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Mały wielki człowiek. Historia Ani
„Nie każdy może uratować życie drugiego człowieka, ale każdy może podjąć taką próbę - dać trochę
siebie dla innych, bez żadnych poświęceń i niczego nie tracąc..." – taki tekst znajduje się na facebook'owym
profilu poświęconym niezwykłej małej dziewczynce - mieszkającej w Kryrach Ani Czarnuli, która każdego dnia
dzielnie walczy o życie. Kiedy rodzice Ani dowiedzieli o jej chorobie, podjęli natychmiastowe działania, aby
ratować swoje dziecko. Okazało się jednak, że potrzeba ogromnego wsparcia finansowego, aby poradzić
sobie z Histocytozą. Apel o pomoc okazał się skuteczny i wielu ludzi dobrej woli, mieszkańców naszej gminy,
włączyło się w ratowanie małej dziewczynki. Nam udało się zadać kilka pytań rodzicom Ani.
cd. na stronie 4

Okiem Wójta
Dobrodziejstwo... a może jednak fatum?
Jakże chciałbym się mylić.
Przez ostatnie miesiące, dni, tysiące ludzi ciężkiej pracy na Śląsku i nie tylko (w tym
i w naszej Gminie) przeżywa trudne chwile związane z problemami naszych kopalń, które
przysparzają im wielu zmartwień, strachu
i poczucia bezradności o przyszłość ich rodzin.
Kryzys w górnictwie, rozprzestrzeniający się w niebywałym tempie w ostatnich
miesiącach, ma swoje podłoże praktycznie już
w latach 90-tych, kiedy to w okresie polskiej
transformacji brakło jakiegokolwiek programu dla
Śląska, dla górnictwa. To górnictwo dźwigało na
barkach i ponosiło straszne koszty przemian
ustrojowych w kraju, wręcz je finansując.
Wszyscy pamiętamy zamrożenie cen
węgla na niskim poziomie przez bardzo długi
okres przy rynkowych cenach innych produktów,
co praktycznie już wtedy doprowadziło kopalnie
do zadłużenia, bankructwa. Obecna sytuacja jest
o wiele gorsza, bo spotkała się z światowym
kryzysem na rynku paliw, niespotykaną obniżką
cen i grozi niemożliwymi do przewidzenia skutkami, jeśli zabraknie natychmiastowych działań.
Dodatkowo pogarsza ją fakt budowania fałszywego wizerunku naszego regionu, fałszowania,
oczerniania ciężkiej pracy górników w oczach opinii publicznej w całej Polsce, a i w naszym regionie.
Próbuje się poróżnić górników z pracownikami innych branż, którzy zupełnie nie zdają
sobie sprawy ze specyfiki i trudu pracy górniczej.
To, że górnicy zarabiają lepiej (a w wielu przypadkach to tylko mit), nie poprawi sytuacji reszty
ludzi (tych spoza sektora górniczego) poza utwierdzeniem ich w poczuciu, że oto kolejna grupa zawodowa ma się gorzej. Czy o to chodzi?! Czy mamy się przesuwać w kierunku Kambodży, czy Zachodu? Jeżeli porównać uczciwie, uwzględniając
siłę nabywczą pieniądza w innych krajach, w tym
postkomunistycznych, to tam stosunek średniej
płacy górnika do średniej w przemyśle w każdym
przypadku przewyższa naszą.
Trzeba również sobie zdawać sprawę,
że gdy górnictwo upadnie, pogorszy to sytuację
wielu branż, niektóre doprowadzi również do
bankructwa. Oczywiście niektórzy krótkowzroczni przedsiębiorcy będą mogli dalej obniżać
płacę, bo przecież bezrobocie będzie potworne,
powiększy się liczba bezrobotnych. Wielu naszych
biznesmenów (oczywiście nie wszyscy) w Europie
jest konkurencyjnych tylko dzięki wyzyskowi,
taniej sile robotniczej, która wciąż jest powszechną praktyką. Nie zdają sobie sprawy, że to
zabija wszelką innowacyjność, rozwój wyższych
technologii itd. A i tak już teraz okupujemy
ostatnie miejsca w światowych rankingach, co nie
wróży dobrze na przyszłość całej naszej gospodarce i naszemu krajowi. Czy nasze dzieci mają
dalej emigrować? Życzyłbym sobie raczej emigracji w granicach naszej Ojczyzny.
Wielu gminom na Śląsku, a możei całemu regionowi, grozi powtórka z Wałbrzycha, świadcząca o tym, że niewiele się nauczono z tamtej
historii. Zwłaszcza sądząc po reakcji wszystkich
odpowiedzialnych za katastrofę i degradację tego
regionu. Tam nastąpiła cywilizacyjna, jak i środowiskowa i gospodarcza zapaść. Niezliczone nieszczęścia ludzkie, patologie, setki rodzin szukających dziś chleba na obczyźnie, a i przy tym
często rozbitych. Wielu, trwających w beznadziei
na jakiekolwiek zmiany, starszych ludzi, egzystujących w księżycowym krajobrazie pozostawionym po zamkniętych kopalniach, mieszka-
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jących w rozpadających się ruderach, nieremontowanych budynkach. Przecież tak rzeczywisty
obraz skutków działalności górniczej mamy tak
blisko. Żadnym usprawiedliwieniem nie jest fakt,
że podobnej zapaści doznały restrukturyzowane
regiony górnicze we Francji, Belgii, Anglii czy
w Niemczech. Tam pompuje się jednak miliardy
euro w rewitalizację takich terenów, aby odzyskały dawną wartość. Rozumie się bowiem, że to
ówczesne górnictwo przez całe stulecia decydowało o rozwoju całych gałęzi przemysłu, o dzisiejszym poziomie życia w tych krajach. Mieszkańcy, dawni górnicy, w większości znaleźli
pracę w, zgłaszających duże zapotrzebowanie,
określonych innych sektorach przemysłu, które
wcześniej stworzono przy współpracy górnictwa
z lokalnymi samorządami.

zdj. Agata Lisowicz-Wala
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Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Śląskie górnictwo było w całym okresie
dla Polski motorem rozwoju, jednocześnie zapewniając, w przeszłości jak, i obecnie, bezpieczeństwo energetyczne oraz wiele miejsc pracy i to jest fakt niepodważalny. Górnictwo jest nam
potrzebne, ale wymaga innego podejścia. Nie
oferując światu wysoko przetworzonych produktów (bo mamy ich znikomą ilość), finansujemy
gospodarki innych krajów, kupując paliwa,
energię i węgiel na rynkach zewnętrznych, dając
obcym pracę, a zwiększając u nas bezrobocie. Nas
po prostu na to nie stać. Trzeba przytoczyć te kilka
ogólnych myśli, aby sobie uzmysłowić, do czego
może prowadzić monokultura górnicza, która na
obecnym etapie jest faktem - niewsparta, nieopleciona przedsiębiorstwami o wysokich technologiach i innowacyjności.
Ostatnio bardzo dużo mówi się o naszej
kopalni, a idąc dalej - o wszystkich gminach górniczych, którym grozi cywilizacyjna zapaść. Nie
tylko w kontekście restrukturyzacji kopalń
i związanym z tym zatrudnieniem, ale również
w kontekście problemów związanych ze szkodami górniczymi, nie wspominając o zwrocie
podatków od budowli podziemnych. Po ostatnich
orzeczeniach sądów, grożą gminom górniczym,
w tym i naszej, poważne konsekwencje finansowe, z którymi trzeba będzie, z trudnościami, jakoś
sobie poradzić. Górnictwu te pieniądze kompletnie nie pomogą, stanowiąc nieznaczący
dochód (0,3 % od tony węgla), a naszą krwawiącą,
sponiewieraną ziemię jeszcze bardziej upokorzą.
Odbije się to, oczywiście, nie tylko na
inwestycjach, sprzyjających rozwojowi gmin
w kierunku odsuwania się od monokultury gór-

niczej, ale i finansowaniu oświaty, kultury, sportu
i wielu innych dziedzin.
Przecież w ogólnym rozrachunku,
patrząc na całość obciążeń fiskalnych górnictwa,
w porównaniu do tego, jakie te gminy ponoszą
konsekwencje w postaci degradacji terenu
i innych uciążliwości, są to sprawy „groszowe”. To
górnictwo odsuwa od naszych terenów potencjalnych inwestorów - poprzez degradację
ziem, a także tworzenie monokultury zawodowej.
Należy podkreślić, że na tych terenach mieszkają
również wszyscy górnicy.
Jak samorządy mają się rozwijać i inwestować w uzbrojenie innych terenów, aby
przyciągać inwestorów, nowych mieszkańców na
tereny niezdegradowane, bez posiadania
odpowiednich środków finansowych? Przecież
byt każdej kopalni jest uzależniony od złoża, które
eksploatuje. Jednocześnie gminy górnicze
ponoszą konsekwencje napraw, prac odtworzeniowych i renowacji uszkodzonych sieci infrastruktury na terenach eksploatacji, których
otrzymane od kopalni odszkodowania nie są
w stanie w całości pokryć. A kto przywróci życie
naszej pięknej, urokliwiej ziemi, gdy górnictwo
odejdzie?
Należy zauważyć również, że walka
o jakiekolwiek odszkodowania za poczynione
szkody w majątkach prywatnych, a także własnościach gminy, nie ma solidnego, jednoznacznego umocowania w prawie. Jak bogate są
gminy górnicze, możemy ocenić na żywym
przykładzie – niedaleko usytuowanych Brzeszcz.
Gdzie tam widać bogactwo? Tylko demagodzy,
niemający nic wspólnego z górnictwem, a na nim
żerujący, rozsiewają takie brednie. Monokultura
kopalniana oraz niewystarczające środki na inne
inwestycje w przypadku likwidacji tamtejszej
kopalni przyniosły ogromne skutki - nie tylko dla
pracowników kopalni, ale również całej gminy.
Wszystkie przykłady pokazują, że w rejonach górniczych, gdzie nie było wielości i różnorodności przedsiębiorstw, koniec był zawsze
tragiczny. Z przerażeniem patrzę na to, co może
się wydarzyć w kolejnych gminach górniczych,
a może i w całym regionie, gdy złoża kopalń
zaczną się wyczerpywać. Kryzys pokazał, że spraw
górnictwa nie da się rozwiązać bez sprawiedliwego prawa i ścisłej współpracy z lokalnymi
samorządami.
Samorząd na swoim terenie nie może
być traktowany jak żebrak - kopalnie są nam potrzebne. Dodatkowo, wzniecanie konfliktów na
linii górnictwo-samorząd, doprowadzi do wzajemnego wyniszczenia. Czy o to chodzi? Złoża,
skarby tych ziem, okażą się fatum, a nie dobrodziejstwem. Każdy może sobie łatwo wyrobić
zdanie na temat tego, jak gminy górnicze zostały
oszukane już w 2001 roku, kiedy zmieniono metodę naliczania opłaty eksploatacyjnej - podatku za
rujnowanie terenu - z 2% od ceny tony węgla na
stawkę kwotową. Wtedy wynosiła ona 2,89 zł od
tony węgla, co, przekładając na aktualne ceny,
powinno wynosić obecnie około 7 zł od tony.
Aktualna stawka to 2,25 zł od tony, z czego gmina
otrzymuje 1,35 zł. To barbarzyństwo, prowadzące
w prostej linii do totalnej upadłości nie tylko
kopalń, ale gmin górniczych. Bo jak mają się one
rozwijać w otoczeniu postępującej degradacji
swojego środowiska?
Koszty rewitalizacji to ogromne pieniądze. Pobierany od 2003 r. podatek od budowli
podziemnych to około 80 gr na tonie. Wynika
z tego, że gmina, na której przedsiębiorstwo górnicze prowadzi eksploatację i degraduje tereny,
otrzymuje około 2 zł od tony. Jak to się ma do 23%
VAT i innych podatków czy samej akcyzy, która
cd. na stronie 3
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niach mamy wielu mądrych i dobrych ludzi zarządzających kopalniami, którzy potrafią nie tylko
zażegnać lub złagodzić oblicze narastającego
kryzysu, ale także dać zielone światło na przyszłość.
Branża musi się oczyścić z ludzi nieodpowiedzialnych, złych duchów, demagogów.
Górnictwo było, jest i będzie Polsce, w tym naszej
Gminie, potrzebne, ale wymaga racjonalnego
i odpowiedzialnego podejścia!
Niech dobry Bóg trzyma gminy górnicze blisko siebie, otula często niespokojne, łka-

wynosi grubo ponad 20 zł od tony?
Trzeba wierzyć, że podjęte ostatnio działania rządu, oprócz innych nabrzmiewających
w górnictwie latami zaszłości, uregulują również
i te na linii samorząd-górnictwo, doprowadzając
do zdrowych relacji, bo to zagwarantuje dalszy
rozwój i będzie sprzyjało rozwojowi branż
energetycznych i gmin.
Pozostaje nadzieja na lepsze jutro, na dobre rozwiązania, bo w naszych śląskich kopal-
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jące bądź krzyczące serca mieszkańców i rodzin
górniczych.
Pamiętajmy, że padający gęsty deszcz,
jak każdy deszcz z najcięższych chmur, które się
nad Śląskiem zebrały, jest również potrzebny do
wzrostu, dojrzewania do odpowiedzialnych decyzji, poznania samych siebie i problemów naszej
ziemi. To prowadzi do zauważenia zaostrzonych
problemów i prawidłowego ich rozwiązywania.
Słońce zawsze wraca, nawet zza najciemniejszych chmur. Bądźmy optymistami.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Dwie Sesje Rady Gminy w styczniu
W poprzednim miesiącu Rada Gminy
spotkała się dwukrotnie – 8 i 29 stycznia. Pośród
wielu przyjętych uchwał, podjęto między innymi
decyzję o utrzymaniu linii autobusowej na trasie
Rudziczka-Pszczyna, określono kryteria drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz potwierdzono budżety na remonty
ulic: Dworcowej, Bartnicze i Jesionowej. Radni
poruszyli także tematy niezgodnego z przepisami parkowania na ul. Szkolnej w Suszcu (okolice kościoła), remontu tejże ulicy w kierunku
Podlesia, prac nad rozwiązaniem problemu PGK
oraz trwającej współpracy gminy z MZK.
Autobusy na linii Rudziczka-Pszczyna-Rudziczka utrzymane. Radni uznali, że autobusy na wymienionej trasie są potrzebne zarówno młodzieży dojeżdżającej do szkół, jak

i mieszkańcom udającym się do urzędów – więc
jednogłośnie przyjęli uchwałę o przekazaniu na
ten cel dotacji w wysokości 80 tys. zł. Linia ta
utrzymywana jest ze środków przekazywanych
przez Gminę oraz Powiat.
Rada ustala kryteria naboru do
przedszkoli. Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli przebiega według schematu przygotowanego przez Sejm RP w formie uchwały. Zaś
w roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego to
Rada Gminy ustali kryteria naboru dzieci do
przedszkoli. Będą one jednakowe dla wszystkich
jednostek na terenie całej gminy i znajdą
zastosowanie zwłaszcza przy przyjmowaniu
3-latków (6-latki podlegają pod obowiązek szkolny, 5-latki podlegają pod obowiązek przedszko-

Ustalono terminy zebrań sołeckich.
Zapraszamy na wybory wszystkich mieszkańców!
W miesiącu lutym odbędą się
zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach
Gminy Suszec. W związku z upływającą czteroletnią kadencją sołtysów i rad sołeckich, na
zebraniach wiejskich odbędą się wybory.
Będą to spotkania sprawozdawczowyborcze, na których będzie można się zapoznać z dotychczasową działalnością sołtysów, a także wziąć czynny udział w wyborach.
Terminy ustalono tak, aby jak najwięcej mieszkańców mogło uczestniczyć w zebraniach:

Kolejne środki na drogi
Z radością informujemy o uzyskaniu
kolejnego dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
przebudowę trzech odcinków dróg w Radostowicach: ulicy Dworcowej od skrzyżowania
z ulicą Bartniczą do cieku Dokawa, ulicy Jesionowej od skrzyżowania z ulicą Dworcową do
skrzyżowania z ulicą Ks. Popiełuszki oraz ulicy
Bartniczej od skrzyżowania z ulicą Dworcową
na odcinku o długości około 100 mb. Jest to
rejon szkoły, przedszkola oraz kościoła, o dużym natężeniu ruchu i znakomicie się wpisał
w założenia tego programu.

Mizerów: 16 lutego o godz. 17:00 w remizoświetlicy
Rudziczka: 17 lutego o godz. 17:00 w remizoświetlicy
Suszec: 19 lutego o godz. 17:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury (sala widowiskowa)
Kryry: 22 lutego o godz. 11:15 w remizoświetlicy
Radostowice: 23 lutego o godz. 17:00
w szkole podstawowej
Kobielice: 24 lutego o godz. 17:00 w szkole
podstawowej
UG Suszec

Ponieważ ul. Dworcowa jest drogą powiatową, w zarządzie Powiatowego Zarządu
Dróg w Pszczynie zadanie będzie realizowanie
wspólnie z powiatem. Koszt całego zadania
jest kalkulowany na ok. 1,5 mln zł, z tego 750
tys. zł to dofinansowanie zewnętrzne, 300 tys.
zł to wkład Powiatu i 450 tys. zł to wkład własny
Gminy.
Na wymienionych odcinkach zostanie
wyremontowana lub wybudowana kanalizacja deszczowa, zostaną przebudowane chodniki i infrastruktura drogowa. Realizacja tej
inwestycji znacznie przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa w tym rejonie.
UG Suszec

lny, a 4-latki od tego roku mają prawo do opieki
przedszkolnej). Terminy naboru do przedszkoli
będą jednakowe dla całej gminy i ustalone przez
dyrektorów i wójta.
Budżet na remonty zatwierdzony.
Niebawem rozpocznie się przebudowa układu
komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej
i Jesionowej w Radostowicach. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln zł, z czego budżet
państwa pokryje 750 tys. zł, gmina Suszec – 450
tys. zł, a powiat – 300 tys. zł. Planowane są także:
budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu
oraz dalsze etapy pracy przy budowie kanalizacji
w Kryrach.
Monika Panfil

Nowy parking
Będzie parking na osiedlu przy
ulicy Piaskowej w Suszcu. Z rezerwowych
środków PROW udało się pozyskać dofinansowanie do budowy parkingu przy ul.
Piaskowej w Suszcu. Całkowity szacowany
koszt zadania to 262 tys. zł, w tym udział pozyskanych środków to 75% wartości zadania.
Realizacja zadania znacznie poprawi wizerunek osiedla, a wybudowany parking będzie
dobrze służył mieszkańcom osiedla.
UG Suszec

Trzeci etap budowy
kanalizacji w Kryrach
Gmina otrzymała dofinansowanie
ze środków unijnych (PROW) w wysokości 318
tys. zł na budowę kolejnego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
w Kryrach. Dzięki tym środkom, uzupełnionym
o środki z WFOŚiGW, pochodzące z umorzonych pożyczek w kwocie 168 tys. zł zostanie
skanalizowana cała ulica P. Garusa. Pozyskane
środki prawie w całości pokryją koszt budowy
tego odcinka. Wkład własny Gminy wyniesie
tylko 36 tys. zł. Przetarg na wybór wykonawcy
został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Konsorcjum Firm: ZRIB Sp. z o.o. oraz
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych
„ZRIB” Zygmunt Seweryn za cenę 522 tys. zł.
UG Suszec
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Mały wielki człowiek. Historia Ani
cd. ze strony 1
Nowiny Suszeckiej Gminy: Kiedy dowiedzieliście się Państwo o chorobie córeczki? Jak to
się stało?
Rodzice Ani: Gdy Ania miała siedem i pół
miesiąca zauważyliśmy u niej powiększone węzły
chłonne szyjne. Pojechaliśmy na pogotowie, tam
zrobiono jej badanie — morfologię i, niestety,
wyniki wyszły źle. Wysłano nas do szpitala do
Tych, gdzie zrobiono jej kompleksowe badania,
a potem, 31 grudnia 2013 roku, przewieziono nas
do Szpitala Klinicznego do Zabrza. I od tamtej pory leczymy się w Zabrzu.
Nowiny: Co powiedzieli lekarze? Jakie
dawali Wam szanse?
Rodzice Ani: W Klinice pobrano Ani wycinek z węzła chłonnego, bo podejrzewano chłoniaka. Po 4 dniach przyszedł wyniki i dowiedzieliśmy się, że Ania zachorowała na rzadką chorobę — Histiocytozę z komórek Langerchansa
[jest to grupa chorób hematologicznych (układu
krwiotwórczego), których istotą jest niekontrolowane rozrastanie się histiocytów, czyli
komórek układu odpornościowego, które
następnie gromadzą się w tkankach i narządach,
stopniowo prowadzając do ich uszkodzenia
i niewydolności — przyp. red.], niestety w postaci wieloogniskowej. U tak małych dzieci szanse
na wyleczenie są małe, ale Ania okazała się silną
dziewczynką i udało się zatrzymać rozrost guza.
Nowiny: Czy personel szpitala próbował
Wam pomóc? Jakiego wsparcia udzielono?
Rodzice Ani: Byliśmy na oddziale „nowi",
a dodatkowo ulokowano nas w izolatce, więc
z innymi rodzicami nie mieliśmy wtedy kontaktu.
Jedynie pani doktor prowadząca oraz ordynator
oddziału cierpliwie nam wszystko tłumaczyli,
odpowiadali na pytania. Leczenie prowadzono
według protokołu leczenia Histiocytozy.
Nowiny: Czy leczenie Ani nadal odbywa się
w tym samym miejscu?
Rodzice Ani: Tak, do dziś leczymy się w Klinice w Zabrzu.
Nowiny: Jak szybko udało się rozpocząć
skuteczne leczenie i jak Ania na nie reaguje?
Rodzice Ani: Zanim przyszły wyniki z pobranego wycinka, Ania musiała dostawać „w ciemno" chemię, by zatrzymać rozrost guza ulokowanego w śródpiersiu. Potem nastąpiło leczenie
według protokołu i, niestety, nie przyniosło
oczekiwanego rezultatu. Po konsultacjach z koordynatorką leczenia Histiocytozy, przyszło
pismo, by przeprowadzić terapię Salvage I
[niestandardową terapię, podejmowaną, gdy
standardowe leczenie nie przynosi żadnego rezultatu — przyp. red.], po czym guz uległ częściowemu rozpadowi. Następnie przeprowadzono terapię Salvage II, po której guz znowu
częściowo się rozpadł, ale i uodpornił się na
podawaną chemię. Ponownie konsultowano się
więc z koordynatorką leczenia Histiocytozy
i z wieloma innymi lekarzami. Niedługo potem
przyszło pismo proponujące terapię Klofarabiną,
która pomogła dzieciom z Histiocytozą oporną
na podstawowe leczenie. Niestety, opisanych
przypadków leczenia tą terapią jest bardzo

niewiele (bo tylko 8), ale po wynikach oceniano,
że jest ona skuteczna. Postanowiliśmy spróbować.
Obecnie Ania jest po trzeciej dawce leku.
Pierwsze dwie dawki udało się szybko przejść,
lecz jej szpik już jest osłabiony i czekamy, aż
wyniki morfologii się poprawią. Córeczkę czeka
jeszcze wymiana V-portu na nowy, a potem
czwarta dawka. Kardiologicznie stan Ani bardzo
się poprawił — guz uciskał na serce, co spowodowało, że w worku osierdziowym zgromadził się płyn i uciskał główne żyły. Zajęte były
także płuca, co powodowało u Ani sinienie.
Wszystkie te objawy ustąpiły. Według lekarzy,
patrząc na wyniki, można stwierdzić, że lek działa.
Nowiny: To cudowne informacje. Cieszymy
się bardzo. Wielu ludzi jest przejętych losem Ani.
Ciągle chcą pomagać. Powiedzcie, z jakim
odzewem spotkał się Wasz apel. Ile udało się już
zebrać z akcji przeprowadzonych w Internecie
czy z inicjatyw na terenie gminy? Ile Wam jeszcze
potrzeba?
Rodzice Ani: Na to pytanie odpowiemy
ogólnie. Dzięki ludziom dobrego serca udało się
uzbierać ok. 190 tys zł. Łzy spływają po policzku,
gdy wspominamy dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że musimy szybko nazbierać tyle
pieniędzy (180 – 240 tys. zł). To był dla nas szok.
Dzięki wszystkim dobroczyńcom mamy już
pieniądze potrzebne na całe leczenie. Wiele
instytucji pomogło nam w organizacji zbiórek, ale
nie chcielibyśmy nikogo pominąć, bo nie
o wszystkich nawet wiedzieliśmy. Na pewno będziemy potrzebować jeszcze środków na dalszą
opiekę i rehabilitację Ani. Ale cieszymy się, że
mogliśmy sfinansować ten pierwszy, najważniejszy etap.
Nowiny: Fantastycznie. Opowiedzcie więc,
jakim dzieckiem jest Ania?
Rodzice Ani: Ania jest bardzo pogodnym
dzieckiem. Mimo tego, co już przeszła, bo chemia
bardzo osłabia organizm, jest silna i to Ona nas
podtrzymuje na duchu. Pomimo że nie umie
jeszcze za bardzo mówić, swoją postawą daje
nam do zrozumienia, że Wygramy walkę
z Potworem!!! I to Ona jest z nas wszystkich najsilniejsza.
Nowiny: A jak córeczka reaguje na swoją
rodzinę, rodzeństwo?
Rodzice Ani: Bardzo się cieszy, gdy przyjeżdża do nas rodzina w odwiedziny — aż odżywa! A z siostrą jest najfajniej, bo rozumieją się bez
słów.
Nowiny: Kiedy jesteście w domu, jak Ania się
zachowuje? Jak się tam czuje?
Rodzice Ani: Bywamy w domu tak rzadko ,
że nie mamy czasu się zaaklimatyzować. Cały
dzień zajmuje Ani odnalezienie się w domu, ale
później jest super… i po chwili znowu musimy się
pakować i jechać z powrotem do kliniki.
Nowiny: W takim razie jak dziewczynka
reaguje na szpital? Jak znosi kolejne pobyty
w klinice?
Rodzice Ani: Pierwszy dzień – dzień przyjazdu – jest stresujący. Kolejne już wesołe. Ania
ma tu dużo przyjaciół, jest sala zabaw i pufa, na

której lubi odpoczywać – oczywiście gdy kończy
się seria chemii (która trwa 5 dni, podczas których
24 godziny na dobę mała ma podłączone kroplówki).
Nowiny: Które z Państwa jest z nią w szpitalu podczas tych trudnych chwil?
Rodzice Ani: W szpitalu jest z Anią mama,
czasem zostaje tata na parę godzin.
Nowiny: W takim razie pewnie to tata
pracuje, a mama cały swój czas spędza z Anią?
Wiemy, że macie jeszcze drugą córeczkę. Jak
sobie z tym radzicie?
Rodzice Ani: Mama poszła na urlop wychowawczy, więc rodzinę utrzymuje tato. Nasza
starsza córka, Wiktoria skończyła 4 latka, chodzi
do przedszkola, a gdy tato jest w pracy (pracuje
na zmiany), Wiktorią zajmują się na przemian
dziadkowie. Mamy w nich ogromne wsparcie.
Nowiny: Jakie jest Wasze największe marzenie?
Rodzice Ani: Naszym największym marzeniem jest, by Ania wyzdrowiała I żadna z naszych
córek – ani Ania, ani Wiktoria – już nigdy nie zachorowały na tak poważne choroby.
Nowiny: Jak wyobrażacie sobie przyszłość?
Rodzice Ani: Wyobrażamy sobie, że wszystko będzie dobrze, dziewczynki dorosną, urodzą
nam się wnuki (śmiech) i zapomnimy o tym, co
przeszliśmy. Choć wiemy, że tego nie da się zapomnieć…
Nowiny: Co chcielibyście powiedzieć mieszkańcom naszej gminy?
Rodzice Ani: Z całego serca dziękujemy
wszystkim ludziom — za wsparcie finansowe na
zakup leku dla naszej córeczki Ani. Że nie
pozostali obojętni na los dziecka i za każde słowo,
które do dziś podnosi nas na duchu w walce
z chorobą, która już tak długo trwa.
ANIA Z C AŁEGO MAŁEGO SERDUSZK A
DZIĘKUJE!
Rodzice Ani z nadzieją patrzą w przyszłość.
Dzięki pomocy wszystkich ludzi dobrej woli
udało się uzbierać znaczną część kwoty
potrzebnej na leczenie. Jednak nie chodzi jedynie
o zakup leku, ale także o środki, które będą
niezbędne na dalszym etapie opieki nad
dziewczynką. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą
przekazać datki w następujący sposób:
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-460, Daimlera 2
ING Bank Śląski nr konta:
28 1050 0099 6781 1000 1000 0375
W tytule proszę dopisać „Ania Czarnula”
Można także przekazać swój 1% podatku,
podając nazwę organizacji pożytku publicznego:
FUNDACJA ISKIERKA, nr KRS 0000248546,
CEL SZCZEGÓŁOWY: Ania Czarnula
Monika Panfil
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Wyjątkowe jubileusze par małżeńskich

My zapytaliśmy najstarszych stażem (65
lat po ślubie) – Państwa Pelagię i Augustyna
Klimek z Kryr – o ich receptę na wspólne
życie. Oto, co odpowiedzieli: - Wcześnie się
pobraliśmy. Ja miałem 23, a żona 20 lat. Mieszkaliśmy niedaleko siebie, spotykaliśmy się na zabawach. Walczyłem kilka lat na wojnie, poza
granicami Polski, nawet bałem się wracać do
kraju. Ale jak wróciłem, okazało się, że nie było
czego. A dziewczyny nawet wolały takich, którzy
byli w wojsku. Całe życie zajmowaliśmy się gospodarstwem, mamy 5 dzieci, 13 wnuków i 3 prawnuki. Możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z życia. Zwłaszcza dlatego, że zawsze
była obok osoba, którą kochamy. Jest takie przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I u nas
zawsze była zgoda.

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

zdj. Monika Panfil

Na sali Cafe Gaudi spotkały się małżeństwa
mieszkające na terenie wszystkich sołectw.
Wójt Gminy Marian Pawlas przywitał przybyłych, złożył im najserdeczniejsze życzenia i pogratulował wyjątkowego stażu: - Cofnijmy się
o te 50, 55 czy 65 lat i przypomnijmy sobie czas,
kiedy Wasze życie rozkwitało i staliście u progu
swojej przyszłości. Małżeństwo nauczyło Was
szanować drugiego człowieka, a lata spędzone
razem stały się symbolem wierności, wytrwałości i miłości. Jesteście dla młodych doskonałym
przykładem – zwłaszcza dziś, gdy wokół widać
coraz więcej rozwodów i wolnych związków.
Życzymy sobie, aby inni brali Was za wzór do
naśladowania. W końcu małżeństwo to
podstawa! Następnie Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Urbanek złożył jubilatom życzenia kolejnych lat spędzonych wspólnie
w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Po
tych słowach włodarze gminy wręczyli przybyłym gościom pamiątkowe medale nadane
przez Prezydenta RP, listy gratulacyjne oraz
upominki. Wszyscy zebrani wznieśli także
toast za zdrowie świętujących par.

zdj. Monika Panfil

Dnia 28 stycznia 2015 r. miała miejsce
niecodzienna uroczystość. Pary małżeńskie wraz z władzami gminy świętowały
jubileusze wspólnego pożycia.

Pary obchodzące jubileusz 55-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Pary, które obchodziły jubileusz 50 lat po
ślubie: Gertruda i Ryszard Baron, Maria i Roman Bołdys, Bronisława i Józef Buchta, Stefania i Benedykt Garus, Helena i Jan Golda,
Leokadia i Augustyn Gruszka, Aniela i Henryk Illge, Stefania i Eugeniusz Kokot,
Magdalena i Henryk Kolon, Maria i Roman
Marcisz, Eugenia i Sylwester Muras, Irena
i Edward Paszek, Irena i Ryszard Ruśniok,
Stefania i Eugeniusz Wałach, Anna i Kazimierz Żelazo.

Jubileusz 65 lat po ślubie obchodzili Pelagia i Augustyn Klimek.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Pary z 55-letnim stażem: Teresa i Alojzy
Kumor, Janina i Stanisław Machnik, Anna
i Zygmunt Osińscy, Aniela i Rajmund Nogły.

Para obchodząca jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego
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Dzień Babci i Dziadka
rozpoczęło przedstawienie zatytułowane „Zagraj
dziecku najpiękniejszą kołysankę".
W zaciemnionej sali pojawiły się dzieci
w strojach aniołów, niosąc w rękach lampiony.
Blisko 150 przedszkolaków otoczyło scenę, na
której zawieszono wielki biały ekran. Całe
przedstawienie składało się z czterech odsłon,
prezentujących historie związane z Bożym
Narodzeniem. Jednak opowiadano je nie
tradycyjnie – w formie mówionej – ale w formie
śpiewanych pastorałek, zilustrowanych sugestywnymi obrazami. To bardzo innowacyjne,
dotychczas niespotykane ujęcie dobrze znanego
tematu jasełek. Cały pomysł opiera się na idei
teatru cieni. Przedsięwzięcie przygotowano w ramach warsztatów teatralno-muzycznych, na
które pozyskano środki z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty".
Zajęcia prowadzone były przez panią
reżyser Beatę Kupisz, koordynatorkę przedsta-

wienia jasełkowego, autorkę scenariusza i choreografii.
Dzieci bardzo przeżywały występ. Pod
czujnym okiem wychowawczyń z przejęciem
śpiewały piosenki i pastorałki. Mali aktorzy,
w uroczych strojach, prezentowali się doskonale.
Zadowoleni dziadkowie, pełni dumy,
wypatrywali swoich wnuków. Należy zaznaczyć,
że w przedstawieniu wzięły udział wszystkie
przedszkolaki (185 dzieci), z Przedszkola przy
ul. Św. Jana 70 i z Nowych Oddziałów Przedszkolnych przy ul. Wyzwolenia 2. Po jasełkach
dzieci wyśpiewały dziadkom życzenia oraz
wręczyły przygotowane upominki – laurki
I igielniki w kształcie serduszek. Każdy gość otrzymał słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Po zakończonej uroczystości dziadkowie nie szczędzili słów uznania pod adresem
małych aktorów. Wszyscy zgodnie przyznawali,
że było to bardzo ciekawe, niespotykane i wyjątkowe przedsięwzięcie.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Zapraszanie babć i dziadków na
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w kalendarz dorocznych imprez
przedszkolnych w Suszcu. W tym roku przygotowano ogromne przedsięwzięcie dla grupy
blisko 450 babć i dziadków. Impreza odbyła się 19
stycznia w GOK-u, w otoczeniu przepięknej scenografii oraz w wyjątkowej atmosferze.
Na wstępie Dyrektor Przedszkola,
Róża Dubiel, w szczególny sposób przywitała
najmilszych, najważniejszych gości – czyli Babcie
i Dziadków – a następnie Dyrektora GOK-u Agatę
Lisowicz-Walę, Dyrektora Gminnego Zespołu
Oświaty i Sportu Zbigniewa Łozę i Przewodniczącą Komisji Oświatowej Natalię Kałużę.
Złożyła także świętującym dziadkom serdeczne
życzenia: - Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie!
Życzę Wam dużo dobrego zdrowia, uśmiechu, wiele
radości, zadowolenia z wnucząt, jak najmniej trosk.
Wam zaś, kochane dzieci, życzę, by Wasi
dziadkowie byli osobami szczególnymi w Waszym
życiu, takimi, które się kocha tylko dlatego, że są.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła
wszystkich zebranych na część artystyczną, którą
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Akcje Straży Pożarnej
7 stycznia 2015 r. około południa
strażacy ugasili ogień w budynku gospodarczym przy ulicy Pszczyńskiej w Suszcu.
Zapaleniu uległa składowana tam słoma.
Strażacy ugasili źródło pożaru oraz odcięli
ogień od sąsiednich budynków. Nadpaloną
słomę wyniesiono na zewnątrz i przelano
wodą. Podczas akcji jeden ze strażaków uległ
wypadkowi. Pogotowie ratunkowe przetransportowało go do szpitala w Pszczynie.
Prawdopodobną przyczyna pożaru było
zapalenie się słomy od parnika na paliwo stałe.

ciel, zarządca lub użytkownik m.in. budynku
jednorodzinnego jest zobowiązany usuwać
wszelkie zanieczyszczenia z przewodów
kominowych dymowych i spalinowych przynajmniej raz na 6 miesięcy w okresie ich
użytkowania dla palenisk opalanych paliwem
gazowym lub ciekłym lub przynajmniej raz na
3 miesiące w okresie ich użytkowania dla
palenisk opalanych paliwem stałym. Niedopełnienie tych czynności skutkować może karą
aresztu, grzywny lub karą nagany.

8 stycznia 2015 r. w Kobielicach
Straż Pożarna interweniowała przy pożarze
sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym.

11 stycznia 2015 r. Straż Pożarna
usuwała konar drzewa złamanego w wyniku
silnego wiatru, który zwisał nad ulicą Piaskową
w Suszcu.

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Przypomina także, że właści-

21 stycznia 2015 r. w Suszcu na
hałdzie wybuchł pożar budynków gospodarczych. Na miejscu interweniowało pięć
jednostek straży pożarnej. Paliły się dwa pro-

zdj. Monika Panfil

6

wizoryczne baraki przeznaczone do magazynowania węgla. W związku z silnym zadymieniem, strażacy w trakcie działań cały czas
pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Ugasili ogień, przelali pogorzelisko
oraz rozebrali część konstrukcji budynków.
Dane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Kronika policyjna
Zniszczone ogrodzenie przy ulicy Klubowej.
W pierwszym tygodniu stycznia
zniszczono ogrodzenie boiska piłkarskiego
w Suszcu przy ulicy Klubowej. Jak informuje
Komenda Powiatowa Policji, zniszczonych
zostało 14 betonowych elementów w pięciu
przęsłach ogrodzenia. Straty wyceniono na
kwotę blisko 1000 złotych. Sprawcy nie udało
się ustalić.

KULTURA

Grupy zabawowe w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza rodziców i ich dzieciw wieku 2-3 lata, nieuczęszczające do przedszkoli,
do uczestnictwa w cyklicznych zajęciach pn.
SUSZECKIE GRUPY ZABAWOWE, prowadzonych wg innowacyjnego Programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.
Tak jak w ubiegłym roku, Biblioteka
wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej
społeczności i ponownie proponuje udział
w tej nowej formie edukacyjnej. Grupy
zabawowe są bardzo popularną formą zajęć
dla dzieci w krajach anglosaskich (obecnie

w Wielkiej Brytanii działa ok. 20 tys. różnych
grup). Grupy zabawowe to systematyczne
spotkania rodziców (głównie matek) i ich
dzieci. Często sami je organizują i prowadzą.
Nasza biblioteka proponuje miejsce
spotkań i pomoc animatora. Zajęcia te organizowane już były w roku szkolnym 2014/2015
w Suszcu, obecnie dodatkowo w Filii
w Mizerowie (zob. zdjęcie), a od lutego kolejna
edycja w suszeckiej centrali. Chętnych do
uczestnictwa zapraszamy na spotkanie organizacyjne 11 lutego (w środę) o godz. 17:00.
Na spotkaniu zostanie ustalony dzień (wtorek

7
lub środa) oraz godzina spotkań.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 / 4488692
GF

zdj. GBP w Suszcu
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W bibliotece cuda zrobić ci się uda Kto pyta nie błądzi
Przypominamy: jeżeli chcesz, by
Biblioteka zakupiła znany tytuł, poszukujesz
publikacji konkretnego autora (np. podręcznik na studia), przyjdź i zgłoś swoje
dezyderaty bibliotekarzowi. Przy okazji
kolejnych zakupów i uzupełniania księgozbioru pracownicy GBP w Suszcu postarają
się zdobyć poszukiwany egzemplarz.
Zgłoszenia przyjmowane są: w Bibliotece w Suszcu, pod numerem telefonu:
32/4488692 oraz pocztą elektroniczną
(gbp@suszec.pl). Czy Biblioteka daną pozycję posiada, możesz także samodzielnie sprawdzić, odwiedzając naszą stronę
www.biblioteka.suszec.pl i katalogi biblioteczne on-line (z placówek: Suszec,
Rudziczka, Kryry, Mizerów, Radostowice).
W sytuacji, gdy książka jest w tym czasie
wypożyczona, po jej zwrocie zostanie odłożona, a czytelnik (po podaniu nr tel. lub adresu
e-mail) poinformowany o możliwości jej
odbioru.
GF

Gminna Biblioteka Publiczna w
Suszcu serdecznie zaprasza chętnych – nie
tylko uzdolnionych plastycznie – do uczestnictwa w warsztatach. Tradycyjnie poprowadzi je znakomity fachowiec – pani Barbara
Szweda.
Pierwsze warsztaty w tym roku pn.
„Przedwalentynkowy SCRAPBOOKING”,
już 13 lutego (w piątek) o 17:00. Uczestnicy
będą mogli samodzielnie wykonać przepiękną kartę – w kształcie torebki.
Kolejne zajęcia przewidziano na
12 marca (w czwartek) o godz. 17:00, a ich
temat to „Wielkanocny DECOUPAGE” –
oczywiście z tematyką świąteczną (do udekorowania będą kurki i koguciki).
Wstęp, jak zawsze wolny, a wiek nie
ma znaczenia. Uczestnicy pokrywają tylko
koszt zakupionych materiałów.
Chętnych do udziału w warsztatach
prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa pod
numerem telefonu: 32/4488692
GF

Darmowe kursy językowe i specjalistyczne online w bibliotece
FunJunior – w pełni interaktywnegoi multimedialnego kursu angielskiego dla przedszkolaków w wieku 4-5 lat.

FUNPAKIET 2:
Gminna Bibliotek a Publiczna
w Suszcu wraz z Filiami w Rudziczce, Kryrach,
Mizerowie i Radostowicach przygotowała dla
mieszkańców Gminy Suszec pakiety e-kursów
językowych i specjalistycznych z serii
KURSY123.
Z ww. można korzystać na miejscu –
w każdej bibliotece oraz w domu. Wystarczy
skontaktować się z najbliższą placówką
biblioteczną i podać swojego e-maila, na który
będzie wysłany kod dostępu do:

FUNPAKIET 1:
Angielski123 – e-learningowy kurs językowy
dla dorosłych wraz z dostępem do:

Czytaj123 – nauka szybkiego czytania, poprawia pamięć fotograficzną,
Pisz123 – skutecznie wspomaga procesy pamięciowe,
Pamiętaj123 – rozwija umiejętność szybkiego,
bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
Fotografia123 – obowiązkowy kurs dla początkującego fotografa i pasjonata zdjęć,
Photoshop123 – szkoli z obsługi najpopularniejszego programu graficznego.
Kody dostępu, a jest ich 150, są aktualne tylko do lipca br. Dlatego też chcących
skorzystać z takiej bezpłatnej oferty biblioteki,
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się (wg
zasady„kto pierwszy, ten lepszy”).

Nowością jest też interaktywny
program edukacyjny POZNAJ ŚWIAT
PLASTYKI do nauki plastyki w szkole
podstawowej i gimnazjum. W dc. (tylko w bibliotece) dzieci w wieku 7-12 lat mogą się
edukować dzięki udostępnionej platformie
językowej FunEnglish.pl, w ramach projektu
„FunEnglish w bibliotece”, realizowanego
przez firmę Funmedia we współpracy
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Przypominamy także, że nadal jest
aktualna oferta dot. możliwości zdalnego
dokształcania: 67 różnorodnych kursów
z Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
oraz dostęp do interaktywnych kursów
Microsoft Excel i Microsoft Word.
Zapraszamy: od pn.-pt. w godz. 9:00-19:00.
Kontakt: tel. 32/4488692, gbp@suszec.pl
GF
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Wolność to nasz wspólny obowiązek
Marszami Śmierci nazywa się marsze
ewakuacyjne, w czasie których przenoszono więźniów z obozów koncentracyjnych.

wa, ale i obowiązki. Wolność jest naszym
wspólnym zobowiązaniem. I nie możemy ograniczać wolności innych w imię swojej własnej.

Wymarsz następował przeważnie kilkanaście dni przed nadejściem frontów alianckich. Więźniowie, skrajnie wyczerpani pobytem w obozie i morderczą pracą, byli
przenoszeni w głąb III Rzeszy, gdzie mieli
nadal służyć jako darmowa siła robocza. Większość z przemarszów odbywała się w czasie
mrozów, zimą 1944-1945. Odcinki dziennej
marszruty wynosiły ok. 30 km, a noclegi improwizowano pod gołym niebem. Pasiaki
więźniarskie nie pozwalały się ogrzać, a racje
żywieniowe były bardzo ubogie. Każde odstępstwo od kolumny było traktowane jako próba ucieczki bądź niezdolność do dalszego
maszerowania, co karano natychmiastową
śmiercią.

Następnie zebrani złożyli w hołdzie kwiaty
oraz znicze pod pomnikiem ofiar. Obchody
uroczystości zakończyły się oddaniem przez
członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
salwy honorowej ku czci poległych.

Przemawiający Sekretarz Gminy Roman
Szopa przypominał, w jak ciężkich warunkach
przebiegał „Marsz Śmierci” i z jakim okrucieństwem spotykali się więźniowie. Wskazywał na
smutną historię, z której możemy wyciągać
jednak wnioski na przyszłość: - Cieszy to, że
w związku z dzisiejszą uroczystością pamiętamy
wciąż o tamtych wydarzeniach. To ważne, aby
dbać i pielęgnować tę pamięć. Ona pomaga
nam wyciągać wnioski z historii, by w przyszłości unikać podobnych tragedii. Starosta Pszczyny, Paweł Sadza, podkreślał zaś: - Chcemy
pamiętać i nigdy nie możemy zapomnieć o wydarzeniach, które miały miejsce na naszej
pszczyńskiej ziemi 70 lat temu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tych
uroczystościach. Szczególne podziękowania
kieruję do młodzieży. Dziś wspólnie możemy iść
w „Marszu Żywych”, bo żyjemy w wolnym kraju.
Pamiętajmy jednak, że wolność to nie tylko pra-

zdj. Monika Panfil
zdj. Monika Panfil

Uroczystości 70 rocznicy „Marszu Śmierci”.

Uroczystości 70 rocznicy „Marszu Śmierci” w lesie Łęg w Suszcu.

zdj. Monika Panfil

W styczniu 1945 r. przez ziemie powiatu
pszczyńskiego przemaszerowali więźniowie
ewakuowani z obozu Auschwitz-Birkenau.
Trasa ich marszu prowadziła także przez miejscowości naszej gminy. 16.01.2015 r., w siedemdziesiątą rocznicę tego ważnego wydarzenia, uczczono pamięć ofiar „Marszu
Śmierci”. W lesie Łęg w Suszcu, przy zbiorowej
mogile ofiar zbrodni hitlerowskich, spotkali
się, jak co roku, reprezentanci Sybiraków,
kombatanci, władze samorządowe,
młodzież ze wszystkich szkół naszej gminy,
nauczyciele oraz pszczyńskie Kurkowe
Bractwo Strzeleckie. W uroczystości wzięli
udział między innymi: Zastępca Wójta Gminy
Suszec Czesław Smusz, Sekretarz Gminy Roman Szopa, Radny Gminy Suszec Jan Matula,
dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, a także
Starosta Pszczyński Paweł Sadza wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Bandołą
oraz członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Grzegorzem Nogłym.

Jedna z uczestniczek uroczystości, Emila
Pieczka, przyznała później: - Jestem wdzięczna, że wciąż organizuje się „Marsze Żywych”.
Moja rodzina prawie w całości przeżyła ciężkie
chwile w obozach. Wciąż o tym pamiętam.
Z roku na rok jest nas coraz mniej, a przecież
pamięć jest taka ważna. To ona sprawia, że nie
dopuścimy do powtórzenia tej ogromnej
tragedii.
Monika Panfil

Pszczyńskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie podczas uroczystości 70 rocznicy „Marszu Śmierci”.
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konkurs adresowany
jest do dzieci ze szkół
podstawowych
oraz gimnazjów z terenu
powiatu pszczyńskiego

każdy uczestnik
może nadesłać
1 pracę
o wymiarach
kartki pocztowej A5

miejsce dostarczania prac:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

ul. Ogrodowa 22
43-267 Suszec
godz. otwarcia: 8:30 – 19:30

termin dostarczenia
prac upływa:
10 marca 2015 roku
decyduje data stempla pocztowego

więcej informacji: www.kulturasuszec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na spotkania podróżnicze

„BYĆ KOBIETĄ”
Opowiadamy

O ŚWIECIE

6 marca 2015 godz.18:00
WSTĘP WOLNY

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

WIELKIE GRANIE W POMAGANIE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa, która budzi sporo emocji.
Jednak tym, co w imprezie jest najważniejsze, jest jej misja – pomoc innym. Tym
razem, w czasie 23. finału, który odbył się 11.01.2015 r., kwestowano na rzecz
najmłodszych oraz najstarszych.
Hasło przewodnie tegorocznego WOŚPu to: [zbieramy] dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Gmina Suszec już siódmy raz
postanowiła aktywnie uczestniczyć w działaniach Orkiestry. Organizację sztabu
przyjął na siebie Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Jak przekonuje Katarzyna
Krzempek, koordynatorka Orkiestry w naszej gminie: - Wierzę, że dobro, które
okazujemy drugiemu człowiekowi, zawsze do nas wraca. Warto pomagać, warto
wspierać WOŚP, ponieważ nigdy nie wiemy, czy sami kiedyś nie będziemy musieli
skorzystać z tej pomocy. Dawanie cząstki siebie innym umacnia człowieka, uczy
pokory, uszlachetnia. WOŚP to nie tylko zbiórka pieniędzy, to również propagowanie idei wolontariatu oraz uczenie dostrzegania drugiego człowieka.
Wolontariusze przez cały dzień kwestowali w wielu punktach na terenie gminy,
wręczając wszystkim darczyńcom charakterystyczne czerwone serduszka. Tym,
którzy chcieli bardziej aktywnie uczestniczyć w działaniach WOŚPu, nasz Ośrodek
Kultury zaproponował rozrywkę na wysokim poziomie: wystawiono sztukę Wesele na Górnym Śląsku w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy
Związku Górnośląskim koło Suszec. W przerwach pomiędzy kolejnymi aktami,
zebrani mogli wziąć udział w licytacji i zostać posiadaczami wielu wyjątkowych
przedmiotów. Wśród przygotowanych zestawów znalazły się między innymi:
zdalnie sterowany helikopter, płyty CD i DVD z autografami artystów (Zbigniewa
Wodeckiego, Kabaretu Młodych Panów, zespołu Strefa, Leszka Możdżera i Tymona Tymańskiego), zegary ścienne oraz gadżety przygotowane przez
warszawski sztab WOŚP. Przybyli goście chętnie włączyli się w udział w aukcjach.
Największym powodzeniem cieszył się zestaw, w skład którego wszedł m.in.
zabawkowy helikopter oraz płyta DVD z występem Kabaretu Młodych Panów.
Ostatecznie, po zaciętej licytacji, nabyła go pani Sylwia Geisler z Rudziczki,
przyznając: - Motywacją do rywalizacji była chęć spełnienia marzenia syna Janka
(lat 9), który bardzo chciał dostać helikopter. Poza tym chcemy pomagać i wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Dzięki zebranym udało się zlicytować wszystkie przygotowane przedmioty oraz
koszulki. Ich szczęśliwi posiadacze to między innymi: Jerzy i Halina Kowalczyk,
Andrzej Urbanek, Tomasz Plekaniec, Leszek Bień , Stanisław Gajczak, Karina i Zbigniew Suszyńscy. Darczyńcy okazali się nie tylko mieszkańcami Suszca, ale także
Żor, Kleszczowa czy Zgonia. Wszystkich zebranych, zarówno organizatorów, widzów, jak i artystów połączył wspólny cel. Aktorzy Amatorskiego Zespołu Teatralnego przyznają: - Bliska jest nam idea niesienia pomocy, zwłaszcza tym, którzy
najbardziej jej potrzebują. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w tak szeroko
zakrojoną inicjatywę.
Duże uznanie należy się także całej ekipie czuwającej nad organizacją sztabu
WOŚP. Wolontariusze to: Hanna Illge, Julia Gibaszek, Maja Suszyńska, Piotr Herchel, Adrian Szmajduch, Aleksandra Jankowska, Michalina Mura, Magda Kałuża,
Nicola Jankowska, Krzysztof Gorzko, Patrycja Wajda, Magdalena Skorupka, Marta
Fyrla, Małgorzata Kuśnierz, Edyta Świergolik, Wojciech Gruszka, Gabriela Gajda,
Aleksandra Zakrzewska, Radosław Gałuszka, Magdalena Kulik, Natalia Hryniewicz, Michalina Szlezak, Patrycja Grabowska, Marta Wieczorek, Olga Łagodzińska, Damian Semla, Zuzanna Wiśniewska, Aleksander Suszyński, Paweł Pawlas,
Kacper Mandla. Klub Działań Pozytywnych, koordynujący działania WOŚP,
w składzie: Ada Jankowska, Aleksandra Werner, Dominika Kojzar, Katarzyna Szymik, Magdalena Musiolik, Monika Zbirowska, Sonia Listwoń, Weronika Gajda,
Julia Janik, Anna Gałuszka, Wiktoria Sobala, Adrianna Dziewińska, Emilia Giel,
Roksana Baranowska. A także pomagający w inny sposób: Mariusz Szulik,
Marcin Folek, Agata Lisowicz-Wala, Maria Karaś, Agnieszka Zielonka-Mitura,
Paweł Mitura-Zielonka, Mateusz Witoszek, Marcin Mrówczyński.
Mieszkańcy gminy Suszec byli niezwykle hojni, kolejny raz okazując serce i chęć
niesienia pomocy. Dzięki Wam udało się zebrać 9973,53 zł. I na pewno nie jest to
ostatnia tego typu impreza. Cieszymy się, że chcecie wraz z całą Polską uczestniczyć w wielkim graniu w pomaganie.

WARSZTATY

Z SZYCIA TOREB
dla początkujących

14 marca 2015 roku
godz. 9:00 - 15:00
GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22
Zapraszamy młodzież od 13 roku życia i dorosłych
do udziału w warsztatach!
Warsztaty przewidziane są dla osób początkujących,
więc NIE TRZEBA umieć szyć,
ani mieć maszyny do szycia.
Zapisy przyjmowane są w biurze
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Koszt udziału: 30 zł.
W cenie przewidziane są: wszystkie materiały,
instruktorka oraz drobny poczęstunek.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę
rodziców/opiekunów - można ją pobrać ze strony
www.kulturasuszec.pl lub w biurze GOK.

Monika Panfil

9 kwietnia 2015 r., godz. 17:30 oraz 20:30
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22
a

Bilety do nabycia w kasie GOK oraz na stronie biletynakabarety.pl w cenie 50 zł od 23.01.2015 r.
Szczegółowych informacji udziela biuro GOK od pn. do pt. od 8:30 do 19:30,
tel: 32 212 44 91, www.kulturasuszec.pl.
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Niezwykłe Jasełka
z Pawłowic; GRAND PRIX: Przedszkole Publiczne w Suszcu.
Najobszerniejszą kategorią była
kategoria szkół podstawowych. Wręczono
w niej wiele wyróżnień – zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Marta Malcharek z SP
w Suszcu za grę na flecie, Martyna Nowak
z ZSP w Kobielicach za odegranie roli Lucyfera, ZSP w Kryrach za choreografię i oprawę
muzyczną, SP w Suszcu za oprawę muzyczną,
ZSP w Kobielicach za piękny scenariusz
autorski i oprawę muzyczną. Zwycięzcami
w tej kategorii okazali się: III miejsce:
ZSP w Rudziczce; II miejsce: SP nr 7 w Ćwiklicach; I miejsce: SP im. Jana Brzechwy w Kobiórze; GRAND PRIX: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
Do Przeglądu zgłosiło się 5 gimnazjów, które zaprezentowały bardzo wysoki
poziom. W tej kategorii przyznano specjalne
wyróżnienie dla Łukasza Bielanika z GP
w Kryrach za bardzo dobrą grę aktorską oraz
wyróżnienie dla GP w Kobiórze za oprawę muzyczną. Zwycięzcami okazali się zaś: III miejsce: GP w Kryrach; II miejsce: GP w Radostowiach; I miejsce: GP w Suszcu; GRAND
PRIX: GP nr 1 w Pawłowicach.

zdj. Dawid Musiolik

cd. na stronie 14

zdj. Dawid Musiolik

zdj. Dawid Musiolik

Głównym organizatorem był Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu, a środki na jej
przeprowadzenie pozyskano między innymi
z Unii Europejskiej. Do udziału w Przeglądzie
zgłosiły się 22 placówki (8 przedszkoli, 9 szkół
podstawowych oraz 5 gimnazjów) z terenów
całego powiatu. Jury, w składzie Jadwiga
Masny, Halina Gryszko oraz Beata Wituła,
miało więc sporo pracy i musiało dokonać
ciężkiego wyboru. Artystów oceniano w kilku
kategoriach: scenariusz, dykcja, recytacja, muzyka, stroje, scenografia.
Jak podkreślała przewodnicząca jury –
Jadwiga Masny:
- Z roku na rok można zaobserwować stale rosnący poziom przygotowywanych występów. Na scenie pojawiają się też coraz młodsi
aktorzy. Już 2-latki świetnie potrafią odegrać
swoje role. Naprawdę ciężko było wybrać najlepszych. Typując zwycięzców, starałyśmy się
ukazać różnorodność i nowatorskie podejście do

tematu jasełek. Chciałyśmy pokazać, że można
zrobić coś innego, pięknego i ciekawego.
W niedzielę 25.01.2015 r. w szczelnie
wypełnionej sali widowiskowej GOK, odbyło
się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców oraz wyróżnionych w XII Powiatowym
Przeglądzie Jasełek. Zebrani mogli także
podziwiać najlepsze przedstawienia – zdobywców GRAND PRIX w każdej z kategorii.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt
Gminy Suszec Marian Pawlas, Zastępca Wójta
Czesław Smusz, Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Urbanek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jan Matula z małżonką
Barbarą Matulą (sołtysem Radostowic) oraz
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu
Zbigniew Łoza i Dyrektor Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pszczyny Marcin
Bienioszek.
W każdej kategorii wręczono wiele
nagród i wyróżnień. Wśród przedszkoli
wyróżniono m.in.: Przedszkole „Bajka z Frydka (oddział Zamiejscowy Gilowice), Oddział
Przedszkolny przy SP nr 7 w Ćwiklicach czy
Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej.
Najlepsze były zaś: III miejsce: Gminne
Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej z Woli; II miejsce: Przedszkole
Niepubliczne „POCIECHA” z Pszczyny; I miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”

zdj. Dawid Musiolik

Choć Święta Bożego Narodzenia już
dawno za nami, w Gminnym Ośrodku Kultury znów można było poczuć atmosferę
radości i oczekiwania. Wszystko za sprawą
XII Powiatowego Przeglądu Jasełek, odbywającego się w dniach 20-22.01.2015 r.
i uwieńczonego wielkim finałem w niedzielę 25.01

Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
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Niezwykłe Jasełka
cd. ze strony 13

sposób. Gimnazjaliści z Pawłowic zaprezentowali zaś pełną humoru, dynamiczną
i świetnie zagraną historię walki nieba i piekła
o sakralny wymiar Świąt.
Zwycięskie przedstawienia dowiodły, że
nawet temat znany i, zdawałoby się, ograny, da
się ukazać w nowy, interesujący sposób.
Monika Panfil

zdj. Dawid Musiolik

Obserwując przedstawienia jasełkowe,
które otrzymały Grand Prix, można z całą
pewnością stwierdzić, że były to naprawdę
wyjątkowe występy. Każde wyróżniało się
czymś innym. Jasełka przedszkolaków, zatytułowane „Zagraj dziecku najpiękniejszą
kołysankę”, opierały się na połączeniu muzyki
(śpiewanych pastorałek) i ilustrującego je te-

atru cieni. W połączeniu z tłumem dzieci przebranych za anioły, tworzyły uroczy i ciepły
obraz. ZSS z Pszczyny, zwycięzcy w kategorii
szkół podstawowych, zabrali zaś widzów
w podróż do Betlejem. Tym razem jednak
główne role odgrywały lalki. Starannie wykonane rekwizyty, doskonale dobrana muzyka oraz wzruszająca historia sprawiły, że
zebrani dali się ponieść historii, która, choć
znana, została opowiedziana w zupełnie nowy

Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Nasza gmina w liczbach
Jak co roku, przygotowaliśmy ciekawe zestawienie statystyk dotyczących naszej
gminy.
URODZENIA
Od kilku lat obserwujemy regularny
wzrost liczby urodzeń. Tendencja ta jest
charakterystyczna dla całego kraju, także dla
naszej gminy. Wynika ona z faktu, że na posiadanie dzieci decyduje się coraz więcej par,
które urodziły się w okresie tzw. wyżu demograficznego. W minionym, 2014 roku,
w naszej gminie przyszło na świat 170 dzieci
(w tym 86 dziewczynek i 84 chłopców), czyli
o 3 mniej niż w ubiegłym roku. Nie zmienia to
faktu, że nadal jest to imponująca liczba.
ZGONY
Rok 2013 można było uznać za wyjątkowo smutny dla mieszkańców gminy Suszec, gdyż zmarło aż 111 osób. W mijającym
roku 2014 zgłoszono znaczniej mniej, bo 73
zgony.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
W porównaniu z poprzednimi latami,
ubywa zawierających związki małżeńskie.
W 2013 roku 170 mieszkańców wstąpiło
w związek małżeński, podczas gdy w mijających 12 miesiącach było to jedynie 137
osób. Można wywnioskować, że coraz więcej
z nas decyduje się na związki nieformalne lub
tzw. „partnerskie”.
LICZBA MIESZKAŃCÓW
Według stanu na 31.12.2014 r. gminę
Suszec zamieszkuje 11 816 stałych mieszkańców, w tym 6 009 kobiet i 5 807 mężczyzn.

Napawa optymizmem fakt, że są to o 92 osoby
więcej niż w 2013 r. Powoli zbliżamy się do
12 000 mieszkańców.
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
I NAJCIEKAWSZE IMIOINA
W mijającym roku rodzice wybierali dla
swoich pociech raczej klasyczne imiona.
Chłopców nazywano najczęściej: Filip, Mateusz, Bartosz i Szymon. Wśród imion dziewczęcych prym wiodły: Lena, Hanna, Emilia
i Nikola. Nie zabrakło także imion oryginalnych
i rzadkich. Wśród mieszkańców naszej gminy
pojawili się: Xavier, Maxymilian, Mia, Mikaela,
Miriam, Vanessa oraz Arianna.
ŚLUB W WYBRANEJ SCENERII JUŻ W MARCU
Być może spadkową tendencję zawie-

rania związków małżeńskich zmieni nowe prawo, które od 1 marca będzie umożliwiać zawarcie ślubu cywilnego poza lokalem Urzędu
Stanu Cywilnego. Obecnie taka możliwość
istnieje tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.
w przypadku ludzi chorych lub przebywających w zakładach karnych. Już niebawem
właściwie wszędzie będzie można zawrzeć
ślub cywilny, pod warunkiem, że wybrane
miejsce spełni określone standardy. Oczywiście będzie się to wiązać ze zdecydowanie
większymi opłatami. Teraz koszt ślubu to 84 zł,
a w przypadku wyboru scenerii innej niż USC
może to być nawet 1 tyS. zł. Dokładna kwota
nie została jeszcze określona, lecz zostanie ona
narzucona odgórnie.
Monika Panfil

STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY W LATACH 2010-2014

Suszec
Kobielice
Kryry
Mizerów
Radostowice
Rudziczka
RAZEM

2010

2011

2012

2013

2014

4 300
1 350
1 382
1 412
1 640
1 276
11 360

4 331
1 375
1 400
1 437
1 664
1 289
11 496

4 367
1 407
1 415
1 453
1 673
1 308
11 623

4 365
1 420
1 425
1 456
1 696
1 362
11 724

4 390
1 427
1 428
1 480
1 703
1 388
11 816
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zdj. arch. pryw.

Najlepsza absolwentka

Od lewej: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Małgorzata Ryś oraz dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz

Pod koniec zeszłego roku, 9 grudnia
2014, w auli rektoratu Uniwersytetu Śląskiego
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
najlepszym absolwentom roku akademickiego 2013/2014. Uczestniczyli w niej m.in.
przedstawiciele władz uczelni, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, szef anteny
Polskiego Radia Katowice, dziekani wydziałów, studenci oraz bliscy osób wyróżnionych. Do udziału zaproszono również
władze miejscowości, z których pochodzą
absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Wśród
najlepszych znalazła się mieszkanka naszej
gminy – wywodząca się z Kobielic Małgorzata
Ryś (absolwentka wydziału Prawa, przyszła
pani adwokat). Zadaliśmy jej kilka pytań.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Gratulujemy znaczącego wyróżnienia. Może Pani
powiedzieć, co składa się na taką nagrodę?
Małgorzata Ryś: Dziękuję. Na nagrodę
składa się kilka elementów. Jest to: dyplom
oraz list gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu,
zestaw upominków, a także list
rekomendacyjny od prezesa Stowarzyszenia
Absolwen-tów UŚ. Otrzymałam również
gratulacje od pana Wójta Mariana Pawlasa.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak rozumiemy, jest to prestiżowe wyróżnienie. Ile
osób otrzymało podobne dyplomy?
Małgorzata Ryś: W skali całego Uniwersytetu niewiele. Z mojego wydziału były to
zaledwie cztery osoby.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Tym bardziej gratulujemy. Wybrała Pani interesujący
zawód. Na pewno nie jest to jednostajna
praca.
Małgorzata Ryś: Z pewnością. Wybrałam takie studia ze względu na późniejszą
możliwość pracy z ludźmi. Bardzo to lubię
i wiem, że będę mogła pomóc wielu osobom.
Poza tym będzie to praca wiążąca się ze
sporym zróżnicowaniem – każdy klient oznacza nową sprawę.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy w Pani
rodzinie istnieją tradycje adwokackie?
Małgorzata Ryś: Nie. Jestem pierwsza.
I mam nadzieję, że będzie to zawód, który
będę już wkrótce aktywnie wykonywać.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Zakończenie studiów nie oznacza jednak końca Pani
edukacji?
Małgorzata Ryś: Dokładnie. Przede mną
jeszcze co najmniej trzy lata nauki w związku

Halowe turnieje piłki nożnej w Suszcu
W dniach 17-18.01 oraz 24.01 na hali
w Suszcu odbyły się Halowe Turnieje Piłki
Nożnej. Nasze gminne drużyny: UKS Suszec,
LKS Mizerów, UKS „Czapla” Kryry i UKS „Josieniec” Radostowice miały okazję sprawdzić
się w silnie obsadzonych turniejach, w których
wzięły udział drużyny z terenu Śląska i nie
tylko. Imprezę, odbywającą się równocześnie
w Suszcu i Żorach, organizował tamtejszy
Miejski Klub Sportowy, pod honorowym patronatem Prezydenta Żor. Na hali w Suszcu
zmierzyli się Trampkarze rocznik 2001 i młodsi
oraz Orliki (rocznik 2005). 17.01 podczas turnieju trampkarzy poziom zawodów był
naprawdę wysoki. Jak komentuje Jacek Sła-

wacki, trener drużyny LKS Mizerów:
- Mizerowianie obiecująco rozpoczęli
sobotnie zawody przeznaczone dla graczy
rocznik 2000 i młodsi, jednakże po słabszej
drugiej części zmagań ostatecznie zakończyli
turniej na ósmym miejscu. Rywale, z jakimi
przyszło się mierzyć piłkarzom LKS, byli
naprawdę mocni, dlatego wywalczona pozycja
nie przynosi wstydu, choć przy odrobinie szczęścia można było pokusić się o coś więcej.
Po zaciętej i wyrównanej walce,
drużyny pochodzące z naszej gminy zakończyły rywalizację odpowiednio na miejscach: 5 (UKS „Czapla” Kryry), 7 (UKS Suszec)
oraz 8 (LKS Mizerów).

z rozpoczęciem w bieżącym roku aplikacji
adwokackiej. Dopiero później będę mogła
pracować samodzielnie w zawodzie.
Nowiny Suszeckiej Gminy: A w tej
chwili co Pani robi?
Małgorzata Ryś: Jeszcze będąc na studiach
zaczęłam praktyki w kancelarii adwokackiej
w Pszczynie. W styczniu tego roku rozpoczęłam zaś aplikację. Nadal jednak jestem
związana ze wspomnianą kancelarią.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy planuje
Pani zostać w naszej gminie po zakończeniu
edukacji?
Małgorzata Ryś: Przez najbliższe lata
na pewno pozostanę w Pszczynie. Później
wszystko zależy od tego, czy będzie dla mnie
praca w tym rejonie. Już na studiach można
było zaobserwować, że konkurencja jest duża.
Co roku przybywa wielu nowych adwokatów.
Moi koledzy z kancelarii niebawem zakończą
aplikację. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą.
Będę mogła skorzystać z ich doświadczenia.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czyli
planów na ucieczkę do wielkiego miasta nie
ma?
Małgorzata Ryś: Na razie o tym nie
myślę. W ciągu najbliższych lat będę odbywać
praktyki w sądach w większych miastach, więc
będę mogła się przyjrzeć pracy adwokata na
różnych poziomach. W tej chwili uważam, że
nie ma potrzeby robić kariery „na siłę". Poza
tym we wrześniu wychodzę za mąż. Rodzina
jest dla mnie najważniejsza i mam nadzieję, że
uda mi się połączyć pracę zawodową z życiem
rodzinnym.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jesteśmy
przekonani, że uda się to zrobić. Na koniec
jeszcze jedno pytanie: które działy prawa uważa Pani za najbardziej interesujące?
Małgorzata Ryś: Prawo cywilne,
a w szczególności rodzinne i opiekuńcze.
Z pewnością poza moim zainteresowaniem
pozostaje prawo administracyjne i finansowe.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Gratulujemy osiągnięć oraz życzymy wielu sukcesów podczas
dalszej edukacji i w wykonywanym zawodzie.
Oraz, oczywiście, wszystkiego dobrego na Nowej Drodze Życia.
Małgorzata Ryś: Dziękuję bardzo.
Monika Panfil

Klasyfikacja końcowa Turnieju:
1. Banik Ostrawa
2. AKS Mikołów
3. RKP ROW Rybnik
4. MKS Żory
5. Czapla Kryry
6. Jedność Jejkowice
7. UKS Suszec
8. LKS Mizerów
9. Płomień Ochojec
10. Zryw Jastrzębie-Bzie
W lutym i marcu odbędą się następne turnieje dla roczników 2002 i 2004. Na
pewno będziemy na bieżąco je relacjonować.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.hala-suszec.pl
Monika Panfil
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Szymon „Szaman” Godziek wśród
najlepszych kolarzy w Polsce
zdj. www.redbull.com

- Wyróżnienie to jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ponieważ odmiana grawitacyjna kolarstwa, którą ja się pasjonuję, jest
mniej znana w Polsce.
Szymon znalazł się w czołówce rankingu obok takich sław kolarstwa, jak mistrz
świata w kolarstwie szosowym Michał Kwiatkowski czy zwycięzca Tour de Pologne Rafał
Majka.

Top 10 plebiscytu na
najlepszego polskiego
kolarza w 2014 roku:

zdj. www.redbull.com

Suszecki humor Krzyżówka
Biblioteczny
rywal
Lufthansy

Bibliotekarz prosi 8 letnią dziewczynkę
o złożenie swojego podpisu na karcie czytelnika, a ona na to:
- Nie będę się podpisywać, bo jeszcze
napiszę same bzdury.
Przychodzi czytelniczka do biblioteki
z pięknym, dorodnym borowikiem.
- Była pani w lesie?
- Nie, pod urzędem gminy.
Czytelniczka prosi o kilka książek.
Bibliotekarz proponuje kilka pozycji i mówi:
- Chyba, że takie dla studentów?
- Nie, nie..., takie dla ludzi, że tak powiem – odpowiada czytelniczka.
Dwoje Internautów w czasie rozmowy:
- Moje zdanie jest o mnie tak skromne,
jak zarobki Billa Gates"a.
Przychodzi mężczyzna – ojciec czworga dzieci - i prosi o lekturę.
Bibliotekarz podaje książkę i pyta:
- Dla pana, czy dla dziecka?
- Nie, dla syna.
Przychodzi użytkownik do biblioteki:
- Dzień dobry. Słyszałem, że tu fajnie
kserujecie więc też przyszedłem coś skserować.
Zebrane przez prac. GBP w Suszcu

włoskie naciskany w
super- pistoleauta
cie

1. Michał Kwiatkowski
2. Rafał Majka
3. Przemysław Niemiec
4. Katarzyna Pawłowska
5. Maciej Paterski
6. Maja Włoszczowska
7. Eugenia Bujak
8. Kasia Niewiadoma
9. Agnieszka Skalniak
10. Szymon Godziek
GRATULUJEMY „SZAMANOWI” I ŻYCZYMY
DALSZYCH SUKCESÓW.
Monika Panfil
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Miesięcznik Gminy Suszec, Redaktor naczelny: Monika Panfil e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Trudne hasła do krzyżówki: BERETTA, KLM, PENTOR, RAND, RIŁA, SZARON, TRIODA

24 stycznia 2015 r. podczas II Balu
Mistrzów Kolarskich ogłoszono „Najlepszą
Dziesiątkę Polskich Kolarzy Roku 2014″. Wśród
wyróżnionych znalazł się także pochodzący
z Suszca Szymon Godziek. W prestiżowym rankingu kolarskim "Szaman" uplasował się na 10
miejscu. Doceniono go za udział w zawodach
Red Bull Rampage, w których wystartował jako
pierwszego Polak w historii. Jak mówi Szymon:
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Komunikat naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie Przycinanie drzew
rosnących na posesjach
Nowe zasady składania dokumentów podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2015 roku wejdą
w życie przepisy ustawy z dnia 26 września
2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1563). Ustawa
ta określa nowe zasady składania do urzędów
skarbowych wybranych deklaracji i informacji
PIT.
Nowe zasady dotyczą:
- płatników podatku dochodowego od
osób fizycznych (np. od należności pracowników,
zleceniobiorców) oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, którzy
informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub
PIT-40 sporządzają:
- dla więcej niż pięciu podatników (osób
fizycznych), lub
- przy ich sporządzaniu korzystają z usług
biura rachunkowego.
Wskazane podmioty od dnia 1 stycznia 2015 r. mają obowiązek składania
urzędom skarbowym ww. formularzy, wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w terminie do końca lutego
(art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej).
Od powyższego obowiązku przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych nie przewidują żadnego wyjątku.
Natomiast w przypadku płatników
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podmiotów nie pełniących funkcji płatnika
w tym podatku, którzy są obowiązani do sporządzenia informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT1R lub rocznego rozliczenia podatku PIT-40 za rok
podatkowy dla nie więcej niż pięciu poda-

tników (osób fizycznych) zachowana została
możliwość składania ww. dokumentów w formie papie-rowej, z tą różnicą, że podmioty,
które skorzystają z tej możliwości, informacje
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz roczne
obliczenia podatku PIT-40 będą obowiązane
przesłać urzędowi skarbowemu w terminie
krótszym o miesiąc, tj. do końca stycznia roku
następującego po roku podatkowym – art. 1 pkt 8
ust. 4 ustawy zmieniającej.
Jednakże wybór przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub
podmiot nie pełniący funkcji płatnika w tym
podatku, papierowej formy składania deklaracji
i informacji oraz rocznego rozliczenia PIT, jest
jego prawem, a nie obowiązkiem. W konsekwencji, jeżeli zdecyduje się na składanie
wspomnianych dokumentów w formie elektronicznej – mimo że spełnia warunek do ich składania w formie papierowej – może to zrobić,
z zachowaniem terminów składania określonych dla e-deklaracji, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 1 pkt 3
ustawy nowelizującej).
Niezależnie od formy składania urzędom skarbowym informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R,
IFT-1R oraz rocznego rozliczenia podatku PIT-40
(tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej) termin
sporządzenia i przesłania ww. dokumentów
podatnikowi (osobie fizycznej) pozostaje bez
zmian, co oznacza, że termin do ich przekazania
podatnikowi upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 1 pkt 4
ustawy zmieniającej).
US Pszczyna

Przyjmowanie wniosków na dopłaty do paliwa
W terminie od 1 lutego 2015 r. do
27 lutego 2015 r. można składać w Urzędzie
Gminy /sekretariat/ wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można otrzymać w Urzędzie Gminy /referat GKŚ- pokój nr 3/ lub uzyskać ze

strony internetowej /www.minrol.gov.pl/. Do
wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Przed
złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie podatkowym.

Zwracam się z uprzejmą prośba do
mieszkańców o utrzymywanie we właściwym
stanie drzew rosnących na gruntach prywatnych. Drzewa nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych oraz dla bezpieczeństwa
ruchu na drodze, a także zagrożenia dla infrastruktury technicznej. Czynności związane
z cięciami korekcyjnymi konarów drzew oraz
z wycinką drzew do lat 10 i drzew owocowych
wykonuje się bez zezwolenia wójta, w miarę
rzeczywistych potrzeb z uwzględnieniem
zasad sztuki ogrodniczej.
UG Suszec

Walne zgromadzenie
delegatów Gminnej
Spółki Wodnej
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej informuje, że w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 10 00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Suszcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.
UG Suszec

Gospodarka odpadami
komunalnymi
Informuję właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I i II kwartał 2015 roku
nie uległa zmianie. Termin płatności za I kwartał
2015 mija z dniem 31 marca 2015 r.
Należność należy wpłacać na numer
konta bankowego Gminy Suszec:

15 8456 1019 2001 0000 0446 0002
W tytule zaznaczamy: ,, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres
nieruchomości z której są odbierane odpady
komunalne oraz rok i kwartał".
UG Suszec

Problem spalania śmieci
w piecach domowych
W zawiązku z licznymi interwencjami mieszkańców
odnośnie notorycznego spalania odpadów w paleniskach domowych przypominam o ustawowym zakazie spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.
Spalanie śmieci w naszych domowych piecach jest szkodliwe i nieekologiczne.
Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci,
które bez odpowiedniej technologii są zagrożeniem dla naszego
zdrowia.

Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu grozi
wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w 2015 r.

Kobielice 1

Kobielice 2
Suszec 1

Suszec 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa,
Zacisze

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa,
Perłowa, Pszczyńska nr 41-147 , Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia do nr 62, Złota

Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie,
Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Pawła
Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od
nr 79, Tulipanów, Żwirowa

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa,
Królówka, Miła, Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks. Kulika,
Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta,
Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad,
Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia
nr 63-207

Boczna, Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna,
Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,
Wyzwolenia od nr 208

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza,
Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska do nr 27, Pogodna,
Słowików, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa, Turkusowa,
Woszczycka, Wąska

Kobielice 1

Kobielice 2

Suszec 1

Suszec 2

Suszec 3

Kryry

Mizerów

Rudziczka

II
10
11
11
12
12
13
16
19
20
24
26
25
26
Ulica – selektywna

Selektywna
III
IV
10
14
11
15
11
15
12
16
12
16
13
17
16
20
19
23
20
24
24
28
26
30
25
29
26
30
V
12
13
13
14
14
15
18
21
22
26
28
27
28

VI
9
10
10
18
18
12
15
25
19
23
26
24
26

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia,
Pszczyńska do nr 27, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa,
Turkusowa, Woszczycka
Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska

Rudziczka 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Mizerów 2
Rudziczka 1

Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,
Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od 208

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa,
Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia nr 63-207

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa,
Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy,
Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna,
Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa
Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska nr 41-147, Wyzwolenia
do nr 62

Astrów, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Ks.
Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna,
Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od nr 79, Tulipanów

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska nr 148-177, Stara
Droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze
Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa,
Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie, Księżycowa,
Łanowa, Pańska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna,
Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Graniczna, Malinowa, Pszczyńska od nr 178

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska,
Kocankowa, Krzywa nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Sporna,
Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

I
13
14
14
15
15
16
19
22
23
27
29
28
29

Mizerów 1

Kryry

Suszec 4

Suszec 3

Radostowice 2

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie,
Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska nr 148-177, Radosna, Rolna, Sołecka,
Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Rejon

Graniczna, Malinowa, Pszczyńska od nr 178

VI
2
11
11
9
9
18
16
25
23
30

Radostowice 2

V
5
7
7
12
12
14
19
21
26
28

Radostowice 1

Ulica – zmieszane

Zmieszane
III
IV
3
7
5
9
5
9
10
14
10
14
12
16
17
21
19
23
24
28
26
30

Radostowice 1

II
3
5
5
10
10
12
17
19
24
26

Radostowice 1
Radostowice 2
Kobielice 1
Kobielice 2
Suszec 1
Suszec 2
Suszec 3
Suszec 4
Kryry
Mizerów 1
Mizerów 2
Rudziczka 1
Rudziczka 2

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa,
Kleparska, Kocankowa, Krzywa nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa,
Porębska, Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa,
Wysoka

Rejon

Radostowice 1
Radostowice 2
Kobielice 1
Kobielice 2
Suszec 1
Suszec 2
Suszec 3
Kryry
Mizerów
Rudziczka

I
10
8
8
13
13
15
20
22
27
29

EKO M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J.
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Tel. 32 42 30 845

Mieszkańcy Gminy Suszec!
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał się raz w miesiącu (dwa razy w
tygodniu budynki wielorodzinne przy ul. Piaskowej w Suszcu). Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy
otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.

NUMER 2 (247)

19

PRZETARGI / OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec, położonej w Kobielicach
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6787 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KA1P/00079554/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków w/w
część nieruchomości oznaczona jest numerami działek:
1) nr 124 o pow. 0,0968 ha (użytki: RIVa 0,0667ha i RIVb 0,0301ha), obręb Kobielice, karta mapy 7,
2) nr 224/166 o pow. 0,3972 ha (użytki: RIVa 0,0566ha, RIVb 0,2354ha i RV 0,1052ha), obręb Kobielice, karta mapy 6,
3) nr 172 o pow. 0,1847 ha (użytki: RIVa 0,0635ha, RIVb 0,0486ha i RV 0,0726ha), obręb Kobielice, karta mapy 6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.062,00zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa
złote 00/100 ). Nieruchomości rolne zwolnione są z podatku Vat.
3. Wysokość wadium: 4.000,00 zł.
4. W/w działki stanowią grunty rolne o łącznej powierzchni 0,6787ha położone po południowej stronie ulicy Pańskiej
w Kobielicach. Działki te mają kształt wąskich pasków i w terenie stanowią grunty użytkowane rolniczo. Klasa bonitacyjna
gleby – przeważa RIVa i RIVb. Otoczenie działek stanowią tereny rolnicze, wykorzystywane jako grunty orne. Brak zabudowy
w bez-pośrednim sąsiedztwie.
5. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów sołectwa Kobielice na południe od ulicy Pszczyńskiej uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą
nr XXXII/57/263/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. Zgodnie z wyżej wymienionymi planami przedmiotowe działki oznaczone są
symbolami: M89R – co stanowi zapis planu tereny rolnicze.
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości.
7. Nieruchomość, będąca przedmiotem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani nie jest przedmiotem żadnych
zobowiązań.
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności tej części nieruchomości.
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20 stycznia 2015r.
10. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 10 marca 2015 roku o godz. 9.00
11. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 do dnia 04 marca 2015r.
(decyduje data wpływu na konto).
12. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 518 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
13. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia
poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
16. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane
na stronie internetowej www.suszec.pl .
17. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy Lipowej 1, pok. Nr 1A, tel. 0/32/ 449 30 73.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec, oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Suszec
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0347 ha zapisanej w Księdze
Wieczystej KA1P/00078812/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,1170 ha zapisanej w KW KA1P/00039005/4
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków część nieruchomości zapisana
w Księdze Wieczystej KA1P/00078812/9 oznaczona jest numerem działki 3962/92 o pow. 0,0347ha (użytek dr), obręb Suszec,
karta mapy 5, natomiast nieruchomości zapisana w Księdze Wieczystej KA1P/00039005/4 oznaczona jest numerem działki
2405/206 o pow. 0,1170ha (użytek Ba), obręb Suszec, karta mapy 5.
2. Cena wywoławcza wynosi 68.280,00zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych
00/100) w tym za prawo własności działki nr 3962/92 -19.460,00zł, a za prawo użytkowania wieczystego działki nr 2405/206 48.820,00zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 7.000,00 zł.
4. Działka nr 3962/92 położona jest bezpośrednio przy ul. Piaskowej w Suszcu. Stanowi fragment terenu utwardzonego asfaltem, wykorzystywanego aktualnie jako parking. Nawierzchnia o dość dużym stopniu zużycia, w terenie ślady
po demontażu słupów metalowych. Działka ma kształt trapezu. Działka nr 2405/206 posiada dostęp do ul. Piaskowej poprzez
działkę nr 3962/92, stanowiącą własność Gminy Suszec. Działka stanowi w większości fragment terenu utwardzonego
asfaltem, wykorzystywanego aktualnie jako parking, Nawierzchnia o dość dużym stopniu zużycia, w terenie ślady po demontażu słupów metalowych. Pozostałą część działki stanowi teren niezagospodarowany, położony na skarpie, przy granicy
utwardzenia rosną drzewa. Działka ma kształt trapezu. Otoczenie działek stanowią tereny przemysłowe: zabudowa i infrastruktura kopalni KWK „Krupiński”, oraz zabudowania innych firm przemysłowych. Uzbrojenie: woda i prąd znajdują się w zasięgu.
5. Za nieruchomość zapisaną w KW KA1P/00039005/4 ponoszona jest opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w wysokości 613,08zł. Opłata płatna jest do 31 marca każdego kolejnego
roku na konto Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Prawo użytkowania wieczystego ustano-wione jest do dnia 05.12.2089r.
6. W/w działki położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec na północ od ulicy Pszczyńskiej oraz w granicach ulic Piaskowej od toru kolejowego PKP
w kierunku północnym do ulicy Dolnej, Powstańców, Na Grabówki a od strony wschodniej do granicy lasu i ulic Szkolnej i Gospodarskiej. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem: H62P – co stanowi zapis
planu tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
7. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego.
8. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych
zobowiązań.
9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności części nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej
KA1P/00078812/9 oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Suszec dla nieruchomości zapisanej
w KA1P/00039005/4.
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 20 stycznia 2015r
11. Drugi przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 10 marca 2015 roku o godz. 11.00
12. Wadium należy wpłacić do dnia 04 marca 2015r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 decyduje data wpływu na konto.
13. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.
14 . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
16. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane
na stronie internetowej www.suszec.pl
17. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy Lipowej 1, pok. Nr 1A, tel. 0/32/ 449 30 73.

Wykaz części nieruchomości
przeznaczony do przetargu
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Suszec przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie
znajdują się działki nr 4138/141 i 4139/141
o pow. łącznie 0,5814ha, położone w Suszcu
karta mapy 5, przy ul. Dolnej na terenach
przemysłowych zlokalizowanych wokół KWK
„Krupiński”.
Bliższe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 1A – tel.
(032)4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Informacja o terminach
zebrań sprawozdawczych
jednostek OSP w Gminie
Suszec
OSP Kryry - 21 lutego 2015 r. godz. 17.00
Remizo-Świetlica w Kryrach
OSP Suszec - 1 marca 2015 r. godz. 14.00 GOK
Suszec
OSP Rudziczka - 8 marca 2015r. godz. 14.00
Remizo-Świetlica w Rudziczce
OSP Mizerów - 14 marca 2015 r. godz. 17.00
Remizo-Świetlica w Mizerowie
Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Suszcu

Uwaga rodzice! Programy
wsparcia dla uczniów szkół
podstawowych w Mizerowie,
Kryrach i Rudziczce
Informujemy, że od dnia 01.01.2015 r. do
dnia 31.05.2015 r. w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Mizerowie, Kryrach i Rudziczce
realizowany jest projekt „Ciekawsza strona
edukacji. Zwiększenie szans edukacyjnych
uczniów szkół podstawowych z Gminy Suszec”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie ww. szkół będą mieli możliwość skorzystania z następujących form
wsparcia:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
języka polskiego oraz języka angielskiego,
- specjalistyczne zajęcia z logopedii,
- zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje np. z języka polskiego, języka angielskigo, informatyki, matematyki i przyrody,
- zajęcia rozwijające zainteresowania
sportowe.
Zainteresowanych uczniów prosimy
o zgłaszanie się do wychowawców bądź dyrekcji szkoły. Projekt realizowany przez firmę
Everest Consulting & Szkolenia w partnerstwie
z Gminą Suszec.

Zdjęcia Noworodkówprośba do rodziców
Jeśli właśnie zostaliście rodzicami
i chcielibyście, aby zdjęcie Waszego dziecka
znalazło się w naszej gazecie, prześlijcie na
nasz adres e-mail (nowiny.suszec@gmail.com)
zdjęcie opatrzone datą, miejscem urodzenia,
imieniem Waszej pociechy oraz nazwą miejscowości, w której mieszkacie.
Już wkrótce planujemy utworzenie
działu z informacjami o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy.
MP

„mama

z dzieckiem”

zumba

taniec

nowoczesny

dla dzieci i młodzieży

koszt: 50 zł / miesiąc (4 zajęcia)
15 zł (1 zajęcia)

zajęcia
na sali
widowiskowej
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22
w każdy

wtorek

16:30-17:30

na sali widowiskowej
Gminnego
Ośrodka Kultury
w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22
w każdy

wtorek

15:15-16:15

zajęcia prowadzi Marzena Szymańska, zapisy przyjmujemy w biurze GOK

zajęcia prowadzi Karolina Głowińska, zapisy przyjmujemy w biurze GOK

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

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

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

