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Nareszcie ferie!
Wyczekiwane, wyglądane i jakże potrzebne. Wreszcie nadeszły ferie. I nieważne, czy upłyną w zimowej czy niemal wiosennej aurze. Jak zawsze lokalne instytucje zadbały o to, by
nikt się nie nudził w czasie zimowego odpoczynku. Wzorem
poprzednich lat, także w tym roku można skorzystać z oferty
GOS-u i wyjechać na narty lub spędzić aktywnie czas na hali
sportowej w Suszcu. Także GOK nie zapomniał o młodszych
mieszkańcach gminy. Przygotował bogatą ofertę, w której

znalazły się: Wybuchowe Laboratorium, warsztaty cyrkowe,
wycieczki do kina, na „Wrotki” oraz „FlyParku” w Radlinie, bale
przebierańców, warsztaty taneczne, Noc Detektywistyczna,
Majster Kuchni oraz kulig z ogniskiem. W Bibliotece Publicznej
będzie można m.in. obejrzeć pokaz bajek kliszowych z rzutnika, nauczyć się składać origami, uczestniczyć w warsztatach
decoupage czy zajęciach multimedialnych, a także pograć
w gry planszowe. To będą z pewnością ciekawe ferie.
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Trucizną oddychać się nie da
brzegi jezior, parkingi, syf, brud pozostawiony po
bytności istot ludzkich, pokazują jak wiele pracy
wychowawczej trzeba włożyć, aby sytuację zmienić.
Niejednokrotnie nacje, mieszkańcy biednych rejonów świata na niższym stopniu rozwoju, mogłyby
być dla nas przykładem.
O ile „smog” można w części wytłumaczyć ubóstwem energetycznym, to pozostałych karygodnych
i nieludzkich zachowań nie da się niczym wytłumaczyć. Czy można zrozumieć (bo jest to nie tylko
skrajna nieodpowiedzialność, ale przestępstwo), że
są jeszcze osobnicy spalające śmieci, plastik, a nawet opony itd. lub utylizujący je w sposób niewłaściwy? Przecież to najgroźniejsze odpady, a przecież
jest zapewniona ich pełna zbiórka.

zdj. Monika Panfil

Obecne problemy związane z poprawą jakości
powietrza w Polsce nabrzmiały do poziomu wymagającego podjęcia zdecydowanych i bezzwłocznych działań. U nas w gminie to przede wszystkim
emisje szkodliwych spalin wydobywających się
z kominów z ogrzewania domów. W miastach następuje kumulacja, bo dochodzi jeszcze problem
spalin z transportu drogowego, samochodowego.
Dotychczasowe działania, proces likwidacji przyczyn
zanieczyszczeń powietrza przebiegały zbyt wolno,
bez znaczącej poprawy jakości powietrza. Wręcz
problem ciągle się pogłębia. Śmiało można stwierdzić, że wydane dotychczas miliony dotacji przez
gminy i państwo, różne dopłaty do ograniczania
szkodliwej emisji, tak naprawdę nie przyniosły żadnego skutku. Zabijamy ciągle i powoli siebie i sąsiadów, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. To,
że jeszcze nie udusiliśmy się w przecież niebiednej
gminie, zawdzięczamy tak zwanym korytarzom
napowietrzającym i dobremu usytuowaniu w tzw.
„przeciągu”. Ale zabudowa się zagęszcza i ten czynnik będzie ulegał ograniczeniu. Postępujemy tak,
jakby zdrowie, życie nie miało dla nas żadnej wartości. A przecież każdy ma prawo do życia w czystym
środowisku. Szkodliwe pyły i gazy dostają się nie
tylko do naszego organizmu, ale zatruwają wodę,
glebę, warzywa, owoce, zwierzęta, rośliny.
Nikt nie może działać po swojemu, tak, jak to
niestety nie tylko u nas, ale i w Europie czy w Świecie, w wielu obszarach ludzkiej egzystencji obecnie
się dzieje. To powoduje, że sami – jako ludzkość –
tworzymy chaos, niszcząc wielokrotnie rzeczy fundamentalne dla życia. Tak postępujemy również
ze środowiskiem. I dotyczy to wszystkich nacji na
naszej planecie „Ziemia”.
U nas stosowanie paliw najgorszej jakości (mułów, flotów i węgli brunatnych) weszło w krew wielu
z nas, stało się wręcz dla wielu religią. Wydaje się
nam, że innych możliwości ogrzewania domów nie
mamy. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę
to nie tylko stosujemy najdroższe ogrzewanie, bo
wartość kaloryczna tych paliw jest bardzo słaba, nie
tylko ma znikomą zawartość węgla, ale i duże zawilgocenie. Powodujemy potworne negatywne skutki
dla jakości powietrza, zdrowia. Powietrze, którym
oddychamy, staje się trucizną. Jest przesiąknięte
trującymi związkami, skutkującymi niszczeniem
wszystkich żywych organizmów.
Bardzo niechlubnie do takiego stanu rzeczy,
zwichrowania świadomości społecznej, utrwalenia
śmiercionośnej mentalności, przyczyniły się u nas
deputaty węglowe, wskutek których wiele grup pracowniczych (nie tylko górnicy), otrzymywało węgiel
za darmo. Również niskie przez długi okres ceny
węgla, a szczególnie odpadów w postaci mułów, flotów również nie sprzyjały ekologicznemu myśleniu.
Nasza mentalność, czujność zostały zwichrowane,
uśpione. Dziś przychodzi się nam mierzyć z bardzo
poważnym problemem potwornego zanieczyszczenia powietrza, kiedy prawie cały kraj znalazł się
w klinczu „smogu”.
Żeby nie mówić tylko o ogrzewaniu to trzeba
sobie również zdać sprawę z gwałtownego, niepodlegającego kontroli wzrostu nieekologicznej
motoryzacji.Ta śmiercionośna prawda w zgiełku
naszego coraz to bardziej zanieczyszczonego świata
przebija się do nas bardzo trudno. Bo też wymaga
ona nie tylko poniesienia ogromnych nakładów finansowych na zmiany tej trudnej sytuacji, naprawy
wieloletnich zaniedbań, ale przede wszystkim wymaga zmiany naszej świadomości, zupełnej zmiany
mentalności, myślenia, stylu życia i postępowania.
Bez zmiany świadomości i mentalności żadne inwestycje nie mają szans powodzenia.
Gdyby patrzeć na nasze postępowanie w stosunku do środowiska (oczywiście patrząc z punktu
widzenia całego kraju), to sytuacja jest wręcz tragiczna. Dymiące kominy to jedno, a zaśmiecone

Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas

Żadne ostrzeżenia płynące ze środowiska, jak
choćby masowe ostatnio ginięcie pszczół, nie robią
na nas żadnego wrażenia. Jeżeli wyginą pszczoły,
to dni egzystencji rodzaju ludzkiego są policzone.
Oczywiście rozważając problem „smogu” (pomijając tych skrajnie nieodpowiedzialnych), trzeba
sobie również jasno powiedzieć, że niestety w XXI
wieku wielu ludzi w Polsce jest dotkniętych tzw.
„ubóstwem energetycznym”. Szacuje się, że dotyczy to ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.
W Polsce 3,7 mln gospodarstw ogrzewa się węglem
i stan ten długo się nie zmieni – i co do tego nie
ma wątpliwości. Jest to mimo wszystko nasze rodzime paliwo, najtańsze i w świadomości Polaków
najbezpieczniejsze, bo zapas uczyniony przed zimą
zapewnia bezpieczeństwo ogrzania domu przez
cały sezon. Gaz, którego niestety posiadamy bardzo mało i musimy korzystać generalnie z importu,
tego bezpieczeństwa nie zapewnia. Ponadto jest
paliwem znacznie droższym.
Przy obecnych cenach paliw i energochłonnych
domach, wielu nie stać na zapewnienie sobie normalnych warunków bytowania, ogrzewania domów.
Dla nich dotychczas podstawowym parametrem
przy kupnie pieca była niska jego cena i palenisko
pozwalające wszystko spalić. To wynikało nie tylko z możliwości finansowych, ale z zakorzenionej
latami mentalności i braku świadomości takiego
postępowania.
Uchwały antysmogowe, które weszły w życie,
krótkie okresy ich wdrażania, sytuacji nie polepszają,
a jedynie spowodowały przeregulowanie rynku,
a wręcz powodują, że ceny pieców ekologicznych
gwałtownie wzrastają . To dotyczy również paliw.
Rosną również ceny materiałów izolacyjnych itd.
Ale dobrze, że weszły, bo w końcu chyba się

przebudzimy i wreszcie zauważymy „śmiercionośny
problem”.
Pełne rozwiązanie problemu oczywiście musi
być rozłożone na lata. W najbliższym czasie i obecnie są nam potrzebne rozsądne i mądre działania,
aby kolejne rzesze ludzi nie wpadały w ubóstwo
energetyczne, a i problem smogu był ograniczony do minimum, a docelowo zniknął. Wiele ludzi
w kraju, stosując „stare metody” spalania i nieodpowiednie paliwa, jest nieświadomych, co niesie
przyszłość, do jakich norm się muszą dostosować.
A żadnego kroku w tył już nam nie wolno zrobić!
Obecnie, dążąc oczywiście sukcesywnie do
„normalności”, musimy zrobić wszystko, aby przede
wszystkim w posiadanych obecnie piecach (bo wymiana będzie trwała parę lat) nauczyć się tak palić,
aby maksymalnie ograniczyć emisję spalin, a i nie
ponosić większych kosztów. Ogrzewanie nie musi
wcale drożej kosztować niż dotychczas, a wręcz przy
przemyślanej eksploatacji pieca może przynieść
korzyści nie tylko ekologiczne, ale i finansowe. Od
technologii spalania bowiem zależy bardzo wiele – i ta prawda powinna dotrzeć do naszej świadomości. Wyeliminowanie ze sprzedaży mułów
i flotów nie powinno skutkować wzrostem kosztów ogrzewania. Płacimy przecież za energię, a tej
w tych paliwach jest znacznie mniej niż w dobrej
jakości węglu. Ponadto spalanie mułu czy flotu to
spalanie tych paliw w stanie nasiąkniętym wodą, co
nie tylko potęguje smog, ale dodatkowo znacznie
ogranicza już tak niską wartość kaloryczną tych paliw. Czy śmieci, odpady węglowe nasiąknięte wodą
mogą dać energię?
Trzeba zmienić i to diametralnie techniki spalania, aby z paliw, które będą coraz to droższe, osiągnąć jak największy efekt cieplny, antysmogowy
i ekonomiczny.
Oczywiście naszą mentalność tak ukształtowaliśmy przez lata, że trudno nam to zrozumieć. Dlatego
na polu edukacji czeka nas dużo pracy. Z tej dżungli
smrodu, trucizny, którą przez lata utrwalaliśmy wyjdziemy, gdy zrozumiemy problem.
Pamiętajmy, że węgiel posiada 70% części stałych i 30% części gazowych. Chodzi o to, aby tak
spalać go, aby te części gazowe nie zanieczyszczały
środowiska, a ulegały również spalaniu. Obecnie
w większości zatruwają powietrze, a przy okazji
obniżają wartość paliwa dającego proporcjonalnie mniej energii. Jeszcze drastyczniej wygląda to
w przypadku drewna, którym lubimy palić w kominku. Drzewo posiada 30% części stałych, a 70%
części lotnych. W przypadku jego niewłaściwego
spalania i wilgotności, smog będzie większy i gorszy niż w przypadku węgla, a nawet flotu czy mułu.
To tylko od nas zależy, na ile jesteśmy gotowi
na zmiany. Wydatki na paliwo nie muszą być wcale
większe niż obecnie. Oczywiście musimy bardziej
skierować uwagę, gdzie i jaki kupujemy węgiel.
Na pewno musi to być węgiel ze składów zadaszonych, z pewnego źródła. Nie może być absolutnie
zawilgocony. Nie może być również oczywiście
z domieszkami niewiadomych substancji. Dotyczy
to również drewna.
Planując wymianę pieca, kolejność inwestycji
powinna tak naprawdę przebiegać w odwrotnej kolejności. W pierwszym rzucie powinniśmy wymienić
stolarkę okienną i drzwiową.
Następnie powinnyśmy docieplić poddasze,
stropy piwnic, następnie budynek. Dopiero wtedy można dobrać optymalnie piec do budynku
o odpowiedniej mocy, zapewniający maksymalną
sprawność spalania. Co niektórzy mogą się pokusić
o piec gazowy.
Wymiana samego pieca, bez ztermomodernizowanego domu, nie przyniesie spodziewanych
efektów, a i wielu pogrąży finansowo. Bardzo poważnie należy rozważyć zastosowanie elektrofiltrów
kominowych, które dają wyraźne efekty w ograni-
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czaniu pyłów PM2,5 i PM10 i są stosunkowo realne
finansowo do szybkiego wdrożenia.
Aby nakreślić program i sposób postępowania,
Gmina roześle do wszystkich mieszkańców ankiety
w celu inwentaryzacji źródeł ciepła, rozeznania zakresu termomodernizacji budynków.
To pozwoli również na kreowanie świadomości,
aby problem smogu mógł być kompletnie rozwiązany jak najniższym kosztem i w jak najkrótszym
czasie. Pozwoli uczyć odpowiedzialnych postaw
społecznych w kontekście troski o czyste powietrze.
Na tym powinno nam wszystkim zależeć. Przecież
pieców od razu nie wymienimy, bo to nierealne, ale
odpowiednim z nimi postępowaniem, paleniem
możemy odczuwalnie od zaraz wiele poprawić, aby
powietrze było czystsze.
Oczywiście problem jest bardzo trudny. Szczególnie będziemy się starali włączyć w skuteczne
wykrywanie tych, którzy trudnią się procederem
spalania śmieci, plastików.
Prowadzone obecnie w województwie próby
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z dronem pobierającym spaliny z kominów powinny w niedługim czasie to umożliwić. W przypadku
spalania śmieci, plastików, a także opon, butów itd.
nie może być żadnej taryfy ulgowej.
Wartość energetyczna, ciepło uzyskiwane
z tych trujących odpadów, zysk nijak się ma do strat
i ponoszonych nakładów na zdrowie, leczenie, strat
w środowisku. To jest zwykłe rozłożenie w czasie
morderstwa siebie i sąsiadów. Tym procederem
trudni się, co z przykrością trzeba zauważyć, wielu
zwących się chrześcijanami, co nie tylko jest ciężkim grzechem, ale przestępstwem. Co najgorsze, są
to recydywiści, bo ich zachowanie i działanie jest
celowe.
Ciągłe kształtowanie świadomości i organizowanie w tych sprawach niecierpiących zwłoki
spotkań z mieszkańcami, spotkań z ludźmi, którzy
na niwie ograniczenia smogu odnieśli sukcesy –
są koniecze. Będziemy starać się realizować je na
bieżąco.
Musimy sobie zdawać sprawę, że życie nikogo

z nas nie kończy się na progu naszego domu i że
obok nas mieszkają sąsiedzi. Przecież doszliśmy
do sytuacji, i to mieszkając na wsi, że nie możemy
otworzyć okna, przewietrzyć mieszkania, a nawet
wyjść na spacer.
Czy to nie sygnał, że jest bardzo źle, nienormalne? Wszyscy za wszystkich jesteśmy solidarnie
odpowiedzialni. Tego uczucia, jak obserwujemy,
wielu już obecnie nie doświadcza, a orientacja na
dobro wspólne kompletnie gdzieś się zagubiła.
Wierzę, że tak jak zawsze w trudnych sytuacjach, jako naród staniemy na wysokości zadania
i w niedługim czasie będziemy oddychać dobrym
powietrzem. Gdy będzie trzeba, to niestety w imię
dobra wspólnego, troski o przyszłe pokolenia, będzie stosować oprócz „niereformowalnych” także
środki dotkliwe.
Oby tych szlachetnych uczuć i odpowiedzialności społecznej nie trzeba było odbudowywać
karami.
Wójt Marian Pawlas

Życzymy też wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech nadchodzące lata przyniosą nowe, ambitne wyzwania, które staną się inspiracją do kolejnych
twórczych działań – mówił Przewodniczący Rady
Andrzej Urbanek.
- Chciałabym podziękować Radnym i wszystkim
obecnym za długoletnią współpracę. Zawsze czułam,
że mam wsparcie i zrozumienie. Z niektórymi z Radnych spotykam się już od naprawdę dawna. To było
bardzo dobry czas. Jeszcze raz wszystkim dziękuję
– odpowiadała odchodząca na emeryturę kierowniczka GOPS.

członkowie dokładnie skontrolują: pozyskiwanie
środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
na realizację programów społecznych; koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu; realizację
zadań i wydatków środków przez Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa; wykonanie budżetu Gminy Suszec na rok 2017; koszty dożywiania dzieci
w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina; realizację uchwał Rady
za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.; realizację
wybranych zadań inwestycyjnych za 2017 r.

Sesja Rady

Koncert „Flauti Dolci”
Radostowicki zespół fletowy „Flauti Dolci” istnieje od kilku lat. Pierwotnie dzieci grały tylko na
fletach sopranowych. Z czasem wykształciły się dwie
grupy – dzieci, które grają 2,3, a nawet 7 lat oraz
tych, które grają od niedawna.
Chętnych do zasilenia zespołu nie
brakuje. Co roku „Flauti Dolci” uczestniczy w regionalnych konkursach gry
na fletach w Kobiórze, gdzie zajmuje
najwyższe miejsca.
- Z czasem zamarzyły nam się
większe flety. Altowy, tenorowy i basowy zostały zakupione ze środków Szkoły
Podstawowej w Radostowicach. Jednak
jest nas coraz więcej, wciąż przybywa
chętnych dzieci, zaistniała więc potrzeba powiększenia naszego składu instrumentów. Za środki, które otrzymaliśmy
– także od władz gminy – zakupiliśmy
dodatkowe flety – wszystkie, jakich nam
brakowało.
Cieszę się, że możemy dziś dla
Państwa zagrać. Obecnie mamy małe
tournée koncertowe – uczestniczymy
w koncertach kolędowych w całej okolicy. Dziś zapraszamy do wysłuchania
kolęd polskich i obcych w opracowaniu
na 4 i na 5 głosów fletowych – mówiła prowadząca
zespół Katarzyna Machnik.
Radni zauroczeni słuchali występu radostowickich muzyków. Docenili talent młodych artystów,
nagradzając ich gromkimi brawami.
Pożegnanie Wandy Florczak
- Chcieliśmy dzisiaj podziękować pani Wandzie
Florczak – kierowniczce Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suszcu – za długoletnią współpracę. Pani
Wanda pracuje w samorządzie 42 lata. Dziękujemy za
współpracę z Radą Gminy – i to wszystkich kadencji!
Pragniemy złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje
i jednocześnie podziękowania za wieloletni wkład
pracy na rzecz GOPS-u, a także za Pani ogromne doświadczenie zawodowe i profesjonalne podejście do
pracy na rzecz mieszkańców gminy Suszec. Pani wysiłek i zaangażowanie w tę trudną i odpowiedzialną
pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, zasługuje
na szczególne uznanie i podziękowanie.

Wnioski i zapytania Radnych
Radni jak zawsze składali też
swoje wnioski i zapytania. Zwracali
m.in. uwagę na ogromną inwestycję,
zaplanowaną na ten rok. Gmina, przy
współpracy z powiatem, będzie remontować ul. Wyzwolenia, przebiegającą aż
przez trzy miejscowości – Suszec, Kryry
i Mizerów.
Środki na tę inwestycję udało się
pozyskać częściowo dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, częściowo
zaś – w kwocie po 1,5 mln z budżetu
gminy i powiatu.
Radni zwracali uwagę na fakt, że
inwestycja powinna się rozpocząć jak
najszybciej, ze względu na rosnące
koszty pracy i materiałów.
Radny Andrzej Urbanek prosił
w imieniu mieszkańców ul. Brzozowej
i Dolnej o zmianę organizacji ruchu na
Występ zespołu „Flauti Dolci” na sesji Rady Gminy
zbiegu obydwu ulic. Zwracał uwagę na
znacznie mniejsze obciążenie ruchu
w tym rejonie i prosił, aby na ul. Dolnej ustawić
Opłata za śmieci pójdzie w górę
Z uwagi na wzrost kosztów obsługi systemu
znak pierwszeństwa przejazdu.
gospodarowania odpadami, zaistniała konieczność
Radni Jan Spyra i Andrzej Urbanek pytali o ogłopodwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie
szenie i wyniki przetargów na remont ul. Cichej oraz
odpadami komunalnymi. Do końca I kwartału – czySzkolnej w Suszcu.
li do końca marca – za śmieci będziemy płacić tę
Radny Damian Gębała zwracał uwagę, aby plasamą kwotę, jak dotychczas. Jednak od 1 kwietnia
nowane inwestycje były realizowane wiosną, by
2018 roku ulegnie ona podwyższeniu do 11,50 zł
uniknąć wahań ceny za ich wykonanie.
za osobę na miesiąc za gospodarowanie odpadami
Z kolei Radny Józef Marcisz prosił o ustawiezbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz
nie znaku STOP na skrzyżowaniu ul. Wielodroga
z ul. Baranowicką (dla wyjeżdżających z tej
26,00 zł za osobę na miesiąc za gospodarowanie
odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób niepierwszej).
selektywny.
Radny Jan Matula zwracał uwagę na konieczW przyszłym roku kwoty te będą jeszcze wyżność ustawienia „Czarnego punktu” na ul. Pszczyńsze. Według zapowiedzi, od stycznia 2019 roku za
skiej w Kobielicach – w okolicy, gdzie zaczyna się las.
śmieci sortowane zapłacimy 13 zł za osobę.
Jak argumentował, taki znak działa na wyobraźnię
kierowców.
Radna Irena Muras pytała zaś o rozbudowę
Prace Komisji Rewizyjnej w 2018 r.
Na czym skupi się w tym roku Komisja?
PSZOK-u oraz rozbudowę szkoły w Rudziczce.
Monika Panfil
Według zatwierdzonego planu pracy, w 2018 r. jej
zdj. Monika Panfil

W tym miesiącu sesja Rady Gminy przebiegła
nieco inaczej niż zazwyczaj. Nie tylko przyjmowano
uchwały i składano interpelacje, zapytania i wnioski,
ale także wysłuchano niezwykłego koncertu oraz
pożegnano odchodzącą na emeryturę kierowniczkę
GOPS-u.
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Co dalej z gospodarką wodną?
Prawdziwy smak wody poznaje się na pustyni,
a my tę pustynię mentalną, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, niestety w Polsce mamy w głowie.
Fatalne przypadki, w zakresie gospodarki
wodnej, można by wymieniać w nieskończoność:
niedrożne systemy kanalizacyjne, zanieczyszczone
lub zlikwidowane rowy, zaniedbania w gospodarce
retencyjnej itd.
W wielu regionach świata ludzie coraz to częściej umierają z pragnienia. Ponad 2 miliardy nie
ma dostępu do czystej wody. Czy zdajemy sobie
sprawę, że podobny problem grozi i nam w przyszłości? Mamy najmniej naturalnych źródeł wody
pitnej w całej Europie, 35% obszaru Polski wysycha.
Brak dobrze rozwiniętej gospodarki wodnej będzie
nas drogo kosztował.
Dlatego powinno nas martwić rozwiązanie się
ostatnio Gminnej Spółki Wodnej w Suszcu, która
dotychczas działała społecznie i dbała przynajmniej

o nasze gminne podwórko, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną.
Musimy sobie zdawać sprawę, że częstotliwość
i natężenie niektórych zjawisk, anomalii pogodowych, będzie narastać. Częściej będą występować
temperatury powyżej 30ºC, fale upałów a także
ulewne deszcze, burze, silne wiatry. We wszystkich tych przypadkach to gospodarka wodna jest
najbardziej narażona na skutki zmian klimatu. Te
anomalia również występowały w przeszłości, ale
dziś nabierają szczególnej wagi, bo sama przyroda
kiedyś sobie z nimi radziła.
Przy dzisiejszej rozbudowanej infrastrukturze
i potężnym wzroście liczby populacji ziemskiej, potrzeba bardzo zdecydowanych i rozsądnych działań
nakierunkowanych na gospodarkę tym życiodajnym
płynem, aby ziemia nie przekształciła się w pustynię. Po rozwiązaniu się i likwidacji obecnej Spółki
Wodnej, powstała grupa inicjatywna, która chce

kontynuować dzieło w kierunku prawidłowej gospodarki wody w gminie. Od odpowiedzialności,
zrozumienia mieszkańców, a w imię solidarności
społecznej, każdy powinien podjąć się przystąpienia
do Spółki Wodnej.
Samorząd Gminy zrobi wszystko, aby nie
zniszczyć tego, co dobrze działało przez wiele lat
i chroniło nas przed powodzią i podtopieniami.
To, że niektórym wydaje się, że jego dom jest bezpieczny, jest ułudą. Seria spotkań z przedstawicielami spółek z innych gmin, jakie teraz tam działają,
uzmysławia nam, że gospodarka wodna wymaga
sporo pieniędzy.
Nasza dotychczas działająca spółka wykonywała niezbędne roboty, oczywiście w ramach posiadanych środków, prawie trzykrotnie taniej niż się to
czyni w innych rejonach. Tego dorobku nie wolno
nam zaprzepaścić.
Wójt Gminy Suszec

Policjanci i strażacy podsumowali miniony rok
Od stycznia do grudnia 2017 r. na drogach powiatu pszczyńskiego było więcej wypadków, więcej
osób zginęło w wypadkach, więcej osób zostało
rannych, odnotowano także wiecej kolizji i ogółem
wszystkich zdarzeń niż rok wcześniej.
W 2017 r. miało miejsce 71 wypadków (w zeszłym roku było ich 66), w tym 8 wypadków śmiertelnych (w 2016 r. było ich 9), na drogach zginęło
11 osób (w 2016 r. było to 10 osób), rannych zostało
91 osób (a w 2016 r. – 62), doszło do 1224 kolizji
(w 2016 r. było to 1150 kolizji). W sumie pszczyńska
policja w minionym roku odnotowała 1295 zdarzeń,
czyli o 79 więcej niż rok wcześniej.
Pszczyńska policja odnotowała w całym
2017 r. 146 zdarzeń, których przyczyną była nadmierna prędkość. To mniej niż w roku 2016, gdy było
179. Doszło także do 30 zdarzeń spowodowanych

przez nietrzeźwych kierowców – to prawie dwa razy
więcej niż rok wcześniej – oraz 301 ujawnionych
nietrzeźwych kierujących (w 2016 r. było ich 282).
- W ubiegłym roku policjanci z ruchu drogowego
wystawili 9 tysięcy mandatów karnych, a 600 pouczeń.
Jesteśmy bardzo restrykcyjni jeżeli chodzi u ruch drogowy, ale mamy pełną podstawę do takiego działania. Zwiększa się ilość wypadków drogowych, a przez
ostatnich osiem lat na drogach powiatu pszczyńskiego zginęło ponad 100 osób.
Musimy z tym walczyć, dlatego będziemy się
starać o zwiększenie ilości patroli wyposażonych
w dobry sprzęt do badania prędkości – mówił
mł. insp. Piotr Sidzina.
W minionym roku także strażacy interweniowali więcej razy. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie w całym 2017 r. zano-

towała 1205 interwencji. To ponad 300 więcej niż
rok wcześniej! Wzrosła głównie liczba miejscowych
zagrożeń.
W 2017 r. strażacy brali udział w gaszeniu
210 pożarów i 908 miejscowych zagrożeniach
(w zeszłym roku było ich 607). Było też 87 fałszywych alarmów. Jak co roku, strażacy wielokrotnie
gasili pożary traw oraz interweniowali przy pożarach sadzy oraz w wypadku podejrzeń zatrucia
tlenkiem węgla.
W gminie Suszec było 120 interwencji – w tym
33 pożary, 83 miejscowe zagrożenia i 4 alarmy
fałszywe.
To był bardzo pracowity rok dla lokalnych służb.
Oby kolejny rok nie obfitował w tak wiele wydarzeń,
wymagających interwencji.
Oprac. Monika Panfil

- Wózek dla Oliwki – akcja zorganizowana wraz
z Samorządem Uczniowskim.
Ponadto 18 stycznia 2018 r. udaliśmy się do
Hospicjum w Żorach, by wystawić Jasełka Misyjne.
Przygotowane z rozmachem widowisko jasełkowe
w wykonaniu uczniów pod opieką pani Małgorzaty
Kani i pani Marioli Zyzańskiej obejrzeli pacjenci oraz
ich opiekunowie.
Jasełka zostały przyjęte z wielkim aplauzem
i sprawiły dużo radości zarówno młodym aktorom,
jak i obecnym pensjonariuszom. Podczas występu,
uczestnicy reagowali zaskoczeniem, śmiechem,

zadumaniem. „Bardzo nam się podobało, dziękujemy, że przyjechaliście” – usłyszeliśmy od pacjentów.
Były to najlepsze podziękowania za wysiłek włożony
w przygotowanie sztuki.
Wolontariusze, będący uczniami naszej szkoły,
nieprzerwanie chcą robić coś dobrego dla drugiego
człowieka.
Dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży,
na którą zawsze możemy liczyć oraz opiekunce zaangażowanej w niesienie pomocy – pani
Małgorzacie Kani.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce

"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu
człowiekowi".
Jan Paweł II
Z roku na rok coraz więcej ludzi na świecie poświęca swój czas i talent na rzecz innych. Uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce również chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka,
więc świadomie biorą udział w akcjach o charakterze
wolontarystycznym pod czujnym i troskliwym okiem
Pani Małgorzaty Kani.
Pomagamy wielu osobom i instytucjom, czerpiąc z tego dużo radości. Poprzez swoje działania
wzbogacamy się, ucząc się empatii, odpowiedzialności i wrażliwości.
Podejmujemy szereg czynności i działań, przede
wszystkim na rzecz lokalnej społeczności (ale nie
tylko).
W tym roku zorganizowaliśmy już wiele akcji,
między innymi:
- Akcja Kamerun – zbieraliśmy torby, przybory
szkolne i ubrania dla dzieci z Kamerunu,
- Pomoc Robertowi – akcja zbierania nakrętek
– od lat w naszej szkole,
- Akcja pomoc dzieciom niepełnosprawnym
i niewidomym – kup cegiełkę,
- Akcja makulatura „Przywróćmy dzieciom
uśmiech”,
- Akcja pomoc dzieciom z ubogich rodzin – Boże
Narodzenie,
- Akcja „Pluszaki dla dzieci ze Lwowa”,
- Akcja „Żonkil” – cebulka na rzecz hospicjum –
od lat w naszej szkole,

źródło: Materiały własne autora artykułu

Pomagamy!

Jasełka Misyjne w Hospicjum w Żorach
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Canticum Novum znów docenione
demii Muzycznej w Krakowie, dyrektor artystyczny
Tyskich Wieczorów Kolędowych, przyznało 9 nagród
w 3 kategoriach.
Nagrodzone chóry zostały zaproszone do
udziału w koncercie galowym XXVII Tyskich Wieczorów Kolędowych w dniu 13 stycznia 2018 roku
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.
Koncert laureatów chórzyści rozpoczęli wykonaniem dwóch kolęd: w opracowaniu Michała
Brożka „Północ już była” oraz Henryka Jana Botora
„Ach ubogi żłobie”.
„Byliśmy zaszczyceni, że obaj kompozytorzy
byli obecni na koncercie. Uzyskaliśmy II nagrodę
w kategorii chórów kameralnych, a pod dyrekcją
naszego dyrygenta – Szymona Cichonia - wszystkie nagrodzone chóry zaśpiewały wspólną kolędę
„Wśród nocnej ciszy” Stanisława Niewiadomskiego.
Dziękujemy organizatorom i gratulujemy wszystkim
laureatom.” – mówili chórzyści z Canticum Novum.
Z kolei w dniach 9-11 stycznia w Żorach odbył
się XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni „Bóg Się Rodzi”.

Celem Festiwalu jest kultywowanie polskiej
tradycji, prezentacja szerokich możliwości wykonywania kolęd, podnoszenie kultury muzycznej
dzieci i młodzieży oraz utrwalanie kolęd i pastorałek
w pamięci. Jury oceniało osobno: intonację, emisję
i dykcję, rytmiczność, dynamikę i frazowanie, wrażenie artystyczne, a także dobór repertuaru (jego
zgodność z regulaminem). W tym roku uczestników wysłuchali: Jan Ludwik (przewodniczący) i Ewa
Adamczyk-Ścibik – dyrygenci i pedagodzy szkół
muzycznych z wieloletnią praktyką, a także przedstawiciel Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło
się 12 stycznia 2018 r. Ku zaskoczeniu i ogromnej
radości chórzystów, okazało się, że Canticum Novum zostało docenione i otrzymało GRAND PRIX
tego prestiżowego Festiwalu. To z pewnością nie
koniec sukcesów suszeckiego chóru. Gratulujemy
nagród i czekamy na więcej!
Monika Panfil

zdj. Materiały własne zespołu

W styczniu Chór Canticum Novum odniósł dwa
ogromne sukcesy. Chórzyści zostali nagrodzeni na
XXVII Tyskich Wieczorach Kolędowych, a w połowie
stycznia wywalczyli Grand Prix na XXII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg Się Rodzi”.
Na początku stycznia suszecki chór Canticum
Novum został jednym z laureatów w kategorii „chóry kameralne” na XXVII Tyskich Wieczorach Kolędowych. Naszych artystów oceniało jury w składzie: ks.
prof. dr hab. Antonii Reginek – muzykolog, prezes
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych –
przewodniczący jury, Tadeusz Piszek – śpiewak,
wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach,
prof. zw. Jan Ballarin – śpiewak, pracownik naukowo
dydaktyczny Akademii Muzycznej w Katowicach,
Tomasz Giedwiłło – kierownik artystyczny oraz dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej,
wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach,
prowadzący chóry w Zespołu Szkół Muzycznych
im. F. Rybickiego w Tychach oraz dr Henryk Jan
Botor – kompozytor, organista, wykładowca Aka-

Canticum Novum

Informacja Wydziału Polityki Społecznej ŚUW
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia
2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz.
1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia
wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww.
świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy
ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40 – 024 Katowice
Z poważaniem
Ewa Chrost
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
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73. rocznica Marszu Śmierci
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marsz, który nazywamy dzisiaj „Marszem Śmierci”.
Około 56 tyś. ludzi, w skrajnym wycieńczeniu, było
pędzonych przez nazistów z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego na trasie 64 km, w ekstremalnych
warunkach, w dwudziestokilkustopniowym mrozie.
Spośród mieszkańców naszego powiatu wielu pomagało, włączało się w pomoc tym, którym udało
się z marszu uciec, wielu potem pogrzebało zmarłych.
Droga młodzieży!
Chciałbym, żebyście zawsze pamiętali o tych
wydarzeniach, bo jak mówił Tadeusz Mazowiecki:
„Możemy się spierać, możemy się różnić, ale nigdy
nie możemy się nienawidzić”. Różnice musimy akceptować, różnimy się wieloma rzeczami: kolorem
skóry, wyznaniem… Ale pamiętajmy, że to wzajemna
nienawiść w 1945 r. doprowadziła do tych tragicznych
wydarzeń, których wielu z nas było świadkami. Proszę
was, abyście nigdy nie zapomnieli!
Na koniec głos zabrał przedstawiciel gminy żydowskiej. Życzył on młodzieży, aby wśród nich nie
znaleźli się nigdy żadni kombatanci. Mówił także:
- Jestem Żydem, ale jestem też Polakiem. Jestem
polskim Żydem, ale jestem też Ślązakiem. Czy jestem
obcy? Nie czuję się obcy. Czuję się częścią Śląska, jest
mi tu dobrze. Jeśli będziemy pozwalali się dzielić na
„naszych” i „obcych”, doprowadzimy do tragedii – do
tego, co wydarzyło się blisko 80 lat temu… Nie dzielmy się, dbajmy o swoją tożsamość, ale szanujmy się
wzajemnie.
Po przemówieniach, przedstawiciele władz oraz
szkół i organizacji złożyli przy pomniku kwiaty oraz
znicze, a członkowie Bractwa Kurkowego oddali
salwę wystrzałów.
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

zdj. Monika Panfil

w Brzeźcach oraz tzw. Łęgu w Suszcu. Samorządowcy, kombatanci i członkowie pszczyńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odwiedzili wszystkie
mogiły, by oddać hołd tym, którzy polegli w Marszu
Śmierci na ziemi pszczyńskiej. W każdej miejscowości złożono kwiaty i znicze. Przy mogiłach zgromadziła się młodzież okolicznych szkół z nauczycielami
Podczas obchodów Marszu Śmierci, tradycyjnie
przy mogile w Łęgu zebrali się przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie 4 gminnych szkół, przedstawiciele powiatu, Bractwa Kurkowego, Związku
Kombatantów RP i Więźniów Politycznych koło
Pszczyna, kombatanci oraz przedstawiciel gminy
żydowskiej, aby uczcić pamięć tych, którzy nie przeżyli wycieńczającego marszu. Jako pierwszy głos
zabrał Sekretarz Gminy – Roman Szopa:
- Chciałbym serdecznie przywitać zwłaszcza kombatantów, którzy są bezpośrednimi świadkami tego,
co się kiedyś wydarzyło. Miejsc pamięci mamy w gminie Suszec kilka, są to miejsca poświęcone ofiarom
wojen, powstań. Jednak ten pomnik, przy którym się
zebraliśmy, ma szczególne znaczenie. To wyjątkowe
miejsce, ponieważ jest to pomnik poświęcony ofiarom,
które nie nosiły mundurów, nie posiadały broni, nie
potrafiły się bronić. To byli zwykli ludzie, znienacka
zabierani z domów, będący w różnym wieku, o różnym statusie społecznym. Do obozów trafiały całe
rodziny, matki z dziećmi, osoby starsze – wybierani
tylko dlatego, że byli innej narodowości czy wiary. Dziś
trudno jest nam to zrozumieć. Ale musimy pamiętać
o tych wydarzeniach, aby taka historia nigdy się już
nie powtórzyła.
Swoje słowa skierował do zebranych także reprezentujący powiat Grzegorz Nogły:
- 17 stycznia 1945 r. rozpoczął się ten nieludzki

zdj. Monika Panfil

- W Marszu Śmierci uczestniczyło kilkadziesiąt
tysięcy więźniów, którzy skromnie ubrani musieli
przejść trasę od Oświęcimia do Wodzisławia, skąd
byli transportowani na tereny Rzeszy. Szacuje się, że
nawet 15 tys. osób nie przeżyło tej ewakuacji. Dziękuję
wszystkim, którzy uczestniczą w uroczystości i pamiętają o tej historii – mówił podczas powiatowych
obchodów 73. rocznicy Marszu Śmierci, starosta
pszczyński, Paweł Sadza.
Wskutek ponoszonych klęsk na froncie Niemcy
przystąpili do zacierania śladów i niszczenia dowodów zbrodni dokonanych w KL Auschwitz-Birkenau.
Od 17 do 21 stycznia 1945 r. wyprowadzono z obozu
58 tys. więźniów w pieszych kolumnach ewakuacyjnych. Główne trasy wiodły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, gdzie wiele kolumn przeformowano
w transporty kolejowe.
Jedna z tras o długości 63 km wiodła z Oświęcimia do Wodzisławia przez miejscowości ziemi pszczyńskiej. Wg szacunków w pieszych kolumnach
ewakuacyjnych zginęło nawet 15 tys. osób – z przemęczenia, wyziębienia lub od strzałów w tył głowy
oddanych przez esesmanów. Trasy ewakuacyjne
nazwano „Marszami Śmierci”, bo usłane zostały
zwłokami więźniów zastrzelonych oraz zmarłych
z wycieńczenia lub przemarznięcia.
Centralne obchody 73. rocznicy marszu odbyły się w Pszczynie, przy pamiątkowej tablicy przy
ul. Bogedaina. Samorządowcy, przedstawiciele
straży, instytucji, organizacji oraz uczniowie pszczyńskich szkół złożyli kwiaty i znicze pod tablicą.
Miejsca pamięci – mogiły, w których miejscowa ludność pochowała zmarłych więźniów, znajdują się na cmentarzach w Miedźnej, w Pszczynie
przy ul. Wodzisławskiej, Pawłowicach, Studzionce,

73. rocznica Marszu Śmierci
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Nieodpłatna pomoc prawna
Mieszkańcy Gminy Suszec, jak również osoby
spoza Gminy, mogą skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej udzielanej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Ogrodowej 22
(pomieszczenie z tyłu budynku): we wtorki od
7:30 do 11:30, w czwartki od 10:00 do 14:00 oraz
w piątki od 14:00 do 18:00.
Z pomocy prawnej mogą skorzystać:
· osoby, które nie ukończyły 26 lat;
· osoby, które ukończyły 65 lat;
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny;
· kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu
potwierdzającego ciążę;
· osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z zakresu pomocy społecznej i wobec których w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia;
· osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty;
· osoby posiadające zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego;
· osoby posiadające ważną legitymację wete-

rana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o weteranach działań poza granicami państwa.
Pomoc prawna polega na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawie problemu prawnego stanowiącego przedmiot porady, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną
w zakresie:
· prawa pracy;
· przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
· prawa cywilnego;
· prawa karnego i wykroczeniowego;
· prawa administracyjnego;

90 lat Marty Folek

zdj. Monika Panfil

Piękny jubileusz świętowała w tym roku mieszkająca w Kobielicach Marta
Folek. W zdrowiu i dobrym samopoczuciu doczekała bowiem swoich 90. urodzin.
Z tej okazji w styczniu odwiedził ją zastępca Wójta Czesław Smusz oraz Sołtys
Bronisława Czernecka. Na ręce jubilatki złożono życzenia oraz list gratulacyjny.
Solenizantka otrzymała także kosz pełen łakoci. Goście życzyli pani Marcie, by
nigdy nie zabrakło jej miłości, szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Pani Marta całe życie pracowała wraz z mężem na 15-hektarowym gospodarstwie. Wychowała 3 dzieci – dwóch synów i córkę. Do dziś mieszka ze swoimi
synami oraz rodziną jednego z nich w domu w Kobielicach. Doczekała się także
5 wnuków. Od 26 lat jest wdową. Pani Marcie życzymy kolejnych pięknych lat
w zdrowiu, przeżytych w otoczeniu najbliższych.
Monika Panfil

Jubilatka Pani Marta Folek

Dni Furmańskie
W dniu 10 lutego 2018 r. (sobota) od godziny 10:00 w miejscowości Novot`
na Słowacji po raz kolejny odbywać się będzie impreza o nazwie „Dni Furmańskie”.
Impreza ta cieszy się corocznie wielkim powodzeniem. Świętują na niej przede
wszystkim hodowcy i miłośnicy koni, leśnicy i drwale, a także licznie zebrani
mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości, a także liczni goście.
Władze partnerskiej Gminy Novot` serdecznie zapraszają mieszkańców
Gminy Suszec do udziału w tej imprezie. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w „Dniach Furmańskich”. Dojazd we własnym zakresie.
UG Suszec

· ubezpieczeń społecznych;
· prawa rodzinnych;
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
· związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym
podatkowych) oraz z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego współpracującego
ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z siedzibą w Katowicach.
Stowarzyszenie od 14 lat realizuje szereg
inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa
oraz dostępu do bezpłatnych porad prawnych
i obywatelskich. Stowarzyszenie prowadząc także
działalność edukacyjną, wspiera wiele oddolnych
inicjatyw służących polepszeniu jakości życia obywateli w Naszym kraju. Stowarzyszenie w ramach
swojej działalności podejmuje inicjatywy, których
celem, najogólniej rzecz ujmując, jest wsparcie
rozwoju społeczeństwa pod kątem szeroko pojętej
świadomości prawnej.
UG Suszec
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XV Powiatowy Przegląd Jasełek za nami
Finał Przeglądu Jasełkowego pozwolił zebranym znów poczuć świąteczną atmosferę. Salę
Gminnego Ośrodka Kultury wypełnili dumni rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście i mieszkańcy
gminy. Wszyscy przybyli, aby obejrzeć występy
uzdolnionych młodych aktorów.
Najpierw zaprezentowali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Jasełka w ich
wykonaniu były połączeniem pantomimy z muzyką wykonywaną na żywo – chóralnego śpiewu
„Przednutki” oraz utworów w wykonaniu instrumentalnym. Ilustracją wydarzeń rozgrywających
się na scenie były fragmenty Pisma Świętego, wyświetlane na stojącym obok sceny ekranie.
Doskonałe zgranie wszystkich elementów –
muzyki, gry aktorskiej oraz wybranych wyimków
Ewangelii sprawiły, że oglądanie tych jasełek było

zdj. GOK Suszec

Kultury, władzom gminy, powiatu, Powiatowemu
Ognisku Pracy Pozaszkolnej – za to, że organizują
takie przeglądy i dokładają starań, by tak pięknie
podkreślać okołoświąteczną atmosferę. Osobiście nie
wyobrażam sobie Bożego Narodzenia bez jasełek. Co
do samych przedstawień – widać w nich ogrom włożonej pracy, ogromne zaangażowanie nauczycieli,
rodziców i dzieci. Chylę czoła i dziękuję wszystkim,
którzy zdecydowali się wystąpić, zastosować się do
regulaminu i przygotować tak wyjątkowe jasełka.
Jako drugie, na suszeckiej scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Młodzi mieszkańcy
Miedźnej wystąpili w barwnych jasełkach, przygotowanych w góralskim stylu. Pojawiła się góralska
muzyka, pastuszkowie i mnóstwo owieczek, które
urzekły widownię. To one podążały do Betlejem,
by przywitać nowonarodzonego Pana.

zdj. GOK Suszec

To już mały jubileusz! Po raz piętnasty odbył
się bowiem w Suszcu Powiatowy Przeglądu Jasełek. Wielki finał poprzedziły 2-dniowe eliminacje,
podczas których zaprezentowało się 20 placówek
z powiatu pszczyńskiego oraz żorskiego. Dzieci
i młodzież występowali na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury. Ich zmaganiom przyglądało się jury w składzie: Halina Gryszko, Adam
Radosz i Rafał Kierpiec. Wręczenie nagród odbyło
się 21 stycznia 2018 r. Podczas finału zaprezentowali się laureaci nagród GRAND PRIX w dwóch
kategoriach oraz laureaci I miejsca w kategorii
oddziałów gimnazjalnych.
W kategorii przedszkoli GRAND PRIX powędrowało do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Miedźnej – Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Marii Konopnickiej w Miedźnej.

I miejsce przyznano Przedszkolu Publicznemu w Suszcu. Na II miejscu znalazło się Gminne
Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku oddziały
zamiejscowe w Gilowicach, a III miejsce zajęły
dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Pociecha”
w Pszczynie.
W tej kategorii przyznano także wyróżnienie
indywidualne. Otrzymała je Amelia Gerus z Przedszkola Publicznego w Suszcu, która zachwyciła
jury swoim wykonaniem kolędy „Nie było miejsca
dla Ciebie”.
Wśród szkół podstawowych zostały nagrodzone aż dwie placówki z naszej gminy. GRAND
PRIX otrzymała Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Kobielicach, I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach, na II miejscu znaleźli się artyści ze Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach, zaś młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce wywalczyła III miejsce.
Wyróżnienie powędrowało do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach, zaś uczeń tej
szkoły – Krzysztof Welchar – otrzymał dodatkowe
wyróżnienie.
W kategorii oddziałów gimnazjalnych rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie i była
wyjątkowo wyrównana. GRAND PRIX zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Pawłowicach – oddziały gimnazjalne, I miejsce
zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Suszcu – oddziały gimnazjalne, II miejsce wywalczyli
aktorzy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach – oddziały gimnazjalne, a III miejsce
przypadło Szkole Podstawowej z oddziałami
gimnazjalnymi w Radostowicach. Jury zdecydowało się przyznać wyróżnienie dodatkowe
Mateuszowi Mrukwie z oddziałów gimnazjalnych
w SP w Suszcu za doskonałą grę aktorską.

Występ gimnazjalistów z Suszca

źródło: GOK Suszec

Laureaci XV Powiatowego Przeglądu Jasełek

Przedszkolaki na scenie

prawdziwą ucztą dla odbiorców. Brawa należą się
zarówno młodym artystom, jak i opiekunom – za
pomysłowość i ogrom pracy włożony w przygotowanie przedstawienia.

„Byście nie byli tylko przechodniami.
Niech to będą również wasze narodziny –
narodziny nowego człowieka”.
Po występie kobielickiej młodzieży, nadszedł
czas na wręczenie nagród w dwóch kategoriach –
szkół podstawowych oraz przedszkoli. Swoje słowa
do zebranych skierował także jeden z jurorów –
Adam Radosz:
- Chciałem wyrazić ogromny szacunek dla
wszystkich państwa za kontynuowanie tradycji.
Gdyby nie szkoły i przedszkola, gdyby nie domy kultury i różne inne instytucje, być może nie byłoby dzisiaj możliwości oglądania tak wspaniałych jasełek.
Dziękuję organizatorom – Gminnemu Ośrodkowi

Nie zabrakło humorystycznych wstawek, tańców i dziecięcego entuzjazmu. Na koniec wszystkie
dzieci odmówiły modlitwę „Ojcze Nasz” po angielsku. Występ przedszkolaków był pełen radości,
spontaniczności i radości – zupełnie jak mali aktorzy, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Jako ostatni zaprezentowali się gimnazjaliści
z Suszca. Ten występ charakteryzował się dojrzałością, głębokim przemyśleniem tematu świąt i tego,
co oznaczają one we współczesnym świecie. Akcja jasełek rozgrywa się w centrum miejscowości
(prawdopodobnie Suszca), gdzie ludzie w pogoni
za załatwieniem ostatnich spraw przed świętami
(lub zupełnie o nich zapominając i je marginalizując), zatracają prawdziwy sens Bożego Narodzenia.
Pomiędzy nimi pojawia się reporter, który pyta
przechodniów o to, czym są święta.
Wobec niejednoznacznych odpowiedzi,
dziennikarz zadaje sobie pytanie: „Co miałaby do
powiedzenia sama Święta Rodzina”. Po chwili reporter przenosi się do Betlejem, gdzie ma okazję
relacjonować cud Bożego Narodzenia.
Zaskakuje go powściągliwość Maryi i Józefa,
szczerość i prawdziwość tych, którzy zmierzają do
Jezusa. „Wygląda na to, że Zbawiciel jest wśród nas.
Jak my do tego podchodzimy? Jak go rozpoznamy?” – pyta dziennikarz.
Młodzież, ze świecami w rękach, odpowiada
– „Zawsze, gdy milkniesz, by wysłuchać innych; niesiesz pomoc i o nią prosisz; gdy Bóg kocha innych
przez ciebie – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.”
Na koniec młodzież życzy wszystkim: „Byście nie
byli tylko przechodniami. Niech to będą również
wasze narodziny – narodziny nowego człowieka”.
To była piękna, głęboka interpretacja tematu Bożego Narodzenia. Doskonałe zakończenie
Przeglądu!
Monika Panfil

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

29 stycznia - 9 luty 2018

Poniedziałek 29.01
Wybuchowe Laboratorium

Poniedziałek 5.02
Warsztaty cyrkowe dla dzieci

Wtorek 30.01
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
i „Wrotki” w Radlinie

Wtorek 6.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz przejazd do „FlyParku” w Radlinie

Środa 31.01
Bal przebierańców dla dzieci w Mizerowie
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

Środa 7.02
Majster Kuchni

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy,
jazda na wrotkach, ciepły posiłek
dla dzieci od 5 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Remizo-Świetlica w Mizerowie
WSTĘP WOLNY

Czwartek 1.02
Warsztaty taneczne z Karoliną Głowińską
Warsztaty odbędą się w 2 grupach:
I gr.: 10:00 – 11:30 (dzieci w wieku 5-9 lat)
II gr.: 11:45 – 13:15 (dzieci w wieku 10-14 lat)
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Piątek 2.02
Kulig po lasach kobiórskich
zakończony wspólnym ogniskiem

dla dzieci w wieku szkolnym
(w przypadku złych warunków pogodowych
odbędzie się alternatywna wycieczka)
koszt: 30 zł/os.

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy,
świat trampolin, ciepły posiłek
dla dzieci od 7 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 30 zł/os.

Czwartek 8.02
Noc Detektywistyczna w GOKu

dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Piątek 9.02
Bal przebierańców dla dzieci
w Suszcu z Fabryką Dobrych
Pomysłów Pozytywka

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)

godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Zapisy na ferie od 11 grudnia 2017 r. Na wszystkie atrakcje podczas ferii obowiązują zapisy w sekretariacie GOK Suszec.
Szczegółowy harmonogram ferii zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.kulturasuszec.pl
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

CI
W trakcie zajęć dzieci poznają pojęcia związane z architekturą oraz dizajnem.
Zaprojektują makiety, budowle oraz przedmioty codziennego użytku.
Dla dzieci od 7 do 11 lat
Koszt: 30 zł / miesiąc lub 81 zł / kwartał
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 15:30 - 16:30
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu

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

Babska
Pracownia
We wtorki w godzinach 17:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Cena: 30 zł

Na zajęciach poznamy pojęcia związane z architekturą, przestrzenią miejską,
konstrukcją, ale i sztuką współczesną.
Będziemy tworzyć makiety, prototypy budowli, zobaczymy na czym polega
konstrukcja.
Dla młodzieży od 12 do 19 lat
Koszt: 30 zł / miesiąc lub 81 zł / kwartał
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 17:00 - 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu

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

KINGA RATAJ
Z ZESPOŁEM

Godzina: 18:00
Miejsce: sala widowiskowa
GOK w Suszcu
Cena: 30 zł

10.03.2018 r.

Pracownia rękodzielnicza
dla młodzieży i dorosłych w miłej i luźnej atmosferze,
przy kawie i w kameralnym gronie,
młodsze i starsze Panie będą mogły
zarówno oddać się starym pasjom,
jak i poznać nowe rodzaje rękodzieła.
Program w dużej mierze będzie
zależał od zainteresowań Pań
przychodzących na zajęcia!

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

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

Y

AKTYWNY
SENIOR
Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!
Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się co 3 tygodnie w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.
Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
27.02, 20.03, 10.04, 8.05, 29.05, 19.06
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
28.02, 21.03, 11.04, 9.05, 30.05, 20.06
pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
13.02, 6.03, 27.03, 17.04, 15.05, 5.06
salki przy kościele w Radostowicach:
19.02, 7.03, 28.03, 18.04, 16.05, 6.06
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
20.02, 13.03, 24.04, 22.05, 13.06

MAMA NA
WYCHODNYM
To spotkania skierowane dla kobiet w ciąży,
przyszłych i obecnych mam,
ale też dla wszystkich kobiet,
które chcą aktywnie spędzić
przedpołudnie!
Napijemy się kawy,
wymienimy się doświadczeniami,
a przy okazji stworzymy
coś ciekawego metodą hand made.
Zachęcamy do przyjścia z maluszkami!
Spotykamy się w każdy
czwartek o godz. 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu
Koszt: 30 zł / miesiąc

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
21.02, 14.03, 4.04, 25.04, 23.05, 12.06

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

KONKURS RECYTATORSKI
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

„MAŁY OKR 2018”

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

Konkurs na mikrogranty

Kulturalne Wydobycie
Mieszkasz w gminie Suszec?
\ To konkurs dla Ciebie!
Twój pomysł + nasze pieniądze
= wspólna realizacja

WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE: 20 lutego 2018 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
Koszt: 20 zł / os.

ELIMINACJE LOKALNE
DO POZIOMU REGIONALNEGO: 7 marca 2018 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

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

Spotkanie dotyczące
wypełniania wniosków
> 19 lutego 2018, godz. 18:00
Nabór pomysłów trwa
> do 28 lutego 2018
Szczegóły są dostępne
na stronie www.kulturasuszec.pl
oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
od pn. do pt. od 8:30 do 19:30,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212 44 91,
e-mail: aga@kulturasuszec.pl

KONKURS NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych
oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu powiatu
pszczyńskiego.

Każdy uczestnik może nadesłać
1 pracę o wymiarach kartki A5.
Termin dostarczania prac:
upływa 2 marca 2018 r.

(decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce dostarczania prac:
biuro GOK w Suszcu.

OFERUJEMY: rozwój muzyczny, uczestnictwo
w koncertach i konkursach
WYMAGAMY: odpowiedzialnego podejścia,
słuchu muzycznego, wiek: od 14 lat

Rostrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
24 marca 2018 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego,
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

(uczniowie, studenci, pracujący)

PRZESŁUCHANIA: 17 lutego o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

JARMARK
WIELKANOCNY

24 marca 2018 r., godz. 10:00-17:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

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

JARMARK
WIELKANOCNY

24 marca 2018 r., godz. 10:00-17:00
sala widowiskowa GOK w Suszcu

W programie:
· ozdoby świąteczne, miody, upominki, domowe ciasta …
· warsztaty pieczenia i zdobienia bab świątecznych
dla dzieci i dorosłych,
· warsztaty z tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych,
· animacje wielkanocne dla dzieci,
· występy artystyczne,
· gotowanie z Remigiuszem Rączką
połączone z degustacją

Zapisy wystawców do 9 marca 2018 r.

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

Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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W czasie FERII dzieci się nie nudzą…
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza
do udziału w zajęciach:
I TYDZIEŃ (29 stycznia – 2 lutego 2018 r.)
Poniedziałek – Pokaz bajek kliszowych z rzutnika.
Wtorek – Czary mary z ORIGAMI (godz. 16.00
– 17.30).
Środa – Gry planszowe, karty dialogowe (w godzinach otwarcia Biblioteki 9.00 – 19.00).
- Pokaz bajek kliszowych z rzutnika w Filii
nr 3 w Mizerowie (godz. 16.00 – 18.00).
Czwartek – warsztaty DECOUPAGE z p. Barbarą

Środa – Gry planszowe, karty dialogowe
(w godzinach otwarcia Biblioteki 9.00 – 19.00).
- Pokaz bajek kliszowych z rzutnika w Filii
nr 3 w Mizerowie (godz. 16.00 – 18.00).
Czwartek – Zajęcia multimedialne z tabletami
(godz. 16.00 – 18.30).
Piątek – Czary mary z ORIGAMI (godz. 16.00
– 17.30).

Szwedą (godz. 17.00 – 19.00).
Piątek – Spotkanie z Szymonem Lubaszką
- miłośnikiem górnictwa prowadzącegon projekt
„Śladami Kopalń Zagłębia Dąbrowskiego” połączone
z wystawą eksponatów górniczych (godz. 18.00).
II TYDZIEŃ (5 – 9 luty 2018 r.)
Poniedziałek – Pokaz bajek kliszowych
z rzutnika.
Wtorek – „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”: zajęcia edukacyjne
dot. bezpieczeństwa w sieci.

Szczegółowe informacje w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Suszcu, tel. 44-88-692.
GF

Biblioteczna przypominajka
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu nadal
udostępnia KODY DOSTĘPU do bezpłatnych kursów komputerowych, z możliwością nauki w domu.
W ofercie kursy specjalistyczne: kurs szybkiego
czytania, kurs szybkiego pisania na klawiaturze,
Photoshop, kurs fotograficzny, kurs masażu oraz
językowe: angielski dla dzieci w wieku od 4-5 lat
oraz od 6-12 lat, a także angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i włoski – dla dorosłych.
Zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki
lub przesłania e-maila na adres gbp@suszec.pl.

szczególnych tytułów, a także kontrolę zaległości.
W najbliższym czasie możliwe też będzie
samodzielne przedłużanie wypożyczonych książek (konieczne jest posiadanie i podanie adresu
e-mailowego).
Przypominamy, że działa katalog elektroniczny
Biblioteki - www.biblioteka.suszec.pl, który można przeglądać bez konieczności posiadania profilu
użytkownika.
Kontakt: 32 4488692
GF

Uwaga: kody w tym roku ważne są do lipca
i dlatego już teraz zachęcamy do skorzystania
z naszej oferty.
Ponadto:
GBP w Suszcu od lipca 2017 r. uruchomiła
wypożyczanie elektroniczne w programie bibliotecznym Libra 2000.
W związku z powyższym każdy czytelnik ma
możliwość uzyskania DOSTĘPU DO INDYWIDUALNEJ
KARTY CZYTELNIKA (tzw. profilu użytkownika), który
pozwala na składanie zamówień, rezerwację po-

Kolejny sukces Dawida Godźka!

Dawid Godziek

źródło: Archiwum własne

Nieoficjalnie seria tych zawodów nazywana jest
Mistrzostwami Świata w dyscyplinie BMX Dirt, a także
kwalifikacjami do X-games. Główni konkurenci Dawida to zawodnicy z USA oraz Australii znajdujący
się w absolutnej światowej czołówce.
Kolejny i ostatni przystanek odbędzie się w Dallas, Texas - 17 luty 2018, gdzie stawka będzie bardzo
wysoka - Dawid powalczy o zwycięstwo całej serii
zawodów.
Zapraszamy do śledzenia poczynań Polaka na jego kanałach social media – instagram
@davidgodziek lub www.facebook.com/dgodziek/
redbull.pl

1. Dawid Godziek
2. Kyle Baldock
3. Colton Walker
4. Pat Casey
5. Logan Martin
6. Jake Leiva
7. Kevin Peraza
8. Brian Fox
To był już drugi przystanek z tej serii zawodów.
Zabrakło jedynie 0,2 punkta do kolejnego zwycięstwa. Na szczęście nie to jest najważniejsze, a klasyfikacja generalna z wszystkich trzech pojedynków,
w której Polak obejmuje teraz prowadzenie.

źródło: Archiwum własne

Pierwszy przystanek Toyota BMX Triple
Challenge w USA padł łupem Dawida.
Dawid Godziek nie mógł sobie wymarzyć lepszego początku sezonu. Po niemal półrocznej przerwie od jazdy spowodowaną kontuzją kolana, Dawid od razu rzucił się na „głęboką wodę” i 1 stycznia
poleciał do USA, by tam wziąć udział w prestiżowej
dirtowej serii Toyota BMX Triple Challenge. Obecnie
te zawody uznawane są za jedne z najważniejszych
w BMX-owym świecie, bo skupiają na sobie uwagę
całej światowej czołówki BMX Dirt. Do rywalizacji
stanęli nie tylko najlepsi riderzy z USA, ale także
mocna reprezentacja z Australii – Dawid nie miał
zatem łatwego zadania. Swój występ rozpoczął od
solidnego, 5. miejsca podczas kwalifikacji, a potem
było już tylko lepiej!
W trakcie finałów, młodszy z braci Godziek wykonał między innymi 360 quad barspin i cashroll
barspin, co ostatecznie zapewniło mu miejsce na
najwyższym stopniu podium! Dawidowi należą się
wielkie brawa za upór i poświęcenie w powrocie na
rower. To niesamowite, w jak krótkim czasie udało mu
się znowu dojść do tak świetnej formy – czapki z głów
i gratulujemy! Kolejne przystanki serii Toyota BMX
Triple Challenge odbyły się w dniach 26-27 stycznia
w Glendale w Arizonie, a kolejne będą miały miejsce 16-17 lutego w Arlington w Teksasie. Wyniki:

Zwycięzcy zawodów z Dawidem Godźkiem

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności,
wielu wspaniałych i pięknych chwil w życiu.
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze,
byście zawsze czuły się doceniane i szczęśliwe.
Wójt oraz
Rada Gminy Suszec
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Drugi rok powiatowej linii komunikacyjnej
Samorządy i przewoźnicy realizujący przewozy
pasażerskie czekają na wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nałoży na
samorządy obowiązki organizatorów przewozów
publicznych. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie
w styczniu 2017 r., jednak prace nad nią przedłużają się. Nie wiadomo jeszcze także, jaki będzie miała
ostatecznie kształt.
- Chcemy komunikację zbiorową doprowadzić do
takiego stanu, żeby mieszkańcy chcieli przesiąść się
z samochodów na autobusy i busy. Realizujemy działania, nie czekając na ustawy – pozyskaliśmy środki

na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Sokoła
w Pszczynie, która ruszy na przełomie I i II kwartału
2018 r. Powiat pszczyński jest także organizatorem
usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego na linii Żory – Pszczyna – mówił Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu
Pszczyńskiego na spotkaniu z przewoźnikami, którzy
realizują przewozy pasażerskie na terenie powiatu
pszczyńskiego.
Powiatowa linia Pszczyna – Żory organizowana
przez powiat pszczyński (komunikacja powiatowa
łączy ze sobą co najmniej dwie gminy) działa już

Zmiany w rozkładzie jazdy
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów linii
U2 Pszczyna-Żory. W nowym rozkładzie znajduje się kilka korekt.
Zmienił się m.in. odjazd autobusu z Pszczyny (przystanek przy ul. Sokoła) z godziny 6:10 na 6:05 oraz z godz. 7:52 na godz. 7:40. Z kolei w Żorach (przystanek Dworzec Autobusowy) zmienił się odjazd z godz. 5:10 na
5:05 oraz z godz. 13:00 na 12:55. Uaktualniony rozkład jest dostępny na:
www.rozkladjazdy.powiat.pszczyna.pl
Na stronie pasażerowie mogą sprawdzić także m.in. rozkład jazdy innych
linii przebiegających przez powiat pszczyński oraz kursy autobusów dalekobieżnych. Od stycznia 2017 r. mieszkańcy mogą korzystać z przejazdów
powiatową linią na trasie Pszczyna-Żory, na której kurs w obrębie miasta
Pszczyna dla m.in. młodzieży i seniorów kosztuje jedynie złotówkę.
Dodatkowo pasażerowie komunikacji powiatowej mają także możliwość
sprawdzenia na przystankach tej linii nie tylko rozkładu jazdy, ale i trasy i czasu
dojazdu do konkretnego przystanku. Wszystko dzięki rozwiązaniu wykorzystującemu technologię kodów QR.
Powiat Pszczyński

drugi rok. Rozkład jazdy obejmuje dziewięć kursów
„tam” i dziewięć kursów „powrót” od poniedziałku
do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych), z czego
po trzy kursy (tam i powrót) wykonywane są przez
Czarków. W soboty autobusy wykonują po trzy kursy
(„tam” i „powrót”).
Linia dofinansowywana jest przez cztery samorządy, które w 2018 i 2019 r. przekażą na kursy niemal 700 tys. zł (gmina Pszczyna – 193 tys. zł, gmina
Suszec – 276 tys. zł, miasto Żory – 103 tys. zł i powiat
pszczyński – 120 tys. zł).
Powiat Pszczyński
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Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski?
Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia
lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo
zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru
wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze
wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do

głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że
Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł
oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt
czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie
ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł
głosować w wyborach.
Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy
jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura
Wyborczego w serwisach społecznościowych:
www.facebook.com/PanstwowaKomisjaWyborcza
Państwowa Komisja Wyborcza

Czy Twój dowód traci ważność?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje, by sprawdzić ważność swojego
dowodu osobistego.
W 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych
osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dokumentu. W województwie śląskim nowego
dowodu nie odebrało blisko 73 tys. mieszkańców.
Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. upływa
termin ważności dowodów kolejnego miliona osób.

W samym styczniu na Śląsku to prawie 55 tys. mieszkańców.
Jak informuje MSWiA, stan ten wiąże się z tzw.
„górką dowodową”, która miała miejsce w 2007 r.
Utrata ważności starych – książeczkowych dowodów
osobistych (od 1 stycznia 2008 r.) spowodowała, że
znaczna liczba dowodów osobistych wydana została
dopiero z końcem 2007 r. lub początkiem 2008 r.
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich
funkcji: nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Nie załatwimy

żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie. W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego
czy z dokonaniem zakupu ratalnego.
Nie zapominajmy także, że nieważny dowód
osobisty nie może być podstawą do przekroczenia
granicy w ramach Strefy Schengen. Dlatego już teraz
warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin
jego ważności, trzeba złożyć wniosek o nowy dowód.
ŚUW, MSWiA

Wraca kwalifikacja wojskowa
Jak informuje wojewoda śląski, W okresie od
dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 roku
na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostają wezwani m.in.:
- mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1997-1998, które
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół,

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja przeprowadzona zostanie
w Pszczynie w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 przy
ul. Bogedaina 24 w okresie od dnia 26 lutego do
dnia 26 marca 2018 r., od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 do 17:30.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
powiatu pszczyńskiego – www.powiat.pszczyna.pl
Oprac. Monika Panfil

Uwaga na nieuczciwe praktyki sprzedawców węgla
Urząd Marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy
województwa nie kupowali mułów, flotów, węgla
brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową
Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie
od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz
ten obowiązuje od 1 września 2017 roku i wynika
z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik
Województwa.
Problem związany z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na tym, że na poziomie
krajowym Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami węglowymi. W województwie
śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk
handlowych wobec nabywców.

Polegają one najczęściej na wprowadzaniu
w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich
jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami
mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia
postanowień uchwały określone zostały w art. 334
Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie
przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej
na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od
20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do
500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń
określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy
1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia).

Przed wejściem w życie uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne i stosowane
w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa
mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy
tego materiału.
Województ wo Śląsk ie podało do publicznej wiadomości listę podmiotów, którym
można przekazać paliwa w celu ich dalszego
zagospodarowania.
Do tej pory znalazła się na niej jedna firma,
która podjęła się odbioru tych paliw. To Zakład
HALDEX Makoszowy w Zabrzu, który przyjmuje
muł i inne niedopuszczone mieszanki od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00.
Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych
przekazaniem mułów: tel. (32) 370 57 50.
Urząd Marszałkowski

Urząd Skarbowy informuje: ważna zmiana w PIT-40
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie
informuje, że w marcu 2017 r. weszły w życie
znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie
podatku przez płatnika.
W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego
PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku
stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wy-

stawiania informacji o dochodach PIT-11, którą
pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać.
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę
informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić
i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017 r.
Każdy pracownik, który otrzyma informację
PIT-11 będzie mógł:
- podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie
otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11

i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu
skarbowego,
lub
- wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ,
który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania
podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja
o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy.
Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie
w formie elektronicznej.
US Pszczyna
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Ferie 2018 - szkolenie narciarskie
Zapraszamy na wyjazdy na narty.
Szkolenie narciarskie
1. Poniedziałek 29.01.2018 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka godz. 8:00 na parkingu przy SP Suszec
(Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na parkingu
przy SP Suszec (Plac Odnowy).
2. Wtorek 30.01.2018 r. – Wisła – stok Nowa Osada. Zbiórka godz. 8:.00 na parkingu przy SP Suszec
(Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na parkingu
przy SP Suszec (Plac Odnowy).
3. Czwartek 01.02.2018 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka godz. 8:.00 na parkingu przy SP Suszec (Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na
parkingu przy SP Suszec (Plac Odnowy).
Zapisy i dodatkowe informacje dotycząca wyjazdów na narty od 02.01.2018 do 20.01.2018 r. w hali
sportowej w Suszcu tel. (32) 449-11-14 w godz. 7:0015:00 lub emial: info@hala-suszec.pl
Liczba miejsc ograniczona!!!
Szczegółowe informacje:
Wyjazdy na narty organizowane są przez GOS
Suszec dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu
gminy Suszec. Podczas każdego wyjazdu uczestnicy
podzieleni są na dwie grupy:
Grupa Początkująca – uczestnicy, którzy
będą od podstaw uczyli się jeździć na nartach zjazdowych pod opieką instruktorów narciarskich.
- Uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca,
aż do powrotu przebywają pod opieką pracownika
GOS Suszec.
- Na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy biorą
udział w zajęciach nauki jazdy na nartach zjazdowych, prowadzonych przez instruktorów narciarstwa
ze szkółki „Nowa Osada”.
- Planowane jest szkolenie w jednej grupie
6-osobowej.
- Szkolenie obejmuje 3 dni, w każdym dniu po
4 godziny zajęć na stoku.
- 3 dni zajęć traktowane są jako jeden cykl szkolenia, nie ma możliwości zapisania się na 1 lub 2 dni.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
strój dostosowany do zabaw na śniegu i temperatury zewnętrznej. Prosimy nie zabierać rękawiczek
wełnianych, które niestety szybko przemakają.
- Sprzęt narciarski – narty, buty, kije oraz kask
zapewnia Organizator. Chyba, że ktoś ma własny
i sprawny sprzęt, który może zabrać.
- Skipass na wyciągi zapewnia Organizator.

ZAPISY:
- w dniach od 02.01. do 20.01.2018 r. zapisujemy
w pierwszej kolejności dzieci, które nie uczestniczyły
w szkoleniu w latach ubiegłych. Dzieci, które brały
już udział w szkoleniach organizowanych przez GOS
Suszec lub GZOiS Suszec, możemy wpisać na listę
rezerwową i jeżeli 20 stycznia 2018 r. będą wolne
miejsca, to zostaną zgodnie z kolejnością zapisów
przeniesione na listę główną.
- Od 20 stycznia, po przeniesieniu osób z listy
rezerwowej, jeżeli nadal będą wolne miejsca, to zapisy będą trwały nadal aż do 28 stycznia.
- Decyduje kolejność zgłoszeń.
- Uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej.
- Opłata wpisowa – 275 zł za całość, czyli 3 dni
szkolenia. Płatne gotówką w kasie hali lub przelewem.
Płatność przelewem na:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001
W tytule należy podać: Szkolenie narciarskie –
imię i nazwisko (dziecka).
Grupa Zaawansowana – uczestnicy, którzy posiadają podstawowe umiejętności narciarskie i potrafią samodzielnie korzystać z całego stoku.
UWAGA! We wtorek 29 stycznia, planuje się przejechać z grupą zaawansowaną na inny stok w Wiśle,
a na Nowej Osadzie będziemy jeździli w poniedziałek
i czwartek.
- Uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca,
aż do powrotu przebywają pod opieką nauczycieli
z placówek oświatowych gminy Suszec.
- Na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy samodzielnie korzystają z całego stoku oraz wszystkich wyciągów, jednocześnie pozostając po opieką
Organizatora.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
własny sprzęt narciarski.
- Jeżeli uczestnik nie posiada kasku, to zapewni
go Organizator.
- Jeżeli uczestnik nie posiada własnego sprzętu
narciarskiego lub jego części (np. samych butów czy
nart), to będzie można go wypożyczyć na własny
koszt w wypożyczalni, po uwzględnieniu rabatu,
jaki uda się wynegocjować dla uczestników przez
Organizatora.
- Każdy uczestnik otrzymuje skipass na 4 godziny.

FERIE 2018 - zajęcia i turnieje
Zajęcia sportowe i turnieje sportowe w hali sportowej w Suszcu podczas ferii zimowych.
„Ferie 2018” - PROGRAM:
Turnieje i zawody sportowe.
1. Wtorek 06.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec
Piłka nożna halowa – (rocznik 2009 i młodsi), godz. 9:00-12:00.
2. Środa 07.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2007 i młodsi),godz. 9:00-12:00.
3. Czwartek 08.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2005 i młodsi),godz. 12:00-14:30.
4. Piątek 09.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2003 i młodsi),godz. 12:00-14:30.
Siatkówka 3–osobowa w rocznikach: 2005
i młodsi i 2002 i młodsi, godz. 12:00-15:00.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej w Suszcu dla dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu gminy Suszec.

Zajęcia odbywają się według poniższego
harmonogramu:
1. Poniedziałek 29.01.2018 - godz. 12:00 -13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
2. Wtorek 30.01.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
3. Środa 31.01.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
4. Czwartek 01.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
5. Piątek 02.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
6. Poniedziałek 05.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
7. Wtorek 06.02.2018 - godz. 12:00- 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
8. Środa 07.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
9. Czwartek 08.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
10. Piątek 09.02.2018 - godz. 15:00 -16:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
GOS Suszec

ZAPISY:
- Można zapisać się na dowolny dzień wyjazdu
na narty.
- Zapisy w dniach od 02.01.2018 r. do dnia wyjazdu do momentu zapełnienia się listy uczestników.
- O kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
- Uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej.
- Opłata wpisowa – 65 zł za 1 wyjazd. Płatne gotówką w kasie hali lub przelewem.
Płatność przelewem na:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001
W tytule należy podać: Szkolenie narciarskieimię i nazwisko (dziecka).
GOS Suszec

Zebrania sprawozdawcze
Zapraszamy mieszkańców na zebrania sprawozdawcze OSP, które odbędą się:
OSP Kryry – 3 lutego 2018 r. godz. 17:00 (sobota)
– Remizo-Świetlica w Kryrach
OSP Rudziczka – 17 lutego 2018 r. godz. 17:00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Rudziczce
OSP Mizerów – 24 lutego 2018 r. godz. 17:00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Mizerowie
OSP Suszec – 18 marca 2018 r. godz. 14:00
(niedziela) – GOK Suszec.

Zebrania wiejskie
Informujemy mieszkańców, że tegoroczne
zebrania wiejskie w Gminie Suszec odbędą się
w następujących terminach:
1. Rudziczka – 12.02.2018 r. godz. 17:00 – Remizo-świetlica
2. Kobielice – 13.02.2018 r. godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa
3. Radostowice – 15.02.2018 r. godz. 17:00 – Szkoła
Podstawowa
4. Kryry – 18.02.2018 r. godz. 11:15 – Remizo-świetlica
5. Mizerów – 20.02.2018 r. godz. 18:00 – Remizo-świetlica
6. Suszec – 22.02.2018 r. godz. 17:00 – Sala GOK

Wykaz nieruchomości do
oddania w użyczenie
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki
gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec
przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3 – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
W wykazie znajduje się działka o pow. 1,2813 ha
oznaczona nr 4290/168 położona w Suszcu między ulicami Piaskową i Dolną przeznaczona zgodnie
z mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Bliższe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. 32 449 30
73 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale
ogłoszenia.
UG Suszec
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Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Od 1 lutego 2018 roku w gminie suszec obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.
UWAGA!
Znikają z segregacji worki w kolorze BIAŁYM
i CZARNYM. Opakowania wielomateriałowe oraz
metale należy gromadzić w workach ŻÓŁTYCH.
ODPADY BIODEGRADOWALNE można kompostować w przydomowych kompostownikach
lub dotarczać w workach brązowych niezmieszane
z odpadami z ogrodów do PSZOK-u.
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
WOREK NIEBIESKI – czyste papiery, tektury, kartony, gazety, czasopisma, katalogi, broszury, zeszyty, książki, opakowania z papieru i kartonu (oprócz
opakowań wielomateriałowych po: mleku, sokach,
napojach …)
WOREK ŻÓŁTY – opróżnione butelki typu PET
(najlepiej zgniecione), plastikowe zakrętki, butelki
po płynach, niezabrudzone folie, reklamówki, puszki
metalowe, opakowania wielomateriałowe po: mleku,
sokach, napojach …
WOREK ZIELONY – niestłuczone szkło kolorowe
i białe, butelki i puste słoiki bez zakrętek.
Selektywnie zbierane odpady komunalne oraz
odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych 1 raz w miesiącu.
POPIÓŁ należy gromadzić w pojemnikach nie
w workach.
Popiół będzie odbierany jeden raz w miesiącu w miesiącach od września do maja, a nie jak
dotychczas od października do kwietnia!
Zanieczyszczony, ciepły lub zamarznięty popiół
nie będzie odbierany !
Mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia na
własny koszt swoich nieruchomości w pojemniki na
popiół lub mogą korzystać z pojemników na odpady
komunalne zmieszane.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE to np.: meble,
dywany i wykładziny, odbierane będą z terenu nieruchomości 1 raz w roku w maju.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.
Odpady komunalne, których nie da się wysegregować w tym m.in.: pampersy, środki higieny
osobistej, stłuczone szkło, porcelana, zabrudzone
opakowania, odchody zwierząt, kości zwierząt, (za
wyjątkiem popiołu i odpadów niebezpiecznych) należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.
Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności
120 l, 240 l w zależności od ilości zamieszkałych osób
– zgodnie z regulaminem.
Mieszkańcy mogą doposażyć swoje nieruchomości we własnym zakresie w dodatkowe pojemniki

na odpady zmieszane bez ograniczeń, które będą
opróżniane w ramach uiszczanej opłaty.
PRZETERMINOWANE LEKI można oddać w Aptece Św. Stanisława w Suszcu lub w PSZOK-u.
JAK ZGŁASZAĆ REKLAMACJE?
Jeżeli usługi są świadczone w sposób nieprawidłowy należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy
Suszec tel. 32 4493071 – dot. odbioru odpadów,
32 4493052 – dot. opłat.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2
Uwaga ! Od 1 lutego 2018 roku dodatkowe dni
otwarcia PSZOK-u.
OKRES ZIMOWY
od 1 października do 30 kwietnia
wtorki i piątki w godz. 15.00 -18.00
środy w godz. 10.00 - 18.00
soboty w godz. 8.00 - 13.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
OKRES LETNI
od 1 maja do 30 września
wtorki i piątki w godz. 15.00 - 20.00
środy w godz. 8.00 - 18.00
soboty w godz. 8.00 - 15.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą
we własnym zakresie dostarczać do PSZOK-u ODPADY KOMUNALNE W ILOŚCIACH NIELIMITOWANYCH.

Wszystkie segregowane odpady, które odbierane są również bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
W worku brązowym odpady kuchenne biodegradowalne, niezmieszane z odpadami z ogrodów
(zielonymi).
Zużyte baterie i akumulatory.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki.
Zużyte opony tylko z samochodów osobowych
(inne nie będą przyjmowane).
Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
Popiół w okresie od czerwca do sierpnia.
Należy go samodzielnie przesypać do oznakowanego kontenera przeznaczonego wyłącznie na ten
odpad. Nie można go wrzucać do kontenera wraz
z pojemnikiem.
ODPADY KOMUNALNE W ILOŚCIACH LIMITOWANYCH.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości
nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę.
Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60
litrów rocznie na jedną osobę.
Odpady zielone: trawa, liście, gałęzie w ilości nie
więcej niż 0,5 m3 na posesję na miesiąc.
Odpady zielone można dostarczać w workach
brązowych lub luzem.
UG Suszec

Punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2
Odpady komunalne w ilościach nielimitowanych
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Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Zużyte opony

Baterie
Przeterminowane
i akumulatory
lekarstwa

Popiół

(od czerwca do sierpnia)

Chemikalia

PSZOK

Odpady komunalne w ilościach limitowanych

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
w ilości nie większej niż 50 kg rocznie
na jedną osobę.

Odpady budowlane i rozbiórkowe
w ilości nie większej niż 60 litrów rocznie
na jedną osobę.

Odpady zielone, trawa, liście, gałęzie
w ilości nie większej niż 0,5 m
na posesje miesięcznie.
Odpady zielone można dostarczać
w workach brązowych lub luzem.

(z gospodarstw domowych)

Ikony ze strony www.freepik.com

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu dysponuje
wolnymi terminami do wynajęcia sali widowiskowej
w 2018 r.
Poniżej wolne terminy:
7-8 kwiecień
28-29 kwiecień
12-13 maj
28-29 lipiec
22-23 wrzesień
20-21 październik
Zachęcamy zainteresowanych. Można kontaktować się z GOK-iem pod numerem telefonu:
32 212 44 91
GOK Suszec

źródło: GOK Suszec

Wolne terminy wynajęcia
sali w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu

Sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (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 Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / LUTY 2018

Zmiany na drodze
wojewódzkiej w Kobielicach
i Radostowicach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Urząd Gminy Suszec, że zmiana organizacji
ruchu w ciągu DW 935 zjazdu do nowego sklepu
Delikatesy Centrum w m. Radostowice, w celu umożliwienia zjazdu do sklepu dla kierowców jadących
od strony Pszczyny jest zasadna, a właściciel sklepu
podjął już działania związane z opracowaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu w tym rejonie.
Natomiast negatywnie odniósł się do zmiany
lokalizacji granicy obszaru zabudowanego w miejscowości Kobielice. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przy współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Pszczynie, rozważa zasadność wprowadzenia lokalnych ograniczeń prędkości do 70 km/h
na wybranych odcinkach DW 935 na terenie Gminy
Suszec, m.in. na łuku poziomym drogi przy wyjeździe
z m. Kobielice w kierunku m. Suszec.
UG Suszec
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zniżka

ludowy
instrument
muz.
jadalna
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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.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół w Pszczynie zaprasza na
kurs „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Kurs uzupełniający (dla osób
którym skończyła się ważność zaświadczenia) w dniu
22 lutego 2018 roku. Kurs odbędzie się w Remizo –
Świetlicy w Kryrach (ulica Wyzwolenia 116).
Szczegółowe informacje przy rejestracji telefonicznej
- Szkolenie kończy się testem sprawdzającym
wiedzę i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.
- Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.
- ZAPISY NA KURS w biurze PZDR: Pszczyna ul. Bielska 44 (zmiana siedziby biura) lub pod
numerem telefonu 32 2103328; 515275910.

samolot
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Wright

wywołuje
zapłon

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com

Zaproszenie na kurs pn.
Stosowanie środków
ochrony roślin sprzętem
naziemnym
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Trudne słowa: ALANIS, ANABOLIK, ARGONIA, CUBE, DRUMLA, FLYER, HAUBICA, STELA, UZBEK
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NUMER 2 (283)

Akcja Zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

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

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 1
Suszec I

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

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

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 11
Drogi powiatowe

Rejon 3
Rudziczka

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

Rejon 4
Kobielice

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

Rejon 5
Radostowice

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

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych Michał Baron
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze
Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 7
Mizerów

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

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

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

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
trasa MZK

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

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 8
Place, parkingi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach oraz ul. Porębskiej w Radostowicach a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec w związku z czym zadanie to będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli
w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: Panem Adamem Orszulikiem pod numerem telefonu: 693-204-203.

Podaj stan licznika wody na stronie PKG
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej po 8 latach może pochwalić się nową stroną internetową.
Dzięki zmianom, mieszkańcy mają możliwość przesyłania odczytów wodomierzy online.

Dzięki nowej, intuicyjnej stronie, zyskujemy także szybszy dostęp do jej zawartości, a jej układ jest
bardziej czytelny. Co ważne, stronę dostosowano
do urządzeń mobilnych, więc możemy z niej skorzy-

stać niemal wszędzie! To duża zmiana na plus, która
z pewnością ułatwi życie wielu mieszkańcom naszej
gminy. Nasza strona: www. pgksuszec.pl
PGK Suszec

Korepetycje z matematyki.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Tel. 605 229 599

CUKIERKI

PRZYPRAWY
MAKARONY
ZUR

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

www.oblaty.pl

WAFLE

