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Młodzi suszczanie podczas wycieczki do Zakopanego - 6 lutego 2015 r.

Ferie w Gminie Suszec
Co robić w ferie? Jak co roku, jest z czego wybierać!
Sport, rozrywki intelektualne, zabawy artystyczne, wycieczki – propozycji i opcji jest mnóstwo. O możliwość wyboru zadbały instytucje funkcjonujące w naszej Gminie:
GOK, GZOiS i Hala w Suszcu, Gminna Biblioteka Publiczna
oraz szkoły. Oferta jest bardzo bogata: można wybrać się
na narty, wziąć udział w ciekawych warsztatach i zajęciach, wyjechać na wycieczkę, wybrać się do kina albo na

lodowisko, spędzić czas na figlarnych porankach, nauczyć
się języka angielskiego albo podszkolić swoje umiejętności np. w decoupage’u. Młodzież może też aktywnie korzystać z Hali, biorąc udział w rozgrywkach sportowych.
Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy w różnym wieku – coś dla siebie znajdą i najmłodsi i starsi, a nawet seniorzy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami
atrakcji przygotowanych na ferie!
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Kraj stepowieje za naszym przyzwoleniem
Po latach w miarę beztroskiego życia w Europie
i w naszym kraju, patrząc z perspektywy globalnej,
teraz na każdym kroku doświadczamy, i o tym trzeba ciągle mówić, a wręcz krzyczeć, skutków nierozważnego postępowania. Uświadamia nam to szczególnie obecna imigracja potwierdzająca, że żyjemy
w cywilizacji, która na naszych oczach popełnia
samobójstwo, wybierając ciągle złe drogi wytyczające przyszłość, które prowadzą do chaosu, upadku.
I to świadomie, bo przecież wskaźniki edukacyjne są
wysokie. Jeżeli przyjrzeć się gospodarce wodnej, to
wnioski również są porażające, a w przypadku naszego kraju szczególnie. Nawet największa bieda nie
usprawiedliwia bezmyślności. Chciałbym nakreślić,
uzmysłowić, bo w moim odczuciu chyba nie zdajemy
sobie z tego sprawy, jak wielkie jest zagrożenie tego
kierunku.
Konsumpcjonizm bogatych państw, który zagościł u nich w ostatnim półwieczu i wchodzi tylnymi
drzwiami do nas, dziś doprowadził świat donikąd. Nie
zważa się na wyczerpywane i ograniczone możliwości zasobów tej ziemi, a szczególnie strategicznego
(bo tak zaczyna być już dziś) towaru, jakim jest woda.
Najgorsze jest to, że patrząc na obecną postawę ludzkości, której bardzo trudno dotrzeć w wielu sprawach
do zdrowego rozsądku, rysuje się czarna wizja, która
może mieć nieobliczalne skutki dla całej populacji
w przyszłości. Woda, dostęp do jej pitnych zasobów,
rodzi dziś wielkie napięcia wśród wielu państw. Bo
to źródło życia. Kataklizmy dziejowe ciągle się toczą.
Wielu fałszywie ocenia rzeczywistość, zdając się na
pozory, nie poznając dokładnie perspektyw i nie
wyciągając z nich wniosków. Tak szczególnie dzieje
się z wodą.
Wydaje się, że jedyne, co pozostało (co oczywiście jest absurdem), to zwrócić się do genetyków, aby
wzmogli szczególne wysiłki nad opracowaniem nowych odmian zbóż, napojów, produktów żywnościowych, które będą posiadały wystarczającą ilość mądrości, odpowiedzialności i miłości i które w trakcie
spożywania będą naprawiać nasz genetycznie uszkodzony gatunek, aby sam siebie nie unicestwiał. Jest
to przykre, ale dla wielu osobników ważniejsza jest
wiadomość, jakie dana celebrytka miała np. majtki niż
sprawy naprawdę wysokiej rangi, istotne dla życia.
Obecna rzeczywistość na każdym kroku weryfikuje założenia co do przyszłości rozwoju świata,
a szczególnie szacowanych jego zasobów i klimatu,
którego podstawowym, najistotniejszym składnikiem jest woda. Przewidywania nie spełniają się nie
tylko co do prognoz gospodarczych, ale i przemian
demokratycznych, a już szczególnie co do bardzo niebezpiecznych zmian klimatycznych i innych. Zmiany
klimatyczne, nieokiełznana konsumpcja, zarozumiałość, brak odpowiedzialności, ignorancja praw natury
– mają wpływ na obecne wydarzenia i będą coraz
to bardziej oddziaływały na pomyślność przyszłych
pokoleń - i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Do
zmian klimatycznych musimy się przystosować, bo
samo mówienie o nich nie polepszy sytuacji. One
występowały wielokrotnie w historii Ziemi z różnym
nasileniem i tak do końca nikt nie zna ich genezy.
Dziś, kiedy tak walczymy, aby nasze 6-latki miały
wydłużone dzieciństwo, zadajmy sobie pytanie, co
sami im szykujemy nieodpowiedzialnym postępowaniem w wielu dziedzinach? Smutną rzeczywistość
w przyszłości. Odnosi się wrażenie, że większej hipokryzji trudno doświadczyć. Przy wszelkich tąpnięciach cywilizacyjnych grupą najbardziej zagrożoną
zawsze są dzieci. Brak dostępu do wody na świecie
zabija już więcej dzieci niż AIDS, malaria, odra i inne
choroby razem wzięte. Czy chcemy przenieść ten
problem na nasz grunt?
Problemów, które tak naprawdę będą decydować o tym, jakie będzie ich życie w przyszłości w ogóle nie rozwiązujemy, a śmiem twierdzić, że jeszcze
bardziej je pogłębiamy. Popatrzmy na to, jak gospodarujemy wodą – dobrem, oprócz tlenu, najcenniejszym i niemal świętym dla człowieka, dla wszystkich
mieszkańców i istot żywych tego świata. To właśnie

woda ma i będzie miała decydujący wpływ na dalszy
bieg życia na naszej planecie. Zapotrzebowanie na
wodę, niezbędną do normalniej egzystencji, w zastraszającym tempie rośnie, a jej zasobów wcale nie
przybywa, a wręcz ubywa. Jest ona wykorzystywana
w każdej dziedzinie, która decyduje o istnieniu życia na ziemi. Szczególnie wodochłonne jest rolnictwo, produkujące żywność, które konsumuje 70%
światowego zużycia wody oraz gospodarka, w tym
szczególnie przemysł energetyczny i wydobywczy.
Ponadto niezbędna jest w wielu innych dziedzinach,
zabezpieczając potrzeby człowieka i wszelkich istot
żywych.
Zasoby wodne cechuje zmienność sezonowa
i nierównomierność rozmieszczenia terytorialnego.
Na świecie, w wielu krajach popyt przewyższa podaż.
I stan ten ciągle się pogłębia.
Śmiem twierdzić, że głównym czynnikiem, który
obecnie rozsadza świat, demokrację i poszczególne
państwa, są właśnie braki wody, fatalna gospodarka jej zasobami w niektórych rejonach. Wszystkie
obecne konflikty w jakimś sensie swoje podłoże mają
właśnie w tym życiodajnym płynie i w konsekwencji
w braku żywności, której produkcja w decydującym
zakresie od niej zależy. Niestety ropy nie da się pić,
użyźniać nią pól, a gazem oddychać, choć i tych surowców przy obecnej eksploatacji zabraknie, ale to
jeszcze nie będzie tragedia. Przyszłe wojny nie będą
się toczyć o ropę, gaz, ale o wodę! To się już dzieje.
Dzisiejsza imigracja w istocie jest tym spowodowana. Brak żywności wywołuje chaos, przecież to biedni
szturmują Europę. Kraje, w których występuje brak
wody, to w przygniatającej większości regiony biedne, bez przyszłości.
Uzmysłówmy sobie, że największa pustynia na
Ziemi, Sahara, jeszcze kilka tysięcy lat temu była żyzną sawanną. Były tam jeziora, rzeki. Zmiany klimatyczne doprowadziły do stanu obecnego. Tak samo
stało się z wieloma innymi zbiornikami wodnymi,
rzekami na wielu innych obszarach, szczególnie Afryki. Gdyby tam w odpowiednim momencie zareagowano, to skutki nie musiałyby być tak katastrofalne,
a przynajmniej mogły zostać rozłożone w czasie, nie
narażając na wyginięcie wielu istnień ludzkich. Buduje się cały czas wielkie magistrale z ropą i gazem,
ciągnące się setki tysięcy kilometrów na wszystkich
kontynentach, a budowa infrastruktury wodociągowej do tych rejonów nikogo nie interesuje. Bo dostarczanie wody biednym to żaden interes. Głoszenie
humanitarnych haseł, że woda jest dobrem, które
jest własnością wszystkich mieszkańców tej planety
i każdemu człowiekowi się należy, jest pustosłowiem.
Wszelkie dyrektywy i ustalenia światowych włodarzy
bez przekazania środków finansowych – to pobożne
życzenia.
Braki wody prowadzą do niebywałej wędrówki
ludów, chaosu, nędzy i wielu negatywnych zjawisk
— imigracji ekologicznej czy wodnej. W dzisiejszych
czasach sami, śpiewając często znaną pieśń „Piękniejsza nad cedry Libanu”, nie zdajemy sobie sprawy, że ten niegdyś piękny, uroczy kraj to dziś ruina,
miasto otoczone hałdami śmieci, borykające się
z brakiem wody pitnej, zbudowane z płacht plastiku,
kartonu, gdzie panuje wszechobecny brud. Czy za
parę lat ma wyglądać również tak nasz piękny, uroczy
kraj? A to się może stać bardzo szybko i naprawdę nie
trzeba tak, jak w tamtym przypadku, dużo zaniedbań.
W XXI w. niebywały rozwój myśli technicznej i naukowej tak naprawdę w niewielkim stopniu przysłużył
się ludzkości, prowadząc ją wręcz do zguby. Wielu
zapomniało, że natura też ma ograniczone możliwości, nie znosi manipulacji i zazwyczaj, gdy w nią
ingerujemy, odpłaca się nam wszystkimi możliwymi
nieszczęściami. Czy jesteśmy aż tak postoświeconymi
optymistami, że nie chcemy tego pojąć? A może już
nas nie obchodzi, co będzie za kilka, kilkadziesiąt lat?
Czy nie boimy się, że nasze dzieci, wnuki wystawią
nam cenzurkę, że byliśmy pokoleniem „GŁÓPKÓF”?
Dotyczy to całej obecnej cywilizacji ziemskiej.
Gdy braknie na świecie wody, utoniemy w śmie-

ciach, szambach: wtedy od głodu, ognia i wojny
nikt nas nie wybawi. Obecny sylwestrowy mord na
kobietach w Kolonii i innych miastach Zachodu, to
przedsmak tego, co nas może w niedalekiej przyszłości spotkać. Dogmat wieczności wielu już narodów
w przeszłości, jak i obecnie, został poważnie nadwyrężony, w wielu przypadkach zakwestionowany,
a może wręcz obalony. I zawsze w skutek bezmyślności, ludzkiego egoizmu i głupoty.
Obecnie przekroczono pewne możliwe granice
eksploatacji planety, korzystając z jej zasobów wręcz
grabieżczo i nieodpowiedzialnie. Szczególnie dotyczy to wody, i, co przerażające, kompletnie nie rozwiązuje problemu ubóstwa, nędzy, które się wciąż
rozszerzają. To są fakty.
Dotychczas syta Europa nie chciała u siebie
i w Świecie tego dostrzec, lansując tylko i wyłącznie
konsumpcyjny styl życia. Ale musimy wreszcie sobie
uzmysłowić, że ta granica biedy, chaosu, spowodowana czynnikami ludzkimi, jest bardzo krucha i ciągle
się przesuwa w naszym kierunku.
Dlatego wielkim niepokojem napawa brak konkretnych działań i to na całym świecie, a tylko pozorowanie rozwiązywania problemów klimatycznych,
szczególnej troski o gospodarkę wodną przez światowych przywódców. Protokoły, ustalenia, konkluzje
z organizowanych spotkań, zjazdów, szczytów, nie
ruszają tych istotnych dla świata spraw ani o milimetr
do przodu. Bo i trudno ruszyć milimetr, zajmując się
tak poważnym problemem zza biurka, nie mając
oparcia w społeczeństwach obywatelskich, które
w większości nie zdają sobie sprawy z istniejących zagrożeń lub je lekceważą. A że problemy, szczególnie
z wodą, będą narastać można stwierdzić obserwując
demografię z ostatnich lat.
Rzeczywistość zmieniająca się na naszych
oczach wskazuje, że 50 lat temu w Europie mieszkało
19% ludności świata – dziś już tylko 10%. Nie jesteśmy
pępkiem świata, ale niestety przy globalizacji, od której nie uciekniemy, będzie to miało wielkie znaczenie,
bo nasze wpływy, wpływy Europy na istotne decyzje
w tym świecie, będą ciągle ograniczane.
Popatrzmy na przyrost ludności całościowo:
- W 1965 roku na świecie było 3,3222 mld ludzi,
z tego w Europie 635 mln.
- W 2000 roku na świecie było już 6,126 mld ludzi,
z tego w Europie 726 mln.
- W 2015 roku na świecie jest 7,349 mld ludzi,
z tego w Europie 738 mln.
- W 2065 roku wg prognoz ludność świata będzie
liczyć 10,376 mld, z tego w Europie 680 mln.
Jak więc widzimy, na świecie nastąpi potrojenie
liczby ludności, a u nas – żadnych zmian. Ten niesamowity wzrost populacji, bo on będzie decydował
o bycie całej populacji, daje wiele do myślenia i powoduje już obecnie zawrót głowy. Na pewno bogactw
naturalnych przy dzisiejszej konsumpcji i gospodarce,
a szczególnie wody, już niedługo nawet w Europie
może zabraknąć, nie mówiąc, że stajemy się populacją schyłkową.
A jak się kształtują, na tle rosnącej liczby ludzkości, zasoby tego życiodajnego płynu na naszej planecie? Otóż 97% światowych zasobów wody to słona
woda morska, 3% to woda pitna. Z tych 3% zasobów
wody pitnej: 2% to wody powierzchniowe, 1% wody
podziemne. Pomimo tych skromnych zasobów wody
pitnej, to, jak na stan obecny ludności, te zasoby, przy
odpowiednim gospodarowaniu, są w stanie zaspokoić potrzeby świata. Jednak rzeczywistość pokazuje
inne oblicze. Ponadto wszechogarniająca głupota
i nieodpowiedzialność w gospodarce wodnej, szczególnie w państwach o słabych zasobach, a do takich
zalicza się również Polska, grożą rozszerzeniem tego
problemu na kolejne kraje.
60% światowych zasobów wody słodkiej posiada dziesięć państw (m.in. Brazylia, Rosja, Kanada).
Aż 75% ludności, w tym Polska, jest zależna od wód
gruntowych, kopalnych lub uwięzionych w skałach,
a przede wszystkim od powierzchniowych.
U nas zbiorniki retencyjne gromadzą jedynie
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6,5% rocznego dopływu wód z terenu kraju. Około
94% opadów rocznie spływa do mórz, oceanów, co
przy dużej zmienności opadów, jest skandalem.
Na takie marnotrawstwo pozwalamy sobie
od lat, pomimo że jesteśmy krajem bardzo ubogim w wodę.
Ponadto agrochemia, pestycydy, których na
pewno w krótkiej perspektywie w rolnictwie nie
ograniczymy, ze względu na brak żywności, będą
dalej zatruwać nasze rzeki, jeziora, morza milionami
ton chemii. Dodatkowo bardzo źle, że ta woda z pól
bezpośrednio spływa do rowów melioracyjnych, dołów chłonnych rzek, a nie równolegle budowanych
urządzeń odwadniających, które oddzielałyby ją od
wód pitnych.
Skażenie tymi środkami (nie mówiąc o ściekach,
które również nie są naszą chlubą), nie jest obojętne,
gdyż wywołuje działania rakotwórcze, zaburzenia
hormonalne, niepłodność, itd. Te dramaty dotykają
coraz to większej rzeszy ludzi, czego na co dzień doświadczamy.
Obecnie ponad miliard ludzi na świecie w ogóle
nie ma dostępu do wody pitnej, a aż 2,6 mld jest pozbawione dostępu do jakiejkolwiek sieci kanalizacji
sanitarnej. Nikt na system nie patrzy całościowo.
Przewidywania uczonych niestety nie napawają
optymizmem, bo przewidują, że do 2030 roku bez
dostępu do wody pitnej znajdzie się niemal 3 mld ludzi. Trzeba nie tylko o tym mówić, ale już dziś bić na
alarm i podjąć zdecydowane działania, jak zaspokoić
to rosnące pragnienie naszej planety. Gwałtownego
wzrostu demograficznego raczej nie unikniemy,
a możemy pogrążyć się w totalnym chaosie, który
będzie niczym w stosunku do tego, jaki przeżywamy
obecnie z imigrantami.
Trzeba sobie zdać sprawę, że obecnie każdego
dnia umiera na świecie 25 tysięcy osób (małe miasto),
wskutek niedostatku wody, jej złej jakości (zakażenia,
epidemie). Niedostatki wody, jej braki, szczególnie
dotyczą Afryki, a te obszary niedostatku będą się powiększać na następne kontynenty. Brak tego życiodajnego płynu będzie powodował jeszcze większe
migracje ludności niż te, z którymi mamy obecnie do
czynienia. Determinacja ludzi pragnących dostępu
do wody może być jeszcze większa, wręcz niewyobrażalna.
Polska należy do krajów o bardzo skąpych zasobach tego życiodajnego płynu. U nas zasoby dyspozycyjne wody słodkiej są niewielkie i wynoszą
zaledwie 600 m3 na mieszkańca na cały rok (średnia
światowa to 6500m3, czyli 10 razy więcej). Obecnie
wykorzystujemy około 20% zasobów hydroenergetycznych. Powodem tego są małe opady i duże parowanie. Najgorsze jest to, że te kasandryczne dane
nie docierają do naszej świadomości, pozwalając
nam dalej żyć w błogim spokoju. Czy ktoś bije na
alarm? Może ostatnio modny jest smog, bo śmierdzi
i słychać pojedyncze głosy lamentu, ale mimo to nie
widać mądrych rozwiązań problemu. Z wodą u nas
jest jeszcze gorzej, wręcz bardzo źle, a świadomość
takiego stanu rzeczy jest znikoma. Ten niski poziom
zasobów wody dyspozycyjnej u nas można nawet
porównać do wielkości występujących w niektórych
krajach afrykańskich.
Nie mamy świadomości, że już u nas w kraju
zachodzi wiele procesów hydrogeologicznych, np.
od lat postępujące stepowienie Wielkopolski, gdzie
wegetacja biologiczna z powodu małej ilości opadów
osiągnęła już prawie minimum. Oczywiście ciągle
coś robimy, ale zbyt mało: praktycznie cofamy się,
nie nadążając za nawarstwiającymi się problemami.
A chodzi przede wszystkich o budowę wielu małych
obiektów wodnych, zbiorników retencyjnych, rurociągów itp.
Hańbą jest dla obecnego pokolenia zły przykład
gospodarowania wodą, jej zniweczenie i wręcz zniszczenie dorobku naszych przodków. Wiele mówimy
o energii odnawialnej, a nasi przodkowie tu w Polsce
już w XVI wieku na masową skalę uzyskiwali potężne
ilości hydroenergii do napędzania młynów i innych
urządzeń. Polska w tym wieku była pokryta bardzo
dużą ilością zbiorników retencyjnych w liczbie około
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7000, które pracowały, aby uzyskać energię z wody,
a jednocześnie zabezpieczały przed suszą i powodzią. Wystarczyło przy małej modernizacji zamienić
to na energię elektryczną. I co z tego zostało dziś?
Nie inaczej było z wiatrakami, których również było
mnóstwo.
Obecnie w Polsce pracuje około 750 elektrowni wodnych. Wynika z tego, że ponad 6000 potencjalnych zbiorników retencyjnych, na bazie których
można by produkować energię, pozostaje niewykorzystane lub zostało bezmyślnie zasypane pod budownictwo czy inne cele, bo tyle ich już było w przeszłości. Problemem jest również, że stan techniczny
istniejących budowli wodnych jest bardzo zły, stąd
w okresie deszczów powodzie, a w przypadku ich
braku – susze.
Melioracje wodne przeprowadzane w przeszłości w wielu przypadkach wykonane zostały nieracjonalnie, doprowadzając do stepowania, wysuszania
coraz to większych obszarów, niesamowitego obniżenia poziomu wód gruntowych. Polegały one
na jednostronnym podejściu: odwadnianiu bez nawadniania. W czasie deszczu woda drenami ucieka
do rzek, morza zamiast do zbiorników retencyjnych,
z których mogłaby wracać z powrotem w czasie susz.
Kompletnie nie jest zbierana woda deszczowa z posesji, która zamiast służyć do podlewania trawników,
ogrodów i zwiększać poziom wód gruntowych, najczęściej jest przyczyną podtopień, zalania sąsiednich
działek, piwnic. A po gwałtownym spływie do rowów,
rzek – staje się przyczyną podtopień czy wręcz powodzi na wielkich obszarach Polski, szczególnie na położonych niżej terenach. Woda nie zna granic. Nic nie
zrobiono, nie wymuszono do dziś w prawie budowlanym konieczności budowy przy każdym budynku
małych zbiorników czy innych urządzeń hydrotechnicznych. Trudno powiedzieć, na co czekamy.
Odpowiednio duża ilość małych studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, rurociągów wodnych,
pozwoliłaby ustabilizować poziom wód gruntowych
na wielkich obszarach, zrównoważyć, złagodzić lub
rozwiązać wahania klimatyczne związane z opadami.
Czy czekamy, aż wyraźnie zacznie spadać produkcja
rolna i wystąpią braki żywności, a woda pitna zacznie
być racjonowana?
Abstrahując od powodzi, odczuliśmy już tego
lata, że nawet energii elektrycznej może zabraknąć
wskutek braku wody. To fakt, który wystąpił w XXI
wieku w Polsce - w kraju, gdzie wszyscy są przekonani, że wody mamy pod dostatkiem, że nie może
jej zabraknąć do chłodzenia bloków elektrycznych.
Strach pomyśleć, co się może dziać, jakie mogą być
skutki, gdyby nastąpiły kolejne tak suche lata. Na
szczęście na Śląsku, wybudowanym jeszcze w czasach przeszłych, zbiornik Goczałkowicki, powiązany
z innymi zbiornikami, potrafi nam zapewnić wodę
na ponad rok, nawet w czasie suszy. A to dzięki piętrzeniu i odpowiedniej powierzchni. Ale gdyby susza potrwała dłużej, to co wtedy? Źródłem wody dla
zbiornika Goczałkowickiego jest deszcz, ale także
ulegający topnieniu śnieg. I tutaj kolejny przykład
naszej bezmyślności w działaniu w codziennym życiu: sypanie dróg, podjazdów i innej infrastruktury
w okresie zimowym solą. To w konsekwencji nie tylko
niszczy środowisko, wypala roślinność przydrożną,
drzewa itd., ale również ma wpływ na wodę, czyniąc
ją niezdatną do użycia. Dla wielu liczy się tylko czarny
asfalt, aby mogli swoimi końmi mechanicznymi stawać się postrachem na drogach, dla nich nieistotne
jest, że z wód śródlądowych czynimy Bałtyk. Szczyt
nieodpowiedzialności w gospodarce wodnej musi
być rozwiązany prawem ogólnonarodowym i to jak
najszybciej. Tutaj nie może być żadnej demokracji.
Działania muszą być, jeżeli chcemy przyszłości dla następnych pokoleń, bezwzględne, bez jakiejkolwiek
dyskusji, radykalne. W przypadku zasobów, szczególnie wody, nie może być tolerancji, nie może być tak,
że każdy chce być sędzią w każdej sprawie.
Boleśnie tegoroczną suszę odczuli w naszym
województwie mieszkańcy Żywiecczyzny i województwa częstochowskiego, kiedy wyschły tam
studnie. Co gorsza, wiele miejscowości jest tam
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jeszcze niezwodociągowanych. Takich sytuacji jest
u nas w Polsce jeszcze sporo. W Afryce w większości
krajów pokonywanie codziennie odcinków 10 km
po wodę, i to szczególnie przez kobiety i dzieci, jest
codziennością. Widok tych częstochowskich wsi, czy
Żywiecczyzny tego lata, a i w obecnej chwili, bo dalej wody w studniach tam nie ma, nie odbiega od tej
afrykańskiej codzienności. Ponadto wyschły potoki
górskie, a z nich w górach jest pobierana woda do
wodociągów. Niewięksi wizjonerzy nie zakładali, że
potok górski może wyschnąć, a jednak to są fakty.
Możemy nie uwierzyć, ale wiele miejscowości w rejonie częstochowskim i innych rejonach Polski pobiera
jeszcze wodę pitną z wodociągów z rur azbestowych,
a jak wiadomo azbest to czynnik wielkiego ryzyka
zachorowania na raka. Oczywiście, gdy przejrzy się
statystyki zachorowalności w tych rejonach na tę
chorobę, to są one zatrważające. Te braki wody w rejonie Śląska występują w regionie, gdzie większość
wód rozpoczyna swój bieg w kierunku Bałtyku.
Bezmyślne jest wykorzystywanie, eksploatowanie obecnie w coraz większym stopniu wód podziemnych, które stanowią około 20% zasobów wody pitnej
w naszym kraju. Powinny to być złoża strategiczne utrzymywane, gdy naprawdę będą dłuższe
okresy suszy. Kto te złoża chroni? Nikt! Ale czego się
nie robi, by na krótką chwilę w niektórych gminach
obniżyć mieszkańcom cenę za wodę, bo obecnie
przeważnie z tych źródeł jest ona tańsza, nie myśląc
w ogóle o przyszłości. Jak można niszczyć rezerwy
strategiczne? Niedoskonałe prawo na to pozwala.
Dla Śląska zasoby wód podziemnych szczególnie powinny być chronione, bo mamy ich dużo, ale
i jednocześnie bardzo mało ze względu na to, że
wiele zbiorników podziemnych jest zdegradowanych
przez przemysł ciężki, szczególnie w okolicach Katowic, Bytomia, Chorzowa, itd.
Narzekamy na ceny wody, a przy nieodpowiedzialnej gospodarce, gdy nie zmienimy swojej postawy i nie przeprowadzimy odpowiednich inwestycji
w kraju, to niedługo możemy doczekać czasów, że
będzie racjonowanym dobrem luksusowym, za które
oddamy każdy grosz. Pomimo że w Polsce, a szczególnie na Śląsku, zostaje nam dostarczana woda wysoko uszlachetniona, to niejednokrotnie niszczymy
ją, posiadając w domach instalacje, które znacznie
obniżają jej jakość, a niekiedy przyczyniają się do
chorób. Przykładem mogą być różne chińskie krany, baterie i instalacje wewnętrzne w domach, które
w trakcie użytkowania uwalniają szkodliwe związki
rakotwórcze, jak nikiel, chrom i inne. Przecież w większości naszych rurociągów gminnych płynie woda,
której jakość jest lepsza od niejednej butelkowej,
a my sami pogarszamy jej jakość. Porównajmy, że
kupując wodę butelkową to średnio za przeciętną
jakość płacimy 1000 zł za m3, a wodociągowa około
7 zł za m3. W niektórych krajach, gdzie istotnie brakuje
tego życiodajnego płynu, czarny rynek jest w stanie
te ceny osiągnąć.
Czy nie powinniśmy się martwić, że po zeszłorocznej suszy praktycznie wszystkie potoki jeszcze
nie nabrały wody (a jest luty)? Oglądamy dna potoków, a rzeki zawęziły swoje koryta do rozmiarów
potoczków. Przecież to widzimy codziennie. Czy
trzeba jeszcze innych dowodów? Chciałbym, abyśmy wreszcie przejrzeli na oczy. Nic nam nie da
rozbudowana infrastruktura kulturalna, sportowa,
stadiony, lotniska, gdy naprawdę braknie wody, gdy
nie przeznaczymy na ten cel znacznych środków budżetowych i nie zmienimy swojego podejścia.
Wszystko to obróci się w ruinę w jednej chwili
tak, jak w krajach Afryki obecnie się to dzieje. Kończąc, zaznaczam, że problem naświetliłem wyrywkowo. Jest to tak naprawdę „temat rzeka”, szczególnie jeśli chodzi o zaniedbania, brak szacunku u nas
do życiodajnego płynu, jakim jest woda. Powołam
się na słowa Jana Pawła II, że „współczesna sytuacja
ekologiczna świata jest przede wszystkim zjawiskiem
o charakterze moralnym. Szkodliwe działania w środowisko mają głębokie źródło – tkwi ono w zaniku
poczucia wartości życia”. Nic dodać, nic ująć!
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Przemówienie Wójta z okazji Dnia Górnika
Drodzy Bracia Górnicy, Panie Dyrektorze,
Panie Prezesie.
Święto Górnika jest okazją, by mówić o znaczeniu górnictwa i troskach jego środowiska.
Obchodząc w tym roku to wrosłe, nie tylko
w tradycję Śląską ale i Polską, święto – w roku, kiedy ten ponad stuletni organizm zmaga się z ciężką
chorobą spowodowaną trudnościami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, należy ze szczególną troską, ze spokojem, rozsądkiem i odpowiedzialnością pochylić się nad szukaniem dobrych
rozwiązań dla całej branży. Praca górnika była przez
cały wiek punktem odniesienia egzystencjonalnego, zapewnienia chleba, energii i ciepła dla wielu
pokoleń istnień ludzkich nie tylko ziemi Śląskiej, ale
i z całej Polski. Stanowiła o cywilizacyjnych przeobrażeniach Śląska, Polski, Europy.
Do świętej Barbary, górniczej patronki, kierujemy dziś westchnienia i wołanie o oświecenie dla
rządzących, bowiem na naszych oczach doświadczamy, że Polska, a szczególnie Unia, jakby chciały
nie tylko zapomnieć o górnictwie, tradycji górniczej, ale zniszczyć górnictwo węglowe, całkowicie
wytrzeć je z pamięci oznajmiając, że to zacofanie,
pieśń przeszłości. Nic bardziej błędnego. Przecież
to pracowitość, solidarność, łączenie tradycji z pracą były bardzo ważnym przykładem dla całych społeczności, w tym i polskiej – na ścieżce rozwoju nowych technologii, postępu cywilizacyjnego.
Węgiel, jako ten najważniejszy na ziemi pierwiastek życia, powinniśmy szanować, a nie uciekać od niego z bojaźni przed dwutlenkiem węgla
i smogiem, jak nam sugerują twórcy dwutlenkowej
histerii. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że bez tego
pierwiastka, gdy zabraknie go w powietrzu atmosferycznym, na naszych stołach nie pojawi się pożywienie, a zielona planeta, która również potrzebuje
CO2, stanie się kamienistą, księżycową planetą. Nie
dajmy się sterroryzować ekoterrorystom, a wdrażajmy czyste technologie spalania. Nie pozwólmy
uzależnić się od źródeł energii, na które nas nie stać.
Węgiel nie musi przysparzać uciążliwości.
W tym miejscu przytoczę słowa wielkiego fizyka Maxa Plancka, który wypowiedział znamienne
zdanie, że „górnictwo nie jest wszystkim, ale bez
górnictwa wszystko jest niczym”.

Nie pozwólmy ignorantom z Unii zniszczyć
naszego górnictwa tak, jak obecnie dopuścili do
postępującego w astronomicznym tempie wielkiego nieszczęścia niszczenia cywilizacji europejskiej,
dramatu, jakiego nie było w dziejach Europy, Świata. To rozgrywa się na naszych oczach.
Górnictwo węglowe w Polsce naszemu krajowi
będzie jeszcze przez wiele lat potrzebne, będąc nie
tylko ważnym pracodawcą, ale przede wszystkim
zapewniając bezpieczeństwo energetyczne krajowi, regionowi.
Patron naszej kopalni, prof. Krupiński, w grobie się przewraca, patrząc na działania uderzające
w górnictwo. Należy przypomnieć, że to Bolesław
Krupiński w czasie wielkiego kryzysu w latach 30.
XX wieku, w 1934 roku odszedł z pracy, nie zgadzając się z decyzją francuskich właścicieli o zamknięciu kopalni „Klimontów”.
Dziś wśród wielu myśli, pojawia się w nas niepokój o przyszłość naszej kopalni, pogłębiony niestety świadomością światowego kryzysu. Musimy
sobie uświadomić, że nasza kopalnia nie działa
w próżni. Obecne oblicza kryzysu nie są dla całej
naszej braci górniczej i lokalnej społeczności czysto ekonomicznym abstraktem, w którym rozważa
się jedynie rentowność kopalń. Dla wszystkich Nas
oznacza on osobiste i dramatyczne pytanie: „Co dalej?”.
Nierozważne decyzje mogą doprowadzić do
dramatu, jaki rozegrał się i rozgrywa do dziś w okręgach nie tylko Polski, ale i Europy, Świata, gdzie
zlikwidowano kopalnie. U nas wystarczy zajrzeć
niedaleko do byłego Zagłębia Wałbrzyskiego. Pozostała zrujnowana, opuszczona ziemia z biedaszybami (i to w XXI wieku!), które nielicznym, którzy
pozostali, bo nie mieli sił się opamiętać, pozwalają
dogorywać, żyć w nędzy i wykluczeniu. Czy ból tych
górniczych, opuszczonych przez państwo w przeszłości i skazanych na unicestwienie rodzin, ktokolwiek z nas jest sobie w stanie uzmysłowić? Ileż to
musiano wylać łez, gasić ran w swoich sercach, walczyć z beznadzieją i smutkiem. Zostały pogrzebane
tam nie tyko tradycje górnicze, ale rodzinne, które
trudno będzie kiedykolwiek odbudować.
Dlatego dzisiaj, szczególnie jak nigdy dotąd,
wszelkie decyzje, działania wymagają prawdziwej

troski, zaangażowania, wielkiej odwagi i trudu.
Trzeba szukać rozwiązań z rozsądkiem i z odpowiedzialnością pochylić się nad problemami, szukać
optymalnych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania kopalń z nadzieją, że nawet jeżeli prowadzą
trudnymi drogami , to na pewno są szlakiem do mądrych i stabilnych rozwiązań.
Trzeba sobie również zdawać sprawę, że niektóre przemiany na pewno nie są i nie będą bezbolesne, bowiem o sukcesie dzisiejszego górnictwa
decydują nie tylko posiadane zasoby, rozwinięta
technika i ofiarność ludzi, ale również rynek, skutki
setek zjawisk makroekonomicznych, zachodzących
w światowej gospodarce globalnej. Priorytetem
musi jednak być bezpieczeństwo energetyczne kraju i zabezpieczenie społeczne rodzin górniczych.
Wierzę, drodzy bracia Górnicy, że wspólnie
z dyrekcją i Waszymi przedstawicielami reprezentującymi stronę społeczną, sprostacie wszystkim
trudnościom, zapewnicie przyszłość na długie lata,
nie tylko swoim rodzinom ale i społeczności gminnej, która pokłada w Was ufność. Niech nie zawodzi Was rozum. Jestem pełny uznania dla dyrekcji,
z dyrektorem Kurpasem na czele, za opracowanie
optymalnych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania kopalni i władz JSW SA za podjęcie się trudnego zadania i odważnych decyzji: jestem pewien, że
słusznych. Dotyczących dalszego funkcjonowania
kopalni „Krupiński”.
Życzę Wam wszystkim, aby nigdy pracy nie
zabrakło, by wasza praca była bezpieczna, by była
dalej tak, jak w przeszłości, doceniania, by nikt nie
zazdrościł Wam tego, co z racji tej pracy winniście
otrzymywać. Bo zazdroszczą tylko ci, którzy tak naprawdę nie wiedza, co to jest trud górniczy.
Wierzę, że przez długie jeszcze lata górnictwo,
JSW SA i nasza kopalnia będą dostarczać energię,
ciepło, światło do naszych polskich domów, a Wy
drodzy Górnicy, wzmocnieni odwagą św. Barbary, Waszej patronki, która będzie Was wspomagać
w trudnej codzienności, będziecie pobudzać nadzieję na szczęśliwą przyszłość. Święta Barbaro miej
w opiece ciężki trud górniczy i prześwietny górniczy stan!
Niech żyje nam górniczy stan!
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Przede wszystkim rzetelna praca! Rozmowa z Andrzejem Urbankiem
Andrzej Urbanek – Radny Gminy Suszec już
trzecią kadencję, Przewodniczący Rady Gminy,
mieszkaniec Suszca, pracownik KWK „Krupiński”.
W rozmowie z „Nowinami Suszeckiej Gminy”
podsumowuje miniony rok w Gminie Suszec oraz
odpowiada na nurtujące mieszkańców pytania.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Został Pan wybrany na Radnego oraz na Przewodniczącego Rady
Gminy. Czy odczuwa Pan odpowiedzialność tego
stanowiska? To pewnie rodzaj nobilitacji?
Andrzej Urbanek: Zacznijmy od tego, jak wyglądały moje początki. Nie myślałem kiedyś o pracy
w Samorządzie. W latach 90. XX w., za namową sołtysa Alojzego Kusia, zostałem członkiem Rady Sołeckiej, ale później trudno było mi połączyć to z pracą
na kopalni i z pracą w Radzie Nadzorczej JSW SA,
dlatego zrezygnowałem. Dopiero w 2006 roku zostałem Radnym Gminy. Trzeba przyznać, że pierwsze
4 lata pracy w Radzie Gminy to w zasadzie nauka. Tak
było też w moim przypadku i u wielu moich kolegów. Większa wiedza przychodzi z kolejną kadencją.
Przypuszczam, że zostałem wybrany na Radnego, bo mieszkańcy znają mnie z pracy na kopalni
i wiedzą, że w życiu zawsze kieruję się rozsądkiem,
spokojem i szacunkiem dla drugiego człowieka.

W wyborach do drugiej i trzeciej kadencji społeczeństwo wszystkim nam zaufało – każdemu z ponownie
wybranych Radnych. Jest to odpowiedzialność, której staramy się podołać.
Nowiny: Łączy Pan pracę zawodową, obowiązki rodzinne i pracę Radnego. Ciężko tego dokonać?
Andrzej Urbanek: Trudno jest połączyć
wszystkie te obowiązki, szczególnie, gdy pracuje się
na kopalni w tzw. „ruchu”. Nam, Radnym pracującym
w produkcji, trudno było zdążyć na czas – na Komisje, Sesje, zwłaszcza, gdy pracę kończyło się po 15:00
lub gdy pracowało się na zmiany. Jednak od kiedy
w 2008 r. przeszedłem do działu przygotowania
produkcji, łatwiej udaje mi się pogodzić moją pracę
z obowiązkami Radnego. Poza tym mam wsparcie
w rodzinie – żonie i dwójce dzieci .
Nowiny: Mija rok od wyborów i ustanowienia
Nowej Rady. Jak podsumowałby Pan ten czas?
Andrzej Urbanek: Powiedziałbym, że ten rok
[2015 – przyp. red.] dla mieszkańców Gminy Suszec
niewiele różnił się od poprzedniego. Był on dla
wszystkich nadal dobry. Chyba mieszkańcy nawet
specjalnie nie odczuli, że dzieje się coś złego w dochodach Gminy. Inwestycje były realizowane, plany
niewiele się zmieniły. Natomiast dla władz Gminy
był to pierwszy rok, w którym dostrzegaliśmy, że

może być gorzej. Po pierwsze pojawił się problem
zwrotu podatku od budowli podziemnych do JSW
SA. W lutym rozpoczął się też strajk w JSW SA, który
obserwowaliśmy z niepokojem. Pogłębiała się trudna sytuacja na rynku węgla z powodu drastycznych
spadków jego ceny. Konsekwencją tego była decyzja Zarządu JSW SA z lipca 2015 roku o zatrzymaniu
wydobycia w KWK „Krupiński” w IV kwartale 2017
roku i nasz wyjazd z Wójtem do Warszawy do Ministerstwa, aby zwrócić uwagę na ogromny problem,
przed jakim staną mieszkańcy, Gmina i cały region.
Obiecano nam wówczas, że kopalnia nie będzie
zlikwidowana. W październiku, po wielu zawirowaniach, Zarząd JSW SA zmienił swoją decyzję i wydłużył okres prowadzenia wydobycia w „Krupińskim” do
2021 roku. W naszym odczuciu to szansa dla kopalni.
Teraz kopalnia odbudowuje zdolności produkcyjne,
które obniżyły się w II połowie 2015 roku.
W tym roku mieliśmy też w Gminie problemy
z komunikacją – żeby tylko napomknąć trwającą niemal rok niepewność dalszego funkcjonowania MZK
w Jastrzębiu-Zdroju. Na szczęście sytuacja na razie
się ustabilizowała i wygląda optymistycznie.
Istnieje też ciągły problem komunikacji między
Suszcem a Pszczyną. Będziemy nadal utrzymywać
wspólnie z powiatem pszczyńskim uruchomioną
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w 2012 roku linię komunikacyjną Rudziczka-Pszczyna-Rudziczka. Te tematy z pewnością będą wracały
w kolejnych latach.
Nowy budżet dla Gminy na 2016 rok, który
uchwaliliśmy końcem 2015 roku, jest zrównoważony. Zarówno dochody jak i wydatki są na poziomie
budżetu planowanego na 2015 roku. Zasadniczą różnicą tych budżetów jest to, że deficyt budżetu 2015
roku zostanie pokryty z nadwyżki budżetu (oszczędnościami) z lat ubiegłych, a te oszczędności się kończą. W budżecie na 2016 rok przychodów Gmina
nie planuje. To także sprawa, którą trzeba mieć na
uwadze. W ciągu minionego roku kilkukrotnie wracał temat obligacji, potrzebnych, aby spłacić dług
wobec JSW SA. Na razie nie mamy potrzeby ich emisji, choć należy zawsze pamiętać o tej możliwości.
Planowanie przyszłości dla Gminy, nowego budżetu, jest ciężkie, kiedy nie wiadomo, jakie mogą być
decyzje sądów za miesiąc czy dwa. I czy w związku
z tym nie będziemy jednak potrzebować finansowego wsparcia.
Niestety, wciąż nie udaje się nam ustalić także
dalszych planów kanalizacji Gminy. Ciężko planować
z dużym wyprzedzeniem, kiedy nie wiadomo, jak
będą wyglądały finanse. Poświęciliśmy tematowi kanalizacji już 6 wspólnych komisji. Projekt rozbudowy
oczyszczalni powstał w 2011 roku, a szacowany koszt
wynosił 20-30 mln złotych! Powstały też dwie koncepcje rozbudowy oczyszczalni ścieków – czy rozbudowywać gminną oczyszczalnię, czy przyłączyć się
do oczyszczalni przy kopalni? Temat kanalizacji jest
dla mnie bardzo ważny i chciałbym, aby w tym roku
Gmina podjęła ostatecznie decyzje w tym zakresie.
Liczymy, że uda się pozyskać jeszcze jakieś środki
zewnętrzne na realizację tego projektu.
Ważnym problemem, który wciąż czeka na
rozwiązanie są też mieszkania socjalne, dlatego pan
Wójt zapewnił Radę Gminy, że w tym roku zostaną
podjęte prace projektowe. Jak widać, tematów ważnych i wciąż czekających na rozwiązanie czy realizację jest wiele. Z pewnością będą one przedmiotem
naszych prac w tym roku, a ich realizacja będzie zależeć głównie od stanu finansów Gminy.
Ze spraw, które udało nam się zrealizować
w 2015 roku i z których jestem bardzo zadowolony, należy wymienić między innymi: zrealizowane
inwestycje drogowe, budowę części kanalizacji
w Kryrach, rozbudowę szkoły w Suszcu, remont
boiska w Suszcu przy hali, modernizację otoczenia
przy Urzędzie oraz budynku obok Urzędu, w którym
znajduje się m.in. oddział przedszkola. Udało się nam
także uchwalić nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to coś, na co ludzie czekali.
Nowiny: Jak wygląda praca w Radzie? Czy trudno jest się porozumieć, ustalić wspólne stanowisko
dla wszystkich?
Andrzej Urbanek: Nie przypominam sobie
żadnych głębokich sporów w Radzie. Zdarzają się
na komisjach różne opinie i stanowiska Radnych,
ale w rzeczowych dyskusjach dochodzimy do porozumienia i nasze decyzje kończą się kompromisem.
Niewiele było takich uchwał, które nie przechodziły
jednogłośnie. Staramy się dzielić posiadane środki
równomiernie dla wszystkich sołectw, unikając sytuacji konfliktowych, gdzie któreś z sołectw mogłoby
poczuć się pominięte w planie inwestycyjnym. Poza
tym znamy problemy naszych sołectw, rozumiemy

je doskonale. Większość z nas pracuje już lata w Radzie i wiemy, że tylko zgoda buduje.
Nowiny: Jak wygląda współpraca z Wójtem?
Andrzej Urbanek: Z panem Wójtem znam się
już wiele lat. Zawsze udawało się nam porozumieć
bez najmniejszych problemów. Poza tym wychodzimy z założenia jako Rada, że Wójta trzeba wspierać.
Nowiny: W ostatnim roku nasza Gmina musiała
się zmierzyć z wieloma problemami – w tym finansowymi. Jak, Pana zdaniem, wygląda przyszłość Gminy
Suszec?
Andrzej Urbanek: Na pewno będziemy musieli patrzeć realnie na nasze finanse i możliwości. Zapewne będziemy się bacznie przyglądać wszystkim
kierunkom naszej działalności. Już teraz komisje spotykają się i dyskutują, chociażby o kondycji oświaty.

Przecież czekają nas kolejne zmiany – sześciolatki
zostają w przedszkolach, zmienia się znów system
edukacji.
Naszą przyszłość jako Gminy na pewno trzeba
oceniać w powiązaniu z kopalnią. Powinniśmy przygotować Gminę Suszec nawet na taki wariant, w którym będzie ona musiała funkcjonować bez kopalni.
Myślę, że musimy opracować strategię, przygotować
się na różne scenariusze. Los górnictwa, a w związku
z tym i nasz, nadal jest niepewny. Wydaje mi się, że
najbliższe pół roku będzie w tych kwestiach decydujące.
Nowiny: Wciąż wraca pytanie o obligacje. Czy
będą potrzebne i co to dla nas oznacza?
Andrzej Urbanek: Właśnie ze względu na
wspomniane wcześniej problemy z budżetem, Rada
Gminy podjęła uchwałę o emisji obligacji. 11 milionów złotych miało wystarczyć na spłatę zadłużenia
wobec JSW SA. Planowaliśmy spłacanie obligacji za
3 lata. Spodziewaliśmy się, że do tego czasu sytuacja
w górnictwie się unormuje. Jednak wobec obecnych
prognoz, nie jest to takie oczywiste. Wiążąca jest
dla nas jednak w tej chwili decyzja SKO [Samorządowego Kolegium Odwoławczego – przyp. red.]
z 15 grudnia 2015 roku, utrzymująca w mocy decyzje Wójta o podatku od nieruchomości za lata 2006
-2008 i 2010. Po tej decyzji nasz dług wobec JSW SA
wynosi 1 952 000 zł. Nie ma więc, na dzień dzisiejszy,

potrzeby emisji obligacji. Zobaczymy, jak będzie to
wyglądać w przyszłości.
Nowiny: Ważnym problemem, którym żyją
mieszkańcy Gminy, jest kopalnia „Krupiński” i jej
przyszłość. Wiemy, że wraz z Wójtem podejmujecie
działania, które mają na celu stabilizację sytuacji. Jak,
w Pana ocenie, będą wyglądały najbliższe lata?
Andrzej Urbanek: Kopalnia to ważne źródło
dochodu budżetu naszej Gminy. Daje też wielu
mieszkańcom miejsce pracy i zapewnia byt. Wszystkim nam zależy na jej dalszym funkcjonowaniu i rozwoju. Jak wiemy, zawirowania w 2015 roku sprawiły,
że w tej chwili KWK „Krupiński” dochodzi do swoich
zdolności produkcyjnych. Na kopalni następuje też
duża wymiana kadry. Wielu doświadczonych pracowników przechodzi na emerytury, a na ich miejsce
przychodzą nowi. To także ma wpływ na wydajność,
jakość i bezpieczeństwo pracy. Niemniej wszyscy
starają się, aby jak najszybciej wrócić do wydobycia
z pierwszego półrocza zeszłego roku. W trudnych
sytuacjach, w sprawach spornych staramy się doprowadzać do kompromisu między mieszkańcami a kopalnią. Widzimy, jak ważne jest jej dalsze funkcjonowanie i jak bardzo ma ona wpływ na rozwój Gminy.
Dotychczas nasza współpraca z kopalnią układała się modelowo i chcielibyśmy, aby każdy mógł
spojrzeć na problem kopalni i górnictwa z szerszej
perspektywy i dobrze zrozumiał, w jakiej jesteśmy
zależności.
Nowiny: Jakie są Pana priorytety w pracy Przewodniczącego?
Andrzej Urbanek: Najważniejsze jest dla mnie,
żeby wszelkie decyzje, które podejmujemy na Sesjach Rady Gminy w formie uchwał, służyły jak najlepiej mieszkańcom. Żeby mieszkańcy byli z nich zadowoleni, docenili je i szanowali. Prowadząc Sesje Rady
Gminy staram się, żeby było jak najmniej gadulstwa
i jak najwięcej merytorycznych dyskusji. Zależy mi
na dobrej współpracy z Wójtem, Radnymi, Sołtysami, gminnymi organizacjami i stowarzyszeniami.
To gwarantuje, że będziemy wspólnie działać dla
dobra Gminy i jej mieszkańców.
Nowiny: Jak Pan ocenia wydarzenia, np. kulturalne, które miały miejsce w ostatnim roku w naszej
Gminie? Coś można zmienić, powtórzyć, kontynuować?
Andrzej Urbanek: Muszę przyznać, że najlepiej
zapamiętałem „Biały Koncert”. Co prawda miał on
miejsce więcej niż rok temu, ale wracam do niego
myślami. Nawet pojawił się pomysł, żeby powtórzyć
tę inicjatywę przy okazji tegorocznych Dni Młodzieży. W ogóle wysoko oceniam działalność kultury
w naszej Gminie. Popieram zwłaszcza te inicjatywy, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Gminy Suszec. Jak najbardziej warto
kontynuować obchody Dni Suszca, Suszecką Jesień
Kulturalną – to są wydarzenia, które mają już swoją
renomę, cieszą się uznaniem. Oczywiście w formie,
na jaką nas, jako Gminę, stać.
Ponadto popieram inicjatywy lokalnych spotkań i działań (np. jak przy budowie placów zabaw),
które integrują mikrospołeczności. To jest bardzo
cenne i takie inicjatywy będziemy popierać.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Dziękuję bardzo
za rozmowę.
Andrzej Urbanek: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Wójt zdawał sprawę ze swojej działalności i informował o zbliżających się inwestycjach.
Plany Komisji na najbliższy rok
Komisja zajmie się szczegółowo funkcjonowaniem instytucji działających w Gminie oraz problemami, z jakimi każdego dnia się stykamy. Między
innymi planuje się: kontrolę funkcjonowania Hali

Sportowej, kontrolę funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych, kontrolę wydatków poniesionych na dopłaty do usług dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, analizę dokumentów
dot. udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolę wykonania Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Sesja Rady Gminy
Pod koniec stycznia Radni spotkali się, aby zająć się najważniejszymi sprawami dla naszej Gminy.
Między innymi zatwierdzono plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2016 rok, uchwalono wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PGK, a także zgłaszano swoje wnioski i interpelacje.
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Alkoholowych za 2015 r., kontrolę wydatków budżetowych poniesionych w 2015 r. na lokalny transport
zbiorowy czy kontrolę stanu oświetlenia ulic i placów oraz kosztów z tym związanych.
Plan rozwoju urządzeń kanalizacyjnych
i wodociągowych
Kanalizacja to w naszej Gminie nieustannie
ważny i palący problem. PGK przygotowało plan
rozwoju i modernizacji urządzeń, obejmujący lata
2016-2018. Plan ten przewiduje m.in. modernizację
sieci wodociągowej poprzez wymianę przewodów
stalowych na urządzenia wykonane z polietylenu,
a także modernizację przepompowni ścieków. PGK
chce także: plombować na bieżąco hydranty przeciwpożarowe, odbudowywać węzły zasuw dzielących sieć na mniejsze odcinki, wymieniać na bieżąco
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wodomierze, którym kończy się okres legalizacji na
takie o wyższej klasie dokładności, wymieniać skorodowane stalowe przyłącza wodociągowe na PE,
a także prowadzić monitoring sieci, polegający na
kontroli nielegalnych podłączeń odwodnienia dachów, placów, drenaży.
Planuje się w latach 2016-2018 przeznaczyć łącznie 2 789 000 zł na sieci wodociągowe (głównie wymiany sieci i budowy nowych), a 465 000 zł na sieci
kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków (głównie na
modernizacje i remonty sieci, a także modernizację
oczyszczalni ścieków w Suszcu). PGK ma w planach
przeznaczyć na te działania środki własne, środki
WFOŚiGW w Katowicach oraz środki wniesione przez
Gminę Suszec. Jak podkreślali Przewodniczący Rady
Gminy oraz Prezes PGK w Suszcu, należy zabezpie-

czać w budżecie środki na rozwój i funkcjonowanie
kanalizacji i wodociągów, gdyż stanowią one bardzo
ważny aspekt funkcjonowania Gminy i są istotne dla
każdego z jej mieszkańców.
Plany inwestycyjne Gminy
Wójt zaznaczył, że plany inwestycyjne na najbliższe miesiące obejmują kilka ważnych spraw.
Priorytetem jest remont i przystosowanie kolejnych pomieszczeń dla GOPSu. Przygotowywane
są też przetargi na remonty dróg, m.in. ul. Baraniok
i Deszczowej. Gmina chce także uzyskać środki z UE
na termomodernizację budynku szkoły w Kryrach.
W planach jest też postawienie za budynkiem Urzędu małej elektrowni fotowoltaicznej, pozwalającej
w przyszłości uzyskać tanie zasilenie dla Urzędu.
Monika Panfil

71 rocznica „Marszu Śmierci”
Paweł Sadza podkreślał w swoim przemówieniu:
- Nie spotykamy się dzisiaj tutaj po to, by rozbudzać w sobie poczucie nienawiści. Spotykamy się, by
oddać hołd tym, którzy polegli w tym morderczym
marszu, by sprzeciwić się przejawom pogardy dla człowieka. Niezwykle istotne jest przekazywanie prawdy
o tej tragedii następnym pokoleniom, które mając
w pamięci te wydarzenia, muszą zrobić wszystko, by
już więcej do nich nie doszło. Wolność jest naszym obowiązkiem. Musimy o tym pamiętać i zawsze o nią walczyć. To nie tylko nasze prawo. Droga młodzieży, cieszę
się, że jesteście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to Wy będziecie pielęgnować
pamięć o tych wydarzeniach.
Wójt Marian Pawlas dodawał zaś:
- Chcemy dzisiaj uczcić pamięć tych, którzy 71 lat
temu przemierzyli tę straszną drogę, naznaczoną krwią
i męczeństwem. Musimy pamiętać, w imię tych, którzy
walczyli o naszą i Waszą wolność, że trzeba się wyzbyć
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Choć wiele lat minęło od tragicznych wydarzeń
II Wojny Światowej i „Marszu Śmierci”, musimy o nich
wciąż pamiętać. Pamięć pozwala nie tylko cieszyć się
wolnością, ale dobrze ją rozumieć i doceniać. Dlatego co roku uroczyście obchodzimy rocznicę przemarszu więźniów KL Auschwitz-Birkenau przez ziemie pszczyńskie w 1945 r., gdy ewakuowano ich do
Wodzisławia Śląskiego i Gliwic. Szacuje się, że w trakcie przejścia życie straciło blisko 15 tysięcy osób.
W powiecie jest kilka pomników pamięci: na
cmentarzach w Miedźnej, w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej, w Pawłowicach, w Studzionce, w Brzeźcach, w tzw. Łęgu w Suszcu oraz przy ul. Bogedaina
w Pszczynie. Samorządowcy, kombatanci i członkowie Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego dotarli
19 stycznia 2016 r. do wszystkich mogił, by oddać
hołd tym, którzy polegli w Marszu Śmierci na ziemi
pszczyńskiej. W każdym z tych miejsc pojawiała się
też młodzież szkolna.
W Suszcu, przy pomniku w Łęgu, cześć poległym oddawali: Starosta Pszczyński Paweł Sadza,
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Urbanek, Sekretarz Gminy Roman Szopa, członkowie Bractwa Kurkowego, kombatanci, w tym Tadeusz Rydzewski – mieszkaniec
Pszczyny, więzień obozu KL Stutthof koło Gdańska,
który szedł w „Marszu Śmierci”, Włodzimierz Kac
– przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Katowicach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rudziczce i Gimnazjów: w Suszcu, w Radostowicach i w Kryrach wraz z nauczycielami. Dla tych najmłodszych, spotkanie w suszeckim Łęgu stało się
ważną lekcją historii.

Włodarze Gminy składają wieniec pod pomnikiem

wszelkiego egoizmu. Szanujmy się nawzajem. Nazizm
zrodził się wśród normalnych ludzi – takich, jak my. Pamiętajmy, że historia zatacza koło. Nie pozwólmy, żeby
ona do nas wróciła.
Włodzimierz Kac dodawał zaś, że wokół nas rozgrywają się różne konflikty i nie możemy się czuć
bezpieczni. Zwracał uwagę, że: Warto się uczyć na
błędach. A żeby się na nich uczyć, trzeba o nich pamiętać i je znać, dlatego się tutaj spotykamy.
Tadeusz Rydzewski opowiedział z kolei krótko
o swoich wspomnieniach z „Marszu Śmierci”, w którym uczestniczył:
- Głód, ciężka praca, wyżywanie się nad więźniami, długotrwałe apele, podczas których stałem obok
szubienicy, więc byłem świadkiem wielu śmierci…
25 stycznia 1945 r. rozpoczęła się ewakuacja obozu.
Śnieg po pas, mróz szatański, pędzono nas przez pola,
ponieważ szosy były zajęte przez wojsko. Wyprowadzano nas po tysiąc osób w jednej kolumnie. Ósmego
dnia ta liczba stopniała mniej więcej do połowy. Każdy niemogący już dalej poruszać się, zostający w tyle,
był uśmiercamy strzałem w tył głowy. Drogi zatem były
z wieloma leżącymi ciałami. Ósmego dnia zamknięto nas w kościele i w nocy z kolegą przez okno z tego
kościoła uciekliśmy. Dwa miesiące tułaczki po lasach
i stodołach…
Uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem
kwiaty i znicze. Bractwo Kurkowe wystrzeliło salwę
honorową. Z pewnością jest to ważna uroczystość,
która powinna być upamiętniana i co roku powtarzana. Poniżej prezentujemy wspomnienia mieszkańca naszej Gminy, Franciszka Czecha, dotyczące
„Marszu Śmierci”.
Monika Panfil

„Marsz Śmierci” we wspomnieniach Franciszka Czecha
Jednego zimowego dnia, pod koniec stycznia
1945 r., gdy miałem 14 lat, mój ojciec – śp. Robert
Czech – wysłał mnie samego furmanką po węgiel
do kopalni „Blicher” w Boguszowicach (obecnie
kopalnia „Jankowice”). Był to czas zbliżającego się
frontu wyzwoleńczego spod okupacji niemieckiej
i z dala słychać było odgłosy wybuchów wojennych.
W takiej sytuacji kopalnia nie wydawała już węgla
i wracałem z pustym wozem.
Kiedy w drodze powrotnej wyjechałem z Żor
i gdy przejeżdżałem obok kleszczowskiej szkoły,
zauważyłem z dala jakiś dziwny pojazd. Była to furmanka – wóz na czterech kołach ciągnięty przez
ludzi w pasiakach. Na pojeździe siedział żołnierz
z Wehrmachtu z karabinem gotowym do strzału.
Gdy obok nich przejeżdżałem, widziałem, jak za pojazdem z wielkim trudem idą pieszo kobiety i mężczyźni w pasiakach.
W takich zimowych warunkach ciąg przechodzących osób trwał, aż dojechałem do Rudziczki
i na początku Suszca była przerwa. Ludzie stali
w podwórkach, przy studniach, aby napić się wody.
Między innymi u państwa: Menclów, Homanów,

Przontków i innych mieszkańców tego rejonu. Jechałem powoli i widziałem, jak żołnierze z udziałem
psów odganiają ludzi od studni i kierują do daleszego marszu.
Jadąc dalej, przejeżdżałem obok następnej grupy przechodzących powoli pochylonych i kulejących
osób. W pewnej chwili zauważyłem, jak jedna bardzo osłabiona niewiasta wrzuciła mi do wozu (z tyłu
furmanki) cały chleb – tzw. „konwiśniok”. Zdążyła zawołać: „Chłopczyku, weź ten chleb, bo ja go już nie
umiem unieść”. Zauważyła to inna, obrotna jeszcze
panna i poprosiła, aby ten chleb jej podać, bo ona
jeszcze go uniesie. W tej sytuacji szybko zatrzymałem konie, owinąłem łopraty (lejce) o konicę łobartla
i skoczyłem do tyłu wozu, aby podać jej chleb. Mijające nas osoby były bardzo osłabione, wyziębione,
zmęczone i głodne, ledwie się poruszały. Mimo to
– ewakuacja obozu Auschwitz-Birkenau musiała być
kontynuowana.
W tak okrutnych zimowych warunkach, jadąc
dalej zauważyłem, że jedna starsza pani nie mogła
już dalej iść. Poruszała się na czworakach, gołymi rękami dotykała śniegu. Nad nią płakała jej córka, która

próbowała ją podnosić i wołała: „Mamo, mamusiu,
nie odchodź! Ja ci pomogę!”. Niestety nie wiem, jakie
były ich dalsze losy. Słyszałem też strzały, wymierzone w tych najsłabszych, którzy nie mogli się już
dalej poruszać. Żołnierze dobijali ich strzałami i przy
pomocy psów ściągali ciała do przydrożnych rowów.
Po przejściu frontu wyzwoleńczego, ciała zmarłych w taki sposób więźniów obozu Auschwitz-Birkenau (ok. 20 osób) zostały pochowane we wspólnym
grobie w lesie – Łęgu. Powstały ku ich pamięci pomnik jest widoczny z drogi pszczyńskiej.
Taki sam przemarsz więźniów odbywał się trasą
przez Brzeźce, Studzionkę aż do Wodzisławia Śląskiego, skąd koleją transportowano ich do Niemiec. Była
to „droga przez mękę”.
Ponad 30 lat temu przeczytałem artykuł właśnie pod takim tytułem: „Droga Przez Mękę” w czasopiśmie „Przyjaciółka”. Zawierał on wspomnienia
kobiety, która podczas picia wody przy studniach
ukryła się i nie wróciła do dalszego marszu. Dzięki
pomocy mieszkańców, którzy ją ukryli, nakarmili
i ubrali, wróciła do normalnego życia.
Franciszek Czech
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Hej kolęda!
zentowały regionalne kolędy i pastorałki. Ich występ
wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza że nie
zawsze pamiętamy czy w ogóle znamy naszą lokal-

zdj. Monika Panfil

W niedzielne popołudnie ,17 stycznia, mieliśmy
doskonałą okazję, aby posłuchać naszych gminnych
chórów i zespołów. Tego dnia w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbył się kolejny koncert kolędowy, w czasie którego „Pogoda
Jesień”, „Radostowianki” i „Mizerowianie” zaprezentowali swój świąteczny repertuar. W przerwach
między występami wszyscy zebrani mogli wspólnie
zaśpiewać popularne kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”
czy „Przybieżeli do Betlejem”.
Każdy z zespołów przygotował utwory, kolędy
i pastorałki w innym stylu. „Mizerowianie” wystąpili
we wzruszającym repertuarze, opartym na piosenkach o tematyce bożonarodzeniowej. Akompaniament organów pięknie uzupełnił treści utworów,
sprawiając, że trafiły one w gusta odbiorców. „Radostowianki, w tradycyjnych śląskich strojach, zapre-

Chór „Pogodna Jesień” w czasie występu

ną kulturę i tradycję. Ostatnimi występującymi byli
członkowie chóru „Pogodna Jesień”. Suszeccy artyści
postawili na dobrze znane kolędy. Ciekawą koncepcją okazał się podział na głosy, sprawiający, że utwory miały formę dialogu. Wielu słuchaczy włączyło się
w śpiew i aktywnie brało udział w koncercie. Różnorodność propozycji sprawiła zaś, że wszystkich
występów słuchało się z zainteresowaniem.
Wielu mieszkańców Kobielic zdecydowało się
na udział w niedzielnym koncercie. Z pewnością było
to dla nich ciekawe i nietuzinkowe doświadczenie.
Jak mówił ksiądz proboszcz Mieczysław Kroemer,
współorganizator styczniowego koncertu, każda
możliwość spotkania, radowania się i śpiewania na
chwałę Panu, jest cenna i ważna. Oby tych okazji
było jak najwięcej – teraz i w przyszłości.
Monika Panfil

Odznaka dla Chóru „Pogodna Jesień”

zaproszonego zespołu – „Studzieńczan”. Także oni
śpiewali dobrze znane kolędy i zaprosili do wspólnego ich wykonywania wszystkich zebranych.
Miłą niespodzianką dla zespołów regionalnych
z naszej Gminy było wręczenie Odznak Honorowych
„Zasłużeni dla Kultury Polskiej”, przyznanych przez
Ministra Kultury. Nagrody te wręczane są osobom/
grupom, które wyróżniają się w tworzeniu, upo-

„Mizerowianie” także zostali wyróżnieni Odznaką

zdj. Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Goście specjalni – „Studzieńczanie”

wszechnianiu i ochronie kultury.
Dla „Pogodnej Jesieni”, „Radostowianek” i „Mizerowian” wręczenie Odznak stało się wyjątkowym
i radosnym wydarzeniem. Symbolicznie podsumowało też rok, w którym wszystkie zespoły świętowały jubileusze swojej działalności.
- Odznaka to wyróżnienie dla zespołów, które
prowadzę – mówiła Halina Gryszko. – Zwłaszcza, jeśli
mają jakiś cel, poszukują swojej drogi i działają od wielu lat. „Mizerowianie” na przykład, mimo że w swoich
szeregach skupiają osoby starsze, potrafią oczarować
swoim wykonaniem utworów. „Pogodna Jesień” to także zespół z tradycją. Składa się z dużej grupy osób, więc
i praca z nimi jest inna. Ale dzięki doborowi repertuaru,
chęciom, udaje się nam stworzyć coś interesującego.
Odznaka to wyraz docenienia starań, jakie wszyscy
czynimy i ogromna radość dla nas.
Jadwiga Masny, prowadząca „Radostowianki”,
dodała zaś:
- Bardzo zaskoczyło mnie to wyróżnienie. Sukces
dla zespołu w każdym wieku jest ważny, bo mobilizuje
do dalszej pracy. I ile lat tej pracy by nie było, zawsze
ważny jest doping, przekonanie, że jednak warto. Udało się nam już wiele osiągnąć. Każda z naszych nagród,
każde trofeum jest dla nas bardzo ważne. A Odznaka
o randze ogólnopolskiej to ogromna nobilitacja dla
nas. Bardzo sobie cenię, że ktoś o to zadbał, że Gminny
Ośrodek Kultury o nas pamięta. Konsekwentnie od lat
kierujemy swoje działania w stronę kultury regionalnej
i to się, jak widać, sprawdza.
Po części oficjalnej, jeszcze długo wszyscy zebrani cieszyli się wzajemną obecnością, rozmowami
i wspólnym kolędowaniem. Był to z pewnością niezwykły wieczór i doskonały sposób na rozpoczęcie
nowego roku.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

Okres świąteczny nie kończy się wraz z upływającym rokiem. Przez cały styczeń mogliśmy spotykać się przy okazji różnych uroczystości i wspólnie
czerpać radość z bożonarodzeniowej atmosfery. Już
2 stycznia w Mizerowie odbyło się świąteczno-noworoczne kolędowanie. Jak zwykle, uczestniczyły
w nim chóry i zespoły z naszej Gminy. Pojawili się
także goście specjalni – Zespół Regionalny „Studzieńczanie”.
W sobotni wieczór w remizo-świetlicy zebrali
się wszyscy, którzy zechcieli posłuchać pięknych kolęd, pastorałek i piosenek okołoświątecznych. Wśród
przybyłych gości znaleźli się: Wójt Marian Pawlas,
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ubranek,
Radne Gminy: Natalia Kałuża i Irena Muras, dyrektor ZSP w Mizerowie Bogusława Krutak-Gałuszka
oraz Sołtys Tadeusz Paszek.
Jako pierwszy zaprezentował się suszecki Chór
„Pogodna Jesień”. Przy akompaniamencie akordeonu artyści wykonali piękne kolędy, pastorałki
i piosenki o tematyce religijnej. Słuchacze chętnie
włączyli się we wspólne śpiewanie znanych utworów. Następnie na scenie pojawiły się panie z Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”. Jak
zwykle, postawiły one na gwarę śląską i wystąpiły
w repertuarze składającym się z tradycyjnych kolęd
i przyśpiewek z naszego regionu. Ich propozycja
spotkała się z dużym zainteresowaniem i bardzo
dobrym odbiorem. Wielu wzruszeń dostarczył także Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”, który zaprezentował piosenki i utwory o tematyce świątecznej
i bożonarodzeniowej. Najbardziej przypadł wszystkim do gustu utwór „Mario, czy już wiesz” – wprawiając w słuchaczy w podniosły i radosny nastrój.
Dopełnieniem styczniowego spotkania był występ

zdj. Monika Panfil

Kolędowanie w Mizerowie

„Radostowianki” doceniono za wiele lat pracy
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Piękne święto w Radostowicach
orszak, złożony z najmłodszych mieszkańców wsi.
Dzieci przebrane były za aniołki, księżniczki i królów.
Między nimi znaleźli się zaś Trzej Królowie, w ory-

zdj. Bartek Wyrobek

Niecodzienny przebieg miało święto Trzech
Króli w Radostowicach. Przed Mszą świętą o godzinie 10:00 pod probostwem zgromadził się cały

Prawdziwe święto Trzech Króli!

ginalnych, pięknych strojach oraz Święta Rodzina.
Spośród Trzech Króli jeden był zaś Boliwijczykiem!
Orszak, prowadzony przez zespół flecistów,
przeszedł uroczyście do Kościoła parafialnego, gdzie
przed rozpoczęciem Mszy świętej nastąpił pokłon
Trzech Króli. W trakcie nabożeństwa śpiewała parafialna schola dziecięco-młodzieżowa, a liturgię słowa prowadzili odtwórcy ról Józefa i Maryi. Cała Msza
święta miała bardzo radosny i wyjątkowy charakter.
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny był wypełniony po brzegi wiernymi, czynnie uczestniczącymi
w tej pięknej uroczystości. Po nabożeństwie Królowie obdarzyli najmłodszych słodyczami, wzbudzając radość i uśmiechy na dziecięcych twarzach.
Z pewnością uroczystość Trzech Króli na długo
zapadnie w pamięć wiernym z Radostowic. Brawo za
takie ciekawe inicjatywy dla organizatorów i wszystkich uczestników.
Monika Panfil

Kochana Babciu, kochany Dziadku!
Dzień Babci i Dzień Dziadka to bardzo ważna
uroczystość – dla dzieci i ich opiekunów. Przedszkole
w Suszcu obchodzi te dwa święta niezwykle uroczyście i zaprasza wszystkich dziadków na salę Gminnego Ośrodka Kultury.
Nie inaczej było w tym roku. 25 stycznia przedszkolaki oraz ich dziadkowe i babcie spotkali się
w GOK-u, aby wspólnie wyśpiewać „sto lat” wszystkim świętującym. Sala Ośrodka Kultury wypełniła
się szczelnie dumnymi dziadkami, wyczekującymi
występów swoich wnucząt.
Pani Dyrektor Przedszkola, Róża Dubiel, przywitała wszystkich gości, w tym Zastępcę Wójta Czesława Smusza, życzyła też babciom i dziadkom
dużo zdrowia i radości, dziękując też za ich poświęcenie i miłość do wnuków, a następnie zaprosiła
do obejrzenia części artystycznej. Dzieci sprawiły

wszystkim ogromną radość. Każdy dziadek i każda
babcia mogli wypatrzeć swoje wnuki, gdyż wszystkie grupy przedszkolaków przygotowały występy artystyczne. Były piękne piosenki, wierszyki i tańce. Ze
sceny płynęły słowa wdzięczności, miłości i uznania
za codzienne poświęcenie i uwagę, jaką dziadkowie
poświęcają najmłodszym. Na koniec zaprezentowano piękne przedstawienie jasełkowe, ubogacone
muzyką i kolędami. Młodzi artyści zaprosili gości do
wspólnego odśpiewania kolędy „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Na koniec występów wszystkie dzieci wstały zaś ze swoich miejsc i zaśpiewały swoim
dziadkom tradycyjne „sto lat”.
Po części artystycznej najmłodsi podążyli do
swoich dziadków i wręczyli wcześniej przygotowane upominki – laurki, ozdoby i dekoracje. Wszyscy
otrzymali też, upieczone przez mamy przedszkola-

ków, pyszne ciasta. Całemu wydarzeniu towarzyszyło ogromne wzruszenie, radość, mnóstwo miłości
i słów wdzięczności. Zaproszeni goście poczuli się
docenieni i bardzo cieszyli się z zaproszenia na obchody święta dziadków. „Dzień Babci i Dziadka” to
piękna uroczystość, ucząca szacunku do starszych
i pomagająca wyrazić wdzięczność za codzienną
pracę, jaką wykonują dziadkowie. Bo, jak mówiły
dzieci w trakcie występów, to dziadek i babcia zastępują nieraz pracujących rodziców i wychowują
kolejne, młode pokolenie. Dzięki im za to!
Pani Dyrektor Przedszkola dziękuje p. Dyrektor
GOK-u za udostępnienie sali oraz mamom, które
upiekły ciasta, a także tym, którzy włączyli się w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dzięki
nim był to naprawdę piękny dzień.
Monika Panfil

Nabór do przedszkoli w 2016 r. - może zabraknąć miejsc dla 3-latków
Już 7 marca br. rozpocznie się nabór do przedszkoli gminnych. Będzie trwał do 21 marca br.,
a wnioski o przyjęcie dziecka będzie można pobrać
bezpośrednio w przedszkolu, w zespole szkolno-przedszkolnym czy też w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Będzie też można pobrać
wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio ze strony
internetowej poszczególnych placówek.
W rekrutacji nie muszą brać udziału rodzice
dzieci z terenu Gminy, które już uczęszczają do
przedszkoli. Będzie to trochę inna rekrutacja niż
w roku ubiegłym, gdy przedszkola dysponowły
dużą ilością wolnych miejsc. W nadchodzącym roku
szkolnym wprawdzie nie zmieniły się zasady naboru
- kryteria naboru dla I etapu określa ustawa o systemie oświaty, a dla II etapu uchwała Rady Gminy
z 29 stycznia 2015 r., lecz znacząco zmniejszyła się
liczba wolnych miejsc w przedszkolach, na które
jest przeprowadzany nabór. W dalszym ciągu obowiązuje zasada pierwszeństwa przyjęcia dla dzieci
z terenu Gminy, a jeżeli są wolne miejsca, to można
przyjąć pozostałe dzieci. W chwili obecnej dysponujemy 513 miejscami we wszystkich publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz 16
miejscami w niepublicznym punkcie przedszkolnym
w Suszcu. Problemem będzie, podobnie jak w całym kraju, sytuacja prawna pozwalająca pozostawić
dzieci 6-letnie w przedszkolach, a nie w szkołach,
zgodnie z wolą rodziców.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty
z dnia 29 grudnia 2015 r. przywróciła poprzedni stan
prawny sprzed reformy. Dziecko 6-letnie jest obo-

wiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Rodzice mogą również zdecydować, że dziecko to
zapiszą do I klasy w szkole, bez potrzeby uzyskania
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci pięcioletnie i czteroletnie mają prawo do
wychowania przedszkolnego. Od roku szkolnego
2017/2018 również tym prawem będą objęte dzieci 3-letnie w przedszkolach. Wobec powyższych
unormowań prawnych i według wstępnych analiz,
w roku szkolnym 2016/2017 może zabraknąć ok. 100
miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Wolne
miejsca w przedszkolach zajmą dzieci 6-, 5- i 4-letnie,
choć w niektórych przedszkolach również może zabraknąć miejsc dla tych ostatnich. Wszystko będzie
zależeć od rodziców dzieci 6-letnich: czy zdecydują
się zapisać dzieci do szkoły i ile zwolnią miejsc dla
młodszych dzieci.
Najwięcej wolnych miejsc dla 3-latków będzie
w przedszkolu w Suszcu (ok. 18-22 miejsc), gdzie
przewiduje się ponowne powstanie ósmego oddziału popołudniowego dla dzieci w „starym przedszkolu”. Ważne jest to, iż przy naborze do przedszkoli nie
ma tzw. „rejonizacji”, a rodzic we wniosku zobowiązany jest wskazać przedszkole pierwszego, drugiego
i trzeciego naboru, co oznacza, iż można zaproponować rodzicowi dziecka również inne przedszkole na
terenie Gminy lub też miejsca wolne w niepublicznym punkcie przedszkolnym, jeżeli dysponuje ono
wolnymi miejscami.
Pewnym rozwiązaniem, zalecanym przez
MEN w tej sytuacji, jest tworzenie dodatkowych
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych, głównie dla dzieci 6-letnich, realizujących
5-godzinną podstawę programową. Będzie mieć
to powiązanie organizacyjne w sytuacji, gdy nie
powstanie I klasa z powodu małej liczby dzieci.
Jeśli już miałaby powstać taka klasa (zgodnie z najnowszymi przepisami składająca się z więcej niż
7 dzieci), to dla finansów Gminnych lepiej, żeby była
to znacznie większa liczba dzieci w klasie pierwszej.
W Gminie Suszec do tej pory dość duża liczba dzieci
6-letnich rozpoczynała naukę w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych 6-latki stanowiły 70% ogólnej liczby dzieci
6 i 7-letnich, a tylko 12,6% skorzystało z odroczenia
z ogólnej liczby dzieci 6-letnich, objętych obowiązkiem szkolnym (najwięcej w Suszcu, bo aż 18 dzieci).
Szkoły były odpowiednio przystosowane do przyjęcia małych dzieci, dobrze wyposażone w pomoce
i zabawki z własnych środków gminnych. Opinie
rodziców w zakresie, byłego już, obowiązku nauki
dla 6-latków są podzielone. Ministerstwo Edukacji
Narodowej zapowiada, iż w najbliższych miesiącach
nastąpi zmiana podstawy programowej dla dzieci
6-letnich w przedszkolach.
Obecnie dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, wraz z organem prowadzącym, analizują
sytuację i róże warianty rozwiązań, które będą najkorzystniejsze dla rodziców i dla budżetu gminy.
Więcej szczegółów, formularze i szczegółowe
kryteria naboru, można zaleźć na stronach internetowych placówek oraz na stronie Gminnego Zespołu
Oświaty i Sportu.
Zbigniew Łoza
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WOŚP: Mierzymy wysoko!

zdj. archiwum GOK w Suszcu

Świątecznej Pomocy. Jak mówią członkowie Fundacji WOŚP:
„650 milionów złotych wydaliśmy do tej pory na
najwyższej klasy sprzęt medyczny. Specjalistyczne
urządzenia trafiły do setek polskich szpitali, ratując
zdrowie i życie tysiącom pacjentów - tym najmłodszym
i najstarszym. To ogromny sukces, który zawdzięczamy
Wam i Waszemu wsparciu. To Wy motywujecie nas do
działania, udowadniacie, że warto, sprawiacie, że Orkiestra z roku na rok ma realny wpływ na to, co dzieje
się w polskiej medycynie. Bardzo Wam za to dziękujemy!”
Cieszmy się, że znów mogliśmy się włączyć w to
wielkie dzieło pomagania!
Monika Panfil

The Beat. Następnie zaś odbyło się „Kolędowanie po
góralsku, hej!” – czyli koncert Zespołu Regionalnego
„Dolina Popradu” z Piwnicznej-Zdroju. Z pewnością
można uznać, że była to bardzo ciekawa propozycja – i to nie tylko dla miłośników folkloru. Góralska
energia, piosenki, tańce i barwne stroje zrobiły na
wszystkich duże wrażenie. Występ członków „Doliny
Popradu” składał się z części, w której artyści wykonywali tradycyjne utwory i tańce ze swoich okolic.
Potem zaś „czarni górale” kolędowali wraz z widzami. Ponadgodzinny występ okazał się sporym sukcesem. Wszyscy doskonale się bawili i gromko oklaskiwali zaproszonych gości. Z pewnością niedzielny
wieczór udał się doskonale – zarówno ze względu
na część artystyczną, jak i zbiórkę Wielkiej Orkiestry

zdj. archiwum GOK w Suszcu

Jak co roku, w styczniu zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Kolejny raz w akcję włączyła się
też Gmina Suszec. Sztab znajdujący się w Gminnym
Ośrodku Kultury zgromadził wolontariuszy, którzy
10 stycznia 2016 roku wyruszyli na ulice wszystkich
sołectw. Środki zebrane w tym roku przez Fundację, przeznaczono już tradycyjnie na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Wolontariusze chętnie kwestowali, a mieszkańcy
naszej Gminy chętnie wspomagali WOŚP. Dzięki ich
hojności udało się zebrać ponad 10 000 zł.
Kolejne środki zebrano w czasie licytacji, która odbyła się w niedzielny wieczór w GOK-u. Sztab
przygotował 11 zestawów, które można było wylicytować i zabrać ze sobą do domu. A było o co walczyć! Kubki termiczne, kalendarze, koszulki WOŚP
w różnych rozmiarach, startery na telefon z PLAY,
płyty artystów: VOO VOO, Juwany Jenkins i Charliego Slavika, Domowych Melodii, gra planszowa „Było
sobie życie”, zegar, plakaty i duże puszki – znalazły
się w przygotowanych zestawach. Najwyższa kwota,
osiągnięta na aukcji, wyniosła 200 zł. Razem zaś na
licytacji zebrano niemal 1000 zł. Łącznie w Gminie
Suszec uzbierała się kwota 11 522,99 zł!
Podczas wieczoru w GOK-u, oprócz aukcji, zaplanowano także ciekawe atrakcje. Najpierw zaprezentowały się grupy taneczne prowadzone przez
Karolinę Głowińską: Chillout, Freesmile, K-Bum, On

Suszeccy wolontariusze

Muzyka góralska to jest to!

lubiła spędzać czas z dziećmi. Gdy poprosiłam o jej
zdjęcie, od razu mi je wysłała. Nigdy nie była smutna,
zawsze uśmiechnięta i taką Monii zapamiętam.
Hania Illge: Kojarzę Monikę z wielkim uśmiechem, z tym, że zawsze widziała w wszystkich dobre
strony i mówiła, że jestem jej młodsza siostrą, o którą
zawsze się troszczyła. Kiedy przyszłam do KDP, ona
dała taką motywację, żeby działać. Zawsze biła od
niej taka pozytywna energia i moc dziecka, a ona

Julia Janik: Moje wspomnienia z Moniką (oczywiście z pozytywne, bo z nią nie można mieć innych):
Pamiętam moje pierwsze animacje, nie wiedziałam
zbytnio, co ze sobą zrobić, ale Monika podeszła do
mnie, wytłumaczyła mi wszystko i od czasu do czasu
pytała, czy wszystko u mnie dobrze. Pamiętam też,
że zawsze nazywała mnie swoją młodszą siostrą oraz
mówiła że jesteśmy jedną, wspaniałą rodziną, która
się wspiera i sobie pomaga. Umacniała miedzy nami
taką rodzinną więź, choćby przez swoje radosne nastawienie.
Agnieszka Telok: Moje wspomnienie to takie,
gdy Monia była z nami na WOŚPie, to chyba było 2
lata temu, gdy tańczyłyśmy zumbę w Suszcu na hali!
Śmiała się wtedy jak szalona, zachęcając wszystkich
do tańca.
Ania Gałuszka: Moich wspomnień z Monią jest
wiele, a jednym z nich jest to, że gdy zgłaszałyśmy się
do animacji, pomocy w szatni, to zawsze razem. Nie
było imprezy, żeby Moni tam nie było – z jej uśmiechem. A w szczególności pamiętam koncert Plateau,
jak biegałyśmy z aparatem za artystami!
Agnieszka Zielonka-Mitura: Monika była jedną z naszych pierwszych KaDePek. Zawsze życzliwa
i uśmiechnięta, zawsze mogłyśmy na nią liczyć – nie
tylko w KDP, ale też w życiu, bo poza tym, że była
naszą koleżanką – Wolontariuszką (przez duże „W”),
była też wspaniałą przyjaciółką, wrażliwą na innych
ludzi i ich historie. Moja mama zawsze mówi, że Pan
Bóg chce mieć tych najlepszych u siebie – a Monia
zdecydowanie jest jedną z nich.
Kasia Krzempek: Monia… Dziewczyna z sercem na dłoni i najszerszym uśmiechem, jaki tylko
można sobie wyobrazić… Zawsze zwarta i gotowa,
żeby nieść pomoc, otoczona wianuszkiem dzieci,
z głową pełną pomysłów i niekończącą się pozytywną energią, którą zarażała wszystkich dookoła.
Wśród wielu wspomnień najbardziej zapadnie
mi w pamięć wspólny, grudniowy wyjazd na koncert… kilka wspólnych godzin wypełnionych śmiechem i opowieściami. Cudownie spotykać takich
ludzi na swojej drodze!
Żegnamy wyjątkową osobę z nadzieją, że jeszcze kiedyś wszyscy się spotkamy.

W styczniu odeszła młoda, wyjątkowa osoba.
Monika Zbirowska, niespełna dziewiętnastoletnia mieszkanka Suszca, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach. Córka,
siostra, przyjaciółka, aktywna społecznie, zawsze
uśmiechnięta. Swoim życiem udowadniała siłę pozytywnego myślenia. Członkini Klubu Działań Pozytywnych. Ten tekst składa się ze wspomnień jej
przyjaciółek i stanowi swoisty pomnik, wystawiony
jej przez tych, którzy zawsze będą o niej pamiętać.
To tylko nieliczne słowa jej licznych przyjaciół…
Dominika Kojzar: Monia – mały człowiek
o ogromnym serduszku. Zawsze uśmiechnięta
i szczęśliwa. Swoim optymizmem zaraża innych,
dając im iskierkę nadziei, kiedy wydaje się, że wszystko jest bez sensu. Dzieciaki ją uwielbiają, a ona specjalnie dla nich w 40-stopniowym upale zakłada na
siebie strój misia, by móc razem z nimi pobiegać,
potańczyć. Ściągając strój nie mówi: ,,Mam dość”,
tylko stwierdza: „Ale to było super! Ja chcę znowu!”.
Jej zaangażowanie w to, co robi, zachęca innych do
czynienia dobra. Czerpiąc radość z małych rzeczy,
sprawia, że na twarzach innych pojawia się promienny uśmiech. Dla Moniki nie ma rzeczy niemożliwych
– zawsze wszystko można załatwić, zawsze znajdzie
się sposób, zawsze można chociażby spróbować
– wystarczy chcieć! Monia jest osobą, której po prostu i mimo wszystko się chce!
Ada Jankowska: Po długim zastanowieniu
doszłam do wniosku, że nie potrafię wybrać tych
dwóch najlepszych chwil, ponieważ każda spędzona chwila z Tobą była niesamowita i pełna uśmiechu. Ale i tak najbardziej dziękuję Ci za najlepsze
dzieciństwo, bo nie mogłam lepszego sobie wymarzyć. 17 lat życia razem to zdecydowanie za mało…
Kasia Szymik: Monia nigdy nie pozwalała, żeby
ktoś się smucił i jestem pewna, że teraz też by tego
nie chciała. W pamięci mam jej uśmiechniętą od
ucha do ucha buzię oraz to, jak wzorową była wolontariuszką i siostrą KDP!
Emilia Giel: Monika była wspaniałą osobą, zawsze uśmiechniętą, pomocną i opiekuńczą (odprowadzała pod dom z „Kina pod chmurką”). Bardzo

zdj. archiwum własne

Monika - nasze pożegnanie

Monika Zbirowska

starała się to wszystkim przekazywać.
Magda Musiolik: Gdy myślę o Monice, to
przypomina mi się jej szczery, koleżeński uśmiech.
,,Zarażała” wszystkich swoja pozytywną energią.
Najbardziej w pamięci zapadło mi, gdy przebrała
się za Kubusia Puchatka i wstawiła na swój profil na
Facebook’u filmik, w którym zachęcała do wsparcia
Dnia Dziecka. Byłam wtedy zdziwiona, ale też pełna podziwu, że wstawiła taki filmik, mimo że ludzie
mogliby ją wyśmiać. Właśnie taką ją zapamiętam:
dążąca do celu i wspierającą wszystkich dookoła.
Adrianna Dziewińska: Jednym z moich najlepszych wspomnień z Moniką jest Dzień Dziecka
w Suszcu w 2015 roku. Byłyśmy wtedy przebrane
za Kubusia Puchatka oraz Tygryska i bawiłyśmy się
wspaniale z dziećmi.
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Jasełka, jakich mało!

Przedszkolaki wszystkim się podobały

zdj. Dawid Musiolik

i cieszą się z przyjścia na świat Jezusa. Jasełka te, obfitujące w śpiew i bardzo optymistyczne, wywołały
uśmiech na twarzach wszystkich zebranych.
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
„Odyseja” ze Strumienia zaproponowali widzom
ciekawą historię, bogatą w symbolikę i prowadzącą
opowieść bożonarodzeniową dwutorowo. Z jednej
strony byliśmy w pokoju z wnukami i babcią, która
czyta historię Bożego Narodzenia, z drugiej towarzyszymy aniołkom, które szukają dzieci o czystych
sercach, mogących złożyć w żłóbku dary nowonarodzonemu Jezusowi. Ostatecznie obie historie
łączą się w Betlejem, w cudzie Bożego Narodzenia,
a wszyscy bohaterowie wyśpiewują chwałę małemu
Dzieciątku. Ciekawym elementem, zaprezentowanym w tych Jasełkach, było „ciche” wykonanie „Cichej Nocy”. Dzieci pokazały językiem migowym cały
tekst tej znanej kolędy.
Gimnazjaliści z Suszca zaprezentowali zaś
bardzo interesujące i nietypowe podejście do tematu Bożego Narodzenia. Ich historia opowiada
o współczesnej debacie politycznej, rozgrywającej
się między trzema partiami: Bim, Bam i Bom i nowonarodzonym Jezusie, leżącym w żłóbku pomiędzy politykami. Za każdym razem, gdy członkowie
partii zaczynają się kłócić, Dzieciątko płacze. Poja-

Uczniowie z Rudziczki odebrali nagrodę

wia się pytanie: czy pozbyć się Jezusa? Czy wydać
go żołnierzom i spokojnie prowadzić swoją działalność? Ostatecznie – Jezus zwycięża i przynosi pokój
i zgodę, nawet we współczesnym świecie. Bardzo
przemyślane, bogate w symbolikę i okraszone dobrą
muzyką (w doskonałym wykonaniu Marty Malcharek
i chóru „Parole Melodiche”) i dojrzałą grą aktorską,
przedstawienie gimnazjalistów stało się mocnym
zakończeniem trzynastego Przeglądu Jasełkowego.
Dobrze jest widzieć, że Boże Narodzenie jest
ważnym tematem w życiu młodych ludzi i cieszyć
się, że co roku Powiatowy Przegląd Jasełkowy cieszy się tak dużym zainteresowaniem i prezentuje naprawdę wysoki poziom. Oby ta tendencja utrzymała
się w kolejnych latach.
Monika Panfil

zdj. Dawid Musiolik

nowych słowach, opowiedzieć dobrze znaną historię Bożego Narodzenia? Wydaje się, że pomysłów
było mnóstwo. Jury miało spory problem z wyborem najlepszego. Jak stwierdziła Jadwiga Masny:
- Zwycięskie przedstawienia były naprawdę rewelacyjne – na wysokim poziomie, interesujące, przemyślane. Wszystkie spełniały wymogi sceniczne, to był
prawdziwy teatr. Nasze zadanie, jako jury, polegało
na dostrzeżeniu dbałości o wyraz artystyczny, o odpowiedni poziom. Czasem miałyśmy problem z przyznaniem głównej nagrody, bo naprawdę wiele z prezentowanych Jasełek zachwycało nas i wywoływało żywe
dyskusje. Może w kolejnych edycjach wprowadzimy
nagrody ex aequo?
Dyplomy, nagrody i statuetki dla zwycięzców
zostały wręczone w podczas koncertu finałowego,

który odbył się 24 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej GOK-u. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Pszczyński Paweł Sadza, Wójt Marian Pawlas
wraz z małżonką, Zastępca Wójta Czesław Smusz,
Dyrektor GZOiS Zbigniew Łoza, Radny Gminy Jan
Matula z małżonką, Dyrektor Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej Marcin Bienioszek, dyrektorzy
i grono pedagogiczne placówek biorących udział
w Przeglądzie oraz młodzi aktorzy wraz z rodzinami.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA: PRZEDSZKOLA
GRAND PRIX: Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku z Oddziałami Zamiejscowymi w Gilowicach, I miejsce: Gminne Przedszkle Publiczne im.
Jana Brzechwy w Górze, II miejsce: Przedszkole
Niepubliczne „Pociecha” z Pszczyny, III miejsce:
Przedszkole Publiczne w Suszcu.
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
GRAND PRIX: Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Odyseja” w Strumieniu, I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, II miejsce:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce, III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie.
Wyróżnienia dodatkowe:
- Paulina Herok z Zespołu Szkół Specjalnych
im. J. Korczaka w Pszczynie za śpiew,
- Zespół Wokalny z Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach
-Zdroju za grę aktorską i stroje,
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki
w Rudołtowicach za oprawę muzyczną i stroje,
- Daria Gaża ze Szkoły Podstawowej nr 7 im.
Żołnierzy Września w Ćwiklicach za świetną grę aktorską,
- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach za oprawę muzyczną
KATEGORIA: GIMNAZJA
GRAND PRIX: Gimnazjum Publiczne w Suszcu,
I miejsce: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
w Radostowicach, II miejsce: Gimnazjum nr 1 im.
ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach.
Wyróżnienie:
- Weronika Sekta z Gimnazjum Publicznego
w Radostowicach za muzykalność.
Wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach były przeplatane zwycięskimi występami. Na
scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowali
się laureaci Grand Prix w kategorii przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów.
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego „BAJKA” we Frydku z Oddziałami Zamiejscowymi w Gilowicach wystąpiły w ciepłym, pełnym
humoru i radości przedstawieniu. Prezentowały historię aniołków i diabełków, które wspólnie śpiewają

zdj. Dawid Musiolik
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Piękne, niezwykłe, nietuzinkowe – tak można
określić przedstawienia, które zwyciężyły w tegorocznym, trzynastym już, Powiatowym Przeglądzie
Jasełkowym, który odbył się w Suszcu. Jego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym
w Pszczynie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Gminnym Zespołem Oświaty
i Sportu w Suszcu. W dniach 19-20 stycznia trwały eliminacje, w trakcie których na deskach sceny
w Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowali się
młodzi artyści. Jury w składzie: Jadwiga Masny,
Halina Gryszko i Beata Wituła oceniało młodzież
w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. W prezentowanych Jasełkach
liczyły się: odpowiednia interpretacja wydarzeń
religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa, umiejętność połączenia bożonarodzeniowych tradycji z nowoczesnością, scenografia
(dobór kostiumów i dekoracji), dobra gra aktorska
(oceniano emisję głosu, ruch sceniczny, naturalność,
autentyczność odgrywanej postaci) i ogólny wyraz
artystyczny.
Wszyscy, którzy zgłosili się do Przeglądu, musieli odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: jak przedstawić temat, który powraca co roku? Jak, we wciąż

Grand Prix dla debiutantów – uczniów ze Strumienia

Gimnazjaliści z Suszca dali wspaniały występ
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Całe województwo kolęduje w Suszcu

zdj. Monika Panfil

Już piąty raz zespoły folklorystyczne z naszego
województwa spotkały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, aby wspólnie śpiewać kolędy.
27 stycznia 2016 roku sala Ośrodka wypełniła się
członkami zespołów w pięknych, ludowych strojach,
gotowych do wspólnego świętowania i cieszenia
się trwającym jeszcze okresem Bożego Narodzenia.
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz
Gminą Suszec zaprosili 14 zespołów do udziału
w Wojewódzkim Przeglądzie Kolędowym.
Głównym założeniem imprezy jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu
artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców
naszego regionu. Przegląd skierowany jest do ze-

Przegląd ma przede wszystkim integrować

społów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź
Kół Gospodyń Wiejskich. W tym ważnym wydarzeniem wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji
i instytucji, takich jak: Agencja Rynku Rolnego oddział Katowice, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie,
Śląska Izba Rolnicza, Sejmik Śląski. Pojawili się także
włodarze naszej Gminy (Wójt Marian Pawlas i zastępca Wójta Czesław Smusz), a także ks. Izydor Harazin,
prowadząca imprezę wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Łucja Krutak i Prezes Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej
Krawczyk.
W przeglądzie udział wzięły zespoły z różnych
miejscowości. Były to: Zespół Folklorystyczny „Dankowianie” (powiat bielski), Zespół Integracyjno-Folklorystyczny „Folkowanie” (powiat pszczyński), Śląski
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” (powiat
katowicki), Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”
(powiat rybnicki), Zespół „Koconianki” (powiat żywiecki), Zespół „Paulinki” (powiat rybnicki), Zespół
„Girlanda” (powiat lubliniecki), Zespół Śpiewaczy
„Ślemieńczanki” (powiat żywiecki), Zespół Śpiewaczy „Mszanianka” (powiat wodzisławski), Zespół
„Małokończanie” (powiat cieszyński), „Venti Cantare”
(powiat gliwicki), Zespół Ludowy „Baranowice” (powiat żorski), Zespół Śpiewaczy „Podbuczanki” (powiat wodzisławski), Zespół „Kochcziczanki” (powiat
lubliniecki).
Co ważne, inicjatywa ta ma upowszechniać
zwyczaje i tradycje charakterystyczne dla naszego

regionu. Podkreślała to prowadząca Przegląd:
- Tradycja to najcenniejsze, co mamy. Powinniśmy
zrobić wszystko, aby ocalić ją od zapomnienia.
Agata Lisowicz-Wala, Dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, dodawała zaś:
- Kto wie, może za parę lat okaże się, że gościliśmy
w Suszcu, na naszej scenie, wszystkie zespoły z całego
województwa. Cieszymy się, że ten przegląd pozwala
nam na ukazanie różnorodności i piękna kultury śląskiej.
Wojewódzki Przegląd Kolędowy to piękne wydarzenie. Ważna jest w nim różnorodność – zarówno wybranego repertuaru, jak i strojów, obyczajów,
a nawet gwary. Prezentowane kolędy raz śpiewane
były po polsku, raz po śląsku. Wśród wykonywanych
utworów znalazły się te tradycyjne, dobrze wszystkim znane, a obok nich pastorałki i kolędy pochodzące z XX wieku, więc bardzo współczesne. Zespoły
za udział otrzymywały pamiątkową statuetkę anioła
i dyplom.
Pan Krawczyk podkreślał:
- Chcemy, aby podczas przeglądu zaprezentowały
się nie tylko uznane, profesjonalne grupy. Dajemy także szansę tym, którzy poprzez występy tutaj dążą do
profesjonalizmu. Ważne jest serce, poczucie autentyczności. I to, że zespoły mogą się tu zintegrować, poznać
nawzajem.
Przegląd to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Cieszymy się, że odbywa się w Suszcu, a goście
z różnych zakątków Śląska mają okazję odwiedzić
naszą Gminę i miło spędzić czas.
Monika Panfil

Co ciekawego w Bibliotece?

Bez Misia Zdzisia nie obejdzie się dzisiaj
Pod takim hasłem tej jesieni rozpoczęto kolejny cykl zajęć dla najmłodszych mieszkańców gminy – przedszkolaków i uczniów klas I-III lokalnych
szkół podstawowych. O obchodach Światowego
Dnia Pluszowego Misia nie zapomnieli nauczyciele
i bibliotekarze z placówek szkolnych oraz biblioteki
publicznej.
Dzieci przypomniały sobie bohaterów filmów,
no i przede wszystkim - książek. Już wiedzą, jak powstał miś Teddy, poznały Paddingtona i Yogi’ego,
znają polskiego Misia Uszatka i francuskiego Colargola, a bohaterowie Gumisiowej Doliny to ich świetni znajomi. W rytm misiowych piosenek tańczono

z przybyłym z daleka Misiem Zdzisiem. To nic, że
trochę się krępował i wstydził, dzieci go zaakceptowały i polubiły, a co odważniejsze przytuliły. Tradycyjnie, na zakończenie, wspólne zdjęcie i kolorowanki na pożegnanie.
W efekcie: 14 spotkań, zabawa i edukacja połączona z promocją książki i biblioteki, wzrost odwiedzin w bibliotekach i co najważniejsze – działalność
z myślą o rozwoju czytelnictwa.
Biblioteczne FERIE dla każdego
- Małego i Dużego
W czasie ferii, dla dzieci nieuczestniczących
w innych zimowych rozrywkach, przygotowano:
„Ferie z Olafem” – w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 15:00-17:00 zajęcia (plastyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe) poprowadzi Katarzyna Michna.
„Dzień Bezpiecznego Internetu” – zajęcia
edukacyjne dot. bezpiecznego serfowania w sieci
(z wykorzystaniem komputerów i tabletów) w drugim tygodniu ferii w godzinach 12:00-14:00.

„Suszeckie Grupy Zabawowe” – kontynuacja
zajęć dla maluchów (w wieku 2-3 lata) i ich rodziców.
W środy 17 i 24 lutego w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy także osoby (opiekun z dzieckiem w wieku przedszkolnym), które wcześniej (w ciągu roku
szkolnego) nie uczestniczyły w ww. spotkaniach.
„FunEnglish” i „FunJunior” - w każdy piątek
w godzinach 15:00-17:00 komputerowa nauka ję-

zyka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz
„Angielski123” w godzinach 17:00-19:00 dla dzieci. Zajęcia kontynuowane będą także po feriach
(w tych samych dniach), a potrzebującym pomocy,
wsparciem służyć będzie K. Michna.
„Zimowe warsztaty Decoupage” – w piątek
19 lutego: FILCOWANIE BIŻUTERII NA MOKRO oraz
26 lutego: DECOUPAGE NA METALOWYM PRZEDMIOCIE w godzinach 17:00-19:00. Zajęcia (dla dzieci,
młodzieży i dorosłych – bez ograniczeń wiekowych)
poprowadzi znawczyni tematu p. Barbara Szweda.
Osoby zdecydowane prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie uczestnictwa - tel.: 32 448 86 92. Serdecznie zapraszamy - pracownicy GBP w Suszcu.
GF

zdj. GBP w Suszcu

Nie przegap okazji
Tylko jeden kod, a dostęp aż do 10 kursów!
Taką niepowtarzalną okazję stwarza dla mieszkańców Gminy Suszec Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu, która już kolejny rok oferuje różnego
typu szkolenia. Każdy chętny może skorzystać z następujących kursów:
językowe – hiszpański, włoski, francuski, niemiecki i oczywiście angielski,
specjalistyczne – fotografia i photoshop, bezwzrokowego pisania na klawiaturze i szybkiego
czytania oraz nowość – masaż.
Każdy z ww. kursów z pewnością ułatwia naukę, pozwala sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, umożliwia rozwój zainteresowań, a wersja e-learningowa (komputerowa) pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze. Kto nie korzysta, ten traci.
Wybór duży, okazja dokształcania się - bez wychodzenia z domu, nieodpłatny dostęp do kursów – tylko do 1 lipca 2016 r.
Wystarczy tylko napisać e-maila do biblioteki
w Suszcu: gbp@suszec.pl, zatelefonować: 32 448
86 92 lub osobiście odwiedzić suszecką książnicę.
Chcesz – masz.

U przedszkolaków w ZSP w Rudziczce
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Mijający rok w statystykach
Co przyniósł naszej gminie 2015 rok? Co się
zmieniło, ile dzieci pojawiło się na świecie, jakie
imiona najczęściej wybieraliśmy dla swoich pociech?
Oto, jak można w liczbach podsumować minione
12 miesięcy.
URODZENIA
W poprzednim roku utrzymała się, charakterystyczna od kilku lat, tendencja wzrostu liczby urodzeń. W 2015 roku, naszej gminie przybyło 173 młodych mieszkańców. Tym razem urodziło się więcej
chłopców (90 maluchów) niż dziewczynek (83 maluchy). Jest to wynik o 3 osoby lepszy niż w ubiegłym

roku i identyczny jak w 2013 r. Cieszyć powinien fakt,
że w gminie Suszec liczba urodzeń utrzymuje się na
podobnym, wysokim poziomie.
ZGONY
Po roku 2014, w którym zgłoszono w naszej
gminie 73 zgony, nastąpił znów trudniejszy czas.
W roku 2015 r. zmarło aż 101 osób.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
W stosunku do poprzedniego roku, przybyło
osób zawierających związek małżeński. W 2014 r. na
krok ten zdecydowało się 137 osób, a w roku 2015
było to już 147 mieszkańców naszej gminy. Niestety,

Statystyka stałych mieszkańców Gminy Suszec w latach 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

Suszec

4 331

4 367

4 365

4 390

4 394

Kobielice

1 375

1 407

1 420

1 427

1 437

Kryry

1 400

1 415

1 425

1 428

1 447

Mizerów

1 437

1 453

1 456

1 480

1 498

Radostowice

1 664

1 673

1 696

1 703

1 688

Rudziczka

1 289

1 308

1 362

1 388

1 392

RAZEM

11 496

11 623

11 724

11 816

11 856

jest to nadal mniej niż dwa lata wcześniej (wówczas
aż 170 osób wstąpiło w związek małżeński). Należy
mieć nadzieję, że tendencja wzrostowa będzie się
utrzymywać w kolejnych miesiącach i latach i coraz
mniej osób będzie się decydowało na związki nieformalne.
LICZBA MIESZKAŃCÓW
Według stanu na 31.12.2015 r. w naszej gminie
mieszka 11 856 stałych mieszkańców. Z tego 6 037 to
kobiety, a 5 819 to mężczyźni. Chociaż do wyczekiwanych 12 000 wciąż jeszcze trochę brakuje, powoli
zbliżamy się do tej liczby. Na koniec 2015 roku było
nas bowiem o 40 osób więcej niż rok wcześniej!
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
I NAJCIEKAWSZE IMIONA
W minionym roku rodzice nowonarodzonych
dzieci decydowali się w większości na klasyczne
imiona. Do łask wracają imiona, zdawałoby się, zapomniane. Chłopców nazywano najczęściej: Filip,
Jakub, Oskar i Tymoteusz. Wśród imion dziewczęcych królowały: Julia, Hanna, Maja, Paulina, Antonina i Liwia.
Nie zabrakło też tych rzadziej spotykanych.
Niektórzy rodzice zdecydowali się na imiona: Borys, Nataniel, Ignacy, Bolesław, Alan – dla chłopca
i Aniela, Jagoda, Nina, Samanta, Rozalia, Lilianna,
Malwina, Jaśmina, Janina – dla dziewczynki.
Oprac. Monika Panfil

Kronika Straży Pożarnej
Pożar w Kryrach
W dniu 9 stycznia 2016 r. o godzinie 8:33 w Kryrach na ulicy Wyzwolenia w pomieszczeniu piwnicznym pustostanu, z nieustalonych przyczyn, wybuchł
pożar znajdującego się tam drewna. Straty powstałe
w wyniku zdarzenia były nieznaczne, ze względu na
znikomą ilość drewna.
Zatrucie czadem w Suszcu
W dniu 14 stycznia 2016 r. około godziny 00:50,
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
PSP w Pszczynie przyjęło informację od pogotowia
o zatruciu tlenkiem węgla, w mieszkaniu w Suszcu
przy ul. Piaskowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia

strażaków, pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon
18-letniej kobiety. Działania strażaków w I fazie akcji
polegały na wykonaniu pomiarów CO w mieszkaniu,
w którym doszło do zdarzenia oraz w sąsiednich lokalach. Wszystkie osoby, które przebywały w klatce
bloku wielorodzinnego, same opuściły swoje mieszkania. Najwyższe stężenia tlenku węgla stwierdzono
w łazience, w której wcześniej przebywała młoda
kobieta. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była
niesprawność przewodów wentylacyjnych. Po
przewietrzeniu wszystkich mieszkań i ponownym
sprawdzeniu na obecność tlenku węgla – brak zagrożenia, pozwolono mieszkańcom na powrót. Po

zakończonych działaniach mieszkańcy otrzymali od
strażaków ulotki dotyczące kampanii „NIE dla czadu”. W akcji ratowniczo-gaśniczej, którą zakończono
ok. 3:15, brał udział 1 zastęp z JRG w Pszczynie oraz
pogotowie ratunkowe i policja.
Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie kolejny raz apeluje o zachowanie ostrożności podczas
sezonu grzewczego! Zapoznaj się z zagrożeniami oraz zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi
tlenku węgla! Wyposaż swoje mieszkanie/dom
w czujnik tlenku węgla i uchroń siebie oraz swoim bliskich przed niebezpieczeństwem!
KP PSP w Pszczynie

nicy zderzenia podróżowali tym samym modelem
pojazdu - Peugeotem 206. W chwili zdarzenia 41-letnia mieszkanka Radostowic jechała Peugeotem 206
ulicą Pszczyńską w kierunku Suszca. W tym samym
czasie z naprzeciwka, w kierunku Pszczyny jechał
inny Peugeot 206, którym kierowała 44-letnia mieszkanka Suszca. Te samochody zderzyły się na skrzyżowaniu. W zdarzeniu wziął udział również 33-letni
mieszkaniec Poręby (poruszający się również Peugeotem 206), który w tym momencie włączał się do

ruchu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Wszyscy uczestnicy byli w chwili kolizji trzeźwi. Ta
sprawa będzie miała swój finał w sądzie.
Oszustwo internetowe
27 stycznia 2016 r. o godzinie 7:58 w Radostowicach nieznany sprawca, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego w Internecie, dokonał oszustwa
przy sprzedaży pada do konsoli Sony. Wartość strat
wyniosła 75 zł na szkodę mieszkańca Radostowic.
KPP w Pszczynie

Kronika policyjna
Fałszerstwo w Radostowicach
20 stycznia 2016 r., o godz. 00:00 w Radostowicach nieznany sprawca, poprzez złożenie podpisu,
dokonał sfałszowania umowy na świadczenie usług
dostawy gazu na szkodę mieszkanki Radostowic.
Kolizja w Radostowicach
W czwartek, 21 stycznia 2016 r., w godzinach
rannych w Radostowicach na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Granicznej doszło do kolizji z udziałem
trzech samochodów osobowych. Wszyscy uczest-

Bezpłatne przejazdy dla uczestników Światowych Dni Młodzieży
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju wesprze organizację największej imprezy w kraju. 1 grudnia 2015 r. Zarząd MZK zdecydował o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla
osób, które odwiedzą nasz region z okazji Światowych Dni Młodzieży.
Za darmo pojadą także osoby towarzyszące
gościom z zagranicy. Szacuje się, że gminy będące
członkami MZK odwiedzi łącznie kilka tysięcy osób.
Od 20 do 25 lipca 2016 r. przebywać będą w parafiach (nocleg zapewniają m.in. miejscowe rodziny).

Kolejne dni spędzą w Krakowie, gdzie przez tydzień
odbywać się będą główne uroczystości.
- To jedno z największych wydarzeń w historii naszego kraju. Podejmując decyzje umożliwiającą bezpłatne przejazdy, chcemy wspomóc organizatorów
i jednocześnie sprawić, by goście z całego świata czuli
się u nas dobrze. Zapewniam, że nie będzie to nadmierne obciążenie finansowe dla MZK - mówi Daniel Wawrzyczek, przewodniczący Zarządu Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Specjalne karnety, umożliwiające darmowe

przejazdy, trafią do koordynatorów Światowych Dni
Młodzieży w poszczególnych regionach.
- Decyzja MZK w Jastrzębiu-Zdroju to dla nas
bardzo istotna kwestia, która pozwala przygotować
to wydarzenie na dobrym poziomie i odpowiednio
ugościć u nas młodzież z całego świata. Wyrażamy
z naszej strony ogromną wdzięczność władzom MZK
i dziękujemy za wsparcie - mówi ks. Marcin Wierzbicki,
koordynator Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej.
MZK Jastrzębie-Zdrój
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MZK - opłaty dodatkowe oraz obowiązujące ulgi
(Uchwała Zgromadzenia MZKNr 26/VII/2014 z dnia
22 sierpnia 2014 roku)
Wysokości opłat dodatkowych oraz wykaz
osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów w środkach komunikacji miejskiej
MZK w Jastrzębiu-Zdroju.
I. OPŁATY DODATKOWE:
1. za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby
wynosi - 120 zł.
2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu - 96 zł.
3. za przewóz bez ważnego biletu bagażu, wózka dziecięcego, roweru oraz psa - 48 zł.
4. za spowodowanie zatrzymania autobusu lub
dowóz do Policji - 360 zł.
Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty
dodatkowej w trybie § 11 Taryfy wynosi 10% tej
opłaty. Opłata dodatkowa, o której mowa w pkt 1,2,3
uiszczona najdalej 7 dni od daty wystawienia ulega
obniżeniu o 30%.
II. OBOWIĄZUJĄCE ULGI:
Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
a) Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji,
b) dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy
urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,
c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem,
uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich rodzice/opiekunowie - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną (na
podstawie E-karty podopiecznego) - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie

E-karty wydanej zgodnie z legitymacją lub innym
dokumentem wystawionym przez właściwy organ
lub instytucję,
d) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby
zrównane w tych uprawnieniach z inwalidami wojskowymi - na podstawie E-karty wydanej zgodnie
z ważną legitymacją inwalidy wojennego (wojskowego) wydaną przez ZUS,
e) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie
niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do
samodzielnej egzystencji - na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje,
f) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi - całkowicie niezdolni
do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży - na podstawie
E-karty wydanej zgodnie z legitymacją osoby niepełnosprawnej, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub
legitymacją Polskiego Związku Niewidomych lub
Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią
adnotacją,
g) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub E-karty Seniora,
h) właściciele samochodów w dniu 22 września
każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu ze zdjęciem
umożliwiającego ustalenie tożsamości,
i) dzieci z rodzin wielodzietnych do ukończenia 20 roku życia, w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców/opiekunów
prawnych lub wychowujących się w rodzinach zastępczych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie
z dokumentami poświadczającymi wielodzietność,
Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
a) dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej - na podstawie E-karty wyda-

nej zgodnie z dokumentem poświadczającym wiek
dziecka,
b) uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do końca roku szkolnego, w którym kończą 20
rok życia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie
z ważną legitymacją szkolną,
c) studenci publicznych i niepublicznych szkół
wyższych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie
z ważną legitymacją studencką*,
d) słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją wystawioną przez
właściwy organ,
e) kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie E-karty wydanej
zgodnie z ważną legitymacją kombatancką,
f) renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy (niepracujący) - na podstawie E-karty
wydanej zgodnie z ważną legitymacją rencisty oraz
na podstawie dowodu osobistego,
g) osoby po ukończeniu 65 lat - na podstawie
E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym.
Taryfa obowiązuje również w przypadku obywateli innych krajów UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających
ww. status, wydanych w państwach członkowskich
wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym
dokumentem potwierdzającym jego tożsamość
i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta indentyfikacyjna, paszport).
Cennik Opłat Dodatkowych obowiązuje od
1 stycznia 2015 roku.
*student - jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) lubdrugiego stopnia (magisterskie) - Art. 2 ust. 1 pkt 20
Prawo o szkolnictwie wyższym.
MZK Jastrzębie-Zdrój

Czy właściwie postępujesz z odpadami?
Wciąż słyszymy o nielegalnych wysypiskach
odpadów. Nie znikają, mimo że prawo surowo ich
zabrania. Jakie są obowiązujące przepisy prawne
i kary za ich nieprzestrzeganie?
Główny Urząd Statystyczny uznaje, że „dzikie
wysypisko” to miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na którym porzucane są odpady
komunalne. W tekście „Infrastruktura Komunalna
w 2014 r.” (GUS, Warszawa 2015) podano, że na koniec 2014 r. istniało w Polsce 2371 dzikich wysypisk
odpadów, z których 68,5% znajdowało się na obszarach wiejskich.
Problem dzikich wysypisk miała rozwiązać ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897
ze zmian.). Pozwalała ona gminom przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów. Nowy system miał być
szczelny i nowoczesny. W związku z wdrożeniem
ustawy zaistniały jednak w wielu gminach różne
problemy. Dzisiaj problem nielegalnych wysypisk
jest nadal aktualny.

Właściciel nieruchomości nie może gromadzić
w sposób dowolny odpadów komunalnych na swojej posesji. Rozdział 3 „Obowiązki właściciela nieruchomości” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje
go m.in. do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
i zbieranie tych odpadów zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Uchwalony przez radę gminy regulamin, jest aktem prawa miejscowego. Gromadzenie odpadów
w inny sposób – to również tworzenie nielegalnego składowiska.
Jakie kary?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach uznaje brak pojemników na odpady komunalne i postępowanie niezgodne ze wspomnianym regulaminem za wykroczenie karane grzywną.
Nielegalne deponowanie śmieci na „dzikim” wysypisku może stanowić jedno z kilku wykroczeń, za
które przewiduje się rozmaite kary, w tym: nagany,
grzywny lub aresztu.
Wspomniane wykroczenia to na przykład: za-

nieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca publicznego, wyrzucanie na cudzy grunt polny kamieni,
śmieci, padliny i nieczystości, zanieczyszczanie
gleby, wody w lasach albo wyrzucanie tam śmieci,
gromadzenie, zatapianie lub zakopywanie odpadów w lesie. Jeżeli magazynowanie odpadów może
zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, jest ono wówczas
przestępstwem.
Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób i gdzie
gromadzimy swoje odpady. Każda posesja powinna posiadać pojemniki do segregacji odpadów (np.
worki) oraz pojemniki na odpady zmieszane. Poza
tym w ciągu roku przeprowadzane są akcje zbiórki
odpadów wielkogabarytowych. Funkcjonuje w naszej Gminie także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który jest czynny w każdą środę w godzinach
od 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę w godzinach
od 8:00 do 13:00. Dbajmy o nasze otoczenie i środowisko. Pamiętajmy, że za nielegalne deponowanie
odpadów grożą różne kary i sankcje!
Oprac. Monika Panfil

40-lecie Podokręgu Tychy
W Bieruniu, w sobotę 23 stycznia 2016 r., na jubileuszowej gali spotkali się przedstawiciele wszystkich klubów piłkarskich zrzeszonych w Podokręgu
Tychy. Podsumowano 40 lat działalności i wytyczono cele na nadchodzące lata. Prowadzący spotkanie

Stanisław Gryzło przypomniał historię powstania Podokręgu. Przez 40 lat, w których Podokręgiem Tychy
kierowało trzech prezesów, liczba drużyn i piłkarzy
systematycznie rosła. Dzisiaj zarejestrowanych jest
189 zespołów, w których piłkę nożną uprawia około

3500 zawodniczek i zawodników.
Podczas gali wyróżniono także tych, którzy
szczególnie zasłużyli się w rozwoju Podokręgu Tychy. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf
Bugdoł medalami za wybitne osiągnięcia w roz-
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woju piłki nożnej odznaczył wielu działaczy. Wśród
nagrodzonych znalazł się działający w naszej Gminie
Alojzy Wuzik. Ponadto honorową odznaką PZPN
wyróżniony został m.in. Marian Neumann. Były

także odznaczenia Honorowymi Odznakami Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymał ją między innymi
działający w naszej Gminie Stanisław Stęchły. Piotr
Swoboda otrzymał z kolei, wraz z innymi działacza-

mi, medal 95-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w pracy w klubach.
Oprac. Monika Panfil

Zdobądź Odznaki Młodego Sportowca!
ci mogło, po przejściu trzykrotnie toru według ustalonych zasad, dowolnie korzystać z przygotowanych
sprzętów. Młodzi sportowcy doskonale odnaleźli się
w różnych konkurencjach.
Takie inicjatywy to ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu ze swoimi dziećmi – zwłaszcza
zimą. Aktywność i ruch z pewnością przydają się najmłodszym, którzy często nie mają jak spożytkować
nadmiaru energii. A co najlepsze – za swoją aktywność dzieciaki zostają nagrodzone! Każdy uczestnik
niedzielnego spotkania otrzymał pamiątkową odznakę.
Planowane są jeszcze 2 tego typu spotkania –
jedno w lutym (czwartek, 25 lutego) i jedno w marcu. Będzie można zebrać aż trzy odznaki w różnych
kolorach (białym, zielonym i niebieskim). Już teraz

zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do spędzenia swojego czasu z dziećmi na Hali!
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

W styczniu Gminny Zespół Oświaty i Sportu
w Suszcu zaprosił przedszkolaki od lat 3 do czynnego spędzenia wolnego czasu na Hali sportowej
w Suszcu.
W niedzielę 24 stycznia 2016 r. wszyscy chętni
rodzice wraz ze swoimi dziećmi mogli skorzystać
z ciekawej propozycji. Na jeden dzień Hala zamieniła
się w tor przeszkód. Każdy przedszkolak mógł wziąć
udziału w sportowych konkurencjach, takich jak:
biegi, skoki, wspinaczka, tor przeszkód, tunel, rzut
do celu, strzał do bramki. Maluchy ćwiczyły swoją
sprawność i doskonale się bawiły. Rodzice musieli
zatroszczyć się jedynie o wygodny strój sportowy
dla swoich dzieci i asekurować je w trakcie wykonywania ćwiczeń.
Radości i zabawom nie było końca! Każde z dzie-

Wspólna zabawa integruje!

WOŚP na Hali w Suszcu
Skład suszeckiej drużyny: Karolina Pustelnik,
Karolina Urbanek, Weronika Bernert, Paulina
Rojek, Wanessa Szymańska, Anna Marcol, Emilia Marcol.
Dziewczęta otrzymały pamiątkowe medale
i puchary, a przede wszystkim włączyły się w szlachetną akcję pomagania.
Hala Sportowa w Suszcu

Drużyna z Suszca świetnie się spisała

zdj. Monika Panfil

szec, UKS Centrum POSiR Pszczyna i MUKS Sari Żory.
Wyniki rozgrywek wyglądały następująco:
UKS Suszec – UKS Centrum POSiR Pszczyna 0:2,
MUKS Sari Żory – UKS Centrum POSiR Pszczyna 0:2,
UKS Suszec – MUKS Sari Żory 2:1.
Ostatecznie zwyciężyły zawodniczki z Pszczyny,
na drugim miejscu znalazły się dziewczęta z Suszca,
a na trzecim – z Żor.

zdj. Monika Panfil

Wiele instytucji włącza się w organizację imprez
przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wśród nich znalazła się także propozycja Gminnego
Zespołu Oświaty i Sportu, który 10 stycznia 2016 r.
zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt (kadetek i młodziczek). Przy okazji imprezy można było
wesprzeć datkami WOŚP.
Do rozgrywek zgłosiły się 3 drużyny: UKS Su-

Dziewczęta otrzymały medale i puchary

Ferie 2016 - wyjazdy na narty
GZOiS zaprasza młodzież i dzieci na wyjazdy na
narty. W tym: nauka jazdy na nartach z instruktorem,
a także możliwość korzystania ze stoku w własnym
zakresie bez instruktora pod nadzorem opiekunów.
Program wyjazdów wygląda następująco:
Poniedziałek 15.02.2016 r. - Wisła (narty zjazdowe) - stok Nowa Osada, zbiórka o godz. 8:00 na
parkingu przy SP w Suszcu (Plac Odnowy). Powrót
około godz. 16:00 na parking przy SP w Suszcu (Plac
Odnowy).
Wtorek 16.02.2016 r. - Wisła (narty zjazdowe)
- stok Nowa Osada, zbiórka o godz. 8:00 na parkingu
przy SP w Suszcu (Plac Odnowy). Powrót około godz.
16:00 na parking przy SP w Suszcu (Plac Odnowy).
Czwartek 18.02.2016 r. - Wisła (narty zjazdowe) - stok Nowa Osada, zbiórka o godz. 8:00 na

parkingu przy SP w Suszcu (Plac Odnowy). Powrót
około godz. 16:00 na parking przy SP w Suszcu (Plac
Odnowy).
Zapisy i dodatkowe informacje dotyczące wyjazdów na narty można uzyskać w hali sportowej
w Suszcu od 15 stycznia do 2 lutego 2016 r. w godz.:
7:00-15:00 (telefonicznie: 32 449 11 14 lub mailowo:
mk@hala-suszec.pl). Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje: wyjazdy na narty organizowane są przez GZOiS Suszec dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu gminy Suszec. Podczas
każdego wyjazdu uczestnicy podzieleni są na dwie
grupy – początkującą i zaawansowaną. W grupie
poczatkującej wyjazd obejmuje 3-dniowe szkolenie. Zapisy dla grupy początkującej w dniach od 15
stycznia do 2 lutego 2016 r. Zapisujemy w pierwszej

kolejności dzieci, które nie uczestniczyły w szkoleniu w latach ubiegłych. Dzieci, które brały już udział
w szkoleniach organizowanych przez GZOiS Suszec,
możemy wpisać na listę rezerwową i jeżeli 3 lutego
br. będą wolne miejsca, to zostaną przeniesione na
listę główną. Jeżeli nadal będą wolne miejsca, to zapisy będą trwały nadal aż do 14 lutego. Opłata wpisowa - 195 zł za całość, czyli 3 dni szkolenia. W grupie zaawansowanej zapisy w dniach od 15 stycznia
2016 r. do dnia wyjazdu do momentu zapełnienia się
listy uczestników. Opłata wpisowa - 60 zł za jeden
wyjazd.
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
www.hala-suszec.pl, na hali sportowej, a także pod
nr. telefonu: 32 449 11 14.
Hala Sportowa w Suszcu
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Sportowe ferie na hali
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej w Suszcu dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
gminy Suszec. Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
- od 12:00 do 13:00 - zajęcia piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i piłki siatkowej dla młodzieży,
- od 13:00 do 14:30 - zajęcia piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
L.P.

Dzień tygodnia

Data

Godzina

Zajęcia

1

Poniedziałek

15.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

2

Wtorek

16.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

3

Środa

17.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

4

Czwartek

18.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

5

Piątek

19.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

6

Poniedziałek

22.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

7

Wtorek

23.02.2016

12:00-15:00

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

8

Środa

24.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

9

Czwartek

25.02.2016

12:00-15:00

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

10

Piątek

26.02.2016

12:00-14:30

Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

Turnieje i zawody sportowe na Hali Sportowej w Suszcu
L.P.

Dzień tygodnia

Data

Godzina

Zajęcia

1

Poniedziałek

22.02.2016

9:00-12:00

Piłka nożna halowa (rocznik 2005 i młodsi)

2

Wtorek

23.02.2016

9:00-12:00

Piłka nożna halowa (rocznik 2003 i młodsi)

3

Środa

24.02.2016

9:00-12:00

Piłka nożna halowa (rocznik 2000 i młodsi)

4

Czwartek

25.02.2016

9:00-12:00

Piłka nożna halowa (rocznik 2007 i młodsi)

10:00-13:00

Siatkówka 3 – osobowa w kategoriach:
klasy IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum

10:00-13:00

Turniej Tenisa stołowego w kategoriach:
klasy IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum

5

Piątek

Trudne słowa: ALANINA, CAP, CZOPIK, CZUKCZA, DOG, GILMOUR, GOP, KENT, MANI, RAJ, TERESPOL, TWER, YALE
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uczelnia
w USA
znana
jaskinia
polska

zbir,
oprych

polityczne grupy
nacisku

samiec
kozy
na niej
bacówka

George,
poeta
potwór z
lwa,
smoka i
kozy
łzowy
przy oku

użycie
odpadów

pokrywa
skrzyni

aminokwas
militarny
przyjaciel

zadanie udostepnił
˛
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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!

Zebrania strażackie
Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze walne zebrania w Ochotniczych Strażach Pożarnych na
terenie Gminy Suszec. Przedstawiamy harmonogram:
- OSP Rudziczka – 27 lutego 2016 r. o godzinie
17:00 w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
- OSP Suszec – 28 lutego 2016 r. o godzinie
14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
- OSP Mizerów – 5 marca 2016 r. o godzinie
17:00 w Remizo-świetlicy w Mizerowie.

Informacja dla użytkowników wieczystych
Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę
roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Suszec należy
wpłacać bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec
nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002 w terminie
do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. W tytule przelewu
należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”.
Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki
ustawowe.
Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informacje dotyczące wysokości opłaty w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami
w siedzibie Urzędu Gminy Suszec p. 1 A lub pod nr
telefonu: 32 449 30 73.
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Informuje się wszystkich mieszkańców, którzy
przekazują popiół do utylizacji, by do pojemników
wsypywać tylko i wyłącznie zimny popiół, gdyż
ciepły popiół nie będzie odbierany ze względu na
zagrożenie pożarowe. Zdarzają się również przypadki, że w okresie mrozów mieszkańcy wystawiają
pojemniki z zamarzniętym popiołem, a następnie
zgłaszają interwencję, wg której firma EKO nie odebrała wystawionego pojemnika z popiołem. Wyjaśnia się, że firma EKO nie ma obowiązku odbierania
zamarzniętego popiołu, ponieważ przy opróżnianiu
pojemników może nastąpić ich uszkodzenie. Z uwagi na powyższe, prosi się mieszkańców o uwzględnienie przekazanych informacji.

Sprzedaż terenów
przemysłowych w Suszcu
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec oznaczonej jako
działki nr 4138/141 i 4139/141 o łącznej powierzchni
0,5814 ha położone w Suszcu przy ul. Dolnej na terenach przemysłowych zlokalizowanych wokół KWK
„Krupiński”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów.
Cena wywoławcza wynosi 270.000,00 zł netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony
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podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacić do 11 marca 2016 r.
Przetarg odbędzie się 17 marca 2016 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy Suszec.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73 lub w internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Przetarg na dzierżawę
działek
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 467/15, 468/14, 928/6
stanowiących własność Gminy Suszec położonych
w Rudziczce w rejonie ul. Spółdzielczej oraz ul.
Baraniok, przeznaczonych do rolniczego użytkowania. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Suszec 23 lutego 2016 r. (termin wpłaty wadium 19 lutego 2016 r.). Bliższe informacje, w tym
wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy oraz
wysokości stawek czynszu i wadium można uzyskać
w Urzędzie Gminy pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73 lub
na stronie internetowej: www.bip.suszec.iap.pl.

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 do
3 lat. W wykazie znajdują się działki przeznaczone
do rolniczego użytkowania położone w Suszcu, oraz
działki przeznaczone pod ogród położone w Kryrach i Mizerowie. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 1 A – tel.: 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Przyjmowanie wniosków
na dopłaty do paliwa
W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego
2016 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 składanego wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od
1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie podatkowym.

Szkolenie dla rolników
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
rolników na szkolenie, które odbędzie się dnia
17.02.2016 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu. Tematyka spotkania będzie dotyczyła m.in. sprzedaży bezpośredniej. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, Referat GKŚ - pok. nr 3 i pod nr. tel.: 32 449 30 67.

Bezpłatne zajęcia z tenisa stołowewgo
Gmina Suszec zaprasza na bezpłatne zajęcia,
treningi tenisa stołowego oparte na programie
„FUN damenty od marzenia do mistrzostwa”.
Zajęcia odbywać się będą od 18 stycznia w
Szkole Podstawowej w Radostowicach, w poniedziałki i środy w godz. 16:00-18:30.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku
7-11 lat. Treningi prowadzi Janusz Friebe. Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 605 730 013.
Urząd Gminy Suszec
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Zapraszamy jubilatów
Serdecznie zapraszamy pary małżeńskie posiadające stałe miejsce zameldowania w Gminie Suszec,
które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50, 55 lub 60 lat na corocznie organizowaną uroczystość jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego.
Zainteresowane pary małżeńskie, które w tym roku będą obchodziły jubileusz małżeński, a chcące
uczestniczyć w organizowanej przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego uroczystości, proszone są o kontakt
telefoniczny lub osobisty z Urzędem Stanu Cywilnego w Suszcu do końca lutego 2016 roku (pokój numer 9,
I piętro, nr tel.: 32 449 30 65). Jubileusz dotyczy par, które zawarły związek małżeński w 1956 r., 1961 r. i 1966 r.
USC w Suszcu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0397 ha zapisana w Księdze Wieczystej
KA1P/00079203/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część
nieruchomości oznaczona jest numerem działki 2179/251, obręb Kryry, karta mapy 1, powierzchnia 0,0397 ha (użytek Lz).
2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 16.295,00 zł netto (słownie szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 2.000,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Kryrach, przy ul. Wilczej. Działka stanowi płaski, nieogrodzony teren o nieregularnym kształcie wielokąta. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć energetyczna. Przez
działkę po południowej stronie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki
budowlanej.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała
nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa
działka oznaczona jest symbolem B12MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
w niewielkiej części B29ZŁ – co stanowi zapis planu tereny łąk i zieleni łęgowej.
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. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. Nowonabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu posadowienia urządzeń
kanalizacji sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.
9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 9:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 18 lutego 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004
- decyduje data wpływu na konto.
12. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 1774 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 1 A, tel.: 32 449 30 73.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0293 ha zapisanej w Księdze Wieczystej
KA1P/00078873/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest numerem działki 2182/309, obręb Kryry, karta mapy 1, powierzchnia 0,0293 ha (użytek PsIII).
2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 8.870,00 zł netto (słownie osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt
złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 1.500,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Kryrach, w okolicach ul. Nierad. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Działka przebiega
wzdłuż ogrodzenia innej nieruchomości, a od strony zachodniej ogrodzenie to obejmuje przedmiotową działkę. Od strony
wschodniej działka graniczy z terenami zielonymi. Działka jest nieuzbrojona, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka
nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała
nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa
działka oznaczona jest symbolem: B43MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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. Nieruchomości, będące przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 04 marca 2016 roku o godz. 9:00.
10. Wadium należy wpłacić do dnia 29 lutego 2016 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004
- decyduje data wpływu na konto.
11. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym.
12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 1774 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
14. 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.
15. 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.
16. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
17. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na
stronie internetowej www.suszec.pl
18. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ulicy
Lipowej 1, pok. Nr 1 A, tel.: 32 449 30 73.

WIELKIE MAŁE MUZYKOWANIE

O!
TEATRZYK!
BIESIADNIE, PARADNIE...

cykl bezpłatnych zajęć dla dużych i małych

CO?

konstruowanie instrumentów,
poszukiwanie dźwięków, melodii
i muzyki wśród tego co nas otacza,
wspólne granie i śpiewanie
zajęcia i zabawy teatralne
oraz przygotowanie spektaklu
zajęcia rękodzieła,
wspólne kucharzenie,
opowieści o tym jak to kiedyś na wsi było

Zostaw swój 1% w Gminie Suszec!
Lista organizacji, którym
możesz przekazać
1% podatku, znajduje się
na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl

Wesprzyj lokalne działania i pomóż
swojej społeczności!

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

DLA
KOGO?

dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat
z gminy Suszec*
dla mam, tatusiów, babć i dziadków
dla lubiących wspólnie pomuzykować
i pośpiewać
dla lubiących występować na scenie
dla lubiących wspólnie tworzyć, gotować,
słuchać i opowiadać
*UWAGA! Dzieci 4 i 5-letnie muszą być pod opieką osoby dorosłej!

Projekt „Start z kulturą” jest dofinansowany przez
Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”
Partnerzy projektu:
Szkoła Podstawowa w Kobielicach
oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec

KIEDY
I GDZIE?

WIELKIE MAŁE MUZYKOWANIE - godz. 17:00
w Remizo-Świetlicy w Mizerowie
- start: 18 lutego o godz. 17:00

O! TEATRZYK! - godz. 16:30
w Szkole Podstawowej w Kobielicach
- start: 16 lutego o godz. 16:30
BIESIADNIE, PARADNIE... - godz. 17:00
w Remizo-Świetlicy w Rudziczce
- start: 18 lutego o godz. 17:00
zapisy w biurze GOK
Zajęcia prowadzą: Tomasz Manderla,
Michał Skiba i Maciej Zygmunt, Zofia Kasperczyk.
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

