Bielsku-Białej. Biuro będzie czynne
w następujących godzinach: wtorek 7:30-11:30,
czwartek 10:00-14:00, piątek 14:00-18:00.
źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
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Ważne zmiany w świadczeniach rodzinnych
Od stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku
rodzinnego – został wprowadzony mechanizm tzw.
złotówka za złotówkę. Po tej zmianie świadczeniobiorcy będą mogli otrzymać zasiłek rodzinny również po przekroczeniu kryterium dochodowego.
Zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych
zmienia brzmienie art. 5 ust. 3 i dotychczasowa
regulacja umożliwiająca zastosowanie zasady równoważnika zasiłkowego (tzn. do 31 grudnia 2015 r.
jeżeli kryterium dochodowe zostało przekroczone
o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, a w poprzednim okresie zasiłkowym rodzina korzystała ze świadczeń bez przekroczenia kryterium – zasiłek rodzinny przysługiwał w pełnej wysokości), zostaje zastąpiona me-

chanizmem „złotówka za złotówkę”.
Wskutek nowelizacji ustawy, w przypadku gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 674 zł i odpowiednio 764 zł dla rodziny, w której jest wychowywane niepełnosprawne
dziecko, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującym danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który
jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości
różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami, o którą wnioskuje strona, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Oprócz powyższego, od stycznia 2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane no-

we świadczenie – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.
Otrzymają je rodzice, którym nie przysługuje
zasiłek macierzyński m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodu, w miesięcznej wysokości 1000 zł., przez okres
52 tygodni (licząc od dnia porodu) – w przypadku
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje również
rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko.
Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.
GOPS w Suszcu

Poinformują o niebezpieczeństwie
Ostrzeżenia o pożarach, ekstremalnych zjawiskach pogodowych czy klęskach żywiołowych
mogą być dostępne m.in. w Twoim telefonie.
Wszystko za sprawą Regionalnego Systemu Ostrzegania.
Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach
nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje
na drogach. Ostrzeżenia w ramach systemu RSO
zostały podzielone na pięć kategorii: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe
i stany wód.
- Chciałbym podkreślić, że komunikaty generowane za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzega-

nia będą dotyczyły tylko naprawdę istotnych zdarzeń. Nie będzie tam ostrzeżeń dotyczących np. niewielkiego korka, utrudnień na drogach czy przymrozków – powiedział Andrzej Halicki, były minister administracji i cyfryzacji.
Jak to działa? Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie
pojawia się: na stronach internetowych urzędów
wojewódzkich, w TVP Regionalnej (telegazeta od
str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB), w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS,
WindowsPhone).
W telewizorze - komunikaty pojawiają się na
ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły
sposób informują i odsyłają do szczegółów, np.
umieszczonych na konkretnej stronie telegazety.
W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewi-

zji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z Internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.
W telefonie komórkowym - bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na
poszczególne platformy (Google Play, Apple App
Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać
w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz
„Regionalny System Ostrzegania”. Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Więcej informacji na temat RSO można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl
w zakładce RSO.
Śląski Urząd Wojewódzki

obu tych kar łącznie,
- osoba urządzająca lub prowadząca gry na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych podlega również karze pieniężnej w wysokości 12 tys. złotych od każdego automatu. Dotyczy to również właścicieli lokali, którzy wynajmują powierzchnie organizatorom gier.
Działania Służby Celnej przeciw urządzaniu
nielegalnych gier na automatach:
- zatrzymywanie automatów, na których urządzane są w sposób nielegalny gry,
- likwidacja działalności w zakresie nielegalnego urządzania lub prowadzenia gier na automatach,
- ściganie osób urządzających nielegalne gry
oraz właścicieli lokali umożliwiających prowadzenie nielegalnej działalności w tym zakresie,
- nakładanie sankcji karnych skarbowych oraz
kar administracyjnych,
- egzekwowanie wymagalnego zadłużenia

z tytułu kary grzywny lub kary pieniężnej z posiadanego majątku dłużnika,
- współpraca z inspekcjami sanitarnymi, nadzoru budowlanego, policją i strażą pożarną.
UWAGA! Apel do wynajmujących lokal
na automaty do gier hazardowych:
Służba Celna apeluje do wynajmujących swoje
lokale dla osób urządzających lub prowadzących
gry na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby wypowiedzieli umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu na prowadzenie tej działalności
niezgodnie z Ustawą o grach hazardowych. W przeciwnym wypadku, w sytuacji kontroli dokonywanej przez Służbę Celną, wynajmujący z mocy prawa
znajdzie się w gronie osób uznanych za organizatorów gier na automatach i zostanie obciążony
karą administracyjną w wysokości 12.000 zł od
jednego automatu.
Służba Celna

Nie daj się wkręcić!
Służba Celna przypomina, że automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane wyłącznie
przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w konkretnej lokalizacji wydane do końca 2009 r. Urządzającym gry jest osoba posiadająca tytuł prawny do
automatu (właściciel automatu), jak również może
nim być osoba dzierżawiąca automat, osoba wynajmująca powierzchnię pod automat, jak również
każda inna czerpiąca korzyści z tego rodzaju nielegalnej działalności (właściciel lokalu, stacji paliw,
sklepu, pubu, kafejki internetowej, osoba obsługująca automat itd.).
Obowiązujące przepisy:
- na mocy art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zabronione jest urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, pod groźbą kary grzywny, albo kary pozbawienia wolności do lat 3, albo

Kolejny „Mikołajkowy” Turniej Tenisa Stołowego za nami!
6 grudnia na hali sportowej w Suszcu, odbył się
XI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, tzw. „Mikołajkowy”. Do rywalizacji w 16 kategoriach zgłosiło się
aż 66 zawodników. Młodsi i starsi próbowali swoich
sił w popularnym ping-pongu. Całej imprezie towarzyszyła atmosfera wspólnej zabawy i zdrowej
rywalizacji. W turnieju wzięli udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, mieszkańcy naszej gminy,
a także Żor, Tych i Rybnika. Dla niektórych to już stały punkt corocznego kalendarza imprez.
Na zwycięzców turnieju czekały pamiątkowe

medale oraz nagrody. Nikt nie wyszedł tego dnia
z hali z pustymi rękami.
Pojawiła się nawet atrakcja! Suszecka poetka
– Pani Gabriela Drząszcz – zaprosiła chętnych do
udziału w konkursie podbijania piłeczki.
Dla wszystkich uczestników ten świąteczny
dzień był bardzo przyjemny, bo obfitował w wiele
emocji – także tych sportowych!
Klasyfikacje:
Szkoła podstawowa klasy I - IV (chłopcy): I miejsce - Wojciech Ścierski, II miejsce - Fabian Bieniek,

III miejsce - Hubert Paździor.
Szkoła podstawowa klasy V - VI (dziewczęta):
I miejsce - Małgorzata Manowska, II miejsce - Karolina Mikołajec, III miejsce - Emilia Szczepanik.
Szkoła podstawowa klasy V - VI (chłopcy): I miejsce - Błażej Kokot, II miejsce - Jakub Goczoł, III
miejsce - Dominik Goczoł.
Gimnazjum (dziewczęta): I miejsce - Karolina
Pustelnik, II miejsce - Sylwia Machalica, III miejsce - Teresa Kania.
cd. na stronie 15
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Gimnazjum (chłopcy): I miejsce - Piotr Czernecki, II miejsce - Kamil Folek, III miejsce - Łukasz
Wiencek.
Kategoria Amator (mężczyźni): I miejsce - Ro-

bert Klafczyński, II miejsce - Rafał Wójcik, III miejsce - Krzysztof Zięty.
Kategoria (Oldboje): I miejsce - Kazimierz Rybak, II miejsce - Rafał Serwata, III miejsce - Paweł
Gołębski.

Kategoria Kadet - Junior - zrzeszeni: I miejsce
- Michał Toman, II miejsce - Patryk Rucki, III miejsce - Mateusz Żerdziński.
Kategoria Kadetka - Juniorka - zrzeszeni: I miejsce - Kinga Krawczyk, II miejsce - Wiktoria Staroń.
Hala Sportowa w Suszcu

Halowe Turnieje Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży
Krupiński Suszec 2:2, GKS Krupiński Suszec II - Zryw
Bzie 3:3, UKS „Czapla" Kryry - GKS Krupiński Suszec
2:6, UKS Warszowice - Zryw Bzie 1:0, GKS Krupiński Suszec II - UKS „Czapla" Kryry 7:4.
Miejsca: I - GKS Krupiński Suszec, II - UKS Warszowice, III - GKS Krupiński Suszec II, IV - Zryw Bzie,
V - UKS „Czapla" Kryry.
Najlepszym piłkarzem turnieju został Szymon
Pastuszka (GKS Krupiński Suszec), natomiast najlepszym bramkarzem Jakub Goraus (UKS Warszowice).
GKS Krupiński Suszec zagrał w składzie: Marek
Krent, Antoni Litera, Szymon Pastuszka, Paweł
Masternak, Dawid Skaźnik, Roman Grabiec.

GZOiS w Suszcu w listopadzie zaprosił młodzieżowe drużyny wszystkich kategorii wiekowych
grup młodzieżowych do udziału w turniejach halowej piłki nożnej. Poniżej prezentujemy wyniki i klasyfikacje turniejów, które odbyły się w ostatni weekend listopada.
29 listopada 2015 r. (niedziela) godz. 10:00
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów - (rocznik
1999 i młodsi).
Wyniki: UKS Warszowice - GKS Krupiński Suszec II 3:0, GKS Krupiński Suszec - Zryw Bzie 5:2,
UKS Warszowice - UKS „Czapla" Kryry 1:1, GKS Krupiński Suszec - GKS Krupiński Suszec II 6:2, Zryw
Bzie - UKS„Czapla" Kryry 3:3, UKS Warszowice - GKS

28 listopada 2015 r. (sobota) godz. 9:00 - Halowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów - (rocznik 2007
i młodsi).
Wyniki: FOOTBALL PROJECT - LKS Brzeźce II
3:0, FOOTBALL PROJECT II - LKS Brzeźce - 1:3,
FOOT-BALL PROJECT - FOOTBALL PROJECT II - 3:1,
LKS Brzeźce II - LKS Brzeźce - 0:4, FOOTBALL PROJECT - LKS Brzeźce I - 1:1, LKS Brzeźce II - FOOTBALL
PROJECT II - 0:2.
Miejsca: I - LKS Brzeźce, II - Szkółka Piłkarska
FOOTBALL PROJECT Suszec, III - Szkółka Piłkarska
FOOTBALL PROJECT II Suszec, IV - LKS Brzeźce II.
Hala Sportowa w Suszcu

Siatkówka i Futsal na Suszeckiej Hali

Mecze siatkówki rozgrywane były równolegle

ponadgimnazjalnych), którzy ukończyli 16 rok życia
i mają nie więcej niż 25 lat. Dwie osoby mogły nie
spełniać kryterium wiekowego, jak i kryterium ucznia/studenta. Byli to tak zwanii „grający opiekunowie”. W dniach 27-29 grudnia, na Hali Sportowej
pojawili się mieszkańcy Suszca i młodzież np. z Rybnika, Tych, Pszczyny czy Jastrzębia. Suszeckie turnieje mają swoją renomę i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wyniki finałów turnieju siatkówki:
1/2 finału: Set Kaniów - Zgniatacze 2:1, 1/2 finału:
- Arkadia - Jedynka Jankowice III 1:2, mecz o 3 miejsce: Arkadia - Zgniatacze 2:0 W.O (drużyna Zgniataczy zdekompletowana), mecz o 1 miejsce: Set Kaniów - Jedynka Jankowice III 0:2 (25:27, 18:25). MVP
turnieju - Kamil Dajka (Jedynka Jankowice III).
Wyniki finałów turnieju futsalu:
Mecz o 5 miejsce: KS Wadlewo - Gaz i reszta świata
0:3 W.O, mecz o 3 miejsce: Zagramy w szachy - Inny

Skład 2:6, mecz o 1 miejsce: Pełna Epa - Peaky blinders 2:2 k (2:0). Najlepszy zawodnik - Wojciech Janosz (Peaky blinders), najlepszy bramkarz - Krzysztof Janowski (Pełna Epa).
Monika Panfil

źródło: Hala Sportowa w Suszcu

zdj: Monika Panfil

Już jedenasty raz Hala Sportowa w Suszcu zaprosiła młodzież z całego powiatu na turnieje siatkówki oraz futsalu. Uczestnikami rozgrywek mogli
być uczący się sympatycy siatkówki i futsalu (studenci, młodzież ucząca się w gimnazjach i szkołach

Każda aktywność po Świętach jest dobra

Wyjazdy na narty
Gminny Zespół Oświaty i Sportu zaprasza na
wyjazd na narty, w tym naukę jazdy na nartach z instruktorem, a także możliwość korzystania ze stoku
w własnym zakresie bez instruktora. Liczba miejsc
ograniczona. Program wyjazdów:
Poniedziałek 15.02.2016 r. - Wisła (narty zjaz-

dowe) - stok Nowa Osada - godz. 8:00 -16:00 ,
Wtorek 16.02.2016 r. - Wisła (narty zjazdowe) - stok Nowa Osada - godz. 8:00 -16:00,
Czwartek 18.02.2016 r. - Wisła (narty zjazdowe) - stok Nowa Osada - godz. 8:00 -16:00.
Szczegółowe informacje pojawią się na stronie

Zimowisko
W dniach od 22.02.2016 r. do 27.02.2016 r. organizowane będzie zimowisko w Kluszkowcach. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Gimnazjum Publicznego w Suszcu, ul. Szkolna 130, tel.: 32 212 42 10.

Sportowe tory przeszkód
GZOiS w Suszcu zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Suszec do
skorzystania ze sportowych torów przeszkód w hali sportowej w Suszcu w dniu
24 stycznia 2016 r. w godz. 14:00-16:00.
W sportowym programie przewidziane są: biegi, skoki, wspinaczka, tunel,
tor przeszkód, rzut do celu, strzał do bramki i inne konkurencje sportowe. Większość ćwiczeń będzie się odbywały się pod opieką rodziców na specjalnie przygotowanych torach sportowych, a niektóre konkurencje zostaną przeprowadzone w formie zorganizowanej przez instruktora hali sportowej.
Warunki uczestnictwa: posiadanie wygodnego stroju sportowego, rodzice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego oraz do asekurowania swoich dzieci w trakcie ćwiczeń, w konkurencjach mogą brać udział dzieci
Hala Sportowa w Suszcu
w wieku od 3 lat z terenu gminy Suszec.

internetowej: www.hala-suszec.pl
Zapisy dotyczące wyjazdów na narty będą prowadzone od 18 stycznia do 8 lutego 2016 r. w hali
sportowej w Suszcu, tel.: 32 449 11 14 lub e-mial:
mk@hala-suszec.pl
Hala Sportowa w Suszcu

Drodzy Czytelnicy! W ostatnim numerze wkradł się błąd. W harmonogramie zabrakło informacji o wywozie śmieci
z posesji przy niektórych ulicach. Ponownie publikujemy więc uzupełniony harmonogram.

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 poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję 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 miesiącu. 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
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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

Wykaz nieruchomości
do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntowych, stanowiących
własność Gminy Suszec przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki
nr 467/15 i 468/14 o łącznej powierzchni 0,9885 ha
oraz działka nr 928/6 o powierzchni 1,2808 ha przeznaczone do rolniczego użytkowania, położone
w Rudziczce, w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Baraniok. 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

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej. W wykazie znajduje się działka
o pow. 0,0449 ha oznaczona nr 2181/309 położona w Kryrach, karta mapy 1, w okolicach ul. Nierad,
przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest częściowo zabudowana. Zbycie działki nastąpi w celu realizacji
roszczenia z art. 231 Kodeksu Cywilnego. 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

Obowiązkowa ewidencja
szamb i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Suszec zwraca się z prośbą do
mieszkańców Gminy Suszec o wypełnienie formularza dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Suszec
w terminie do 20 marca 2016 roku. Wypełnienie
tego formularza jest obowiązkowe.
Wójt Gminy Suszec informuje, iż zgodnie z art. 3
ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 ze zmianami) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbior-

ników bezodpływowych na nieczystości płynne
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Druk formularza zostanie przesłany razem z decyzją
podatkową oraz będzie dostępny na stronie internetowej: www.bip.suszec.iap.pl ->zakładka: Jak
załatwić sprawy? (karty usług) -> Ochrona Środowiska i Rolnictwo -> Formularz ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Urząd Gminy Suszec

Podaj swój adres e-mail
Urzędowi Skarbowemu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie wystosował prośbę do wszystkich mieszkańców powiatu. Oto jej treść:
„Mając na względzie Państwa oczekiwania
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie chciałby
przesyłać podatnikom ważne komunikaty oraz wiadomości drogą elektroniczną. Taka forma komunikacji pozwoli na bardzo szybkie przekazywanie istotnych informacji, np. dotyczących zmian w przepisach podatkowych. W tym celu zachęca Państwa do
podawania adresów e-mail oraz wyrażenia zgody na
przesyłanie takich informacji, składając odpowiednie
oświadczenie na specjalnie w tym celu przygotowanych drukach”.

Uwaga! Zmiana rachunku
bankowego US
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że od 7 grudnia uległ zmianie nr rachunku
bankowego dla wpłat podatku od czynności cywilnoprawnej - PCC, spadków i darowizn - SD oraz karty podatkowej KP.
Wpłaty z tytułu w/w podatków należy uiszczać
na rachunek: 49101000550202424000070000 NBP
Bydgoszcz
Urząd Skarbowy w Pszczynie

Śmiertelny wypadek
na „Krupińskim”
W czwartek 17 grudnia w należącej do JSW
kopalni w Suszcu doszło do tragicznego wypadku.
Zginął górnik kombajnista. Jeden z górników zauważył nieprzytomnego kombajnistę, po czym niezwłocznie wezwał pomoc. Niestety, mężczyzny nie

udało się uratować. Wypadek miał miejsce w ścianie N-0, pokład 331 na poziomie 620 m, około godz.
17:10. Do leżącego mężczyzny natychmiast wezwano pomoc i rozpoczęto reanimację, trwającą
nieprzerwanie aż do godziny 18:40. Niestety, lekarz stwierdził zgon. Jak informuje Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego, z uwagi na
brak świadków przyczyny i okoliczności wypadku
w chwili obecnej nie są znane.
- Okoliczności tego wypadku zbada teraz specjalnie powołana komisja, w skład której wejdą
przedstawiciele prokuratury, PIP, OUG, WUG, kopalni
oraz JSW - przekazała Agnieszka Barzycka z JSW.
Oprac. Monika Panfil

Utrudnienia na trasie
kolejowej Radostowice
- Bielsko-Biała
To nie koniec utrudnień w połączeniach kolejowych na trasie Radostowice - Bielsko-Biała. Prace
prowadzone są tam od połowy grudnia, a część
przejazdów na tej linii odbywa się przy pomocy
zastępczej komunikacji autobusowej.
Pod koniec grudnia dwa pociągi na tym odcinku zostały zastąpione przez komunikację autobusową. Natomiast od 9 do 10 stycznia odbędzie się
całodobowe zamknięcie tego odcinka, co spowoduje wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na wszystkich kursach tej linii.
Szczegóły kursowania zastępczej komunikacji
autobusowej na tej trasie oraz pełny rozkład jazdy
pociągów można sprawdzić na stronie internetowej Kolei Śląskich: www.kolejeslaskie.com (w zakładce: Rozkład Jazdy)
Koleje Śląskie

Wypadek w Suszcu
Dnia 6 grudnia przed godziną 6:00 rano policjanci z pszczyńskiej drogówki zostali skierowani
na zdarzenie, w którym ucierpiał 38-latek z Suszca.
Jadący na skuterze mężczyzna zderzył się z wyjeżdżającym na główną drogę pojazdem. Kierowca
samochodu marki Hyundai, 63-letni mieszkaniec
Suszca, wjeżdżał na ulicę Pszczyńską z ulicy Baranowickiej w Suszcu. Właściciel motoroweru ze złamaniem nogi trafił do szpitala. Obydwaj kierowcy
byli trzeźwi.
Komenda Policji w Pszczynie

Start z kulturą!
Gminny Ośrodek Kultury przygotował ciekawą propozycję dla wszystkich kochających nasz region i naszą kulturę! Przez pół roku w trzech sołectwach odbywać się będą spotkania najmłodszych i najstarszych mieszkańców naszej gminy,
a w ich trakcie uczestnicy będą mieć szansę rozwijać się twórczo. Od stycznia do czerwca w Rudziczce, Kobielicach i Mizerowie zaplanowano serię
warsztatów – teatralnych, muzycznych i artystycznych. Na realizację takiego projektu GOK pozyskał
środki z Fundacji BGK im. J. Steczkowskiego.
Spośród rekordowej liczby 742 nadesłanych
wniosków komisja wybrała 50 najlepszych – w tym
projekt z Suszca. „Start z kulturą” realizowany jest
w ramach programu „Na dobry początek”.
O co chodzi?
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy powinni
poznawać kulturę i tradycje ziem, z których pochodzą. Kto może ich tego nauczyć? Oczywiście dziadkowie i rodzice. GOK zaprasza więc dzieci w wieku
4-8 lat wraz z opiekunami (zwłaszcza dziadkami), do
wspólnego spędzania czasu i kreatywnej zabawy.
Są to spotkania edukacyjno-integracyjne, które stanowią doskonałą okazję dla starszych, aby przekazać swoją wiedzę czy podzielić się doświadczeniem. Jest to także szansa dla tych, którzy nie znają
naszego regionu – aby poprzez wspólną zabawę
lepiej zrozumieli miejsce, w którym mieszkają.
Co będziemy robić?
Uczestnicy zajęć spróbują swoich sił w trzech
dziedzinach – teatralnej, muzycznej i artystycznej.
Podczas warsztatów będzie okazja nauczyć się budowania instrumentów, wspólnej gry. Będzie także
można spróbować swoich sił na scenie i wspólnie
stworzyć niepowtarzalne przedstawienie. Dla zainteresowanych tradycjami świąt, obrzędów, a także
śląską kuchnią i dekoracjami, idealne będą warsztaty artystyczne. Grupy mają ze sobą współpracować, stworzyć wspólnie coś niepowtarzalnego.
W trakcie spotkań przewidziano również wydarzenia otwarte z udziałem mieszkańców gminy:
bal karnawałowy z animacjami, kulig z ogniskiem
i śnieżną bitwą, twórcze warsztaty wielkanocne,
leśny plener fotograficzny, rodzinny rajd rowerowy
z historią w tle oraz piknik rodzinny dla uczestników zajęć.
Gdzie i kiedy?
Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu
i będą trwać ok. 1,5 godziny. Co ważne, są to zajęcia
BEZPŁATNE i OTWARTE. Każdy może skorzystać
z tej propozycji. Aby się zgłosić, wystarczy zadzwonić, przyjść do biura GOK-u albo napisać e-mail.
W poszczególnych sołectwach zaplanowano
następujące warsztaty:
Rudziczka – spotkania pt. „Biesiadnie, paradnie…” – dotyczące dekoracji, gotowania, dawnych obrzędów.
Kobielice – spotkania pt. „O! Teatrzyk” – dotyczące teatru, ruchu.

Mizerów – spotkania pt. „Wielkie Małe Muzykowanie” – dotyczące muzykowania, tworzenia
i gry na instrumentach.
Dla kogo te zajęcia?
Dla każdego, kto chce miło i twórczo spędzić

*UWAGA! Dzieci 4 i 5-letnie muszą być pod opieką osoby dorosłej!

Jubiler
SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński
* 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

czas. Zapraszamy dziadków i rodziców z wnukami.
Zapraszamy też wszystkich, którzy chcą podzielić
się swoją wiedzą o regionie albo chcą lepiej poznać
kulturę miejsca, w którym mieszkają.
Oprac. Monika Panfil

