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Powiatowy Przegląd Jasełek
14 lat liczy sobie tradycja Powiatowego Przeglądu
Jasełek, który odbywa się w Suszcu. Co roku do udziału
zgłaszają się dzieci i młodzież z terenów całego powiatu,
walcząc o uznanie jury i nagrody. Każda kolejna edycja
Przeglądu to coraz wyższy poziom i coraz bardziej wyszukane pomysły na prezentację, wydawało by się, dobrze znanego tematu. Pomysłowość młodych artystów
nie ma granic. Piękne stroje, bogata scenografia, tekst

Jasełek – czasem napisany po polsku, czasem w gwarze,
a czasem z elementami języków obcych – sprawiają, że
każde przedstawienie to małe dzieło sztuki. A jury staje
przed naprawdę trudnym wyborem. Tegoroczni laureaci Powiatowego Przeglądu Jasełek wystąpili na scenie
suszeckiego GOK-u w niedzielę 15 stycznia. Zwycięskie
spektakle spodobały się publiczności. To było niesamowite widowisko!
Czytaj więcej na str. 11
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Zaraza rozprzestrzenia się wszędzie
samowolne narażanie się na decybele, itd.? W tych
przypadkach nie z biedy, ale z bogactwa, głupoty
świadomie „smog” z oddziaływania tych urządzeń
ładujemy w siebie. Nie pamiętamy, że człowiek
żyje w środowisku, ale i sam też jest środowiskiem
i wszystko z otoczenia do niego wnika.
Oceniajmy nasze czyny tu i teraz. I to nie selektywnie, tak jak to obecnie się robi w przypadku tylko
smogu z kominów.
Czy jeszcze symptomy innego kataklizmu muszą
nam uzmysłowić, że jeżeli się nie przebudzimy, to
będzie koniec naszej cywilizacji? Przecież gdyby tak
bezwietrzna mroźna pogoda utrzymała się dłużej, zapanowała przez choćby jeden cały miesiąc, to ilu naszych rodaków padłoby jak muchy wskutek zatrucia,
uduszenia, powikłań chorobowych itd.? A w przypadku konieczności wygaszenia „kopciuchów” umarłoby
z mrozu. Samochody można by odstawić, ale w tych
trudnych dniach kto z nas to zrobił? Popatrzmy na
Warszawę, gdzie smog to przewaga spalin samochodowych. A czy ruch tam był mniejszy? Absolutnie nie.
Parkingi pełne. Ale krzyczeli wszyscy. A tutaj można
by zrobić bardzo dużo. Jak widzieliśmy, łatwiej kupić
maski niż zrobić coś, żeby ograniczyć stężenie trucizn
i rozsądnie postępować. Kiedy słuchamy, jak nagłośniono ten problem, możemy odnieść wrażenie, jak

źródło: internet

Ostatnie zimowe dni i smog, który zapanował
w naszych miastach, miejscowościach chyba bez cienia wątpliwości pokazał, że dążenie do szybkiego
rozwoju i dobrobytu doprowadza w konsekwencji
do ludobójstwa. Żeby nie było wątpliwości, trzeba
sobie uzmysłowić, że my Polacy skażonym powietrzem oddychamy codziennie i to przynajmniej od
pięciu dekad. Jednak zimą te normy przekraczamy
w niektórych miejscach nawet 1000-krotnie. O tym
bębniły wszystkie światowe środki przekazu. My, „tygrysy Europy”, niestety w dziedzinie ekologii, ochrony
środowiska dorównujemy rozwijającym się krajom
tzw. trzeciego świata. Wstyd! A jeszcze bardziej „przerażenie”. Nie usprawiedliwiają nas fakty, że w wielu
innych krajach jest podobnie, a wielu podobnych
cywilizacyjnych świństw doświadczają także inni.
Ten nasz „smog” w pełni odzwierciedla nie tylko
naszą, ale i obecną europejską i światową sytuację
w wielu dziedzinach, w każdej płaszczyźnie stosunków społecznych, ekologicznych, ekonomicznych,
życiowych, rodzinnych, higienicznych, itd. Sytuacja
nawet w tych bardziej „oświeconych” krajach nie wygląda lepiej, a niekiedy wręcz jeszcze gorzej. Przecież
te świństwa, które wdychamy, które przenikają do
naszej gleby, to nie wszystko. Co z przenikaniem promieniowania z komputerów, przy których codziennie
spędzamy godziny, do naszych głów, oczu? Jak będą
wyglądały nasze oczy (a szczególnie oczy dzieci),
co z promieniowaniem z nadajników komórkowych
itp., co z decybelami, którymi faszeruje się młodzież
na dyskotekach, co z decybelami pochodzącymi ze
środków transportu, itd.? Na te tematy się milczy.
A ten „smog” również powoli zabija. Następuje nie
natychmiastowa, ale powolna fizyczna eksterminacja.
Nawet najwięksi optymiści coraz to częściej obecnie
pesymistycznie patrzą w przyszłość i coraz gorzej
oceniają dalsze losy ludzkości. Demokracja liberalna, ustrój, który przez ostatnie półwiecze miał rozwiązać wiele problemów ludzkich, prawdę mówiąc
– poza chwilową poprawą dobrobytu – nic więcej
nie uczynił i odchodzi na naszych oczach w niepamięć, zamiera. I to za sprawą tych, którzy najwięcej
na niej skorzystali, za sprawą tych mnożących się,
nierozwiązanych problemów. Jej jakość bowiem nie
zależy tylko od władz centralnych, samorządowych,
ale przede wszystkim od zwykłych zjadaczy chleba. Bez mądrości tych z najniższych sfer, nie da się
zbudować prawdziwie demokratycznego ustroju.
Obecnie ludzkość żyje w myśl zasady „po nas choćby
potop”, nie zdając sobie sprawy, że nikomu to nie
wyjdzie na dobre, a przyszłość może być koszmarem.
Okazuje się, że zdrowy rozsądek zawsze przegrywa
z szaleństwem świata.
Oceńmy tylko wyrywkowo ostatnie półwiecze
w naszym kraju w zakresie ekologii.
Z ust wszystkich, czy to komunistów, czy władz
po 1989 r., wychodziły piękne, mądre, zawsze słuszne
słowa, deklaracje. Jednak, gdy się przechodzi od słów
do czynów, to działamy zawsze odwrotnie. Rodzi się
wręcz stwierdzenie, że człowiek, ludzkość nie panują
nad swoimi czynami. Przykładem jest właśnie wielkie
odkrycie, jakiego dokonano w naszym kraju w tym
roku, że jesteśmy „kopciuchem”, przyczyniającym
się do utraty zdrowia, życia mieszkańców za sprawą
tzw. „smogu”. Dotychczas cały czas udawaliśmy, że
problemu nie ma, ale narastające trudności z oddychaniem uniemożliwiły dalsze ukrywanie „smoka”,
którego, według znanych nam opowieści, dawno już
ujarzmiono. Nie usprawiedliwia nas w żadnej mierze
to, że jesteśmy na dorobku i to, że obecne gospodarcze potęgi Europy w przeszłości nie były lepsze.
A ile tych „smogów” nas jeszcze obecnie atakuje?
Gdy się jeszcze próbuje smog z kominów tłumaczyć
biedą, można to częściowo zrozumieć. Ale jak wytłumaczyć szkodliwe dla zdrowia siedzenie godzinami
przy komputerach naszych dzieci, korzystanie ponad
miarę z komórek, „smog” z naszych samochodów czy

Spalane śmieci wytwarzają m.in rakotwórcze dioksyny

gdyby po latach się obudzono i wręcz przedstawia
się smog tak, jakby nastał on nagle.
Kiedy jeden na drugiego donosi, to mówi się, że
ludzie to „świnie”. Ale w wielu przypadkach to słowo
jest obraźliwe dla zwierząt, bo one nie czynią takiego
świństwa, co niektórzy ludzie. Bo czy do ludzi można
zaliczyć tych, którzy palą śmieci, trując wszystkich,
a również siebie? Niestety – czy się obrażamy, czy
nie – to w tych przypadkach musimy mówić wręcz
o prymitywizmie umysłowym. W tym przypadku wydaje się, że już dziś edukacja i kontrola sąsiedzka nie
pomogą. Po prostu trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli
chodzi o palenie śmieci, nieodpowiedzialni muszą
być surowo karani, a niekiedy wręcz eliminowani ze
społeczeństwa.
Niech ten styczniowy alarm uzmysłowi nam,
że u nas w Polsce i innych krajach w XXI wieku istnieje oprócz „smogu” wiele nie mniej groźnych dla
człowieka, jego zdrowia, życia, zagrożeń. A są to też,
a może przede wszystkim, zagrożenia dla środowiska,
itd. Większość miejscowości, miast – i to nie tylko
w naszym kraju – można by z powodzeniem nazwać
„smogogrodami”, a pokaźną ilość „smrodogrodami”
czy „śmieciogrodami”, „promieniogrodami” czy „decybelogrodami” itp. Tak wygląda niestety ten tak słynny
zrównoważony rozwój, pęd do konsumpcjonizmu.
Dzieje się tak w epoce, kiedy to często pięknie
odziani w lakierki przedstawiciele naszej cywilizacji
wsiadają do pięknych limuzyn, zaparkowanych przy
pięknych budynkach, a otoczonych często wokół
smrodem, zgnilizną wytwarzaną z codziennego bytowania. Ileż to pięknych budowli nie posiada prawidłowych oczyszczalni ścieków, iluż z nas w piwnicach ma
zwykłe „kopciuchy” itd.? Gdyby komukolwiek zwrócić
uwagę, to każdy czuje się obrażony, urażony. Te pięk-

ne budowle, limuzyny, białe kołnierzyki nie świadczą,
a w przyszłości już na pewno nie będą świadczyć,
o naszej jakości życia. Bardzo dużo ofiar tego luksusu,
zarówno winnych jak i niewinnych, jest już niestety 2
metry poniżej poziomu i ich krzyku już nikt nie słyszy
lub nie chce słyszeć.
Dotychczasowa pogoń za pięknymi budowlami, samochodami, konsumpcjonizm całkowicie nas
zamroczyły.
Czy od lat 50-tych coś się u nas zmieniło? Ciągle
mówimy o ekologii, środowisku, o tym, co w pierwszej kolejności decyduje o naszym życiu… A mało, że
robimy bardzo niewiele w tym kierunku w stosunku
do naszych potrzeb, to generujemy kolejne zagrożenia, idąc za światowym „postępem”.
Po 1989 roku zamieniliśmy jedno piekło w drugie. Wcześniej środowisko skażały duże zakłady, huty.
Przylgnęło do nas – nie tylko ze względu na to, ale
i wiele innych naszych zachowań – określenie „brudasów” w Europie. Skażenie środowiska było potworne,
ale poprawność polityczna (skąd my to znamy również obecnie w świecie?) nie pozwalała o tym mówić.
A przyzwolenie społeczne było duże, wskutek dużej
nieświadomości problemu. Po 1989 roku wygaszono
produkcję w wielu potężnych zakładach i wydawało się, że problem sam się rozwiązał. Niestety tylko
częściowo, aby z czasem wrócić z jeszcze większym
nasileniem. Podczas kolejnego okresu przeszliśmy
w drugą skrajność, spowodowaną konsumpcjonizmem. Rozwinięty po 1989 roku transport prywatny,
samochody itd. czynią nie mniejsze spustoszenie niż
nasze nieekologiczne piece czy duże zakłady. Oprócz
smogu są przyczyną potężnej dawki decybeli. Dziś się
mówi o ekologicznych autobusach na prąd, a przecież jeszcze całkiem niedawno zlikwidowano w wielu
miastach elektryczne trolejbusy, tramwaje. Masakry
po 1989 roku dokonano na komunikacji zbiorowej.
Ależ jak mogło być inaczej, skoro kraje zachodnie
czyściły się z gratów, złomu samochodowego, który
w wielu przypadkach nie spełniał norm i nie odbiegał daleko od tego, który znajduje się obecnie na
złomowisku w Radostowicach. Stare nieekologiczne samochody zapychały nasze drogi i ulice niczym
mrówki. Przez kolejne lata zachwycając się postępem,
graliśmy swoiste „teatrum”, o skutkach ubocznych
jakiejkolwiek działalności nie wspominając. A samochodów dalej przybywa. Ponadto okazało się,
że zmienić mentalność człowieka to sprawa przynajmniej pokolenia. Wystarczy popatrzeć na przydrożne
rowy, parkingi, tereny po piknikach. Syf! Syf! I jeszcze
raz syf! To samo można spotkać w wielu kotłowniach.
Nie mówiąc o kupach po psach czy ludzkich (ale te
są ekologiczne). Worki do rowów wrzucają również
ci jeżdżący okazałymi mercedesami, z czym również mieliśmy do czynienia w naszej gminie, o czym
przekonaliśmy się po wnikliwej kontroli zawartości
takiego worka i dotarciu do właściciela. I tutaj niestety okazuje się, jak „demokracja” chroni „śmieciarzy”,
szczególnie jakie kary można zastosować. Z pewnością są nieadekwatne do przewinienia i czynu.
Idąc taką drogą, to, co było dobre zniszczyliśmy
lub niszczymy. Przecież choroby, które nas dotykają,
a na które cierpią i będą cierpieć nasze dzieci, wnuki
wskutek zatrucia środowiska, w tym również całej
przestrzeni różnego rodzaju promieniowaniami,
decybelami itd. są nie mniej groźne niż AIDS, HIV,
malaria, itp. Leczenie kosztuje o wiele więcej niż dobry opał, piec, prawidłowe oczyszczanie ścieków,
rozsądne korzystanie z komórek, z komputerów, samochodów, właściwego trybu życia. Podaje się, że
rocznie z powodu „smogu” wymiera w Polsce jedno
średniej wielkości miasto (około 45 000 ludzi). Jednak
zgonów smogowych nie widać. Samochody i inne
sprzęty kupujemy z górnej półki, wybieramy wersję
najbezpieczniejszą, a w przypadku ogrzewania kupujemy piec i opał, wybierając tę najtańszą. Kupujemy
piece „kopciuchy”. Podobnie ważniejszy jest dla nas
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wyjazd na wczasy, aby zregenerować organizm, ale
nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko tracimy
w ciągu paru dni pobytu na „włościach” u siebie. Nie
mówię już o tym, że często dla regeneracji organizmu wyjeżdżamy do miejsc, gdzie środowisko jest
w jeszcze gorszej kondycji niż nasze.
A co z naszymi dziećmi? Wiele mówi, że ze
względu na obecne zadłużenie finansowe kraju dzieci będą nas jeszcze w przyszłości wyciągać
z grobu. Uzmysłówmy sobie, że oprócz tego zadłużenia finansowego zaciągamy jeszcze potężniejszy
dług w stosunku do przyrody i otoczenia. Kolejne
pokolenia ocenią nas i nasze zbrodnicze postępowanie z przyrodą, środowiskiem, wodą, powietrzem.
Sprawą naszego trucicielstwa, hałasu, nie zajmie się
„KTOŚ” ani „ONI”. Z nierozsądnym działaniem musimy
walczyć każdy z osobna i wszyscy razem. Najgorsze,
że większość zdaje sobie sprawę z tego zabójczego
działania i nic nie robi, nic się nie zmienia. Wracając
do dzieci – napawa grozą to, jak same sobie niszczą zdrowie, siedząc godzinami przy komputerach,
korzystając z komórek czy częstego pochłaniania
decybeli w klubach, itd. Przecież ile dzieci ma już dziś
okulary? To epidemia. Jaki procent populacji ludzkiej
niedługo będzie głuchy wskutek smogu decybelowego? Jak oczy i uszy naszych dzieci będą wyglądać,
gdy te dorosną? Ile chorób nerwowych rozwija się
wśród najmłodszych – i to nie tylko z przyczyn ekologicznych, ale panującego „smogu” od komputerów,
komórek, w rodzinach, itd.?
Czy czekamy, aż w tych naszych pięknych domach, samochodach będziemy padać jak muchy,
umierając na raka płuc, zakażając się czerwonką
wskutek picia skażonej wody czy wskutek innych
chorób? Coraz to częściej wielu zadaje sobie pytanie:
jak żyć, gdzie szukać swojego miejsca? Uciekając od
wielkomiejskiego zgiełku i „smogu” w tereny zielone
przekonujemy się, że po niedługim czasie, wskutek
braku infrastruktury i rosnącego w szybkim tempie
mrowia budynków, zaczynamy się taplać w smrodzie
nieszczelnych szamb, dymie kominów. Zamiast raju
mamy nieraz jeszcze większe piekło niż to miejskie.
Jeżeli dziś tak grzmi się o smogu z kominów, i to
słusznie, to trzeba sobie odważnie powiedzieć, że jest
to cząstka problemów egzystencjalnych, życiowych
naszej cywilizacji.
Cywilizacja konsumpcjonizmu powoduje, że
życie, zdrowie indywidualnego człowieka się nie li-

czy, a sam człowiek postrzegany jest jako przedmiot
do używania i wykorzystania, a nie jako podmiot.
Ważniejsze jest, żeby budować drogi, bo przecież
nasze „cacka” nie mogą być narażone na uszkodzenia, budować gdzie popadnie domy, bo i tak władze
zezwolą, a gdy nie zezwolą, nie zgadzając się na rozbujane do absurdu plany przestrzenne, to inaczej ich
nie wybierzemy na następną kadencję. Wybierzemy
tych, którzy obiecają więcej. Stąd patrząc na standardy światowe budujemy wręcz „na dziko”. Wizualnie
naród, ojczyzna rośnie w siłę, ale kosztem kumulujących się niebezpieczeństw, z którymi sobie coraz to
gorzej radzimy. A jeśli tego niebezpiecznego trendu
nie zatrzymamy, to zabrniemy w ślepy zaułek. Mówimy o patriotyzmie w narodzie. To czyste środowisko, to, jak dbamy o naszą ziemię, nasze zdrowie, jak
postępujemy, pracujemy najlepiej świadczą o tych
cechach. Środowisko i zdrowie, również to duchowe, to wartość największa, dlatego wszyscy mamy
obowiązek o nie dbać.
Nie zdziwmy się, że niedługo nad naszymi
domami będą krążyć pojazdy, które będą mierzyć
dymy z naszych kominów, a do naszych kotłowni
będą wkraczać odpowiednie służby itd. Oczywiście
wielu będzie krzyczeć o zagrożeniu demokracji, ale
innego wyjścia nie ma. Coraz to więcej obszarów
w tej jeszcze „demokracji” w świecie, a i stanie się
tak w Polsce, będzie podlegało inwigilacji, kontroli.
Niestety sami się o to prosimy. A co z nadużywaniem
elektroniki itp.? Chyba jedynym wyjściem będzie na
kilka godzin dziennie blokować Internet, ograniczać
jego używanie, żeby dzieci, młodzież uzmysłowili
sobie zagrożenie dla zdrowia w przyszłości – i to nie
tylko dla oczu, ale i sumującego się ciągle promieniowania od monitorów. Trzeba będzie wyłączać stacje
nadajników komórkowych, bo jak ograniczyć niebezpieczne korzystanie z nich? Docelowo możemy
wrócić do dyktatury, bo inaczej sami się wykończymy.
Chyba tego chcemy, bo normalnie żyć nie potrafimy
czy nie chcemy. Ten świat pogardy i upadku, w którym jeden człowiek niszczy drugiego, a i samego
siebie, bo jakże inaczej nazwać nasze postępowanie, dotyczy nie tylko tego, co robimy fizycznie, ale
sięga głębiej naszego ducha. A przecież tak niedużo trzeba. Trochę zdrowego rozsądku, właściwego
postępowania w przypadku „smogu” czy ścieków,
a od zaraz możemy zmienić bardzo dużo. Bo nie czarujmy się, że od razu wymienimy wszystkie piece,

Sesja Rady Gminy
Podczas styczniowej Sesji obecni Radni m.in.
podjęli uchwały w sprawie: wynajmu pomieszczeń
dla NZOZ w Suszcu przy ul. Wyzwolenia, ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Suszec oraz zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suszec na 2017 r.
Pediatria w NZOZ na ul. Wyzwolenia
w nowych pomieszczeniach
W związku z wykonaniem przez Gminę Suszec
remontu dwóch pomieszczeń na parterze budynku
przy ul. Wyzwolenia w Suszcu planowane jest dokonanie zamiany pomieszczeń z dotychczasowym
najemcą, prowadzącym tam Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. Niektóre ze znajdujących się na
górze pomieszczeń zostaną zwolnione, a gabinety
zostaną przeniesione na parter. Zamiana pomieszczeń ma na celu zwiększenie wygody pacjentów korzystających z usług przychodni poprzez ulokowanie
na parterze przychodni pediatrycznej.
Nowa stawka opłat za korzystanie z opieki
przedszkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) od dnia
1 stycznia 2017 r. objęto subwencją oświatową dzieci
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wyeliminujemy nieekologiczne paliwa, odbudujemy
komunikację zbiorową, itd. Na to trzeba czasu. Ale
przy niewielkim wysiłku i poczuciu choć odrobiny
odpowiedzialności, można zmienić wiele od zaraz.
Uświadommy sobie wreszcie, że dopuszczamy się
zbrodni. Zabijamy siebie, sąsiadów, wszelkie stworzenia, niszczymy przyrodę.
Do rozwiązania problemów cywilizacyjnych potrzebna jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja.
Dopiero ci, co naprawdę stracili zdrowie wskutek
ludzkiej i własnej głupoty wiedzą, jak bardzo chcieliby cofnąć czas i zmienić swoje postępowanie. Niestety wtedy się przekonują, że zdrowie, życie ma się
jedno, a czasu cofnąć się nie da.
Dziś wyraźnie widać, że liberalna demokracja
odchodzi w niebyt, bo zaistniała na chwilę. Zamiast
niej pojawiły się „smogi”. Epoka iluzji przemija. Ideologia konsumpcjonizmu, napędzana strachem recesji
gospodarczej, prowadzi do recesji wartości wyższych,
spustoszenia duchowego. Dziś coraz to częściej zadajemy sobie pytanie, czy ten czas po upadku komunizmu był naprawdę rozwojowy, perspektywiczny. Czy
ten „raj”, którego tak pragnęliśmy jest tym, o czym
marzyliśmy. Jan Paweł II mówił: „uważajcie, abyście
się nie pogubili, kiedy przyjdzie wolność i dobrobyt”.
Niestety wobec szaleństwa świata straciliśmy (nie tylko my) zdrowy rozsądek. Bo też o problemach – tych
naprawdę ważnych – nikt więcej nie dyskutował i nie
dyskutuje. Ten „raj” zmierza ku katastrofie. Żyjemy
niestety obecnie w świecie rozprzestrzeniającego
się „smogu”. Jeżeli nasza dusza będzie dalej dążyć do
liberalnego kapitalizmu, w którym pierwszeństwo
ma „mieć” nad „być”, a nie do najwyższych wartości,
to ten chaos, który w każdej dziedzinie się rozszerza
i nie zostanie zatrzymany, doprowadzi do tego, że
skończy się porządek świata, jaki dotąd znamy. Nie
jest to jakieś odkrycie ani prowokacja. To są fakty.
Musimy spojrzeć krytycznie na to, co możemy zmienić od zaraz i zdawać sobie sprawę, że bez udziału
całego społeczeństwa nic się nie powiedzie. Musimy wybrać, czy chcemy „być” czy „mieć”. Czasu jest
naprawdę bardzo mało. Choć te zmiany na pewno
nie będą łatwe, bo wymagają wielkiej determinacji
całego społeczeństwa, to wierzę, że wrócimy do tych
naszych korzeni, z których wyrośliśmy, a wtedy nasza
przyszłość nie będzie mroczna – tak, jak obecnego
świata.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Zebrania wiejskie
6-letnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
W związku tym opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
podstawę programową (wynoszącą 5 godzin dziennie) powinni uiszczać jedynie rodzice i opiekunowie
dzieci w wieku do 5 lat, natomiast dzieci 6-letnie będą
z niej zwolnione. Opłata za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku do 5 lat w czasie
przekraczającym wymiar zajęć wynosi 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna Rady Gminy zajmie się w tym
roku m.in.: kontrolą wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych; kontrolą umów i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych
i ściągalnością opłat; kontrolą kosztów dowozu dzieci
do szkół oraz sprawdzeniem związanej z tym dokumentacji zamówień publicznych; kontrolą wydatków
poniesionych na remonty cząstkowe dróg gminnych
w 2016 r.; kontrolą wydatkowanych środków na OSP
za 2016 r.; kontrolą wydatków poniesionych na szkolenia, kursy i delegacje w wybranych jednostkach
organizacyjnych Gminy.
Oprac. Monika Panfil

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na
zebrania wiejskie, które odbędą się w lutym i w marcu
w poszczególnych sołectwach.
Terminy zebrań w 2017 r.: Kobielice – 14 lutego
2017 r. (wtorek), godz. 17:00, Szkoła Podstawowa,
Kryry – 19 lutego 2017 r. (niedziela), godz. 11:15,
Remizo-świetlica, Radostowice – 21 lutego 2017
r. (wtorek), godz. 17:00, Szkoła Podstawowa, Suszec – 22 lutego 2017 r. (środa), godz. 17:15, Sala
Gminnego Ośrodka Kultury, Mizerów – 24 lutego
2017 r. (piątek), godz. 17:00, Remizo-świetlica, Rudziczka – 3 marca 2017 r. (piątek), godz. 17:00,
Remizo-świetlica
Urząd Gminy Suszec

Zebrania strażackie
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
na zebrania strażackie, które odbędą się w lutym
i w marcu w poszczególnych miejscowościach.
Terminy zebrań w 2017 r.: Kryry – 18 lutego
2017 r. (sobota), godz. 17:00, Remizo-świetlica,
Mizerów – 4 marca 2017 r. (sobota), godz. 17:00,
Remizo-świetlica, Rudziczka – 4 marca 2017 r. (sobota), godz. 15:00, Remizo-świetlica, Suszec – 26
marca 2017 r. (niedziela), godz. 14:00, Sala Gminnego Ośrodka Kultury.
Urząd Gminy Suszec

2016 rok w statystykach
Po raz kolejny możemy przyjrzeć się temu, jak
wyglądał miniony rok w liczbach i statystykach. Dla
wielu z nas był to okres zmian. Oto, jak możemy podsumować minione miesiące.
URODZENIA
W 2016 roku, mimo wprowadzenia rządowego
programu 500+, nie odnotowaliśmy tak imponującego wzrostu liczby urodzeń, jak rok wcześniej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w naszej gminie urodziło
się 154 dzieci, z czego 80 to chłopcy, a 74 to dziewczynki. Rok wcześniej przywitaliśmy na świecie 173
młodych mieszkańców, więc tegoroczny wynik jest
o 19 osób gorszy. Należy jednak mieć nadzieję, że
kolejne lata przyniosą wzrost liczby urodzeń.
ZGONY
W 2016 r. odnotowano spadek liczny zgonów
w stosunku do 2015 r., kiedy było ich aż 101. W minionym roku w gminie Suszec zmarło 80 osób.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Porównując poprzednie lata, w tym roku także przybyło osób zameldowanych na ternie naszej

gminy, które zawarły związek małżeński. W 2015 r.
na krok ten zdecydowało się 147 mieszkańców naszej gminy, a w 2016 r. o jedną więcej – czyli 148.
Daleko jednak temu wynikowi do 2013 r., kiedy to aż
170 osób wstąpiło w związek małżeński. Od kilku lat
wśród młodych ludzi panuje przekonanie o licznych
korzyściach płynących z pozostawania w nieformalnych związkach, przez co nie wszyscy decydują się

na zawarcie związku małżeńskiego. Być może tendencja ta będzie z czasem ulegać zmianie.
LICZBA MIESZKAŃCÓW
W tym roku także odnotowaliśmy wzrost liczby
mieszkańców. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 r. naszą gminę zamieszkuje na stałe 11 911
osób, z czego 6053 to kobiety, a 5858 to mężczyź-

Statystyka stałych mieszkańców Gminy Suszec w latach 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

Suszec

4367

4365

4390

4394

4384

Kobielice

1407

1420

1427

1437

1446

Kryry

1415

1425

1428

1447

1444

Mizerów

1453

1456

1480

1498

1497

Radostowice

1673

1696

1703

1688

1700

Rudziczka

1308

1362

1388

1392

1440

RAZEM

11623

11724

11816

11856

11911

NUMER 2 (271)
ni. Od kilku lat odnotowujemy stały wzrost liczby
mieszkańców. W 2016 roku było nas bowiem o 55
osób więcej niż w 2015 r.
Obserwując rozkład liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach możemy zauważyć,
że przybyło ich w Kobielicach, Radostowicach i Rudziczce. Z kolei ubyło osób na stałe mieszkających
w Suszcu, Kryrach i Mizerowie.
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NAJPOPULARNIJESZE I NAJRZADSZE
IMIONA
Jakie imiona wybierali dla swoich pociech
mieszkańcy naszej gminy? Wśród dziewczynek
i chłopców królowały imiona klasyczne, które od
kilku lat są najpopularniejszymi także w skali kraju.
Pojawiło się jednak kilka wyjątkowych i oryginalnych
imion. Chłopców najczęściej nazywano w ubiegłym

roku: Franciszek, Mateusz, Adam i Szymon. Dziewczynkom nadawano z kolei najchętniej imiona:
Hanna, Emilia czy Oliwia. Wśród oryginalnych imion
chłopięcych wymienić można: Kajetana, Fabiana,
Kasjana, Bastiana oraz Marcela. W naszej gminie od
2016 r. mieszkają także: Pola, Antonia, Rebeka i Malwina.
Oprac. Monika Panfil

drogi. Takie postawiłam sobie zadanie. Wiedziałam,
że jestem głodna, ale wmawiałam sobie, że jeszcze
nie tak bardzo. Czułam, że nie mogę poruszać nogami, ale wmawiałam sobie, że parę kroków jeszcze
przejdę. Nie myślałam o słabych stronach. Nie mogłam. Przeciwnie – wyobrażałam sobie, jak ślicznie
wyglądało Podhale w czasie zimy i jak bardzo mi te
tereny Pszczyny przypominają w tym ośnieżeniu
moje Podhale”.
- Zebraliśmy się dzisiaj tutaj po to, abyście to wy,
droga młodzieży, pamiętali o tym, co tutaj się działo. Bo
każdy, choćby najmniejszy konflikt, który zaczyna się
w domu, przenosi się na sąsiadów, przenosi się na miejscowości i może doprowadzić do wojny. To wy musicie
pamiętać, bo to wy, za 20-30 lat, będziecie w naszym
wieku i będziecie decydować o tym, co was otacza.
I musicie pamiętać, że nie można nigdy pozwolić na
coś tak strasznego, jak wojna. Ginęli nie tylko ci, którzy
uczestniczyli w „Marszu Śmierci”, ale także ludzie, którzy
mieszkali na trasie przemarszu – tylko dlatego, że starali
się pomóc wycieńczonym więźniom. Spotykamy się
dziś przy tej mogile po to, by pamiętać. Ja was proszę,
abyście nigdy nie zapomnieli, że to jest miejsce uświęcone krwią tych ludzi, bo oni – tak, jak kilka milionów
innych – byli ofiarami II Wojny Światowej – mówił do
zebranych Starosta.
- Muszę powiedzieć, że w mojej rodzinie też zaistniał taki dramat. Moja matka, która miała wówczas 12
lat, przeżyła napaść Niemców na swój rodzinny dom.
Miała szczęście i przetrwała atak. Przez całą wojnę
musiała opiekować się młodszym rodzeństwem, bo
jej rodzice trafili do Oświęcimia. Moja matka do dziś
wspomina te dramatyczne chwile. Widzicie więc, do
czego prowadzi nienawiść człowieka do człowieka.
Szanujmy się wzajemnie. Nie dzielmy się ze względu
na poglądy czy religię. Każdy ma prawo wyznawać to,
co uważa za słuszne, bez krzywdzenia innych, ale trzeba
zawsze szukać kompromisu, pojednania. Życzę wam,
żeby was nigdy ten los nie dotknął. Żebyście nigdy nie

przeżywali tego, czego doświadczyli wasi dziadkowie
czy pradziadkowie – dodał Wójt Marian Pawlas.
Następnie delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku
znajdującym się w suszeckim lesie. To była, jak zwykle, wzruszająca i ważna chwila dla zebranych.
Zachowywanie pamięci o tych ważnych i dramatycznych wydarzeniach sprzed 72 lat ma pomóc
nam uświadomić sobie, jak wielką tragedią jest wojna
i pomóc unikać podobnych wydarzeń w przyszłości.
Monika Panfil

Przejście pod pomnik w Łęgu

zdj. Monika Panfil

12 stycznia samorządowcy, kombatanci, Włodzimierz Kac – przewodniczący Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Katowicach, członkowie Pszczyńskiego
Bractwa Kurkowego oraz uczniowie i nauczyciele
lokalnych szkół odwiedzili mogiły upamiętniające
tych, którzy polegli w „Marszu Śmierci” na ziemi pszczyńskiej. Uroczystości odbywały się także w Suszcu
– przy pomniku w lesie w Łęgu.
Pod koniec II Wojny Świtowej, w wyniku klęsk
odnoszonych na froncie, Niemcy przystąpili do zacierania śladów i niszczenia dowodów zbrodni dokonanych w obozie KL Auschwitz-Birkenau, który
stał się miejscem największego masowego mordu
w dziejach ludzkości. W dniach 17 – 21 stycznia 1945
r. wyprowadzono z obozu 56 tys. więźniów w pieszych kolumnach ewakuacyjnych. Główne trasy
prowadziły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, gdzie
wiele kolumn przeformowano w transporty kolejowe. Jedna z tras, o długości 63 kilometrów, wiodła
od Oświęcimia do Wodzisławia przez miejscowości ziemi pszczyńskiej. Wg szacunków w pieszych
kolumnach ewakuacyjnych zginęło nawet 15 tys.
osób – głównie z przemęczenia, wyziębienia lub od
strzałów w tył głowy oddanych przez esesmanów.
Ewakuację nazwano „Marszami Śmierci”. Tych którzy
polegli w pobliżu Suszca, pochowano w lesie.
W Suszcu Starosta Pszczyński, przedstawiciele
władz gminy – Wójt, Przewodniczący Rady Gminy,
Sekretarz Gminy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu, z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach oraz Gimnazjum Publicznego w Radostowicach oraz członkowie Bractwa
Kurkowego spotkali się przy pomniku w Łęgu, aby
uczcić pamięć zamordowanych więźniów.
Starosta Paweł Sadza w swoim wystąpieniu
przytoczył słowa jednej z więźniarek, uczestniczącej w marszu: „Ja właściwie nie myślałam. Mnie nie
wolno było rozpatrywać jakichkolwiek minusów tej

zdj. Monika Panfil

Uczcili pamięć ofiar

Oficjele naszej gminy złożyli hołd pomordowanym jeńcom

Ciąg dalszy rozmów o „Krupińskim”
uczestniczył między innymi Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Poinformował,
że przekaże ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone
podczas obrad WRDS, a także, że możliwe jest - celem
uratowania KWK „Krupiński” – np. powołanie spółki
pracowniczej.
- Uczestnicy spotkania – strona społeczna – uznali,
że prace komisji powinny być kontynuowane, ponieważ nie wykonała ona wszystkich zaleceń ministra
energii. Należy dokonać pilnej analizy możliwych dalszych działań mogących uratować KWK „Krupiński”
(np. poprzez powołanie osobnej spółki w ramach grupy
kapitałowej JSW). Zaapelowali też o wstrzymanie rozpoczętych już prac likwidacyjnych KWK „Krupiński” do
czasu uzupełnienia raportu zespołu powołanego dla
zbadania zasadności przekazania KWK „Krupiński” do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń – czytamy w relacji ze
spotkania podanej przez Urząd Wojewódzki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęło 1 grudnia 2016 roku
decyzję o przeniesieniu kopalni „Krupiński” do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Decyzja Walnego Zgroma-

dzenia, gdzie w imieniu Skarbu Państwa głosował
przedstawiciel ministerstwa energii, była zgodna
z wcześniejszym wnioskiem zarządu Spółki oraz
opinią banków – wierzycieli Spółki.
Zarząd JSW podkreślał wielokrotnie, że w związku z przekazaniem kopalni do SRK nikt z załogi „Krupińskiego” nie straci pracy. Pracownicy będą mogli
przejść do innych kopalń Spółki, bądź skorzystać
z osłon socjalnych.
Śląski Urząd Wojewódzki

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się obrady plenarne Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego, poświęcone próbie
rozwiązania napiętej sytuacji społecznej, związanej
z decyzją przekazania KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
24 października ubiegłego roku po raz pierwszy WRDS obradowała w sprawie KWK „Krupiński”.
Wówczas zarekomendowała powołanie specjalnego
zespołu, który do 23 listopada 2016 r. miał przeanalizować raz jeszcze sytuację KWK „Krupiński”, biorąc
pod uwagę aktualne ekonomiczne uwarunkowania
(głównie zwyżkujące wówczas ceny węgla). W skład
zespołu powołanego przez ministra energii weszli
reprezentanci resortu, JSW, strony społecznej i strony
samorządowej oraz parlamentarzyści.
Dopiero 16 stycznia zapoznano WRDS z efektami
prac zespołu – rekomendację m.in. likwidacji KWK
„Krupiński” poparło 6 z 15 członków komisji, 9 osób
miało odmienne zdanie. Podczas spotkania burzliwie
dyskutowano nad efektami prac komisji.
W spotkaniu, które trwało ponad pięć godzin,

Sprawa „Krupińskiego” wciąż jest żywo dyskutowana
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Całe życie razem

zdj. Monika Panfil

Pary małżeńskie świętujące 55 lat pożycia małżeńskiego: Łucja i Arkadiusz Boryś, Helena i Albert
Muras, Gertruda i Franciszek Neumann, Matylda
i Józef Nowok, Zofia i Stanisław Paździor, Krystyna
i Wawrzyniec Sinka, Weronika i Hubert Waleczek,
Aniela i Ryszard Zając.
Pary mogące się pochwalić 60 latami życia małżeńskiego: Helena i Teofil Dobija, Róża i Konrad
Gąsior, Maria i Jan Gorol, Maria i Alojzy Kudła,
Anna i Jan Kuśnierz, Stefania i Alojzy Świerkot,
Dorota i Józef Urbanek.
Monika Panfil

Pary obchodzące 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego

zdj. Monika Panfil

powinien stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom uroczystości
i życzymy kolejnych pięknych lat!
Pary małżeńskie obchodzące rocznicę 50 lat
zawarcia związku małżeńskiego: Stefania i Henryk
Baron, Urszula i Stefan Cepok, Maria i Paweł Dźwigoł, Aniela i Zygmunt Gałuszka, Maria i Andrzej
Jankowscy, Anna i Stefan Koczar, Aniela i Alojzy
Kolon, Maria i Jan Kudła, Hildegarda i Władysław
Otręba, Jadwiga i Stanisław Sputek, Jadwiga i Stanisław Tomala.

Pary obchodzące 55-lecie zawarcia związku małżeńskiego

zdj. Monika Panfil

Na początku roku pary obchodzące złote, szmaragdowe i diamentowe gody spotykają się z władzami gminy, aby odebrać okolicznościowe medale
– przyznawane przez Prezydenta RP oraz listy gratulacyjne. Tym razem uroczystość odbyła się w środę 11
stycznia 2017 r. w Café Gaudi w Suszcu. Uczestniczyło
w niej 26 par małżeńskich z całej gminy. Na początku
zebrani wysłuchali Marsza Mendelsona, dzięki któremu mogli się przenieść pamięcią do najważniejszych
chwil w ich wspólnym życiu – do momentu swojego
ślubu.
Pary, które świętowały swój jubileusz, pobierały
się w latach: 1956, 1961, 1966. Były to zupełnie inne
czasy i inna rzeczywistość. Jak mówił Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Urbanek:
- W monografii Józefa Ligęzy znalazłem informację, jakie wówczas były kryteria doboru współmałżonka.
Dobra żona musiała być gospodarna, powinna była
się troszczyć o męża i być dobrą matką. Obowiązkiem
męża miało być zarabianie na rodzinę i jej utrzymanie, powinien on był dawać dobry przykład dzieciom
i być dobrym dla żony. Wydaje się, że najważniejszym
kryterium było wówczas zarabianie, gospodarność,
utrzymanie rodziny. Ani słowa o miłości, uczuciach…
Zupełnie inaczej niż współcześnie. Wydaje mi się jednak,
że uczucia są równie ważne w utrzymaniu rodziny co
aspekt finansowy. A Wy jesteście dowodem, że można
przeżyć ze sobą całe życie w zgodzie i miłości, nie tylko
zwracając uwagę na pieniądze. W imieniu Rady Gminy
gratuluję Wam tych wspólnych lat i życzę na kolejne
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wójt Marian Pawlas dodawał zaś:
- Gratuluję Wam z całego serca dzisiejszych jubileuszy. Jesteście wzorem dla całej naszej społeczności. Zapewne większość młodych ludzi zadziwia fakt,
że można przeżyć ze sobą 50, 55 czy 60 lat w jednym
związku. Chciałbym, żeby nasza młodzież podążała
Waszymi śladami, bo to jedyna słuszna droga na przyszłość. Europa, która odeszła od tego wzorca, dziś się
rozpada…Wy jesteście dowodem, że można dochować
danej sobie podczas ślubu przysięgi. Życzę Wam pięknego wspólnego pożycia w kolejnych latach – w szczęściu,
zdrowiu i pokoju.
Na koniec swoje życzenia skierowała do przybyłych Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Regina Indeka:
- To zawsze bardzo wzruszająca uroczystość.
Nawiązując do słów „nie sztuka pokochać, sztuka
wytrwać” mogę tylko dodać, że jesteście żywym przykładem na to, że jest to możliwe. Stanowicie wzór do
naśladowania nie tylko dla najbliższych, ale także dla
społeczności lokalnej i państwowej, bo rodzina to przecież fundament każdego kraju. Od chwili, gdy 50,55
czy 60 lat temu powiedzieliście sobie „tak” do dziś dotrzymaliście złożonych sobie obietnic – i to pomimo
różnych przeciwności. Myślę, że było to możliwe tylko
dzięki głębokiemu uczuciu i przekonaniu, że małżeństwo to nie chwilowa zmiana stanu cywilnego, ale dar,
który ofiarowuje sobie dwoje ludzi – na dobre i na złe.
Pary, które w minionym roku świętowały złote
gody, otrzymały od władz gminy i kraju specjalne wyróżnienie. Małżonkowie zostali odznaczeni Odznaką
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to
medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej,
srebrzonej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku
medalu umieszczone są dwie srebrzone róże. Symbolizują one długoletnie pożycie małżonków. Oprócz
tego każda para obchodząca tego dnia jubileusz
otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek
od Urzędu Gminy. Następnie przybyli zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli okazję
do wspominania minionych lat. Dla wszystkich były
to piękne i wzruszające chwile. Możliwość spotkania
i wspólnego uczczenia tych imponujących jubileuszy
jest bardzo ważna dla mieszkańców naszej gminy.
Wytrwałość i przykład, jaki dają swoim życiem jubilaci

Pary obchodzące 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego

Jubileusz Marii Kwaśny
Na początku tego roku swoje 90. urodziny świętowała mieszkanka Kobielic – pani Maria Kwaśny.
Jubilatkę z kwiatami oraz upominkiem odwiedzili:
Zastępca Wójta Czesław Smusz ora pani Sołtys Bronisława Czernecka.
Pani Maria urodziła się 1 stycznia 1927 r. w Kobielicach i tu spędziła całe swoje życie. Wyszła za mąż
za pochodzącego z Kobielic Józefa Kwaśnego (zm.
7 grudnia 2005 r.) i doczekała się 4 dzieci (2 synów
i 2 córki), 10 wnuków i 4 prawnuków. Pani Maria
pracowała zawodowo w policji, a także zajmowała
się gospodarstwem. Do teraz mieszka w swoim rodzinnym domu. W Kobielicach osiedliło się też troje
z czworga jej dzieci z rodzinami. Pani Maria cieszy się
dobrym zdrowiem i tryska humorem.
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Zapraszamy jubilatów

Gratulujemy Solenizantce doczekania tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat przeżytych
w zdrowiu wśród najbliższych.
Monika Panfil

zdj. B. Czernecka
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Maria Kwaśny w tym roku świętowała 90. urodziny

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 2017 roku (pokój numer
8, I piętro, nr tel.: 32 449 30 65).
Jubileusz dotyczy par, które zawarły związek
małżeński w 1957 r., 1962 r. i 1967 r.
Urząd Gminy Suszec

Kolędowanie w Mizerowie
okazję wysłuchać utworów świątecznych po polsku
i po śląsku. W repertuarze artystek znalazły się między innymi niemal archaiczne kolędy i pastorałki,
urzekające swoim pięknem i przekazem.
Chór „Pogodna Jesień” podczas koncertu wystąpił w niepełnym składzie. Mimo to prezentowane
przez nich utwory spodobały się zebranej publiczności. Akompaniament akordeonu i organów wzbogacił
śpiew suszeckich seniorów. Chórzyści wykonywali
wiele radosnych utworów o tematyce świątecznej –
nie tylko kolęd, a publiczność spontanicznie włączała
się we wspólny śpiew.
Co roku jeden z naszych zespołów zaprasza gościa specjalnego, który swoim występem ubogaca
styczniowe kolędowanie. Tym razem na zaproszenie
„Radostowianek” odpowiedział Zespół Śpiewaczy
„Czarkowianki”. Panie z Czarkowa wystąpiły w przygotowanym na tę okazję świątecznym repertuarze.
Nie zabrakło w nim tradycyjnych kolęd, takich jak:
„Cicha noc” czy „Gdy śliczna Panna” oraz piosenek
okołobożonarodzeniowych – np. „Nowy Rok Bieży”.
- Chcemy bardzo serdecznie podziękować za to
zaproszenie – mówiły „Czarkowianki”. – Jest nam niezwykle miło, że nasza sąsiednia gmina tak serdecznie
i ciepło nas przyjęła.

W uznaniu za pracę i ubiegłoroczne osiągnięcia
każdy z naszych zespołów otrzymał z rąk pani dyrektor Agaty Lisowicz-Wali list gratulacyjny. Występującym tego dnia artystom wręczono także drobne
upominki – filiżanki z mieszanką herbat – idealną
na zimowe wieczory. Następnie nadszedł czas na
wspólne kolędowanie. Na akordeonie i organach
przygrywały pani Halina Gryszko z córką Aleksandrą.
Nikogo nie trzeba było namawiać do śpiewu! To był
wspaniały czas i okazja do cieszenia się świąteczną
atmosferą.
Monika Panfil

źródło: GOK w Suszcu

7 stycznia 2017 r. w Remizo-Świetlicy Mizerowie odbyło się spotkanie kolędowe z naszymi zespołami regionalnymi. Sobotni wieczór wspólnie
spędzili: Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”, Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” oraz gość specjalny – Zespół Śpiewaczy
„Czarkowianki”. Wśród przybyłych tego dnia gości
znaleźli się także: Zastępca Wójta Czesław Smusz oraz
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mizerowa Bogusława Krutak-Gałuszka z mężem. Do Remizo-Świetlicy przybyli nawet mieszkańcy Zgonia, do
których dotarła sława corocznych spotkań świąteczno-noworocznych.
Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się „Mizerowianie”. Był to bardzo wzruszający występ. Zespół
Śpiewaczy wykonał wiele poruszających, nastrojowych utworów – pięknych piosenek świątecznych
i kolęd z akompaniamentem organów. Publiczności
szczególnie do gustu przypadła kolęda „Teraz śpij
Dziecino mała”.
Następnie wystąpił Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, tym razem bez kierującej
Zespołem pani Jadwigi Masny. Panie z Radostowic,
jak zwykle, doskonale zaprezentowały się w swoim
programie. Dzięki „Radostowiankom” zebrani mieli

Gościnny występ „Czarkowianek”

Turnioki i Canticum Novum w Suszcu
młodych. Federacja ta jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą chóry dziecięce i młodzieżowe,
które służą liturgii. Dba się w niej również przy okazji
o katolickie wychowanie młodych w wartościach
chrześcijańskich. Najbliższe plany Canticum Novum
to przede wszystkim poszerzenie składu oraz stworzenie drugiej grupy konkursowo/koncertowej, aby
wraz z nią przygotować się na ogólnopolski festiwal
pieśni pasyjnej. Chór chce także przygotować oprawę
tegorocznego Triduum Paschalnego.
Podczas styczniowego koncertu świąteczno-noworocznego zespół Turnioki zaprezentował kolędy
i pastorałki – zarówno te mniej, jak i bardzie znane.
Niektóre utwory napisali sami artyści. W czasie występu, pełnego góralskich akcentów, publiczność
śpiewała wraz muzykami, dając się unieść radosnemu
nastrojowi. Trzykrotnie na scenie pojawił się także
suszecki chór. Jak zaznaczała wokalistka Turników,
Anna Malacina, wraz z Canticum Novum na scenę
wkraczała radość, świeżość i młodość. Suszecka
młodzież bardzo dobrze czuła się w towarzystwie
góralskiego zespołu, a ich współpraca dała jednej
i drugiej stronie wiele satysfakcji.
- To była znakomita współpraca! Pierwsza próbę
przed występem odbyliśmy tydzień wcześniej z pianistą
i skrzypkiem Turnioków – Damianem Kocurem. Kolejna próba, już z akustykiem i zespołem, miała miejsce
w dniu koncertu. Należy podkreślić pełen profesjona-

lizm – zarówno podczas prób, jak i występu. Między
innymi dlatego, że każdy, kto śpiewał, otrzymał swój
mikrofon. Członkowie zespołu to niezwykle życzliwi
i sympatyczni ludzie. Jeśli jeszcze kiedyś będziemy mieli
możliwość wystąpienia z Turniokami, to chętnie z niej
skorzystamy. Może w dłuższym programie… Zresztą
taka propozycja już nawet padła! – mówiła prowadząca Canticum Novum Barbara Garus.
Świąteczny koncert, w którym uczestniczyli
mieszkańcy, władze naszej gminy, a także członkowie
Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska, okazał się
dużym sukcesem. Wspólne kolędowanie przedłużyło
radosny czas Bożego Narodzenia i sprawiło, że był to
naprawdę wyjątkowy wieczór.
Monika Panfil

zdj. Andrzej Grynpeter

Pozostając w świąteczno-noworocznym klimacie, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaproponował
wszystkim mieszkańcom gminy niezwykły koncert.
W niedzielę 8 stycznia na scenie Ośrodka wystąpił
zespół Turnioki w towarzystwie suszeckiego chóru
Canticum Novum.
Turnioki to zespół, który łączy muzykę góralską
z innymi gatunkami muzyki, rozumiejąc potrzeby
odbiorców i czerpiąc radość ze wspólnego muzykowania, która emanuje ze sceny. Artyści łączą folk
góralski przede wszystkim z szeroko pojętą muzyką
rockową. Nieobca jest im także muzyka klasyczna.
Zespół wystąpił z orkiestrą symfoniczną, współpracując z dyrygentami: Krzesimirem Dębskim, Bohdanem
Jarmułowiczem czy Wojciechem Mrozkiem. Turnioki koncertowali m.in. w Meksyku, Bombaju, Delhi
i Madras w Indiach. Zespół wydał 3 płyty autorskie
i 2 z innymi wykonawcami i występował na scenie
z wieloma gwiazdami.
Canticum Novum to chór, który działa w Suszcu
od 2016 r. i bardzo prężnie się rozwija. Występ z zespołem Turnioki to tylko jeden z projektów, w który
zaangażował się w ostatnim czasie. Dla Canticum
Novum najważniejsza jest oprawa liturgii i na tym
przede wszystkim skupiają swoje działania młodzi
artyści. Poza tym od listopada 2016 r. chór należy
do Federacji Pueri Cantores, łączącej zespoły specjalizujące się w muzyce w liturgii oraz formacją

Turnioki i Canticum Novum po koncercie w Suszcu
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XIV Powiatowy Przegląd Jasełek
twórców – mówił Rafał Kierpiec.
Podczas finału Przeglądu występom zwycięskich
przedstawień przyglądali się m.in.: Starosta Paweł
Sadza, Wójt Marian Pawlas, Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Urbanek, Dyrektor GZUW Zbigniew
Łoza, Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pszczyny Marcin Bienioszek, dyrektorzy szkół,
rodzice i młodzież.
W poszczególnych kategoriach jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
- kategoria przedszkola – Grand Prix: Niepubliczne Przedszkole „Radocha” – Radosny Rozwój
Dziecka z Pszczyny, I miejsce: Przedszkole Publiczne w Kobielicach, II miejsce: Gminne Przedszkole
Publiczne „Bajka” we Frydku – Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach, III miejsce: Gminne Przedszkole
Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli.
Wyróżnienie: Hanna Dziubińska z Niepublicznego
Przedszkola „Radocha” – Radosny Rozwój Dziecka
za piękny śpiew,
- kategoria szkoły podstawowe – Grand
Prix: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka
w Pszczynie, I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce, II miejsce:
Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Woli,
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Kobielicach. Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr
8 im. J. Weszki w Rudołtowicach za teatr i aktorstwo,
- kategoria gimnazja – I miejsce: Gimnazjum
nr 1 im. Ks. T. Wuwera w Pawłowicach, III miejsce:
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radostowicach. Wyróżnienie: Gimnazjum Publiczne w Suszcu.
Każde ze zwycięskich przedstawień jasełkowych
wyróżniało coś innego. Przedszkolaki przygotowały
radosny, pełen śpiewu i szczerej dziecięcej radości
spektakl. Młodzi artyści polskie kolędy i piosenki
świąteczne przeplatali utworami wykonanymi po
niemiecku i angielsku, co czyniło te jasełka jeszcze
ciekawszymi. Bogata scenografia, treść odnosząca

się do ewangelicznej tradycji oraz swoboda, jaką zaprezentowały dzieci na scenie złożył się na sukces
Przedszkola „Radocha” z Pszczyny.
Z kolei zwycięzcy Grand Prix w kategorii szkół
podstawowych postawili, tradycyjnie już, na symbolikę. Piękny, wymowny spektakl, oparty w głównej
mierze na pantomimie oraz interesującej muzyce,
doskonale przekazywał historię narodzin Jezusa
– w wielu jej aspektach. Uczniowie z Zespołu Szkół
Specjalnych w Pszczynie do perfekcji opanowali operowanie symbolem i gestem, pozwalając, by to one
opowiedziały na nowo historię, którą znamy przecież
od ponad 2000 lat.
Gimnazjaliści z Pawłowic, którzy zajęli I miejsce
w tegorocznym Przeglądzie Jasełek, zdecydowali się
na podszytą humorem historię walki mocy niebiańskich i piekielnych, w której stawką jest to, czy Boże
Narodzenie także w tym roku powróci na ziemię.
Spektakl młodzieży pełen był świątecznych piosenek w zupełnie nowych, czasem niespodziewanych
aranżacjach oraz tańca.
Kolejny Powiatowy Przegląd Jasełek za nami.
Znów było to piękne i niebanalne widowisko. Już
czekamy na przyszłoroczną, jubileuszową edycję
tego wydarzenia.
Monika Panfil

zdj. Katarzyna Szymik

Początkiem każdego roku do Suszca zjeżdżają
młodzi artyści z terenu całego powiatu, aby wziąć
udział w Przeglądzie Jasełkowym. Tegoroczny występ
finałowy, który miał miejsce w niedzielę 15 stycznia,
poprzedziły 3-dniowe eliminacje. W XIV Powiatowym
Przeglądzie Jasełek wzięły udział 23 grupy. Dzieci
i młodzież występowali w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum. W każdej
z nich uczestnicy zaprezentowali bardzo dobry i wysoki poziom artystyczny.
Nowe jury tym razem obradowało w składzie:
Adam Radosz – teatrolog, autorytet teatralny, wieloletni dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, a później Mysłowickiego Centrum Kultury;
ks. dr Wiesław Hudek – organizator Festiwalu „Fide
et Amore”, autorytet w kwestii aspektów religijnych
prezentowanych przedstawień; Rafał Kierpiec – absolwent Akademii Muzycznej, muzyk Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, autorytet
w dziedzinie muzyki. Panowie mieli bardzo trudne
zadanie. Obejrzane spektakle wzbudziły zachwyt,
a także refleksje.
- Przede wszystkim, w imieniu jury, chciałbym
pogratulować wszystkim wykonawcom. Byliśmy zaskoczeni tym, że młodzi ludzie – od przedszkola po gimnazjum – wciąż chcą się angażować w przygotowanie
przedstawień jasełkowych. Bardzo doceniamy tę pracę.
Chcielibyśmy przypomnieć o dwóch podstawowych
zasadach, które powinny nas prowadzić, niczym Gwiazda Betlejemska, podczas przygotowywania kolejnych
przedstawień jasełkowych. Pierwsza – to prośba o zachowanie historii i ewangelicznego przesłania o Bożym
Narodzeniu. Chodzi o tradycję, o utrzymanie istoty jasełek. Druga sprawa – uczmy dzieci śpiewać polskie
kolędy. To one prawdziwie ubogacają przedstawienia
bożonarodzeniowe. Sądzimy, że to ważne aspekty, na
które należy w przyszłości zwrócić uwagę. Niemniej
– podkreślmy jeszcze raz, że występy stały na bardzo
wysokim poziomie i chcemy wyrazić uznanie dla ich

Laureaci w kategorii przedszkoli

25 Finał WOŚP w Suszcu
Oprócz nich pojawiły się prawdziwe „perełki”: książki,
kalendarz z rysunkami Andrzeja Mleczki (wylicytowany dwukrotnie – raz za 90 zł, a drugi raz za 300 zł),
voucher na 20-minutowy lot paralotnią, płyta Turnioków, 200-kilometrowa wycieczka motocyklowa.
- Nie spodziewałam się dzisiaj licytacji, ale bardzo
się cieszę, że wzięłam w niej udział. Warto pomagać
i to jest dla mnie największa radość – mówiła Izabela
Szymczak, której udało się wylicytować lot paralotnią.
Mieszkańcy gminy okazali się niezwykle hojni.
W sumie podczas licytacji udało się zebrać blisko
2800 zł. Zaś łącznie w gminie Suszec wrzucono do
puszek 16 243,26 zł.
- Do biura GOK-u przychodziły osoby w średnim
wieku, które przynosiły pieniądze w imieniu swoich
rodziców. Bo Orkiestra im pomogła i pomaga, dba
o najstarszych i robi wiele dobrego dla nas wszystkich
– dodawała Agata Lisowicz-Wala.
Sukces suszeckiego sztabu WOŚP to nie tylko
sukces mieszkańców, ale także tych, którzy ciężko

zdj. Gabriela Gajda

Od ćwierć wieku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra w naszym kraju i pomaga najbardziej
potrzebującym. Co roku udaje się też zebrać coraz
większą kwotę, pozwalającą na zakup niezbędnego
sprzętu, ratującego życie. W tym roku celem zbiórki
było „ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej
opieki medycznej seniorom”. Jak mówił Jerzy Owsiak,
prezes zarządu Fundacji WOŚP:
- 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii
Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa
i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa
wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć stwierdzenia, że
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro
wszystkich Polaków, także tych mieszkających za granicą, bo przecież wiele sztabów gra także na obczyźnie.
W naszej gminie sztab główny WOŚP znajdował
się w Gminnym Ośrodku Kultury. 15 stycznia od rana
wolontariusze kwestowali we wszystkich sołectwach
– głównie przy kościołach i sklepach. Poza tym od
16:00 zaplanowano atrakcje artystyczne, połączone
z licytacjami w GOK-u. W tym roku finał WOŚP był
połączony z finałem XIV Powiatowego Przeglądu Jasełek. Laureaci w kategoriach: przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum mieli więc szansę zaprezentować się przed zebraną publicznością. Obecni
mogli zaś nie tylko oddać się przyjemności obejrzenia
pięknych spektakli, ale także wylicytować bardzo
atrakcyjne zestawy. O niektóre walka była naprawdę
zacięta. W 12 pakietach, jakie można było wylicytować, znalazły się gadżety WOŚP-u, m.in.: kalendarze,
koszulki, zegary, znaczki, smycze, kubki czy poduszki.

Wolontariusze zbierali pieniądze w całej gminie

tego dnia pracowali. Byli to wolontariusze: Denis Koźmiński, Dominik Kempny, Wiktoria Kartas, Kinga Fizia,
Hanna Illge, Julia Gibaszek, Natalia Stencel, Gabriela
Gajda, Weronika Pastuszka, Karolina Ziebura, Natalia
Kiecok, Karolina Smołka, Hanna Pustelnik, Maciej
Gamża, Karolina Cepok, Paulina Łakota, Sylwia Nogły,
Daria Słupik, Paulina Kokot, Julia Grabowska, Patrycja
Rawska, Karina Kwoka, Małgorzata Świergolik, Nina
Krzyżan, Monika Kukuczka, Dawid Skrobek, Kamil
Baron, Marta Wieczorek, Magdalena Skorupka, Magdalena Skaźnik, Weronika Gruszka, Grzegorz Kulik,
Wiktoria Adamska, Iwona Michniok, Aleksandra Błaszczyk, Weronika Masny, Kacper Moll, Emilia Jankowska,
Dominik Kuś, Klaudiusz Wloka, Paulina Redlecka, Julia
Foik, Patrycja Wajda, Julia Kristof, Aurelia Jacek, Kinga
Krawczyk, Dominika Gałuszka, Katarzyna Ficek, Maja
Suszyńska.
W organizację finału WOŚP w Suszcu włączyli
się także członkowie KDP: Ania Gałuszka, Dominika
Urbanek, Gabrysia Gajda, Dominika Kojzar, Marta
Duda, Kasia Szymik, Nicola Piątkowska, Emilia Giel,
Julia Janik, Klaudia Kumor, Madzia Musiolik, Wiktoria
Wojtasik, Wiktoria Sobala, Ada Dziewińska, Patrycja
Gawlik, Weronika Gruszka. Swoją pomocą służyli także: Marcin Folek, Mariusz Szulik, Agata Lisowicz-Wala,
Agnieszka Zielonka-Mitura, Dominika Biela, Ela Dera.
Podziękowania kierujemy także do sponsorów:
A.G. Łakota BISAM, Rady Rodziców z SP Suszec, Cukierni Jakubik-Pawlak, a przede wszystkim do koordynatorki suszeckiego sztabu – Katarzyny Krzempek.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
Niech Orkiestra, z naszą pomocą, gra do końca świata
i o jeden dzień dłużej!
GOK Suszec, Monika Panfil
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Ferie z GOK-iem
chętnie pojawili się na Spotkaniu Młodych Podróżników.
W propozycjach na tegoroczne ferie, przygotowanych przez Ośrodek Kultury, nie zabrakło oczywiście wyjazdów i wycieczek. Oprócz tych krótkich
– do kina czy na lodowisko, młodym mieszkańcom
naszej gminy zaproponowano także dłuższe podróże. W dwa kolejne piątki dzieci mogły się wybrać na
całodniowe wycieczki. 20 stycznia zorganizowano
wyjazd do Katowic, w trakcie którego zwiedzano budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia, co połączono z koncertem edukacyjnym. Drugą atrakcją tego dnia była wizyta w parku trampolin JUMPCITY. Cała wycieczka udała się doskonale.
W kolejny piątek, 27 stycznia, młodzież udała się do
Cieszyna i Wisły. W Cieszynie zaplanowano zwiedzanie Zamku oraz warsztaty artystyczne. Z kolei w Wiśle
dzieci odwiedziły park wodny TROPICANA w Hotelu
Gołębiewski. Wodne szaleństwo okazało się doskonałym pomysłem na zakończenie ferii.
Oprócz wspomnianych atrakcji, w tym roku
pierwszy raz GOK przygotował dla uczniów szkół
podstawowych propozycję zimowego obozu językowego. Winter Fun odbywał się w dwóch 6-dniowych
turnusach, w trakcie których młodzi ludzie spędzali

czas z anglojęzycznymi lektorami, uczyli się języka
i poznawali bliżej egzotyczną kulturę. W trakcie trwających tydzień spotkań uczestnicy nie tylko rozmawiali, ale też spędzali czas na rozrywkach i zabawie.
Podsumowaniem obozu był wspólny kulig oraz
ognisko przy posesji państwa Gębałów w Suszcu
Na Grabówkach.
Ferie z GOK-iem to zawsze dobry pomysł na
spędzenie wolnego czasu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi propozycji każdy znajdzie coś dla siebie.
Tu nie ma czasu na nudę!
Monika Panfil

świat, rozwija w nas umiejętności komunikowania
się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania
rozwiązań niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie
w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne
i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego
środowiska.”
Młodzież z Suszca doskonale potrafiła porozumieć się z Garvitem i Deminthą. Młodzi ludzie bardzo
chcieli poznać kulturę i zwyczaje panujące w Indiach
czy Sri Lance. Okazali się też bardzo gościnni .
- To niesamowite! Otwartość tych dzieci, ich chęć
porozumiewania się zrobiły na nas wrażenie. Czasem
potrzeba było tłumacza, ale to nijak nie przeszkadzało
nam w dobrej zabawie i wspólnym spędzaniu czasu.
Jedna z uczennic, zaledwie 12-letnia, pytała nas o sytuację polityczną w naszych krajach. Nie mogliśmy wyjść
z podziwu dla jej znajomości tematu – mówił Garvit.
- Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby uczyć angielskiego, ale przede wszystkim, aby zdobyć wiedzę na temat
innych kultur. Od 6 tygodni podróżujemy po Europie
i odwiedzamy różne miejsca. Naszym celem jest poznanie ludzi z innych zakątków świata i pokazanie tym,
z którymi się spotykamy, że świat jest piękny w swojej
różnorodności i że możemy żyć w zgodzie i pokoju.

Chcemy uczyć innych o swojej kulturze i dowiadywać
się jak najwięcej o ich kulturze. Wierzymy, że jako ludzie
– wszyscy jesteśmy tacy sami – dodawał Demintha.
Zagraniczni goście nie tylko poznawali nowych
ludzi, ale też lokalną kulturę i kuchnię. Pyszne dania
dostarczali im Marcin i Sabina Wuzik z Pubu Sephia
z Suszca. Największym hitem okazały się pierogi!
Styczniowy obóz Winter Fun był dla młodzieży
doskonałą okazją do podszkolenia języka i poszerzenia swoich horyzontów. Oby więcej takich inicjatyw
w naszej gminie!
Monika Panfil

źródło: GOK w Suszcu

Tegoroczne ferie należały do niezwykle interesujących. Gminny Ośrodek Kultury, jak zawsze, zatroszczył się o liczne atrakcje i rozrywki.
Podczas 2 zimowych tygodni młodzi ludzie
z całej gminy mieli okazję wziąć udział w wielu
rozmaitych warsztatach. Miłośnicy gier logicznych
mogli poznać zasady gry w szachy lub podszkolić
swoje umiejętności w tym zakresie. Wszystkim, którzy
uwielbiają spędzać czas w kuchni i przygotowywać
pyszne posiłki, GOK zaproponował „Kulinarne spotkanie z ciocią Joasią”. Była to doskonała okazja do
wykorzystania swoich talentów i pogłębienia swojej
wiedzy o gotowaniu. Ręcznie robiona biżuteria od lat
cieszy się niesłabnącą popularnością i stanowi piękną
i niebanalną ozdobę. Dzięki warsztatom „Biżuteria
hand made? Czemu nie?” wszyscy uczestnicy mogli
nauczyć się, jak wykonać niepowtarzalne i piękne
dodatki, ubogacające każdą stylizację. Kolejną propozycją na zimowe przedpołudnia było „RoboKids”
– laboratorium kreatywności i robotyka dla dzieci
z klockami Lego. Te spotkania odbywały się w suszeckim GOK-u już po raz kolejny i zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem – zwłaszcza wśród przyszłych konstruktorów i miłośników robotyki. Z kolei
ci, którzy uwielbiają poznawać inne kraje i kultury,

Wyjazdy na łyżwy w trakcie ferii z GOK-iem

W tym roku po raz pierwszy w czasie ferii GOK
zaproponował młodzieży obóz językowy. Dzieci z klas
IV-VI z terenów naszej gminy mogły uczestniczyć
w trwających tydzień zajęciach. W ciągu 6 dni młodzi ludzie mieli okazję nie tylko podszlifować swój
angielski, ale także lepiej poznać i zrozumieć obce
kultury. Pomagali im w tym dwaj lektorzy: 19-letni
Garvit Khera z Delhi w Indiach oraz 21-letni Demintha
Surasinghe ze Sri Lanki.
Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy GOK-u z AIESEC. Jak czytamy na stronie organizacji: „AIESEC powstał na świecie w 1948 roku,
w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową. Według przedstawicieli
państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował
liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro. Od tamtej pory misją
AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na
świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Ta misja towarzyszy nam po dziś dzień, dlatego
do niej dążymy rozwijając w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w
projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas
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Winter Fun

Uczestnicy obozu językowego Winter Fun

W Bibliotece jak zawsze ciekawie i edukacyjnie
udział w balu karnawałowym.
Zaś szkolenie z zakresu technik poznawczych
i behawioralnych zorganizowano głównie dla bibliotekarzy – zatrudnionych w placówkach oświatowych

źródło: GBP w Suszcu

Na tegoroczne ferie Biblioteka w Suszcu przygotowała aż 7 imprez bibliotecznych.
Za nami spotkanie z p. Anną Bernert, architektem wnętrz, która przedstawiła nam historię powstania Dworu w Rudziczce, opowiedziała o działalności
prowadzonej na jego terenie (w czasach powojennych) przez różne instytucje, o obecnej sytuacji zabytkowego obiektu oraz przedstawiła projekt jego
rekultywacji oraz adaptacji na miarę XXI wieku. Dziękujemy serdecznie Pani Ani za wkład w zgłębianie
i promowanie naszego lokalnego dziedzictwa.
Zainteresowani decoupagem skorzystali z warsztatów, prowadzonych przez p. Barbarę Szwedę. Efektem pracy były piękne szklane kielichy z efektem
śniegu i fantazyjne walentynkowe serduszka.
Do Suszeckiej Grupy Zabawowej mogły dołączyć
kolejne mamy ze swoimi pociechami, w wieku od
1,5-3 lat, i w kameralnym gronie bawić się oraz wziąć

Dzieci pokochały Lusię

i pracowników bibliotek publicznych Gminy Suszec.
Jednak omawiane tematy (radzenie sobie ze stresem,
rozpoznawanie syndromów wypalenia zawodowego,
wzmacnianie asertywności i przypomnienie sobie
technik skutecznej komunikacji interpersonalnej) nie
dotyczyły tylko osób związanych z profesją bibliotekarską, ale każdego z nas – pełniących różne funkcje, zatrudnionych w różnych zawodach. Dlatego też
ww. szkolenie miało charakter otwarty i uczestniczyć
mógł w nim każdy zainteresowany, nawet spoza terenu naszej gminy. Szkolenie przeprowadziła p. Weronika Zawisza-Grzanka, certyfikowany trener oświaty
i długoletni pedagog w Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
Spotkanie „Dogoterapia w bibliotece” okazało
się hitem i bardzo spodobało się obecnym, w tym
najmłodszej 2-latce Marysi Mroczek, przedszkolakom,
uczniom szkoły podstawowej oraz dorosłym. Prowa-
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dząca zajęcia, p. Marta Łęg, nauczyciel wychowania
przedszkolnego, przywiozła Lusię – psa rasy golden
retrievier. Opowiedziała o konkursach, w których
wzięły udział Jej psiaki, pokazała filmy z ich tresurą.
Dzieci miały uciechę w trakcie wydawania poleceń
– komend i zagadek do rozwiązania przez sympatycznego psiaka. Nawet dzieci mające obawy przed
bliższym kontaktem z psem przekonały się, że Lusia
jest dobrze wychowana i przyjaźnie do nich nastawiona, czemu dały upust głaskaniem go bez końca.
Zmęczony pies wrócił do domu, ale przy nadarzającej
się okazji odwiedzi nas ponownie (czekamy na zgłoszenia chętnych do uczestnictwa: tel. 32 448 86 92).
Po co Ci to?
Pod takim hasłem rozpoczynamy cykl spotkań
dla czytających poezję i piszących, często tylko do
tzw. „szuflady”. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
serdecznie zaprasza zainteresowanych poezją oraz
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tych, którzy nie wiedzą dlaczego inni ją lubią, na
pierwsze spotkanie 17 lutego 2017 r. (w piątek),
o godz. 17:00. To dzień wyjątkowy, ponieważ naszym Gościem będzie Pani Ewa Witke, laureatka
wielu konkursów poetyckich, autorka tomików wierszy wydanych drukiem, uczestniczka warsztatów poetyckich prowadzonych przez krytyka literackiego
Macieja Szczawińskiego, członkini Stowarzyszenia
Autorów Polskich, Wiceprezes Fundacji Otwartych Na
Twórczość. Pani Ewa jest mieszkanką naszej gminy
i nietuzinkową osobą – aktywna sportowo, z wieloma pasjami, ciekawa ludzi i otaczającego świata.
Poezja pozwala Jej wyrazić swoje emocje i pisać także
o ważkich sprawach.
Powracamy do działalności Biblioteki sprzed lat,
kiedy to organizowano wieczory literacko-muzyczne
(z cyklu „Suszeckie Spotkania Kulturalne”), w czasie
których miłośnicy poezji mogli publicznie zaprezen-
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tować swoją twórczość oraz brać udział w ogłaszanych regionalnych i ogólnopolskich konkursach poetyckich (zgłaszanych i wysyłanych przez bibliotekę).
Wieczór autorski i spotkanie z p. Ewą jest ku temu okazją. Dlatego prosimy wszystkich „piszących”
o przyniesienie swoich utworów (lub wcześniejsze
nadesłanie ich na adres gbp@suszec.pl) i zaprezentowanie ich fachowcowi – p. Witke, a chętnych
zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z myślą o utworzeniu Koła Miłośników Poezji.
Zafascynowani poezją (nie tylko młodzi), będą mieli
zagwarantowaną opiekę merytoryczną Pani Ewy,
a miejscem spotkań będzie Biblioteka w Suszcu.
Wszystkich chętnych do poznania p. Ewy, chcących porozmawiać o poezji oraz tych, którzy chcą po
prostu miło i interesująco spędzić wolne popołudnie
– serdecznie zapraszamy.
GF

A w naszym przedszkolu się dzieje…
czyjejś potrzeby. Dzieci z grupy „Zajączki” przedstawiły jasełka dla seniorów naszej gminy. Dzięki hojności rodziców naszych dzieci oraz całej społeczności
przedszkolnej wzięliśmy udział w akcji „Szlachetna
paczka” oraz „Góra grosza”. Akcje te uczą, że można
dzielić się tym, co mamy.
- „PRZYJACIELE DLA PRZYJACIÓŁ” – PRZYJAŹŃ
I MIŁOŚĆ, jako pojęcie bliskiego związku między osobami, opartego na wzajemnej sympatii, życzliwości.
W ramach akcji „Pocztówkowa mapa Polski”, której
celem jest nawiązanie współpracy z przedszkolami pochodzącymi z różnych regionów Polski, dzieci
z grupy „Zajączki” otrzymały już 22 pocztówki z najodleglejszych regionów naszego kraju i wysłały tyle
samo pocztówek reklamujących nasz piękny Suszec.
- „NAJPIERW OBOWIĄZKI PÓŹNIEJ PRZYJEMNOŚCI” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ, jako rzetelne wypełnianie swoich obowiązków oraz gotowość ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań.
Dzieci uczą się odpowiedzialności na różne sposoby: odpowiedzialnie pełnią codzienne dyżury lub
uczą się odpowiedzialności za przyrodę i zwierzęta.
Przedszkolaki wraz ze swymi rodzinami wzięły udział
w zbiórce żołędzi i kasztanów Pokazowej Zagrody
Żubrów w Pszczynie. Uzbieraliśmy 720 kg żołędzi
i kasztanów, co dało nam 8 miejsce w powiecie. Jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta, które, szczególnie
zimą, są w trudnej sytuacji. Zbieramy także zużyte
baterie, aby chronić środowisko przed niebezpiecznymi śmieciami.
- „MIŁOŚĆ BABCI, CIERPLIWOŚĆ DZIADKA” – SZACUNEK, jako grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby, poszanowanie dla kultury
własnego regionu, kraju. Dzieci uczą się szacunku
dla swej rodziny poprzez przygotowywanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia
Ojca. Uczą się szacunku dla spuścizny swego regionu
poprzez naukę regionalnych tańców i przyśpiewek
– np. przygotowanych na Dzień Górnika. Najmłodsi
uczą się szacunku dla Ojczyzny (np. przygotowując
obchody Dnia Niepodległości czy Dnia Flagi).
- „ŻYJ W ZGODZIE ZE SOBĄ” – UCZCIWOŚĆ, jako mówienie i poszanowanie prawdy, stosowanie
zasady bezstronności i równości praw. W każdej
grupie przedszkolnej dzieci ustalają wspólny Kodeks zachowań, podpisują kontrakt o uczciwym
przestrzeganiu zasad poprzez odbicie swoich dłoni
na papierze. Organizujemy różne konkurencje sportowe oraz bierzemy udział w Gminnej Olimpiadzie
Przedszkolaka, gdzie dzieci uczą się zasad uczciwego
współzawodnictwa.
- „PRZEDSZKOLAK SUPER BOHATEREM” – ODWAGA, jako podejmowanie trudnych, służących dobru
decyzji, przewidywanie konsekwencji swojego postępowania. Organizujemy wiele zajęć mających na
celu wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa. Dzieci uczą się
zasad pierwszej pomocy, bezpiecznego zachowania

w domu, na ulicy i w przedszkolu. W przedszkolu organizujemy spotkania z przedstawicielami zawodów,
które wymagają wielkiej odwagi: strażak, policjant,
ratownik medyczny, żołnierz. Dzieci słuchają historii
o bohaterskich czynach i rozmawiają o nich.
- „MĄDROŚĆ MIESZKA W NAS, MUSIMY TYLKO
Z NIĄ ROZMAWIAĆ” – MĄDROŚĆ, jako poznawanie
siebie i swoich potrzeb, rozwijanie własnego potencjału. W przedszkolu dzieci uczą się posługiwania
logiką, wnioskowania, kreatywnego myślenia, samodzielności, podejmowania inicjatyw, nabywają
odporność emocjonalną w trakcie różnych gier, zabaw i zajęć. Każda pora roku jest okazją do zdobywania nowych doświadczeń. Grupa „Motylki” zdobyła
wiele informacji jesienią, realizując temat „Grzyby”
metodą projektów. Realizacja Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” umożliwia przedszkolakom
ocenę dobrego i złego zachowania ludzi względem
środowiska naturalnego, uczy odróżniania zdrowego jedzenia od niezdrowego, oraz umożliwia naukę
segregowania odpadów.
- „INNY NIE ZNACZY GORSZY” – TOLERANCJA,
jako poszanowanie poglądów, zachowań i cech innych ludzi. Dzieci z naszego przedszkola pomagają
osobom niepełnosprawnym, biorą udział w zbiórce
plastikowych nakrętek, na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Pszczynie. Fundusze ze sprzedaży nakrętek wpływają na konto budowy Domu Kulejących Aniołów
w Piasku. Najmłodsi uczą się postawy tolerancji również wobec ludzi innych ras i narodowości; poznają
ich kulturę, potrawy, zabawy. Jako pomoc nauczycielki wykorzystują Papierowy Teatr Kamishibai i opowiadania, na podstawie których prowokują dzieci do
rozmów o emocjach, uczuciach i wartościach.”
Jak widać – przedszkole to nie tylko miejsce zabaw, ale także miejsce, w którym najmłodsi wkraczają
w świat zasad i wartości. Mają okazję do nabywania
i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, do pracy w grupie i do uczenia się różnych, niezbędnych
w życiu zachowań. Przedszkole w Suszcu stara się jak
najlepiej przygotować dzieci do nauki, zapewniając
im wiele atrakcji i udział w ciekawych inicjatywach.
Przedszkole Publiczne w Suszcu

źródło: Przedszkole Publiczne w Suszcu

Przedszkole Publiczne w Suszcu przez cały rok
zapewnia dzieciom nie tylko naukę, ale i wiele ciekawych atrakcji. Suszecka placówka realizuje obecnie
projekt unijny pod nazwą „Dzielny przedszkolak –
rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”. Działania w ramach projektu ukierunkowane
zostały na wzrost dostępności w gminie Suszec do
edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim poziomie. Utworzono dodatkową, 22-osobową grupę
przedszkolną „MISIE” dla dzieci w wieku 3-4 lat. Oferta
przedszkola została poszerzona o zajęcia dodatkowe,
zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Celem zajęć
jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb dzieci,
oraz rozwój w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Zajęcia dodatkowe, wpływające na podniesienie jakości pracy przedszkola, to: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące kompetencje
społeczno-emocjonalne, terapia Biofeedback.
Dzieci co roku biorą także udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Suszeckie przedszkole propaguje ideę codziennego
głośnego czytania dzieciom, dzięki czemu uczą się
one myślenia, rozwijają swe umiejętności językowe,
doskonalą pamięć i wyobraźnię, poszerzają wiedzę,
lepiej rozwijają się umysłowo i społecznie. Innym
interesującym projektem, w który angażuje się przedszkole jest „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
Jest to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Do dzieci
z grupy „Zajączków” dotarły w tym roku szkolnym
dwa misie – Ślicznotka i Kruszynka, które przyjechały
z Żyrardowa w województwie mazowieckim, a nasze
przedszkolaki odeślą je do Jabłonnej (woj. mazowieckie). Przedszkolaki maja także okazję zetknąć
się z twórczością teatralną. Raz w miesiącu oglądają
przedstawienia teatralne, np.: „Dokąd poszło zdrowie”, „Arka Noego”, „Jak Marysia mała słonko złapać
chciała”. Dodatkowo rodzice dzieci z grupy „Motylki”
przygotowali dla swoich pociech teatrzyk na podstawie wiersza „Grzyby” Jana Brzechwy.
Warto wspomnieć także, że nauczycielki z suszeckiego przedszkola opracowały projekt edukacyjny „Podróż do wartości – drogą do przyszłości”. Jak
mówią o nim twórczynie: „Uczymy dzieci dostrzegać
niektóre wartości, rozpoznawać je i realizować, a jednocześnie dostarczać dzieciom wielkiej satysfakcji
samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Naszym
celem jest uświadomienie dzieciom, jak ważne są
wartości w życiu człowieka. Mając na uwadze to, iż
najważniejsze w rozwoju dziecka przedszkolnego
są jego osobiste doświadczenia, projekt przybliża
dzieciom wybrane wartości w oparciu o świat fantazji
ukryty w literaturze, udział w ciekawych zajęciach,
zabawach i konkretnych działaniach. Projekt obejmuje różne wartości. Są to na przykład:
- „KAŻDY MOŻE BYĆ ANIOŁEM” – DOBRO I SOLIDARNOŚĆ, jako gotowość do pomocy, wsparcia
oraz poczucia współodpowiedzialności w obliczu

Przedszkolaki uczestniczą w rozmaitych spotkaniach
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Zawsze można pomóc!

Nowiny Suszeckiej Gminy: Kornelka przyszła
na świat w maju 2016 r. Czy od czasu ciąży wiedzieliście Państwo o chorobie córeczki?
Rodzice Kornelki: Tak. O wadzie dowiedzieliśmy
się w 20. tygodniu ciąży podczas badań prenatalnych.
Nic więcej nas nie zaskoczyło. To, co stwierdzono
na badaniach, okazało się prawdą po narodzinach.
Natomiast o samej wadzie nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy i nie słyszeliśmy, dlatego byłam przerażona
samym faktem choroby. Mąż podszedł do tego na
spokojnie, zachował zimną krew. Pomógł mi spojrzeć
na problem z innej perspektywy... „To tylko nóżka” –
powtarzał.
Nowiny: Na czym dokładnie polega dolegliwość, z którą musi mierzyć się Kornelka?
Rodzice Kornelki: Kornelka urodziła się bez
kości strzałkowej (tzw. hemimelia strzałkowa), ze
skróconą kością udową (tzw. pffd) i stopą końsko-szpotawą. W „komplecie”, co jest bardzo częste przy
tej wadze, ma zrotowaną miednicę, zwichnięte biodro, brak stawu kolanowego.
Nowiny: Jak wygląda droga do zdrowia dziewczynki?
Rodzice Kornelki: Pierwsza operacja czeka Kornelkę miedzy 2 a 3 rokiem życia. Będzie to „superhip,
superknee”. Polegają one właśnie na „naprawieniu”
biodra i kolana. Po kolejnych dwóch latach będzie
można wydłużać nóżkę. To wydłużenie trzeba będzie
powtórzyć kilkakrotnie.
Nowiny: Ile zabiegów i operacji musi przejść
dziewczynka?
Rodzice Kornelki: Na razie ciężko stwierdzić, ale
na dzień dzisiejszy jest to 6-7 operacji. W tym również operacyjne spowolnienie wzrostu dla zdrowej
nóżki, bo w nieskończoność nie zdołamy wydłużać
chorej nóżki. Tak schemat przedstawił nam dr Paley z Florydy. W Poznaniu dr Shadii powiedział nam
mniej więcej to samo. Z tym, że jeszcze nie wiemy,
co ze spowolnieniem wzrostu tutaj w Polsce. Jeszcze
daleka droga do tego.
Nowiny: Na czym polega rehabilitacja Państwa
córeczki?
Rodzice Kornelki: Na razie rehabilitacja to
zwykłe przygotowania do raczkowania, chodzenia.
Niestety, Kornelka nie radzi sobie z tym. Kiedy córka
była młodsza, wykonywano jeszcze ćwiczenia na asymetrię. Rehabilitacja nóżki nic nie da, a wręcz może
zaszkodzić, bo tutaj tylko operacja może pomóc.
Później – to zupełnie co innego... W ogólnym

dochodzeniu do zdrowia operacja nie jest tak kluczowa, jak dobra rehabilitacja. To, na co cierpi Kornelia, to rzadka wada, a co za tym idzie – jest u nas
bardzo mało osób przeszkolonych w ćwiczeniach
najlepszych przy takim schorzeniu. Pierwsza operacja, która ją czeka – czyli „superhip, superknee” – jest
robiona w Polsce dopiero od 2 lat, wiec można sobie wyobrazić, że znalezienie dobrego rehabilitanta,
znającego się na rzeczy, jest bardzo trudne. Tego się
najbardziej boimy.
Nowiny: Jaka kwota jest potrzebna na zabiegi
i leczenie Państwa córeczki?
Rodzice Kornelki: Na razie trudno dokładnie
powiedzieć, bo nóżka dalej się rozwija. Nie ma w niej
jeszcze jądra kostnienia, więc terminy operacji mogą
się zmienić – w zależności od tego, czy wspomniane
jądra powstaną, czy nie. Taką operację można zrobić
ze środków z NZF, lecz termin oczekiwania to 4-5 lat!
Kornelka musi ją przejść w wieku 2-3 lat. Jeśli kolejki
się w cudowny sposób nie skrócą, to operacja będzie
musiała się odbyć na koszt własny. Koszt pierwszej

źródło: archiwum własne

Mająca korzenie w naszej gminie mała Kornelka
Pikus potrzebuje pomocy. 8-miesięczna dziewczynka
urodziła się z wrodzoną wadą lewej nóżki. Kornelka
ma skróconą kość udową, brak kości strzałkowej
i stópkę końsko-szpotawą.
Aby mogła w przyszłości normalnie żyć, potrzeba pomocy i wielu skomplikowanych operacji – począwszy od rekonstrukcji stawu biodrowego, wydłużenia nóżki, a na zatrzymaniu wzrostu zdrowej nóżki
kończąc. Mała będzie musiała także być poddawana
nieustannej rehabilitacji. Z naszą pomocą to wszystko
może się udać. O zmaganiach i codzienności Kornelki
rozmawiamy z jej rodzicami.

Mała Kornelia czeka na pomoc

operacji to mniej więcej 50-60 tys. zł. Do tego dochodzą niemal cotygodniowe wizyty kontrolne. Jeden
taki wyjazd dla nas to koszt ok. 800 zł z wizytą. Być
może korzystniejsze finansowo może się wówczas
okazać zamieszkanie w Poznaniu na kilka miesięcy.
Czas jeszcze pokaże. Dodatkowy koszt to oczywiście
rehabilitacja. Co ważne – w Poznaniu szybciej znajdziemy dobrego rehabilitanta. Według doświadczeń
innych mam, którymi dzielą się na forach internetowych wiem, że dzienna rehabilitacja ich dzieci
kosztuje około 140 zł. Całe leczenie będzie trwało
mniej więcej do 16 roku życia córki, dlatego na chwilę
obecną trudno jest nam wyliczyć jego ostateczne
koszty. Z pewnością będą one jednak spore.
Nowiny: Kiedy może się odbyć pierwsza operacja Kornelii?
Rodzice Kornelki: Mniej więcej w 2-3 roku jej
życia. Na dzień dzisiejszy wiemy, że mogłaby się ona
odbyć w Polsce ale tego też nie jesteśmy pewni. Choć
polscy lekarze są zdolni i podobno robią to samo, co
na Florydzie, to nie do końca tak jest. Wydłużenia
nóżek to nie problem. Ale w wypadku wad, które
występują u Kornelki, pojawia się mnóstwo innych
dodatkowych nieprawidłowości, których nasi lekarze
nie potrafią jeszcze „naprawić”. W naszym wypadku
lekarz sam stwierdził, że polska medycyna nie jest

jeszcze gotowa na ciężkie przypadki i że powinny
być one leczone na Florydzie. Czasem zdarza się, że
lekarze nie chcą się podjąć leczenia takich przypadłości, nie operując wcześniej nikogo z taką wadą.
Lekarze mają styczność z takimi nieprawidłowościami jedynie podczas 3-tygodniowego szkolenia na
Florydzie… Nie wiem czy chciałabym być w takim
wypadku „królikiem doświadczalnym” wiedząc, że dr
Paley ma kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie.
Nam raczej uda się operować córkę w Polsce. Liczymy
na to, że stan nóżki się nie pogorszy i tutejszy lekarz
– dr Shadii – bez problemu sobie poradzi.
Nowiny: Czy Kornelka – dzięki staraniom – może
być w pełni samodzielna?
Rodzice Kornelki: Za niedługo Kornelka będzie mogła posmakować chodzenia. A to wszystko
z pomocą ortezy. Po wydłużeniach będzie mogła
chodzić w podbijanym buciku, bo podczas jednego
wydłużenia nie uda się zrównać długości obydwu
nóżek. Mamy nadzieję, że za jakiś czas nasza córeczka
będzie samodzielnym dzieckiem.
Nowiny: Czy poza wadą nóżki, Kornelia rozwija
się prawidłowo?
Rodzice Kornelki: Tak. Córce nic innego nie dolega. Oczywiste jest, że będzie się rozwijać ruchowo
troszeczkę wolniej od rówieśników, ale poza tym
wszystko jest w porządku.
Nowiny: Kto zajmuje się córeczką?
Rodzice Kornelki: Córeczką zajmuje się mama.
W tej chwili przebywa na urlopie macierzyńskim.
W czerwcu mama planuje powrót do pracy, a wtedy
Kornelką zajmie się jej babcia.
Nowiny: Jak możemy Wam pomóc?
Rodzice Kornelki: Chcemy żeby ludzie usłyszeli o nas, żeby więcej wiedzieli o tej wadzie. Wiemy,
że nie możemy zbytnio liczyć na darowiznę. Każdy
z nas mierzy się z jakimiś problemami finansowymi.
Natomiast z 1% każdy z nas musi się rozliczyć i tutaj
jest nadzieja na nazbieranie potrzebnych środków. To
także szansa dla nas na zebranie środków niezbędnych na leczenie naszej córki.
Nowiny: Czy chcecie Państwo coś przekazać
mieszkańcom naszej gminy?
Rodzice Kornelki: Prosimy ludzi dobrej woli
o przekazanie 1% Kornelce. Leczenie będzie trwać
latami i z pewnością będzie kosztowne. Liczymy, że
znajdą się dobrzy ludzie, którzy zechcą nas wspomóc. Z góry dziękujemy też za serce i każde okazane
wsparcie.
Nowiny: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w walce o zdrowie Kornelii.
Rodzice Kornelki: Dziękujemy.
Każdy, kto chce pomóc Kornelii w walce o zdrowie, może to zrobić wpłacając darowiznę na konto
dziewczynki w Fundacji Zdrowia i Kultury „Kochaj
Życie”: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002 z dopiskiem KORNELIA PIKUS. Tych, którzy chcieliby
przekazać na Kornelię swój 1% podatku, zachęcamy do wpisania w formularzu PIT danych: Fundacja
Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” KRS: 0000280475,
a w rubryce cel szczegółowy 1%: KORNELIA PIKUS.
Monika Panfil

Pomoc Dzieciom ze Lwowa
„I ty możesz pomóc” to hasło Koła Misyjnego,
które działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rudziczce.
W dniach od 21 do 24 listopada 2016 r. w naszej
szkole dzieci z Koła Misyjnego zorganizowały akcję
pomocy dzieciom z przedszkola we Lwowie. Akcja
miała na celu zbieranie zabawek dla dzieci. Mogły to
być pluszaki, lalki, gry różnego rodzaju i inne zabawki
nowe lub mało używane. O pomoc zwrócił się do nas

ks. Jacek Kocur, który jest duszpasterzem powyższej
placówki. Należy przypomnieć, iż ks. Jacek kilkanaście
lat temu był wikarym w parafii Suszec.
Ofiarność dzieci i dorosłych w oddawaniu swoich zabawek była ogromna. Do akcji oprócz dzieci
przyłączyli się także dorośli. Bardzo dużo zabawek
na ten cel zebrali pracownicy Państwowej Straży
Pożarnej w Żorach, za co ogromnie im dziękujemy.
Zabawki osobiście odebrał ks. Jacek, który od-

wiedził parafię Suszec w czasie swoich odwiedzin
w domu rodzinnym w Orzeszu, w okresie Bożego
Narodzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom
za okazaną pomoc. Akcję na terenie szkoły przeprowadziły pani M. Kania – opiekun Koła Misyjnego oraz
pani T. Smusz – nauczyciel przyrody z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Rudziczka.
Małgorzata Kania, opiekun Koła Misyjnego
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Kronika policyjna
31-latek w czasie zatrzymania zniszczył
policyjny samochód
31-letni mężczyzna z Suszca usłyszał zarzut
uszkodzenia dwóch elementów wewnątrz radiowozu. Podejrzany, kopiąc w plastikowe elementy,
połamał osłonę odgradzającą policjantów od osób
zatrzymanych i plastikowe siedzenie. Spodziewany
koszt naprawy przekroczy tysiąc złotych.
W środę 28 grudnia 2016 r. w nocy oficer dyżurny pszczyńskiej jednostki odebrał zgłoszenie interwencji w Suszcu. Zgodnie z przekazaną informacją,
pijany 31-latek miał wszcząć awanturę domową. Z relacji jego rodziców wynikało, że przyjechał z Anglii,
gdzie pracuje, na święta.

Policjanci, którzy dotarli na miejsce, potwierdzili
stan nietrzeźwości i agresji niesfornego syna oraz
podjęli decyzję o jego transporcie na izbę wytrzeźwień. Niestety, podczas podróży radiowozem, agresja
31-latka znacznie wzrosła. Swoją złość mężczyzna
postanowił rozładować na elementach znajdujących
się wewnątrz pojazdu. Rzucał się i kopał w płytę plexi
odgradzającą policjantów od osób zatrzymanych.
Przez cały czas nie chciał podporządkować się wydawanym mu przez mundurowych poleceniom.
W konsekwencji, uszkodził plastikową osłonę
oraz siedzenie dla zatrzymanych. W ten sposób spowodował straty w wysokości przeszło 1000 złotych.
31- latek nie był w stanie w racjonalny sposób

wytłumaczyć swojego zachowania. Przyznał jednak, że żałuje tego co zrobił i chciałby dobrowolnie
poddać się karze oraz uregulować wszystkie koszty przed jego ponownym wyjazdem z kraju. Teraz,
o jego dalszym losie zadecyduje prokurator. Prawo
w przypadku zniszczenia cudzej rzeczy przewiduje
do 5 lat więzienia.
Kradzież w Suszcu
7 stycznia 2017 roku około godz. 23:20 w lokalu
znajdującym się w Suszcu przy ul. Pszczyńskiej nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej, dokonał kradzieży telefonu Samsung Galaxy
J3 wartości 719 zł.
KPP Pszczyna

Mandaty za śnieg zalegający na aucie!
Okres zimowy to czas, kiedy na ulicach można
spotkać samochody, które całe pokryte są śniegiem
lub mają oszronione szyby. Kierujący takimi pojazdami z pełną świadomością decydują się na jazdę bez
dostatecznej widoczności i kontroli nad tym, co się
dzieje. Takie praktyki prowadzić mogą niestety do
poważnych w skutkach zdarzeń.
Zimą, najczęściej rano, można na drogach spotkać samochody, których wygląd u innych uczestników ruchu drogowego może wzbudzać poważne obawy. Problemem nie jest ich stan techniczny,
lecz zalegający na nadwoziu i szybach śnieg oraz
lód. Zdarza się, że zaszronione są wszystkie szyby,
a przednia jest odśnieżona tylko w niewielkiej części. To powoduje, że pole widzenia kierowcy jest
praktycznie zerowe. Taka sytuacja plus złe warunki
atmosferyczne mogą mieć tragiczne skutki. Kierowca
takiego samochodu nie ma możliwości zobaczenia
pieszego, nawet w ciągu dnia, nie widzi też dobrze

innych pojazdów. Porusza się na wyczucie, zagrażając
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Często też
odpadają z takiego rozpędzonego samochodu kawałki lodu i śniegu, zagrażając innym i zmuszając pozostałych kierujących do gwałtownego hamowania.
Spadający z tirów lód to także poważny problem.
Zdarzają się przypadki, gdy z naczepy jadącej ciężarówki spadają duże kawałki zamarzniętego śniegu.
Przy większych prędkościach mogą być one śmiertelnym zagrożeniem.
W każdej z powyższych sytuacji, kierujący świadomie naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci przypominają, że zgodnie z prawem
o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu
ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim
jadących lub innych uczestników ruchu. Nie może
naruszać też porządku ruchu na drodze i narażać

kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu
ma również zapewniać dostateczne pole widzenia
kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie
się urządzeniami do kierowania, hamowania i sygnalizacji.
Jakie konsekwencje grożą kierowcy, który nie
stosuje się do powyższych przepisów?
Z całą pewnością, jeśli patrol policji zauważy
taki pojazd, to zostanie zatrzymany, a kierowca będzie musiał liczyć się z mandatem w wysokości od
20 do 500 zł.
Pamiętajmy więc, aby przed wyjazdem swoim
samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut, by właściwie przygotować auto
do podróży i zapewnić sobie tym samym komfort
oraz bezpieczeństwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii
na drodze.
KPP Pszczyna

Będzie łatwiej o wycinkę drzewa na posesji
o ochronie przyrody);
- rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy
do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana
w art. 83 f ustawy o ochronie przyrody);
- przyznania radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie
drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy o ochronie przyrody);
- rozszerzenia katalogu wyłączeń z obowiązku
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana art. 86
ustawy o ochronie przyrody);
- określenia sposobu ustalania administracyjnej
kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa
lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest
zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (zmiana
art. 89 ustawy o ochronie przyrody).
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
wciąż jest niezbędne w przypadku:
- przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych,
- nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
- rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów niezwiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą w branży rolniczej),
- osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- wspólnot mieszkaniowych,

- osób dzierżawiących nieruchomości,
- osób których nieruchomości znajdują się w ich
wieczystym użytkowaniu,
- drzew – pomników przyrody zlokalizowanych
na prywatnych nieruchomościach,
- drzew i krzewów stanowiących własność osób
fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze.
Przystępując do usuwania drzew należy także
pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt
(np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca. Należy także
zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na
posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega
bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego.
Oprac. Monika Panfil

zdj. Sebastian Mrozek

Z nowym rokiem zaczęły obowiązywać zmiany
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Nowe przepisy dotyczą między innymi wycinki
drzew. Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie
wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane
w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Według nowych zapisów ustawy, jeśli
nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy
bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które
znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.
Inaczej będzie, jeśli zdecydujemy się na usunięcie
drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy
budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest
uzyskanie zezwolenia.
Zgodnie z nowymi przepisami, nie będziemy potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm
(dotychczas obowiązywała wysokości 5 cm) nie
przekracza:
- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.
Pozostałe zmiany dotyczą :
- uchylenia obowiązku uzgodnienia decyzji
w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w art. 83 a ustawy
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Śląsk walczy ze smogiem
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w styczniu projekt uchwały antysmogowej i skierował go
do konsultacji społecznych. Już od września tego
roku w regionie ma obowiązywać zakaz stosowania
paliw złej jakości.
Wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej, która w styczniu trafiła do konsultacji,
a w tym miesiącu zostanie poddana pod obrady
Sejmiku Województwa Śląskiego, należy wymienić
wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu
używania paliw, których stosowanie powoduje
wysoką emisję trujących substancji do atmosfery
– czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ale ma doprowadzić do stosowania odpowiednich jakościowo paliw
stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.
Marszałek Wojciech Saługa przekonywał:
- Traktujemy ten problem priorytetowo. Chcemy od
przyszłego sezonu grzewczego zakazać palenia mułem
i paliwami złej jakości i doprowadzić do wymiany starych kotłów na nowe w ciągu najbliższych 10 lat. Smog
wróci, dlatego apelujemy do rządu o wprowadzenie
takich rozwiązań w skali kraju.
Według uchwały, ograniczenia lub zakazy miałyby objąć całe województwo śląskie i obwiązywać
w całym roku kalendarzowym. Według deklaracji
Marszałka, w przypadku kolejnych przekroczeń norm
jakości powietrza, Koleje Śląskie będą dostępne dla
mieszkańców województwa za darmo.
Projekt uchwały przewiduje, że docelowym
i preferowanym sposobem ogrzewania budynków
w województwie śląskim powinno być ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Nie wyklucza się
jednak ogrzewanie paliwami stałymi (węgiel, drewno), ale wyłącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5.
Projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany
starych kotłów. Będzie to zależne od wieku urządzeń. Użytkownicy urządzeń Mających 10 i więcej
lat od daty produkcji, będą je musieli wymienić na
klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły
w okresie 5-10 lat, powinni wymienić je do końca
2023 roku, a użytkownicy najnowszych kotłów mają
czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Uwzględniając fakt, że do roku
2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana,
graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę
5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy,
kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od
razu kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie
uchwały antysmogowej.
Uchwałą objęte będą wszystkie kotły i piece
na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia.
Uchwała dotyczy całego sektora mieszkaniowego
oraz działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są
kotły typu „domowego” (o mocy do 1 MW).
Uwagi i wnioski dotyczące uchwały mogą być
wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisem-

nej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24,
40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
srodowisko@slaskie.pl. Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Formuła konsultacji jest otwarta. Mogą w nich
uczestniczyć m.in. mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz
administracja rządowa, instytucje oraz środowiska
naukowe i związki wyznaniowe. Po ich zakończeniu
projekt zostanie skierowany do opiniowania przez
samorządy lokalne, następnie rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Dopiero
po zakończeniu tych wszystkich etapów dokument
trafi pod obrady Sejmiku. Uchwała ma zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym
sezonem grzewczym.
Także Polski Rząd ma plan na walkę ze smogiem.
17 stycznia Rada Ministrów przedstawiła swój pomysł
na rozwiązanie problemu. Zakłada on między innymi
konieczność wymiany kotłów w części gospodarstw
oraz tańszą energię elektryczną, która także byłaby
wykorzystywana do ogrzewania posesji. Zmiany
w przepisach miałyby wejść w życie jeszcze w tym
roku.
Poziom zanieczyszczeń w Polsce jest jednym
z największych w Europie. Odczuwamy to nie tylko w skali kraju, ale także w skali naszej gminy. Nie
tylko lokalne samorządy, ale również władze państwowe postanowiły podjąć działania. Najpierw
rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia
w związku z występowaniem na znacznym obszarze
kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza
przygotował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
W oparciu o ten dokument minister rozwoju i finansów przygotował propozycje, które mają pomóc
wygrać ze smogiem. Część z nich ma wejść w życie jeszcze przed sezonem grzewczym 2017/2018.
Najważniejsze rekomendacje KERM dla Rady
Ministrów dotyczące poprawy jakości powietrza:
- maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do
końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia
zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego 2017/2018;
- pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie
norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po
wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu
i kontroli jakości paliw;
- priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać
maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej
złotówki poniesionych nakładów;
- wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile
nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki
sposób aby minimalizować związane z tym koszty;
- zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego
na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego
w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych
lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów
ciepłowniczych lub sieci gazowych;
- rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno
umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych;
- włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób
uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty
eksploatacji;
- opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną
ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”;
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz
związanych z tym skutków zdrowotnych;
- wprowadzenie obowiązku dokumentowania
jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz
wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej;
- wykorzystanie mechanizmów podatkowych
w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku
akcyzowego samochodów elektrycznych;
- wprowadzenie regulacji przeciwdziałających
blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz
rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego;
- utworzenie w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju sektorowego programu, którego celem
będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę
jakości powietrza;
- zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze” oraz
wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego
Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem
tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie
postępów prac Rady Ministrów.
Oprac. Monika Panfil

Terminy otwarcia punktu dla osób niepełnosprawnych w 2017 r.
W 2017 r. punkt Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w pszczyńskim starostwie będzie czynny w każdy pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca.
W kwietniu 2015 r. w pszczyńskim Starostwie
Powiatowym (ul. 3 Maja 10, parter, pokój nr 10) ruszył
punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Od tego
momentu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu pszczyńskiego nie muszą udawać się do Rybnika po to,
by np. złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej,
tylko mogą zrobić to na miejscu.
Punkt obsługujący osoby niepełnosprawne
w Pszczynie czynny jest dwa razy w miesiącu. Dodat-

kowo od stycznia tego roku w starostwie odbywają
się też „komisje” orzekające o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16.
roku życia.
W 2017 r. punkt dla osób niepełnosprawnych
będzie czynny w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8:30 do 13:00 (przerwa w godz.
11:00-11:20), czyli w następujących dniach: 3 i 17
stycznia, 7 i 21 lutego,7 i 21 marca, 4 i 18 kwietnia, 16
i 30 maja, 6 i 20 czerwca, 4 i 18 lipca, 1 i 16 sierpnia
(środa), 5 i 19 września, 3 i 17 października, 7 i 21
listopada, 5 i 19 grudnia.
W pozostałych dniach niżej wymienione druki

można odebrać na parterze budynku w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby poniżej 16 roku życia).
2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej
16 roku życia).
3. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
4. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.
5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia.
Powiat Pszczyński
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Już po raz trzeci w Wiśle, choć pierwszy raz zorganizowane przez GOS w Suszcu, odbyło się szkolenie narciarskie. 11 uczestników stawiało swoje pierwsze kroki w narciarstwie zjazdowym, a pozostałych
20-30 uczestników zaawansowanych korzystało
z bardzo dobrych w tym roku warunków na stoku
Nowa Osada. W ciągu trzech dni grupa początkująca spędziła 12 godzin z instruktorami narciarstwa
– Panem Sławkiem i Tomkiem z Wisły, którzy uczyli
bezpiecznego korzystania z wyciągów, poruszania
się pługiem, kontrolowania i redukowania prędkości,
a ostatniego dnia umiejętności wykonywania skrętów równoległych na głównym stoku.

Na koniec szkolenia każdy z młodych narciarzy
otrzymał z rąk instruktorów narciarstwa zjazdowego
dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności. Oficjalnie informujemy, że do grona braci narciarskiej
dołączyli: Bartosz Toroń, Jakub Odróbka, Dawid
Dziurosz, Sara Błąkała, Edyta Dziadek, Konrad
Dziadek, Karolina Kozera, Natalia Prządka, Nina
Jarzębska, Marcin Smołka oraz Justyn Musiolik.
Pozostali uczestnicy z zaawansowanymi umiejętnościami korzystali ze stoku pod opieką nauczycieli
z suszeckich placówek oświatowych oraz ratownika
medycznego, który, na szczęście, nie musiał ani razu
interweniować.
GOS Suszec

Turnieje rozegrane w „Ferie 2017”
Pięć turniejów piłkarskich, turniej piłki siatkowej 3-osobowej oraz turniej tenisa stołowego – to
atrakcje sportowe, które oprócz zajęć sportowych
i wyjazdów narciarskich czekały na dzieci i młodzież
Gminy Suszec w ramach programu „Ferie 2017”.
Turnieje piłkarskie odbyły się kolejno w rocznikach: 2006, 2004, 2001, 2010 i 2008. Wyniki wszystkich turniejów dostępne są na stronie internetowej
www.hala-suszec.pl, natomiast tutaj przedstawiamy
krótką relację z rozgrywek.
Pierwszego dnia do rywalizacji stanęli piłkarze
rocznika 2006. Dwie drużyny z LKS Mizerów i jedna
gościnnie z UKS Warszowice. Bezapelacyjnie najlepszą ekipą okazała się drużyna LKS Mizerów w składzie: Marcin Grzegorzek, Dominik Grzegorzek,
Jakub Gondzik, Jakub Mańka, Mateusz Wronka,
Gracjan Borowski, Kacper Setkowicz i Kamil Niemiec. Wygrali turniej zdobywając 19 bramek i tracąc
tylko jedną. Najlepszym piłkarzem wybrany został
Dominik Grzegorzek, Najlepszym bramkarzem – Daniel Gogol. Wręczono także specjalne wyróżnienie
bramkarce drugiej drużyny LKS Mizerów – Milenie
Filipiak.
Drugiego dnia do turnieju stawiło się aż 5 drużyn. Dwie z LKS Mizerów, dwie z UKS Suszec i jedna
z UKS Warszowice. Rywalizacja była już bardziej wyrównana i rozegrała się między drużynami z Mizerowa i Suszca. Szczegóły na stronie hali sportowej.
Wymienimy tylko zwycięzców z LKS Mizerów, którzy
zagrali w składzie: Marcin Grzegorzek, Karol Zieleżnik, Oktawian Skut, Dominik Duży, Dominik
Grzegorzek, Dawid Grzegorzek i Klaudiusz Setkowicz. Najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub
Gruszka z LKS Mizerów, a najlepszym piłkarzem został
Matusz Krymer z UKS Suszec – zdobywca największej
ilości bramek w turnieju.
Trzeciego dnia na turniej stawili się najstarsi piłkarze, czyli rocznik 2001. W tej rywalizacji bezkonkurencyjni okazali się piłkarze GKS „Krupiński” Suszec.

Na drugim miejscu uplasował się UKS Warszowice,
a na kolejnych LKS Mizerów i UKS „Czapla” Kryry.
Najlepszym bramkarzem wybrany został Krzysztof
Poręba z Kryr, a najlepszym piłkarzem Maciej Mikołajec z Suszca. Zwycięzcy wystąpili w składzie: Michał
Mikołajec, Paweł Herchel, Maciej Mikołajec, Dawid Sznapka, Marek Palarczyk, Kamil Chrobak,
Fryderyk Kowalczyk, Jan Filipowski.
Jednak chyba apogeum emocji nastąpiło 4 dnia,
gdy do rywalizacji ruszyli młodzi piłkarze rocznika
2010 i 2008. W turniejach tych wystąpiły odpowiednio 4 i 3 drużyny: z Football Project Suszec, LKS Mizerów, UKS Czapla Kryry i UKS Warszowice. Licznie
zgromadzeni rodzice dopingowali swoje pociechy,
tworząc niepowtarzalną atmosferą w suszeckiej
hali, a drużyna UKS „Czapla” Kryry przybyła na turniej z własną maskotką, która zagrzewała do walki
młodych kryrskich zawodników, którzy pierwszy raz
zagrali w suszeckiej hali. W dwóch ostatnich turniejach nie wyróżniano pojedynczych piłkarzy. Medale
za udział otrzymali wszyscy uczestnicy.
Ostatniego dnia zmierzyły się ze sobą 3-osobowe drużyny siatkarskie. Do rywalizacji stanęły dwie
drużyny gimnazjalne i 3 drużyny ponadgimnazjalne.
Najlepszą ekipą siatkarską w kategorii open została drużyna w składzie: Wanesa Szymańska, Anna
Marcol, Emilia Marcol. Natomiast najlepszą drużyną w kategorii gimnazjum wywalczyły dziewczyny
z Rudziczki w składzie: Weronika Puchałka, Natalia
Tomporowska, Wiktoria Kartas.
Niestety niewielką popularnością cieszył się
turniej tenisa stołowego. Wystartowało tylko 5 zawodników. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że po
kilku latach wspólnej rywalizacji i zaciętej walce Weronika Bernet pokonała Monikę Krzysteczko 3:2.
W kategorii chłopców triumfował Łukasz Wiencek,
drugie miejsce zajął Kacper Zazulcik, a trzecie Paweł
Wiencek.
GOS w Suszcu

źródło: GOS w Suszcu

Szkolenia narciarskie z Suszeckim GOS-em

Młodzi narciarze na stoku w Wiśle

Gminny Turniej
Piłki Nożnej Halowej
Oldbojów
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu serdecznie
zaprasza na Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej
Oldbojów, który odbędzie się w niedzielę – 26 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w hali sportowej w Suszcu.
W turnieju uczestniczyć mogą drużyny z terenu
gminy Suszec oraz drużyny zaproszone przez Organizatora. Uczestnikami rozgrywek mogą być wszyscy
sympatycy piłki nożnej, którzy w dniu turnieju mają
ukończony 35 rok życia.
Zgłoszenia i informacje w hali sportowej w Suszcu tel. 32 449 11 14 lub e-maill: mk@hala-suszec.pl
GOS w Suszcu

GOS w Suszcu zaprasza
najmłodszych
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu gorąco zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Suszec do
skorzystania ze sportowych torów przeszkód na hali
sportowej w Suszcu w niedzielę – 12 lutego 2017 r.
w godz. 14:00-16:00.
W sportowym programie przewidziane są: biegi,
skoki, wspinaczka, tor przeszkód, tunel, rzut do celu,
strzał do bramki i inne konkurencje sportowe.
Większość ćwiczeń będzie się odbywała pod
opieką rodziców na specjalnie przygotowanych torach sportowych, a niektóre konkurencje zostaną
przeprowadzone w formie zorganizowanej przez
instruktora hali sportowej. Warunki uczestnictwa:
- posiadanie wygodnego stroju sportowego,
- rodzice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego oraz do asekurowania swoich dzieci
w trakcie ćwiczeń,
- w konkurencjach mogą brać udział dzieci
w wieku od 3 z terenu gminy Suszec.
GOS w Suszcu

Rekrutacja do projektu
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
informuje, że w okresie od 16 sierpnia 2016 r. do 15
czerwca 2018 r. realizuje projekt pn. „Adaptacja do
zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Poddziałanie 7.4.2.
Do udziału w projekcie mogą się zgłosić
osoby, które:
• zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od chwili przystąpienia do projektu (tj. aktualnie nieaktywne zawodowo lub zarejestrowane w Urzędzie
Pracy),
• są pracownikami będącymi na wypowiedze-

niu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu
pracy,
• zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
• szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub
byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.
ŚCIEŻKA PODJĘCIA PRACY (SPP)
W ramach SPP uczestnik projektu otrzymuje:
wsparcie doradcy zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania i wyboru
szkolenia zawodowego kończącego się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, sześciomiesięczny
płatny staż tożsamy z uzyskanymi kwalifikacjami
zawodowymi oraz pomoc pośrednika pracy w zna-

lezieniu zatrudnienia.
ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA (SZZ)
W ramach SZZ uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opracowaniem biznesplanu oraz bezzwrotne wsparcie
finansowe powyżej 20 000 zł na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu
32 211 91 77 lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@cpsa.com.pl
Dokumenty rekrutacyjne do projektu można
pobrać ze strony internetowej: www.cpsa.com.pl
Powiat Pszczyński

OGŁOSZENIA / INFORMACJE / ROZRYWKA

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

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Szymura Wojciech (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Biela Krzysztof (Suszec) tel. 723 643 749
Cemor Radosław (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK)
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centrlane Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0237 ha zapisanej
w Księdze Wieczystej KA1P/00026582/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest numerem działki 2650/18, obręb
Radostowice, karta mapy 2, powierzchnia 0,0237 ha (użytek B).
2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 11.300,00 zł netto (słownie jedenaście tysięcy
trzysta 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 Radostowicach, przy drodze dojazdowej wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Suszec – odcinek boczny do ul. Dworcowej. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Przez obszar
działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągową, gazowa i elektryczna. Działka wchodzi w obszar
ogrodzonej posesji nieruchomości przyległej – działki nr 790/18 i jest zagospodarowana jako ogród. Działka
nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice – Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy
Suszec z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka oznaczona
jest symbolem: F32MN – 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. Część nieruchomości, będąca przedmiotem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani nie jest
przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. Nabywca działki nr 2650/18 zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu posadowienia urządzeń wodociągowych 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
2017 roku o godz. 9:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 20 lutego 2017 r. na konto Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001
0000 0446 0004 – decyduje data wpływu na konto.
12. 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.
13. 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.
14. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 2147 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
15. 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.
16. 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.
17. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
18. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec
i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl.
19. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 1A, tel. 32 449 30 73.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
				
wiewiórka od
Disneya

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Informacja z GOPS – ustawa „Za życiem”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła
w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z.2016 r.
poz. 1860).
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się
na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości
4000 zł.
1. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.
2. Świadczenie to przyznaje się bez względu
na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego
świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od
dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie
pozostawia się bez rozpoznania.
3. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, posiadającego specjalizację
II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie
wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
4. Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie wystąpić mogą osoby, które są świadczeniobiorcami
świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860
i 1948).
5. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje,
jeżeli:
- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
- na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym
do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13
ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami
można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych
GOPS Suszec, ul. Lipowa 1. Informacje uzyskać można
w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec oraz
pod numerem telefonu 32/ 449 30 82
GOPS Suszec

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie
- Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 11 marca 2004 r. - (Dz.
U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) o podatku od towarów
i usług – informuje Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pszczynie.
Ustawa przewiduje m.in. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy
nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) dla transakcji,
których przedmiotem będą m.in. określone usługi
budowlane świadczone przez podwykonawców.
Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna
ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz
niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż
0,325, srebra i platyny.
Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń
VAT. Od 1 stycznia 2017 r. utracą możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT podmioty niebędące
małymi podatnikami. Kwartalne rozliczanie podatku

VAT nie będzie również możliwe w przypadku małych
podatników:
- rejestrowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym
dokonana została rejestracja lub
- podatników, którzy w danym kwartale lub
w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali
dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr
13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw
bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.
Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT ( VAT-7, VAT-7K ).
Od 1 stycznia 2017 r. zostanie on wprowadzony dla
podatników:
- zobowiązanych do zarejestrowania się jako
podatnicy VAT UE;
- będących dostawcami lub nabywcami towa-

rów i usług objętych mechanizmem odwróconego
obciążenia;
- obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Wprowadzono również obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, także
informacji podsumowujących w obrocie krajowym
( VAT-UE, VAT-27). Będą one składane wyłącznie za
okresy miesięczne.
Zmiany w ustawie dotyczą również rejestracji
i wykreślenia z rejestru podatników VAT, sankcji za
nierzetelne rozliczenie podatku VAT, zwrotu VAT
w terminie przyspieszonym oraz solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika.
Zmiany opublikowano w Dzienniku Ustaw
z 2016, poz. 2024.
Urząd Skarbowy w Pszczynie

Dni Furmańskie

gminy Suszec. Zabezpieczone zostały środki finansowe w budżecie Gminy Suszec na realizację tego
przedsięwzięcia. Ustalony został projekt rozkładu
jazdy oraz linie komunikacyjne.
Planuje się uruchomić lokalną komunikację
możliwie szybko, jednak ze względu na procedury
przetargowe wyboru wykonawcy (odwołania) nie
jesteśmy w stanie ustalić na dziś daty. Rozkład jazdy zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie
internetowej Urzędu Gminy Suszec oraz w gazecie
gminnej po wyborze przewoźnika.
Urząd Gminy Suszec

żami i przyczynach nieuczestniczenia w podróżach.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane m.in
w opracowaniach dot. turystyki, rachunków narodowych czy statystyki obszarów transgranicznych.

Urząd Gminy Suszec zaprasza na obchody tradycyjnych Dni Furmańskich, które odbędą się w sobotę
25 lutego w naszej partnerskiej gminie Novot’ na
Słowacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy
do wzięcia udziału w tej ciekawej imprezie.

Komunikacja lokalna
w Gminie Suszec
Od początku 2017 roku na terenie gminy Suszec
wystąpiły znaczne zakłócenia w świadczeniu usług
komunikacyjnych. Po zmianie kształtu komunikacji
powiatowej dwa sołectwa naszej gminy (Mizerów i
Kryry) są niedostatecznie skomunikowane z Suszcem,
Pszczyną oraz Żorami.
Gmina Suszec, jako że jest członkiem MZK w
Jastrzębiu-Zdroju, wszelkie sprawy związane z komunikacją publiczną na terenie gminy musi uzgodnić
z Zarządem Związku.
W zakresie uruchomienia komunikacji lokalnej
Gmina Suszec mogła rozpocząć procedowanie dopiero od 27 stycznia br. (tj. po ustanowieniu Zarządu
przez Związek MZK w Jastrzębiu-Zdroju po całkowitej
rezygnacji całego Zarządu MZK w Jastrzębiu- Zdroju w listopadzie 2016 r.). Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Suszec a MZK w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie podziału obowiązków przy
realizacji zadania organizacji komunikacji na terenie

Ankieterzy w gminie
Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, iż
prowadzi obecnie badania dotyczące kilku tematów, m.in. uczestnictwa mieszkańców województwa
śląskiego w podróżach krajowych i zagranicznych.
Urząd bada także: budżet i kondycję gospodarstw
domowych, koniunkturę w gospodarstwie rolnym
oraz zbiera informacje o kształceniu dorosłych.
Z tego powodu ankieterzy mogą pojawić
się w naszych domach z kwestionariuszem. Celem badania jest zebranie informacji o krajowych
i zagranicznych podróżach członków gospodarstw
domowych, a także o budżetach domowych czy
kształceniu dorosłych. Badanie dostarczy informacji
m.in. o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podró-

Zespół ds. rynku pracy
Zarząd powiatu pszczyńskiego planuje powołać
od 2017 roku zespół ds. rynku pracy. Ten roboczy
zespół miałby powstać w związku z przewidywaną
trudną sytuacją na lokalnym rynku pracy po likwidacji KWK „Krupiński” w Suszcu. W jego w skład weszliby
m.in. starosta powiatu pszczyńskiego, wójt gminy
Suszec, dyrektor PUP w Pszczynie oraz dyrektor ds.
pracy w KWK „Krupiński”.
- Obawiamy się przede wszystkim o pracowników
firm kooperujących z kopalnią „Krupiński”. Takich firm
jest ponad 40. Spodziewamy się, że w 2017 r. znacznie
więcej osób będzie się rejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie – mówi Paweł Sadza, starosta
powiatu pszczyńskiego.
Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim wyniosła 4,1% i była najniższa
od ośmiu lat. W urzędzie pracy było wtedy zarejestrowanych ok. 1900 bezrobotnych. Na koniec października stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 4,2%.
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie podawał, że na
koniec grudnia br. wskaźnik ten wzrósł do poziomu
4,3% z liczbą ok. 1989 osób bezrobotnych.
Powiat Pszczyński

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

